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Abstrakt 

 

Rozvoj pohybových schopností u hráček volejbalu ve věku 14 až 15 let 

 

Cíl:  Cílem bylo zjistit, jak trenéři žákovské kategorie realizují 

kondiční přípravu u kategorie starších žákyň.  

 

Metody: Pro získání dat bylo použito nestandardizovaného dotazníku a 

polostrukturovaného rozhovoru. Pro následné zpravovaní a 

vyhodnocení dat z nestandardizovaného dotazníku jsme použily 

výsečové grafy a tabulky četností a slovní shrnutí pro 

polostrukturovaný rozhovor. 

 

Výsledky:   Zjistili jsme dle zpracovaných dat, že trenéři nerealizují kondiční 

přípravu v tréninkových jednotkách rovnoměrně, ne všichni 

dodržují zásady rozvoje pohybových schopností (všestrannost, 

individuální přístup, následná kompenzační cvičení). U některých 

trenérů jsme postrádali i odborné znalosti v oblasti kondičního 

tréninku mládeže. 

 

Klíčová slova: volejbal, rozvoj pohybových schopností, tréninková jednotka, 

nestandardizovaný dotazník, polostrukturovaný rozhovor   

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Development  of   motion  abilities  of  women´s    volleyball  players  in the  age  

from  14 to 15  years. 

 

Goal  :    The  purpose  was  to   found  out, how  trainers  of  pupil´s   

categories  are   realizing   the fitness  preparation  with  category  

of „older  women pupils “  

 

Methods  :    For  collecting  the  datas  was   used  Unstandardised  

Questionnaure  (form) and  also  was  used  so  called   Half-

Structurized  Interview. For  following  processing and  

evaluation  of  collected  datas  from   half-structurized  form ,  we  

used   Sector  Diagram  and  Chart  of  Frequency, and   also  we 

used   verbal  summary  for   half-structurized  interview.  

 

Results  :   We  found   out   from  processed  datas  that   trainers  are not  

realising  evenly  fitness  preparation  in  training  units .  Trainers  

are not  keeping  rules  of   growth  of  motion  abilities  

(universality, individuality, following  compensation  training). 

By  some  trainers we   completely  miss  even   their  professional  

knowledge  in   the  area of fitness  development  of   youth .  

 

Key  words  :   Volleyball     -   development  of  fitness  abilities  -   training  unit  

-   Unstandardised  Questionnaire   -   Half-Structurized  Interview
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1 ÚVOD  

 

Moderní volejbal je dynamická hra, která klade vysoké nároky jak na zvládnutí 

individuálních herních dovedností, týmovou spolupráci, psychickou odolnost, taktické 

znalosti, tak i fyzickou úroveň hráče. K jeho zvládnutí je nutný dlouhodobý a 

systematický tréninkový proces. 

Základem pro vysoké tréninkové i soutěžní zatěžování je dobrá a všestranná 

kondiční připravenost. Kondiční příprava u dětí a mládeže musí odpovídat jejich 

biologickému věku, trenéři by měli mít znalosti o senzitivních obdobích motoriky, znát 

zákonitosti vývoje organismu, při tréninku se zaměřovat na všechny hlavní svalové 

skupiny a vytvářet co nejširší pohybový základ v tréninku všestrannosti. K hlavním 

úkolům sportovní přípravy dětí patří vytvoření předpokladů pro pozdější kvalitní herní 

výkon. Dobrá kondiční příprava spolu s rozvojem speciálních volejbalových dovedností 

se promítá i do psychické pohody hráčů a odolnosti jedince. 

V kategorii starších žákyň se hraje soutěž turnajovým systémem, většinou čtyři dvou 

až třísetové zápasy v jednom dni. Talentované hráčky při tom absolvují ještě další 

zápasy v kadetské kategorii. Při účasti týmu v Českém poháru odehrají hráčky sedm 

zápasů za víkend. Toto turnajové zatížení vyžaduje všestrannou připraveností. 

Zařazování pravidelné kondiční přípravy jako plnohodnotné součásti tréninkového 

procesu je proto nutností. 

Tato práce je zaměřena na zjištění zařazování pravidelné kondiční přípravy (rozvoje 

pohybových schopností) do tréninkových jednotek v soutěžní části ročního 

tréninkového cyklu u starších žákyň. 

Jako vzorek pro náš výzkum jsme vybrali dvacet čtyři družstev starších žákyň z celé 

České republiky, které se v sezóně 2012-2013 účastní finálové části Českého poháru 

starších žákyň. 

Pro všechny trenéry, kteří se ve svém volném čase věnují trénování žákovských 

kategorií a současně i pro mne jako trenérku volejbalu starších žákyň, které absolvují 

každoročně jak krajský přebor, tak i Český pohár starších žákyň je toto téma nejen 

zajímavé, ale i poučné. 
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2  TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Stručná charakteristika volejbalu 

 

Volejbal je nekontaktní míčová hra, orientovaná k dosažení vítězství nad 

soupeřem, ve které na rozdíl od většiny kolektivních her neexistuje nerozhodný 

výsledek. Je hrou, která může být v širším kontextu využita jako součást léčby, 

povinného vzdělávání i zvyšování tělesné kondice, ale zároveň jako hra pro podívanou, 

pro reprezentaci i profesionálně. Dramatičnost volejbalu je odstupňována nejen 

v závislosti na výkonnostní úrovni hráčů, nýbrž i na vyrovnanosti soupeře ve stejné 

výkonnostní úrovni (Kaplan, 1999).  

Rekreační forma, kterou se zabývají miliony lidí všech věkových kategorií, je 

hrána spíše pro radost z aktivního pohybu a ovládání míče. Hráčům stačí zvládnutí 

základní techniky odbíjení obouruč spodem a vrchem, umění zahájit hru podáním a 

jednoduchým způsobem zaútočit. Hráč hraje vždy na místě, které odpovídá jeho 

aktuálnímu postavení na hřišti a vývoji situace. I na této úrovni v sobě volejbal spojuje 

prvky individuální dovednosti a týmové spolupráce s prvky zábavy a radostného 

uspokojení při dosahování úspěchů (Císař, 2005). 

Podle Buchtela (2006) řadíme volejbal mezi týmové síťové sportovní hry, kde se 

hráči naučí ovládat míč a vzájemnou spoluprací se ho snaží dopravit přes síť tak, aby ho 

soupeř nemohl vrátit zpět. Činnost hráčů družstva je charakterizována tím, že zaujímají 

na hřišti takové postavení, které jim umožňuje plnit herní úkoly po přeletu míče od 

soupeře co nejlépe a snaží se míč dovolenými třemi (čtyřmi – v případě bloků) odbitími 

dopravit do pole soupeře a dosáhnout tak bodu. 

Jako každá sportovní hra, tak i volejbal se realizuje utkáním, jehož výsledek je 

výrazem vztahu mezi výkony obou družstev a vztahu mezi výkony jednotlivých hráčů. 

Cílem družstva je vítězství v utkání. Mistrovské utkání se hraje na tři vítězné sety 

(přátelské a turnajové utkání se může hrát na dva vítězné sety) do 25 bodů (konečný 

rozdíl musí být o dva body), případný pátý (třetí) set se hraje do 15 bodů. Sety jsou 

tvořeny jednotlivými rozehrami (úsek od provedeného podání do chyby zapískané 

rozhodčím). Nejmenší částí utkání je herní situace, která je řešena kolektivními a 

individuálními herními činnostmi. Řešení kolektivní herní situace se uskutečňuje 

pomocí herních kombinací, které představují cílevědomou, prostorově i časově sladěnou 
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spolupráci dvou či více hráčů (uskutečňují společný herní záměr). Řešení individuální 

herní kombinace se uskutečňuje pomocí herní činnosti jednotlivce, což je komplex 

pohybových činností, které se provádějí s míčem i bez míče a mají stránku technickou 

(způsob provedení) a taktickou (výběr vhodného druhu této činnosti) a vzájemně spolu 

souvisí (Buchtel, Ejem,1981). 

Ve volejbale se nedá na rozdíl od kontaktních her mluvit jednoznačně o herní 

činnosti obranné a útočné. Herní činnosti dělíme podle toho, jaké úkoly plní, na: 

 herní činnosti plnící převážně úkoly útoku, 

 herní činnosti plnící úkoly útoku i obrany, 

 herní činnosti plnící převážně úkoly obrany. 

Systém hry družstva je dán jeho složením dle specializace jednotlivých hráčů, 

které pak určuje i výběr herních kombinací a postavení hráčů v poli. 

Vrcholový volejbal klade vysoké nároky na přesnost a důslednost provedení 

jednotlivých herních činností a dodržování taktiky družstva při herních kombinacích. 

Stále se zvyšují nároky jak na kondiční úroveň hráčů, tak i na jejich psychiku, zejména 

v oblasti zvládání stresových situací (Buchtel, 2006). 

Průběh hry není nahodilý, nýbrž zákonitý, představuje trvalou snahu družstva o 

dosažení herního cíle a nepřetržitost herních úkolů hráčů dle měnící se herní situace. 

Herní cílem družstva rozumíme dosažení stanoveného výsledku v setu a v utkání, 

herním úkolem hráče je myšleno úspěšné vyřešení herní situace účelnou herní činností 

(Kobrle, 1974). 

 

2.2 Charakteristika individuálního herního výkonu ve volejbale 

 

Volejbal patří mezi složité multifaktoriální sporty, u nichž se na výkonu podílí 

velké množství nejrůznějších faktorů pohybových, somatických, morfologických, 

fyziologických, psychologických, biochemických a genetických. Herní výkon hráče 

volejbalu chápeme jako projev určitého stupně seberealizace v utkání. Ta se projevuje 

v kvalitě a množství osvojených herních činností integrovaných do herního výkonu 

družstva.  
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Herní výkon hráče je ovlivňován jednak vnějším zatížením při hře (délka trvání 

utkání, setů, jednotlivých rozeher, intervalů přerušení mezi rozehrami spolu se 

skokanským zatížením a frekvencí individuálních herních činností) a jednak vnitřním 

zatížením při hře (odezva organismu na činnosti vykonávané maximální intenzitou v co 

nejkratším časovém úseku s vysokými nároky na úroveň výbušné síly, rychlosti reakce 

a lokomoce). Energetickým předpokladem zabezpečení herního výkonu v utkání je 

vysoká kapacita anaerobní (neoxidativní) alaktátové zóny a aerobní (oxidativní) zóny 

metabolického pokrytí pohybové činnosti (Kaplan, Buchtel,1987). 

Haník, Vlach a kol. (2008) hovoří o herním výkonu jako výsledku tréninkového 

procesu, který je realizovaný v podmínkách volejbalového utkání. Je ovlivněn řadou 

kondičních předpokladů, jejichž využití při realizaci herních činností je podmíněno 

dobrou úrovní koordinace, techniky a úrovní psychickou. 

Dobrý, Seminigovský (1988) charakterizují individuální herní výkon jako vnější 

pohybový projev s vnitřní odezvou organismu, která je podmíněna především 

uspokojováním bioenergetických nároků na herní činnosti. 

Podle Přidala, Zapletalové (2003) existují následující faktory, které individuální 

herní činnost ovlivňují: 

 biologické - předpoklady somatické, funkční a věk, 

 motorické - schopnosti kondiční, koordinační a herní dovednosti, 

 psychické - procesy kognitivní (poznávací), motivační, emoční, volní a 

osobnostní předpoklady hráče, 

 sociální a deformační. 

Podle Dovalila a kol. (2009) existují tyto faktory ovlivňující individuální (sportovní) 

herní výkon: 

 faktory somatické – konstituční znaky jedince, které se vztahují k příslušnému 

sportovnímu výkonu, 

 faktory kondiční – soubor pohybových schopností, 

 faktory techniky – technické provedení specifických sportovních (herních) 

dovedností, 

 faktory taktiky – tvořivé jednání hráče, 

 faktory psychické – kognitivní, emoční a motivační procesy. 
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Somatické faktory se týkají podpůrného systému (kostry, svalstva), jsou relativně stálé 

a ve značné míře geneticky podmíněné. Z velké části vytvářejí biomechanické 

podmínky konkrétních sportovních činností, podílejí se na využití energetického 

potenciálu pro výkon, diferencují výchozí předpoklady pro různé typy sportovních 

výkonů. 

Somatickými faktory jsou:  

 tělesná výška a hmotnost těla,  

 délkové rozměry a poměry, 

  složení těla (aktivní tělesná hmota a tuk, zastoupení svalových vláken ve svalu),  

  tělesný typ (somatotyp). 

Kondiční faktory sportovního výkonu jsou pohybové schopnosti hráče. Poznatky o 

pohybových schopnostech vycházejí ze znalostí anatomie, fyziologie, biomechaniky, 

biochemie aj. Pohybová schopnost jako předpoklad individuálního výkonu v určité 

činnosti je výsledkem složitých vazeb a součinnosti systémů uvnitř organismu. 

Schopnosti dělíme na kondiční a koordinační. 

Kondiční pohybové schopnosti jsou:  

 silové schopnosti (síla absolutní, rychlá a výbušná, vytrvalostní), 

 rychlostní schopnosti (rychlost reakční, acyklická, cyklická, komplexní), 

 vytrvalostní schopnost (vytrvalost dlouhodobá, střednědobá, krátkodobá, 

rychlostní vytrvalost). 

Koordinační pohybové schopnosti (řízení a regulace pohybu), kde je primární funkce 

centrálního nervového systému, jsou následující: 

 diferenciační schopnost, 

 orientační schopnost, 

 schopnost rovnováhy,  

 schopnost reakce, 

 schopnost rytmu, 

 schopnost spojovací, 

 schopnost přizpůsobování. 
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Haník, Vlach a kol. (2008) uvádějí pro volejbal tyto koordinační schopnosti: 

diferenciační a orientační schopnost, schopnost reakce, rytmu a schopnost spojování 

pohybů a jejich částí. 

Pohyblivost má ve sportu přímý význam (limitující požadavky např. v gymnastice, ve 

skocích do vody aj.) i nepřímý význam (při hodnocení pohybových schopností, 

ekonomii pohybu), jde o schopnost člověka vykonávat pohyby v kloubech ve velkém 

rozsahu. Pro kloubní rozsah je důležitý druh a tvar kloubu, pružnost tkání, reflexní 

aktivita svalů příslušného kloubu. Nepříznivě působí únava, psychický stav (vedou ke 

zvýšení svalového napětí). Ovlivňujícími faktory jsou dále vnější teplota a denní doba. 

Faktory techniky se týkají řešení konkrétního pohybového úkolu hráčem, mluvíme o 

účelném způsobu řešení pohybového úkolu. Technika se výrazně podílí na vzestupu 

sportovní výkonnosti. Rozmanité způsoby řešení pohybových úkolů určují obsah a 

charakter specifické činnosti, na kterou se hráči připravují tréninkem. Výsledkem 

motorického učení je herní dovednost. 

Faktory taktiky uplatňujeme při řešení širších a dílčích úkolů, realizovaných v souladu 

s pravidly volejbalu. Realizace taktických záměrů je možná jedině prostřednictvím 

techniky. Velký význam má taktika ve sportovních hrách vzhledem k proměnlivým 

podmínkám utkání. Součástí sportovního tréninku se stává taktické myšlení, jehož 

předpokladem jsou určité soubory vědomostí a intelektových schopností sportovce. 

Psychické faktory mají zásadní význam na všechny typy výkonů, vyplývá to 

z náročnosti soutěžních situací na psychiku člověka. Z užšího psychologického pohledu 

se výkon považuje za závislý na schopnostech (senzorické, pohybové a intelektuální) a 

motivaci (rozhoduje o vzniku, směru a intenzitě jednání člověka). 

 Podle Jansy, Dovalila (2009) sportovní výkon ovlivňují a vytvářejí následující 

faktory: 

 faktory somatické – konstituční znaky jedince, které se vztahují k příslušnému 

sportovnímu výkonu, 

 faktory kondiční – soubor pohybových schopností, 

 faktory techniky – specifické sportovní dovednosti a jejich technické provedení, 

 faktory taktiky – součást tvořivého jednání sportovce, 
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 faktory psychické – kognitivní, emoční a motivační procesy, které jsou 

uplatňovány v řízení a regulaci jednání sportovce a vycházející z jeho osobnosti. 

Propojení jednotlivých faktorů znázorňuje obr.1. 

 

Obr. 1: Schéma struktury sportovního výkonu (Jansa, Dovalil, 2009) 

 

2.3 Kalendářní, biologický a herní věk 

 

Vývoj člověka neprobíhá stejnoměrně, dětství a adolescence jsou charakteristické 

významnými změnami v mnoha oblastech, které je nutné z hlediska sportovního 

tréninku znát a trenéři by je měli brát v úvahu při stanovení tréninkového zatížení. Mezi 

zásadní změny patří: 

 intenzivní růst (výška o 50 cm a více, váha o 30 kg a více), 

 vývoj a dozrávání různých orgánů těla (růst orgánů a jejich významná změna 

funkčnosti), 

 psychický a sociální vývoj (uvědomění si pozice v okolním světě, formuje se 

vztah ke společnosti a lidem), 

 pohybový vývoj (výkonnost se přirozeně zvyšuje bez ohledu na sportovní zátěž). 
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Dětství (6 – 15 let) dělíme na dvě věková období, přechod mezi nimi je pozvolný. 

mladší školní věk   (6 – 11 let) 

starší školní věk   (12 – 15 let) 

Kalendářní věk je dán datem narození. 

Biologický věk je dán konkrétním stupněm biologického vývoje a nemusí se shodovat 

s věkem kalendářním. Pokud je jedinec více vyspělý, než kolik mu je let, hovoříme o 

biologické akceleraci a pokud se jeho biologický vývoj opožďuje za kalendářním 

věkem, hovoříme o biologické retardaci. 

 Každý člověk má individuální tempo biologického vývoje, které vychází 

z genetických předpokladů, produkce hormonů, různých vlivů prostření jako jsou 

výživa, nemoci aj. Pro trénink dětí je důležité znát konkrétní hodnoty biologického 

věku, rozdíly mezi stejně starými dětmi mohou být velké. 

Skutečnou hodnotu biologického věku lze poznat dle několika možností: 

1) Porovnání výšky a hmotnosti – aktuální výška se porovnává s nomogramy 

(normalizované vývojové křivky), v případě výrazného vychýlení mluvíme o 

akceleraci či retardaci. Tyto hodnoty jsou pouze orientační, úzce souvisejí 

s relativní výškou dítěte v porovnání s jeho předpokládanou výškou v dospělosti. 

Tu lze odhadnout pomocí predikčních rovnic z výšky rodičů. Tělesná hmotnost 

se nehodnotí ve vztahu k věku, nýbrž k tělesné výšce.  

2) Kostní věk (stupeň osifikace kostí) – pro jeho hodnocení se využívají rentgenové 

snímky konců kostí (standardně snímků ruky a zápěstí), na kterých se sleduje 

stupeň vápenatění kostí (osifikace), ty se následně porovnávají s atlasem 

rentgenových snímků ruky. Tato metoda je velmi přesná, ale vzhledem ke 

škodlivosti rentgenového záření se používá zcela výjimečně. Osifikace kostí je 

ukončena u chlapců mezi 18. až 20. rokem u dívek o 2 roky dříve.  

Pohlavní věk – určující je stupeň rozvoje sekundárních pohlavních znaků 

(chlapci – vývoj penisu a ochlupení, děvčata – vývoj prsou, ochlupení a věk 

první menstruace). Zjištěné údaje se porovnávají s různými typy škál. 

3) Zubní věk (prořezávání druhých zubů) – stanovuje se na základě poměrů zubů, 

které se ještě neprořezaly v plném počtu, a které se již prořezaly kompletně. 

Výsledný poměr se porovná s tabulkovými hodnotami. 
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Při stanovení akcelerace či retardace hráče bychom měli vždy hodnotit biologický věk 

z více hledisek. 

Herní věk je doba, po kterou se jedinec věnuje sportovní přípravě (hraje volejbal, 

pravidelně absolvuje tréninkový proces). Herní věk hraje roli při posuzování výkonnosti 

jednotlivých hráčů (Perič, 2008). 

Problémem optimálního věkového dělení se zabývá Haník, Lehnert a kol. 

(2004). Pro trénování dětí je nutné přesně vymezit kritéria dělení věkových kategorií a 

následně vymezit, co je cílem práce v jednotlivých obdobích, jaké metody a formy 

použijeme a čeho chceme dosáhnout. Při stanovení kritérií si můžeme vybrat 

z následujících možností. 

Dělení administrativní - stanoveno pravidly volejbalu, je shodné s věkem kalendářním. 

žákovské kategorie  mladší žáci 

    starší žáci 

dorostenecké kategorie kadeti 

    junioři  

Dělení biologické - váže se na tělesné a psychické změny a jejich vlivu na vývoj hráče. 

prepuberta (10 – 12 let) 

puberta (12 – 15 let) 

adolescence (16 – 18 let) 

Pravidla volejbalu nám stanovují věkové vymezení, které musíme akceptovat. 

Z tohoto důvodu musí hráč z hlediska techniky, taktiky a činnosti utkání pracovat 

v podmínkách družstva, jehož je členem. Jestliže biologický věk neodpovídá věku 

kalendářnímu, musíme ho zohlednit ve výběru kondičních cvičení, jež odpovídají 

biologickému věku, aby nedošlo k závažnému poškození zdraví hráče. Zrovna tak 

musíme zohlednit i psychologický přístup k jednotlivým hráčům. 

Některé hráčky, díky své vývojové akceleraci snesou větší tréninkovou zátěž a 

dosahují lepších výkonů než jejich spoluhráčky. Trenéři tak mohou podlehnout dojmu, 

že mají před sebou výrazný volejbalový talent, ale později se ukáže, že šlo o náskok 

pouze v biologickém věku.  

Pro trénink pohybových schopností a dovedností je nutné dodržovat určitá 

věková stádia ve vývoji dítěte, která se nazývají jako senzitivním (citlivá) období. 
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Senzitivní období definuje Perič (2008) jako vývojové časové etapy, které jsou vhodné 

pro trénink určitých sportovních aktivit spojených s rozvojem pohybových schopností a 

dovedností. Děti v těchto vývojových etapách dosahují nejvyšších přírůstků rozvoje 

dané schopnosti. Senzitivní období by měla být orientována na biologický věk dítěte. 

Vývoj je pohlavně diferencovaný, u chlapců začátky a konce senzitivních fází začínají a 

končí později než u děvčat. Vzhledem k zaměření práce na starší žákyně se budeme dále 

zabývat pouze senzitivními obdobími u dívek. 

Koordinační schopnosti (7 až 12 let) 

Senzitivní období pro jejich rozvoj vycházejí z vývoje centrální nervové 

soustavy. Pro rozvoj koordinace vytváří základní předpoklady její vysoká plasticita, 

schopnost střídání vzruchů a útlumů a činnost analyzátorů. Věkové období mezi 8 až 10 

roky bývá nazýváno „zlatým věkem motoriky“. Z důvodu pubertálních změn dochází u 

dívek po 11. roce k útlumu v tempu vývoje, který může skončit i stagnací. 

Rychlostní schopnosti (7 až 14 let) 

Jejich brzký rozvoj vychází opět ze zákonitostí vývoje centrální nervové 

soustavy, pro rychlost má význam z hlediska střídání vzruchů a útlumů (nervy – svalová 

vlákna). Po 14. roce dochází dále ke zlepšování rychlostních schopností, ale už na 

základě rozvoje silových schopností. 

Silové schopnosti (13 až 15 let) 

Senzitivní období pro rozvoj silových schopností je dáno vztahem k produkci 

pohlavních a růstových hormonů. Tempo rozvoje síly je značně individuální, je závislé 

na úrovni produkce hormonů a na absolvovaném tréninkovém zatížení. U dívek úroveň 

maximální síly dosahuje nejvyšších přírůstků mezi 10. a 13. rokem. 

Vytrvalostní schopnosti 

Tyto schopnosti lze rozvíjet v kterémkoliv věku, jsou podmíněny schopností 

přenosu kyslíku krví do tkání. Maximální hodnoty spotřeby kyslíku stoupají přibližně 

do 18 let, relativní hodnoty rostou přibližně do 15 let. 

Kloubní pohyblivost (9 až 13 let) 

Rozvoj kloubní pohyblivosti klesá s nástupem pubertální akcelerace růstu. U 

dívek je možno začít se záměrným rozvojem pohyblivosti již v období mezi 8. a 12. 

rokem. 
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2.4 Somatické předpoklady hráče volejbalu 

 

Pro volejbal jsou somatické předpoklady hráče jedním z důležitých ukazatelů. 

Podle Dovalila a kol. (2009) jsou somatické předpoklady (faktory) relativně stálé a ve 

značné míře geneticky podmíněné. Týkají se kostry, svalstva, vazů a šlach (podpůrného 

systému) a zároveň vytvářejí biomechanické podmínky konkrétní sportovní činnosti. 

Podílejí se na využití energetického potenciálu pro daný  

výkon a určují výchozí předpoklady pro výkon. K somatickým faktorům řadíme: 

 Tělesná výška a hmotnost – při posouzení tělesného vývoje mladých hráčů 

slouží i jako orientační ukazatel. Výška těla souvisí i s tělesnou hmotností a 

procentem tuku sportovce (vyšší výška znamená i vyšší hmotnost). Hmotnost 

těla se vztahuje k muskulatuře těla. 

 Délky tělesných segmentů a jejich vzájemné proporce jsou dílčími somatickými 

faktory. Pro hráče volejbalu jsou delší horní končetiny výhodou při dosahu na 

síti. 

 Složení těla – aktivní tělesná hmota (svalstvo) a tuk.  

Dovalil a kol. (2009) uvádí pro volejbal tyto průměrné hodnoty:  

výšku 178 cm   hmotnost 69 kg    16% tuku. 

Dalším geneticky podmíněným předpokladem je zastoupení svalových vláken, 

které ovlivňují různé funkce svalu. Rozlišujeme svalová vlákna bílá, rychlá 

(více unavitelná) a svalová vlákna červená, pomalá (odolná vůči únavě). Jejich 

vzájemný podíl pro hráče volejbalu uvádí, Dovalil a kol. (2009): 

 53% červených: 47% bílých vláken.  

 Somatotyp vyjadřuje komplexním způsobem tělesný typ. Stavba těla každého 

jedince má dědičný základ a současně má na ni vliv i sportovní činnost. Nelze 

však říci, že vhodný somatotyp automaticky znamená úspěšný sportovec. 

Pokud chceme zjistit předpokládanou výšku jedince v dospělosti, můžeme použít 

jednu z predikčních rovnic, kterou uvádí Perič (2006). Předpokládanou výšku dítěte 

vypočítáme na základě výšky otce a matky tímto způsobem: 

chlapci = (výška otce + (výška matky x 1,08)) : 2, 

dívky = ((výška otce x 0,923) + výška matky) : 2. 

Takto vypočítáme předpokládanou výšku a stanovíme do jakého výškového pásma, by 

mělo dítě v dospělosti patřit. 
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Pokud se podíváme na somatické předpoklady hráčů v dospělosti z hlediska 

výšky a váhy, můžeme použít údajů Haníka, Vlacha a kol. (2008), kteří udávají u žen 

tělesnou výšku 175 – 195 cm, 

tělesnou hmotnost minus 105 – 110 z tělesné výšky. 

 

2.5 Sportovní příprava dětí 

 

Ve volejbale i ostatních sportech začíná sportovní příprava prováděna formou 

soustavné tréninkové činnosti již ve věku dětí. V tomto období má trénink přípravný 

charakter, vytváří se zde předpoklady pro pozdější trénink a výkon. Trenér dětí nesmí 

při trénování poškodit své svěřence po stránce fyzické ani psychické. Sportovní 

příprava dětí je odlišná od trénování dospělých, je nutné dodržovat tyto odlišnosti: 

 respektování věkových zákonitostí vývoje organismu a osobnosti – znalost 

senzitivních období vývoje motoriky,  

 vysoký podíl všestrannosti v přípravě – orientovat se na všechny hlavní svalové 

skupiny, stimulovat všechny pohybové schopnosti a osvojovat si základy širšího 

okruhu pohybových dovedností, vytvořit co největší pohybový fond, 

 zachování perspektivnosti přípravy. 

 

2.5.1 Etapy sportovního tréninku 

 

Dlouhodobou přípravu dětí podle Periče (2008) dělíme na etapu seznamování se se 

sportem, etapu základního, specializovaného a vrcholového tréninku. Jednotlivé etapy 

na sebe vzájemně navazují, prolínají se a vzájemně se ovlivňují. Délka jednotlivých 

etap není přesně vymezená, orientačně je uváděna délka trvání 3 až 4 roky. Při 

stanovení věku dětí pro začátek a konec jednotlivých etap je nutné vycházet 

z následujících faktorů: 

 typu dané sportovní disciplíny – ve sportovních hrách se začíná s organizovanou 

přípravou kolem 7 let, vrcholové výkonnosti se dosahuje kolem 20. roku, lze ji 

udržet i mnoho let, 
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 úrovně biologického věku, 

 míry talentovanosti. 

Etapa seznámení se sportem 

U většiny sportovních odvětví začíná ve věku 6 – 8 let a končí kolem 10. roku 

dítěte. Měla by zajišťovat optimální psychický a tělesný rozvoj dítěte, všestranný 

pohybový rozvoj, upevňování zdraví dítěte a vytvářet kladný vztah k pravidelnému 

trénování. Cílem je vytvoření všeobecných základů pro daný sport. Vzhledem 

k nedostatečnému rozvinutí myšlení dětí v tomto věku, není vhodné věnovat se nácviku 

taktických dovedností. 

Etapa základního tréninku 

Je charakteristická postupným růstem speciální výkonnosti na základě 

všestranné přípravy, trvá přibližně od 10. do 13. roku dětí. Hlavním úkolem je dále 

rozvíjet pohybový fond ve všeobecné přípravě, v oblasti speciální přípravy dokonale 

zvládnout základní dovednosti. Tréninkové zatížení je většího objemu s dostatečnými 

intervaly odpočinku a odpovídající regenerací. Ve sportovních hrách je spojen nácvik 

taktiky s nácvikem techniky. V oblasti psychiky hráče se zaměřujeme na rozvoj a 

upevňování morálních a volních vlastností, rozumových schopností a schopnost 

koncentrace na řešení tréninkových úkolů. Do tohoto období spadá období základů 

soutěžení, kde je cílem naučit děti úspěšně zvládat soutěže. Dochází zde k prvnímu 

rozhodování, zda se zvolenému sportu věnovat naplno. 

Etapa specializovaného tréninku 

Charakterizujícím rysem této etapy je zvyšující se intenzita zatížení a přechod ke 

specializovaným tréninkovým podnětům. Začátek etapy je kolem 13. roku a konec 

kolem 17. roku sportovce. Mezi hlavní úkoly řadíme: rozvoj základních a speciálních 

pohybových schopností, rozšiřování zásoby pohybových dovedností, zvládání a 

zdokonalování účelné techniky a hlavních zásad taktiky, formování výkonové motivace, 

upevňování životního způsobu s ohledem na požadavky tréninku. Hlavním cílem 

tréninku je uplatnění naučené technické a taktické dovednosti při hře a soutěžích. 

Rozvíjí se celkový potenciál trénovanosti sportovce, dochází k rychlému 

výkonnostnímu růstu. V psychice dochází k rozvoji vlastností, které podmiňují dosažení 

výkonu. Během této etapy dochází na základě míry talentovanosti a zájmu dítěte o 

provozování vrcholového sportu k rozhodování o jeho další sportovní budoucnosti. 
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Etapa vrcholového tréninku 

Tato etapa již nespadá do věku dětí. Úkolem této etapy je dlouhodobě plánovat 

vysoké sportovní cíle a vše směřovat k jejich splnění, rozvíjet funkční, kondiční a 

psychickou připravenost, zdokonalovat a stabilizovat sportovní techniku, rozvíjet 

taktické mistrovství, upevňovat rysy osobnosti, podřídit požadavkům tréninku životní 

způsob. Trénink se vyznačuje vysokou intenzitou a objemem (Perič, 2008). 

 K jednotlivým etapám tréninku ve volejbalu se všeobecně vztahují jednotlivé 

věkové kategorie: 

přípravka  věk 6 – 10 let  etapa seznámení se se sportem 

žactvo   věk 10 – 15 let etapa základního tréninku 

dorost   věk 16 – 20 let etapa specializovaného tréninku  

senioři   nad 20 let  etapa vrcholového tréninku 

U talentovaných hráčů, kteří jsou zařazeni do volejbalových tříd ZŠ a krajských 

center mládeže dochází k začátku specializovaného tréninku již v kategorii starších 

žáků, u dorostu zařazeného do sportovních center mládeže a sportovních gymnázií 

mluvíme již o vrcholovém tréninku. 

 

2.5.2 Sportovní trénink a věkové zvláštnosti dětí 

 

Sportovní přípravu dětí je třeba považovat za specifický tréninkový proces, který 

se značně odlišuje od tréninku dospělých. Základním a velmi důležitým úkolem trenéra 

dětí je nepoškodit hráče po stránce tělesné ani psychické. Negativním výsledkem 

nepřiměřeného objemu a intenzity tréninkového zatížení, nerespektováním tělesného a 

psychického vývoje dítěte může být tělesné poškození, závažná psychická poškození či 

ztráta zájmu o sport.  

Základní principy při sportovní přípravě dětí: 

 vždy respektovat anatomické, fyziologické a pedagogicko-psychologické 

zvláštnosti dětského organismu, 
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 rozvíjet předpoklady (pohybové schopnosti) a učením vznikající pohybové 

dovednosti, a tím vytvářet základ k dosahování vysoké výkonnosti v dospělém 

věku, 

 jako rozhodující princip přípravy dětí respektovat všestrannost před ranou 

specializací (Jansa, Dovalil, 2009). 

Hlavní zásadou tréninku dětí a mládeže pro práci trenéra je přizpůsobit trénink 

věku dítěte, z čehož vyplývá znát nezbytné a podstatné zákonitosti dětství a dospívání. 

Bez těchto znalostí nelze trénink správně vést, sportovce vychovávat a rozvíjet. 

 V určitých věkových kategoriích dochází k anatomicko-fyziologickým a psycho-

sociálním změnám, které ovlivňují začátek a konec jednotlivých období vývoje dítěte. 

Charakteristika staršího školního věku (12 – 15 let) 

 tělesné a duševní dozrávání 

 růstové zrychlení a nerovnoměrný vývoj 

 vznik disproporcí 

 dýchací a oběhový aparát při zvýšených nárocích pracuje neekonomicky 

 nejbouřlivější fáze vývoje motoriky a vzestupu výkonnosti 

 rychlé osvojování nových pohybových dovedností 

 značné individuální a sexuální rozdíly v motorice 

 možná diskoordinace, disharmonie a neohrabaná pohybová činnost 

 labilita a tvárnost centrální nervové soustavy 

 silná potřeba napodobovat dospělé mimo obzor rodiny 

 rozpor mezi tělesnou a sociální dospělostí 

Na základě těchto znaků je třeba zohlednit trenérsko-pedagogický přístup. Jedná se 

zejména o všestranný rozvoj osobnosti, správný osobní příklad a přístup, nepodceňovat 

význam kolektivu, nepřipouštět zcela vyčerpávající zatížení, je možné zaměřit se na 

soustředěnější vytrvalostní trénink (Dovalil, 1992). 
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Cíle sportovní přípravy dětí 

 Hlavním cílem sportovní přípravy dětí je vytvářet předpoklady pro pozdější 

trénink a výkon, za předpokladu omezování možných rizik sportování a nepoškození 

sportovce po stránce fyzické i psychické. 

Mezi hlavní odlišnosti sportovní přípravy patří: 

 respektování věkových zákonitostí vývoje organismu a osobnosti, 

 vysoký podíl všestrannosti v tréninku, 

 zachování perspektivnosti přípravy. 

Období staršího školního věku je ještě příznivé pro stimulaci koordinačních 

schopností dítěte a pro rychlostně silová cvičení. Ke konci období zařazujeme ve větší 

míře cvičení pro rozvoj rychlostních, vytrvalostních a silových schopností. V tomto 

věku se zpomaluje rozvoj kloubní pohyblivosti. 

V oblasti všestrannosti je třeba se věnovat: 

 rozvoji všech hlavních svalových skupin, 

 stimulovat všechny pohybové schopnosti, 

 osvojovat si základy širšího okruhu pohybových dovedností,  

 zařazovat cvičení, která zajišťují přirozený vývoj, 

 cvičeními upevňovat zdraví a odolnost sportovce (Dovalil, 2009). 

Podle Mlatečka (1970) je základem sportovní přípravy 13 – 15letých volejbalistů 

všestranná příprava, která respektuje vývojové zákonitosti mládeže. Bez všestranné 

přípravy (široká zásoba pohybových návyků a dostatečná funkční připravenost) nelze 

dosahovat dobrých výsledkům speciální přípravě. 

Jako podstatnou část tělesné přípravy uvádí rozvoj: 

 reakční rychlosti (spojena s typickými volejbalovými činnostmi), 

 rychlosti jednoduchých pohybů se zaměřením na volejbal (švih paže, příjem, 

prudkých míčů), 



25 
 

 výbušné a odrazové síly,  

 všestranné a hráčské obratnosti. 

Zvýšení celkové tréninkové práce se projeví také zvýšenou odolností vůči únavě, 

což značí stoupající úroveň vytrvalosti. Celkové tréninkové zatížení lze zvyšovat 

objemem (zvětšováním zátěží, prodlužováním doby tréninkové jednotky, větší 

frekvence tréninků v týdnu) a intenzitou (velký počet rychlostních cvičení). 

Štilec a kol. (1989) dělí kondiční přípravu na obecnou, která je zaměřena na rozvoj 

funkčních možností organismu na základě všestranného rozvoje a speciální, v níž 

dochází k maximálnímu rozvoji specifických pohybových schopností pro daný sport. 

Dobrá kondiční připravenost je vždy základem pro tréninkové i soutěžní zatěžování. 

Dle senzitivní fáze vývoje doporučuje u dívek staršího školního věku v I. fázi rozvoj 

vytrvalosti, síly, obratnosti a kloubní pohyblivosti v komplexu a ve II. fázi rozvoj síly a 

vytrvalosti. Zobecněné schéma přirozeného vývoje pohybových schopností ve věku 8 až 

17 let zachycuje obr. 2. 

 

Obr. 2: Zobecněné schéma přirozeného vývoje pohybových schopností ve věku 8 – 17 let 

(Štilec, 1989) 

Legenda: R – rychlostní schopnosti, S – silové schopnosti, P – pohyblivost, O – obratnost, V – 

vytrvalostní schopnosti 
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2.5.3 Sportovní trénink a rozvoj pohybových schopností 

 

Rozvoj silových schopností je třeba řešit individuálně na základě znalosti 

biologického věku a fyzické připravenosti hráče.  

Zásady rozvoje silových schopností jsou: 

 síla se dá rozvíjet v každém věku, 

 sílu můžeme rozvíjet i posilováním „vlastní tělo-zátěž“, 

 trénink síly můžeme zařazovat v průběhu celého tréninkového období, 

 její rozvoj můžeme kombinovat s rozvojem dalších pohybových schopností,  

 síla se dá rozvíjet již během aktivního rozcvičení 

Rozvoj rychlosti můžeme aplikovat tehdy, když jsou hráči odpočinuti. 

Zásady rozvoje rychlostních schopností jsou: 

 rychlost zařazujeme převážně do první (úvodní) části tréninkové jednotky, 

 rozvoj realizujeme až po dokonalém rozcvičení, 

 při jejím tréninku dbáme na delší intervaly oddechu, 

 můžeme ji spojovat s rozvojem silových schopností dynamického charakteru, 

 můžeme ji kombinovat s náročnějšími koordinačními pohyby. 

Dobrá vytrvalost hráče se ve volejbalu projeví tehdy, když je hráč schopen 

vykonávat pohybovou činnost dlouhodobě, bez snížení efektivity cvičení a ve hře je 

schopen hrát dobře i poslední set. 

Zásady rozvoje vytrvalostních schopností jsou: 

 vytrvalost musíme udržovat a rozvíjet po celou sezonu, 

 vytrvalost je základem pro rozvoj všech ostatních pohybových schopností, 

 její rozvoj má kladný vliv na obranyschopnost a imunitu organismu, 

 trénink vytrvalosti působí i na morálně-volní vlastnosti hráče (Vavák, 2011). 
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 Sportovní výkonnost ve volejbalu podmiňují pohybové schopnosti hráče a to jak 

|kondiční, tak i koordinační. Rozhodující faktory, které je třeba znát, aby se mohla 

efektivně plánovat, a také realizovat kondiční příprava lze rozdělit na tři skupiny. 

1. Faktory, které přímo ovlivňují sportovní výkon a nelze je ničím nahrazovat. Jsou 

to: rychlostní schopnosti, odrazová výbušnost, výbušná síla horních končetin, 

odrazová vytrvalost (kondiční schopnosti) a schopnost orientační, reakční a 

kinesteticko-diferenciační (koordinační schopnosti). 

2. Faktory, které sice podmiňují sportovní výkon, ale lze je do určité míry nahradit. 

U kondičních schopností to jsou: dynamická síla, rychlostní vytrvalost a silová 

vytrvalost a u koordinačních schopností schopnost rytmická. 

3. Faktory, které přímo nepodmiňují sportovní výkon, ale vytvářejí předpoklady 

pro rozvoj jiných faktorů. Jsou to: všeobecná vytrvalost a ohebnost (kondiční 

schopnosti) a u koordinačních schopností schopnost rovnováhy (Šimonek, 

1987). 

Krištofič (2007) zmiňuje důležitost vztahu kondice a koordinace. Kondiční složka 

představuje sílu, která je nutná pro vykonání jakéhokoliv pohybu, koordinační složka 

představuje kvalitu řídících procesů centrální nervové soustavy pro provedení 

konkrétního pohybu. K účelnému zvládnutí pohybového úkolu je tedy zapotřebí 

koordinovat silové působení. 

 Základním úkolem kondičního tréninku je vytvořit funkční svalový korzet. 

Z toho důvodu máme vždy volit taková cvičení, která v sobě zahrnují kondiční i 

koordinační nároky. Správně vedený pohybový úkol by měl být plněn s minimem 

vydané energie při použití načasované síly. 

 

2.5.4 Kondiční trénink ve volejbalu 

 

Vrcholový volejbal vyžaduje vysokou úroveň rychlostně-silových schopností, 

odrazové výkonnosti a speciální vytrvalosti. Z koordinačních schopností zejména 

orientační, kinesteticko-diferenciační a reakční schopnosti. Současně klade nároky na 

přizpůsobení pohybu směru a rychlosti letu míče. 
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Podle Slupského (1984) absolvuje nahrávač za jeden zápas v průměru: 

100 výskoků,  

30 až 50 startů, 

20 až 30 pádů, 

120 až 160 přihrávek. 

Kondice hraje nezastupitelnou roli jednak v utkání, kde hráč musí být schopen 

opakovaně podávat co možná nejpřesnější výkon v technicko-taktických a koordinačně 

náročných činnostech po celou dobu trvání zápasu a jednak v tréninku, kde je dobrá 

kondice předpokladem pro opakované zvládnutí tréninkové zátěže. S nastupující 

únavou prudce stoupá počet nepřesných rozhodujících herních činností. 

 V utkání převažují silově koordinační a dovednostní předpoklady, v tréninku pak 

převažují speciální dovednosti vytrvalostního charakteru s přiměřeným ovlivňováním 

silových předpokladů. 

Při kondičním tréninku je nutné vždy přihlížet k: 

 aktuálnímu stavu trénovanosti, 

 výkonnostním aspektům, 

 věkovým aspektům. 

Pro volejbal jsou dominující silové a koordinační předpoklady s přiměřeným rozvojem 

vytrvalostních předpokladů, u dětí preferujeme rychlostně vytrvalostní projevy (Bunc, 

2000). 

Důležitým znakem kondice je odolávání námaze. Dobrá kondice umožňuje 

velkou pohybovou aktivitu, ovlivňuje sportovní činnost. V kondici jde o celkovou 

úroveň pohybových schopností – silových, vytrvalostních, rychlostních, obratnostních a 

pohyblivosti.  

Lepší kondici má sportovec, který je schopen vykonávat stejnou činnost rychleji, 

déle, obratněji a je schopen vyvinout větší sílu. Do kondice se promítá i psychika 

sportovce (bojovnost, houževnatost, soustředění). Dobrá kondice ovlivňuje fungování 
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srdce, plic, svalů, zásoby energie a řídící schopnost centrální nervové soustavy, přispívá 

ke správnému držení těla, zotavení po zatížení, zvyšuje odolnost proti nemocem. 

Kondice jednotlivce závisí na dědičných dispozicích, věku, pohlaví, stavbě těla, 

životním prostředí. Nejvíce ji rozvíjíme pravidelnou sportovní činností. 

Pohybové schopnosti člověka: 

 ´vytrvalostní (umožňují provádět pohybovou činnost po delší dobu), 

 silové (umožňují překonávat či udržovat odpor svalové činnosti), 

 rychlostní (krátkodobá pohybová činnost v nejvyšší intenzitě provedení), 

 obratnostní (provádění složitější pohybové činnosti, účelně koordinovat pohyby 

a přizpůsobovat je měnícím se podmínkám, rychle si osvojovat nové pohyby), 

 pohyblivost (vykonávat pohyby ve velkém rozsahu kloubů). 

Tyto pohybové schopnosti jsou poměrně stálé v čase, jejich změna vyžaduje 

dlouhodobý trénink, jejich úroveň neklesá ze dne na den. Pokud máme tréninkem 

kondici účelně rozvíjet, musíme mít na paměti: 

 jak dlouho má cvičení trvat (čas, počet cviků), 

 jaké úsilí je třeba vyvinout (jak rychle – tempo, frekvence) či jaký odpor je třeba 

překonávat, 

 doba odpočinku mezi cvičeními (Dovalil, Choutková, 1988). 

Současný kondiční trénink mladých volejbalistů by měl být zaměřen na 

svalovou vyváženost, která je základním předpokladem pro správné, kvalitní a 

v odpovídající rychlosti provedené dovednosti. Současně jde o odstranění svalové 

dysbalance, která může být u mládeže způsobena akcelerací růstu, nedostatečným či 

nekomplexním pohybovým zatížením. 

Základem kondičního tréninku je trénink tzv. „ jádra těla“ (svaly od kolen po 

ramena). Svaly jádra těla jsou potřebné jak pro kvalitu prováděných dovedností, tak i 

pro předcházení přetěžování kloubů dolních končetin a páteře. Další důležitou složkou 

kondičního tréninku je tzv. „funkční trénink“, při kterém se rozvíjí svaly, které se 
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uplatňují ve volejbale a z důvodu vyváženosti rozvíjíme i jejich antagonisty (Císař, 

2003). 

 Podle Dovalila (2009) se kondiční příprava primárně zaměřuje na rozvoj a 

ovlivnění pohybových schopností. U silových, rychlostních a vytrvalostních schopností 

se kondiční trénink opírá o zatěžování, které má aktivovat odpovídající funkční 

systémy, energetické zabezpečení a řízení pohybu. U koordinačních pohybových 

schopností se využívá poznatků o motorickém učení, rozvíjí se kinestezie, plasticita 

nervosvalového systému, formování vzorců pohybového řešení, rychlost provedení, 

přizpůsobování pohybů. Kondiční příprava ovlivňuje i pohybové schopnosti. 

Kondiční příprava obecná – působí komplexně na všechny pohybové schopnosti, 

cílem je všestranný pohybový rozvoj, uplatňuje se zejména u dětí. 

Kondiční příprava speciální – je odvozena od specifiky sportu, její odlišnost spočívá 

v maximálním uplatnění pohybových schopností ve sportovních dovednostech. 

 Správně vedený kondiční trénink u mladých hráčů je jedním z předpokladů 

dosažení vysoké herní výkonnosti. V celé tréninkové přípravě jde o účelné propojení 

kondičního tréninku s technicko-taktickou přípravou, uvádí Haník, Lehnert a kol. 

(2008). 

Dobrá kondice umožňuje volejbalistovi rozšířit zásobník řešení herních situací, 

realizovat herní dovednosti na vysoké úrovni bez snížení efektivity únavou, snižuje 

riziko zranění.  

K základním úkolům kondičního tréninku patří: všestranný rozvoj hráče, 

zvyšování zatížení hráče, rozvoj specifických motorických schopností, vytvoření 

předpokladů pro efektivní trénink techniky, prevence zranění v tréninku i utkání. 

Obsahem speciální volejbalové přípravy je to, co chceme pro volejbal rozvíjet, 

mluvíme tedy o rozvoji rychlosti reakce a lokomoce, výbušnosti dolních končetin, trupu 

a paží, udržování statických poloh při hře v poli a při zastavováni pohybů, udržení 

úrovně všech požadavků po celé utkání.  

Tobolka (1990) řadí kondiční přípravu mezi hlavní cíle v etapě základního 

tréninku spolu s rozvojem speciálních pohybových dovedností, technicko-taktické, 

psychologické a teoretické přípravy. Kondiční příprava při tréninku mladých 

volejbalistů vyžaduje realizovat cvičení v krátkých časových intervalech s vysokou 
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intenzitou a dostatečnými intervaly odpočinku. Toto odpovídá požadavkům 

intervalového zatížení ve volejbalu.  

Ke zkrácení reakční doby hráče vedou cvičení zaměřená na rozvoj reakční 

rychlosti. 

V oblasti obratnosti se zaměřuje na rozvoj pohybové koordinace, rozdělování 

prostorové orientace, pozornosti, zdokonalení pádové techniky s míčem. 

Výbušnou sílu rozvíjí tak zvanou rázovou metodou (skoky do hloubky 

s následným odrazem do výskoku). 

Při rozvoji rychlostní a silové vytrvalosti se využívá cvičení s technikou herní 

činnosti jednotlivce, vazeb několika herních činností jednotlivce, různých způsobů 

přemísťování i změn poloh při činnostech jak u sítě, tak i v poli. 

Podle Krištofiče (2007) intenzita cvičení v kondičním tréninku vyžaduje 

respektování několika principů. Za základní lze považovat: 

 princip přiměřenosti (vzhledem k věku a aktuálnímu zdravotnímu stavu), 

 princip postupnosti (zvyšovat zátěž postupně dle individuálních možností), 

 přístup od obecného ke speciálnímu (komplexní kondiční základ, pak specifická 

příprava), 

 princip dlouhodobosti a cykličnosti (pozitivních změn lze dosáhnout pouze bez 

dlouhých časových prodlev). 

Matvějev (1982) uvádí základní úkoly při rozvoji složek kondiční přípravy: 

U silové přípravy: 

 zvětšit a zachovat na požadované úrovni silové možnosti, které jsou všeobecným 

předpokladem zdokonalování sportovce, 

 rozvinout specifické silové schopnosti, které odpovídají požadavkům daného 

sportu a zabezpečit jejich efektivní využití k dosažení cílového výsledku. 

U vytrvalostní přípravy: 

 cílem všeobecné vytrvalosti je rozšíření funkčních možností organismu, což 

napomáhá vytvořit předpoklady pro celkové zvýšení objemu tréninkové 

činnosti, 
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 při plánování speciální vytrvalosti je třeba vycházet ze specifiky sportu. Pro 

soutěžní období by měla zajistit zachování či zvýšení počtu efektivních 

soutěžních činností (např. útoků, bloků) v průběhu hry a udržet stabilitu techniky 

jednotlivých herních činností. 

U rychlostní přípravy rozvíjet: 

 rychlost jednoduché a složité reakce, 

 rychlost jednotlivých pohybových aktů, 

 rychlost projevující se ve frekvenci pohybů. 

Pro volejbal je nutno rozvíjet všechny rychlostní schopnosti v komplexu a 

v měnících se situacích. 

 

2.5.5  Kondiční příprava starších žákyň 

 

Kondiční příprava je částí tréninku volejbalu, která je zaměřena na rozvoj 

pohybových schopností. U této věkové kategorie vzhledem k senzitivním obdobím 

vývoje motoriky je kondiční příprava především rozvoj pohybových schopností. 

Pohybové schopnosti člověka jsou zčásti geneticky podmíněny. 

Pohybové schopnosti členíme do dvou základních skupin: 

 kondiční – silové, rychlostní a vytrvalostní schopnosti, 

 koordinační – koordinace, pohyblivost – ohebnost, rovnováha, rytmicita, 

obratnost, kinesteticko-diferenciační schopnost a orientační schopnost. 

Silové schopnosti dělíme na sílu: 

 statickou (izometrickou), 

 dynamickou (koncentrickou), sílu výbušnou (explozivní), 

 brzdivou (excentrickou). 

Rychlostní schopnosti rozvíjíme bez přítomnosti únavy, s malou nebo žádnou 

zátěží. Ve volejbalu by časový interval neměl přesahovat 3 sekundy. 
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Rychlost dělíme na: 

 reakční – jednoduchá a složitá, 

 jednotlivých pohybů – jednoduché pohyby, kombinace jednoduchých pohybů, 

provedení techniky herní činnosti jednotlivce, 

 frekvenční, 

 akcelerační. 

Vytrvalost je schopnost hráčů překonávat únavu, či provádět činnost po dlouhou 

dobu bez snížení intenzity. 

Vytrvalostní schopnosti dělíme na: 

 obecné (srdečně-cévní), 

 svalové (místní). 

Podle doby trvání na: 

 krátkodobé, 

 střednědobé, 

 dlouhodobé. 

Ve volejbalu se uplatňuje vytrvalost svalová a krátkodobá (Buchtel, Ejem, Vorálek, 

2011). 

Rozvoj síly 

Kvalita rozvoje síly je ve sportu jedním z nejdůležitějších předpokladů. Dobře 

vedeným posilovacím tréninkem lze dosáhnout nárůstu silových schopností o 350 až 

400%. Ve volejbalu je nutné při tréninku pohybových schopností rozvíjet sílu ve všech 

jejich podobách: maximální sílu, rychlou sílu i silovou vytrvalost (Pospíšil, 2004). 

 Při rozvoji síly se musíme řídit biologickým věkem, rozhoduje vždy stádium 

vývoje konkrétního jedince. Z hlediska hormonálního lze očekávat zásluhou silového 

tréninku silové přírůstky, z hlediska zdravotního je třeba se vyvarovat extrémní zátěži. 

Nezařazujeme náročná statická, tahová a tlaková cvičení, která přetěžují páteř, zbytečně 

velké zátěže nevedou k rychlejšímu nárůstu síly, nýbrž poškozují zdraví hráček. 

Upřednostňujeme dynamická komplexní cvičení, posilovací cvičení s malými odpory 

(expandéry, medicinbaly, jednoruční činky – 1 až 2 kg, zátěže), cvičení s odporem 
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vnějšího prostředí (voda, písek). K rozvoji síly též využíváme posilovacích cvičení 

z atletiky, úpolů, gymnastiky, jiných sportovních her, beachvolejbalu. Zvláštní 

pozornost věnujeme síle břišního svalstva a svalstva kolem páteře, které patří 

k základním kondičním předpokladům efektivního vykonávání herních činností ve 

volejbalu. U této věkové kategorie se doporučuje intenzita tréninkového zatížení 60 až 

70% maxima, při 15 pokusech, ve třech až pěti sérií. 

Rozvoj výbušné síly 

 Zařazujeme odrazová cvičení s větším objemem a intenzitou. Preferujeme 

rychlostní složku před silovou, klademe důraz na kvalitu provedení a koordinaci. 

Celkový objem cvičení je třeba regulovat a kompenzovat (prostředkem rozvoje výbušné 

síly jsou též cvičení spojená s prováděním herních cvičení ve výskoku). K rozvoji 

výbušné síly využíváme různé skoky, přeskoky a seskoky. Celkový počet výskoků by 

neměl přesahovat přes 100 výskoků během tréninkové jednotky (Haník, Lehnert a kol. 

2008). 

Podle Vorálka (2012) je vhodné během tréninkové jednotky zařazovat tak zvané 

silové vstupy – přerušíme určitou tréninkovou činnost a zařadíme krátké silové cvičení 

s následným protažením posilované partie, v závěru tréninku provádíme vyrovnávací 

cvičení. 

V silové přípravě dětí je vhodné se zaměřit na rozvoj rychlostní síly, kdy lze 

využívat metodu rychlostní (metoda dynamické síly). Daný pohyb provádíme co možná 

nejrychleji s nemaximálním odporem (40 až 60% maxima). Při silovém tréninku je 

nutné vyvažovat svalové dysbalance prostřednictvím podpůrných silových cvičení a 

vhodným kompenzačním cvičením (Jansa, Dovalil, 2009). 

Rozvoj rychlosti 

Volejbal klade vysoké nároky na rychlé a současně přesné provedení herní 

činnosti v proměnlivých podmínkách. K nejčastěji uplatňovaným způsobům běhu a 

překonávání vzdáleností při hře je: 

běh vpřed    do 4 m   více než 50%, 

běh vzad    do 3 m   kolem 20%, 

běh stranou   do 2,5 m  kolem 20%, 

běh se změnou směru  do 5,5 m  zanedbatelná část. 
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Při rozvoji rychlosti se zaměřujeme na rychlost reakční, akcelerační a rychlost 

provedení herní činnosti jednotlivce (Lehnert, 2002). 

 Rychlostně zaměřený trénink je jednou z dominantních složek přípravy 

mladých volejbalistek. Herní rychlost umožňuje hráčkám zahájit a provést herní činnost 

v minimálním čase. Při trénování se zaměřujeme na komplexní herní rychlost (při hře) a 

na rozvoj rychlostních schopností. Rychlost reakce, která je spojena s koordinací, je 

z 70% až 80% dána geneticky. Trénováním zlepšujeme lokomoční rychlost, rychlost 

jednotlivého pohybu (švih paže), rychlost herní činnosti jednotlivce. Součastně u hráček 

s tréninkem motorické složky rychlosti rozvíjíme i rychlost psychických procesů 

(Haník, Lehnert a kol., 2008). 

Ve struktuře tréninkové jednotky má být rozvoj rychlostních schopností spolu 

s koordinací zařazován pravidelně a to na začátek hlavní části po důkladném rozcvičení. 

Intenzita cvičení musí být maximální nebo téměř maximální, činnost přerušíme či 

ukončíme při poklesu intenzity. Využíváme štafetové hry, překážkové dráhy, skoková 

cvičení, starty z různých poloh (Vorálek, 2012).  

Rozvoj vytrvalosti 

 U žákyň neřadíme trénink vytrvalosti k prioritám, je nutné ho však zařazovat, 

má být orientován na dlouhodobou (aerobní) vytrvalost. Upřednostňujeme metodu 

intervalovou. Při vytrvalostním tréninku se doporučuje zatížení při srdeční činnosti 130 

až 150 tep/min, při zachování pestrosti tréninku. Zařazujeme pohybové a sportovní hry, 

aerobní kruhový trénink, běhy v terénu do 25 min, aerobik, jízdu na kole, kolečkových 

bruslích, plavání. Využíváme volejbalová cvičení aerobního charakteru (Haník, Lehnert 

a kol., 2008). 

K rozvoji krátkodobé vytrvalosti využíváme metody krátkodobých intervalů, kde 

činnost trvá 20 sekund až 2 minuty, intenzita je relativně maximální, intervaly 

odpočinku v poměru 1:3. Rozvoj rychlostní vytrvalosti se přibližuje rychlostnímu 

tréninku, doba trvání je 5 až 20 sekund s maximální intenzitou, doba odpočinku 

v poměru 1:4, počet opakování 15 až 20 krát (Jansa, Dovalil, 2009). 

Rozvoj flexibility 

 Její rozvoj je důležitý zejména v období puberty, kdy rozvoj svalů předbíhá 

rozvoj šlach. Předcházíme tak poranění šlach a přetěžování kloubní chrupavky. 

K rozvoji flexibility používáme pravidelné zařazování strečinku na začátku i na konci 
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tréninkové jednotky, hráče učíme správné technice provedení jednotlivých cviků a 

neustále zdůrazňujeme význam flexibility (Haník, Lehnert a kol., 2008). 

Metody využívané k rozvoji pohyblivosti lze rozdělit dle dvou kritérií: 

1. aktivita pohybu – aktivní pohyb a pasivní pohyb, 

2. dynamika provedení – dynamické a statické provedení. 

Tato kritéria při rozvoji pohyblivosti lze vzájemně kombinovat. U aktivních 

dynamických cvičení cvičíme měkce, cvik opakujeme 15 až 30 krát. Při použití 

aktivních statických cvičení setrváváme v krajní poloze 10 až 30 sekund s počtem 

opakování 3 až 10 krát, dohlížíme na pravidelné dýchání, nesmí docházet k bolestivým 

pocitům. U pasivních dynamických cviční dochází k natažení svalu rytmickými kmity 

s rostoucím rozsahem pohybu do krajní polohy pomoci vnější síly. Provedení musí být 

měkké a citlivé (Jansa, Dovalil, 2007). 

Rozvoj koordinačních schopností 

Nedílnou součástí kondičního rozvoje je i rozvoj koordinačních schopností hráčů, 

které přímo podmiňují dosažení vysokého sportovního výkonu. 

Ke koordinačním schopnostem hráče volejbalu řadíme tyto schopnosti: rychlost 

reakce, prostorové orientace a předvídání dalšího vývoje hry. Cvičení koordinačních 

schopností je třeba provádět pod určitým časovým a prostorovým tlakem, s aktivní 

účastí spoluhráče, s modelováním herních situací i s navozováním nespecifických 

podmínek. Nácvik vyžaduje zapojení více hráčů, využívají se soutěživé formy nácviku. 

Do každého tréninku je vhodné zařazovat koordinační cvičení s míčem. 

Reakční schopnost – při hře se využívá jednoduchá i složitá reakční schopnost. Cvičení 

na rozvoj reakční schopnosti zařazujeme do všech částí tréninkové jednotky. 

Schopnost rovnováhy – pevné postavení těla, které umožní okamžitý zásah do hry. 

Kinesteticko-diferenciační schopnost – u hráčů volejbalu mluvíme o citu na míč, citu 

pro prostor, citu pro časování pohybu. 

Orientační schopnost – hráč musí pružně reagovat, neustále sledovat hru, analyzovat ji, 

následně vyhodnotit a zvolit nejvýhodnější řešení. Její úroveň je ovlivněna i úrovní 

kondičních schopností (dostatek sil). 
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Rytmická schopnost – u činnosti jednotlivce umožňuje hráči sladit kvalitně své činnosti 

jednotlivce, schopnost měnit rytmus v rytmu souhry více hráčů. 

Koordinační schopnosti jsou jedním z hlavních předpokladů jak rychlého a 

kvalitního osvojení a stabilizace techniky, tak i její účinné využití v zápasu (Vavák, 

2011). 

V kondiční přípravě dětí může využívat: cvičení s vlastní vahou těla, balanční 

pomůcky, jednoduché náčiní i nářadí. Pro rozvoj jednotlivých pohybových schopností 

je možno použít: 

 Koordinace – překážkové dráhy, akrobatická cvičení, cvičení na nářadí, balanční 

desky, plné míče, balancestepy, cvičení s náčiním i bez něj (odrazy a skoková 

cvičení, cvičení s míči, švihadly a krátkou tyčí). 

 Rychlosti – běžecká abeceda, běžecké štafety, frekvenční cvičení, reakční 

cvičení, hbitost (využití vyznačené dráhy žebříky). 

 Síly – posilovací cviky vlastní vahou těla, cvičení dvojic, cvičení s plnými míči, 

s malými činkami, cvičení s gymstickem, flowin, TRX, expandéry, kruhový 

trénink. 

 Vytrvalosti – fartlek, intervalové metody. 

 Pohyblivosti – strečinková cvičení, dynamická cvičení. 

 Kompenzační cvičení – statistická protahovací cvičení, posilovací (zpevňovací) 

cvičení (Perič, 2012). 

Volejbal řadíme ke sportům, kde při nácviku speciálních pohybových dovedností, 

dochází k jednostrannému přetěžování pohybového aparátu. Tato jednostrannost se 

časem může promítnout na zdraví sportovce. Z tohoto důvodu je třeba nezanedbávat 

kompenzační cvičení, která by měla být součástí každé tréninkové jednotky. Důvodů 

k zařazení kompenzačních cvičení do tréninku dětí je hned několik: 

1. Při jednostranném sportovním zatížení dochází k přetěžování některých složek 

pohybového systému. U volejbalistů dochází k jednostrannému přetěžování 

v oblasti krční, hrudní a berní páteře a v oblasti kyčelního kloubu. 



38 
 

2. Při delší přestávce v trénování či delší rekonvalescenci by měl být návrat ke 

sportovní aktivitě pozvolný. Vhodná kompenzační cvičení urychlí návrat do 

tréninkového procesu. 

3. Individuální rozdíly ve vývoji mají vliv na sportovní výkonnost. 

4. Sedavý způsob života (sezení ve škole, u počítače) klade zvýšené nároky na 

udržování statických poloh a je třeba je kompenzovat vhodnými cvičeními. 

 Vlivem těchto příčin mohou u dětí vznikat poruchy v oblasti páteře, poruchy 

svalové nerovnováhy, bolesti a přetěžování kloubů. 

Cílem kompenzačních cvičení je: 

 předcházet vzniku svalová nerovnováhy, 

 vyrovnat kloubní stabilitu, 

 snížit svalovou únavu, 

 přispět k prevenci zranění, 

 předcházet bolestem oblasti páteře a kloubů 

 přispět k vytváření nových (ekonomických) stereotypů, 

 vést k zafixování kvalitnějšího držení těla, 

 optimalizovat funkční stav vnitřních orgánů (Perič, 2012). 

 

2.6 Trenérská činnost 
 

Ve všech trenérských rolí se promítá psychosociální interakce mezi trenérem a 

svěřencem. Jejich schematické znázornění je na obr. 3. Chování jednoho se stává 

podnětem pro druhého. Proto trenér musí mít vyvinuty některé vlastnosti ve vztahu ke 

specifičnosti sportu a průběhu jeho soutěžní činnosti, zejména musí být tvůrčí a 

inspirativní osobností (Vaněk aj., 1983). 
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                                                       Podnět 

 

   Trenér/kouč                                                                                              Sportovec 

 

    Podnět                                                                                        Odpověď 

Obr. 3: Schéma činnosti trenéra – vzájemná interakce (Vaněk aj., 1983) 

 

2.6.1 Předpoklady k trenérské práci 

 

Práce trenéra musí být založena na koncepčních, odborných a žádoucích 

mezilidských vztahových základech. Pokud se trenér chce stát úspěšným a komplexně 

uznávaným je o něho nezbytné: 

 určitá vlastní sportovní minulost, 

 umět pracovat s lidmi,  

 teoretická i praktická odbornost, 

 didaktické předpoklady, 

 volní a charakterové vlastnosti, 

 vlastnosti intelektu, 

 být pro sportovce příkladem, 

 dále se vzdělávat. 

Výčet těchto vlastností je u jednoho člověka stoprocentně nereálný. Trenér se jim může 

více či méně přibližovat.  

Typologické přístupy vycházejí z předpokladu, že trenér může dosáhnout úspěch 

s odlišnými přístupy. Podle vztahů trenér – sportovec, mluvme o typu trenéra: 
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 autoritativním – uplatňuje vždy svůj názor, je uzavřený, podněcuje, vyvolává 

konflikty, 

 sociálním – diskutuje, dává volnost, hůře se prosazuje. 

Podle zaměřenosti v pedagogických postupech: 

 vědecko-systematický – teoreticky je na výši, 

 empirický – větší praktik. 

Podle stylu řízení v soutěži: 

 taktický – neustále řídí, zná soupeře, 

 emocionální – udržuje dobrou náladu, reguluje hráčské emoce,  

 psychologický – motivuje, zvládá meziosobní situace. 

Hlavním úkolem trenéra je rozvíjet výkonnost hráčů a součastně pozitivně působit 

na rozvoj jejich osobnosti (Jansa, Dovalil, 2009). 

Podle Tutka, Richardse (1971) je rozdělení typologie trenéra následující: 

 autoritativní („hard-nosed“), 

 přátelský („nice guy“), 

 intenzivní („driven“), 

 bezstarostný („easy going“), 

 systematický („efective“). 

Kobrle, Ejem (1973) uvádějí tří hlavní typy trenérů: 

 novátor – jeho páce je plánovaná, systematická a důsledná, uplatňuje nové věci, 

formy a metody práce, 

 tradiční – pracuje rutině a formálně, bývá nudný, u dětí vyvolává nechuť pro 

sport, 

 improvizátor – jeho práce není plánovaná, je bezprostřední. 
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Perič (2012) rozlišuje tří základní styly trenérského vedení: 

 autoritativní, 

 demokratický, 

 liberální. 

 

2.6.2 Role trenéra 

 

Pod pojmem role trenéra je třeba si představit ucelený soubor činnosti i chování 

trenéra, které souvisejí s přípravou, zajištěním i řízením družstva. Dobrý trenér se učí 

celý život. 

Funkce trenéra: 

 plánuje a řídí přípravu družstva, 

 buduje a utváří družstvo, 

 vychovává hráče jako jednotlivce i kolektiv, 

 je vůdčí osobností družstva, 

 vede družstvo v utkáních, 

 starosti organizačního pracovníka. 

Z uvedených funkcí trenéra vyplívá, že trenér je součastně: trenérem, tvůrčím 

pracovníkem, koučem, leaderem, organizátorem i psychologem.  

Rozmanitost i náročnost funkcí klade vysoké morální, intelektové a odborné 

nároky na osobnost trenéra. Trenér by měl být spolehlivý, spravedlivý, pečlivý 

v přípravě i v dokumentaci a projevovat upřímný zájem i o osobní problémy svých 

svěřenců (Příbramská a kol., 1989). 

 Veškerá činnost trenéra má dvě základní stránky: 

1. teoretickou (vzdělání, zkušenosti, schopnosti), 
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2. praktickou, 

3. interakční (vlastnosti, zaměřenost, specifické schopnosti a zkušenosti trenéra). 

Specifickou oblastí práce trenéra je vedení utkání (koučink). 

Při tréninku lze sledovat tři hlavní skupiny projevů trenéra: 

 slovní + gestikulace a mimika, 

 demonstrace, předvádění cvičení, 

 sledování. 

Součástí trenérské práce je i diagnostika jednotlivce i celého družstva. Trenér by měl 

provádět diagnózu ve třech oblastech: 

1) Pohybové výkony – celková psychomotorická výkonnost a předpoklady výkonu, 

taktická stránka provedení, taktické vědomosti hráče. 

2) Struktura a dynamika osobnosti sportovce – motorické, percepční a intelektové 

schopnosti, postoje a motivace hráče a celková zaměřenost osobnosti. 

3) Sociální vztahy – uvnitř skupiny, k trenérům, k rozhodčím, k divákům (Svoboda, 

2007). 

V průběhu tréninku zastává trenér mnoho rolí a musí plnit celou řadu úkolů, 

například: 

 organizace cvičení, 

 vysvětlení cíle a důvodu zařazení cvičení, 

 některá cvičení názorně ukázat, 

 ve složitějších cvičeních vysvětlit i dílčí úkoly činnosti jednotlivých skupin 

hráčů, 

 opravovat, motivovat, hodnotit hráče i družstvo. 

V některých tréninkových situacích je nutné, aby se trenér stal součástí praktického 

provádění cvičení (Ejem, 2004). 
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Dovalil (2007) uvádí jako ideálního trenéra mládeže trenéra – pedagoga. Při práci 

musí důsledně respektovat vývojové zvláštnosti, nesmí opomíjet všestranný rozvoj 

hráčů. Měl by být vzorem, trpělivý, práci zaměřovat perspektivně do budoucnosti, mít 

znalosti o rozpoznání talentu, trénink umět přizpůsobit v maximální míře věkovým 

zvláštnostem. 

 

2.7 Tréninková jednotka 

 

V plánování a stavbě tréninku představuje tréninková jednotka nejkratší element. 

Realizují se v ní úkoly vycházející z koncepce tréninku. Obsah, návaznost a spojitost 

jednotek je určována záměrem mikrocyklu. 

Dělení tréninkové jednotky na část: 

 úvodní  

 hlavní  

 závěrečnou 

Úkoly  jednotlivých částí tréninkové jednotky: 

Úvodní část – příprava hráče po stránce funkční a psychické na další činnost. 

1) Zahájení – seznámení s úkoly tréninkové jednotky, nejdůležitější momenty a 

organizace. 

2) Rozcvičení – postupná příprava organismu na tréninkové zatížení: 

zahřátí (klus), 

strečink (neopomenout žádné svaly), 

dynamická část (gymnastická či atletická cvičení), 

speciální cvičení (cvičení jsou prováděna od nižší po vyšší intenzitu, až po výbušná 

cvičení). 
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Délka rozcvičení by měla trvat 20 až 30 minut, může být i delší. Na konci 

rozcvičení je optimálních 160 – 170 tepů za minutu.  

Hlavní část - plnění tréninkových úkolů.  

Na začátku se věnujeme novým dovednostem, trénink koordinačních schopností či 

trénink rychlostního nebo rychlostně silového zaměření. Pak následují činnosti silového 

nebo vytrvalostního charakteru. V závěru hlavní části stabilizace a variabilita 

dovedností. 

Závěrečná část – postupné uklidnění, uvolnění svalů a nervového napětí. 

Strukturu tréninkové jednotky znázorňuje obr. 4. 

Na urychlení zotavných procesů má vliv pohybová činnost mírné až střední 

intenzity do 130 až 140 tepů za minutu. Zařazují se cvičení mírné intenzity (klus) 

s postupným přechodem na strečink, protahovací cvičení kompenzačního typu. 

Během celé tréninkové jednotky je nutná komunikace mezi trenérem a hráči. 

Efektivitu tréninkové jednotky ovlivňuje komunikace vztah mezi trenérem a hráči. 

Formy tréninkové jednotky jsou hromadná, skupinová a individuální (Dovalil a kol., 

2009). 

 

Obr. 4: Schéma struktury tréninkové jednotky podle úkolů a jejich posloupnosti (Dovalil, 2009) 
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Posloupnost pohybových činností v kombinované tréninkové jednotce uvádí 

Haník, Vlach a kol. (2008): 

Úvodní část – seznámení s cílem a obsahem tréninkové jednotky, motivace 

k vykonávané činnosti. 

Průpravná část – protahovací a napínací cviky s aktivačním účinkem, dynamické 

rozcvičení. 

Hlavní část – nácvik nových pohybových dovedností, rozvoj rychlostních nebo 

rychlostně-silových dovedností při zatížení střední intenzity, ověření stupně osvojení 

naučených herních dovedností v podmínkách rozvoje vytrvalostních schopností. 

Závěrečná část – protahovací a napínací cviky s relaxačním a regeneračním účinkem. 

 K důležitým aspektům tréninkové jednotky patří též efektivita a průběh 

tréninkové jednotky. Efektivitu a průběh tréninkové jednotky podstatně ovlivňují: 

- její organizace (kolektivní, skupinová a individuální i prostorové uspořádání), 

- psychologické aspekty. 

V každé tréninkové jednotce je důležitá: 

-  odpovídající motivace (proč se jednotlivá cvičení provádějí), 

- rozvržení zatížení během tréninkové jednotky (např. opakované zakončování 

tréninku příliš intenzivními cvičeními může vést k  poruchám spánku, k emoční 

labilitě až k příznakům neurotizace). 

Při zatížení se má dodržovat jeho zákonitý průběh. Zatížení se má postupně 

zvyšovat s vrcholem, či několika vrcholy v hlavní části a v závěru opět snižovat. 

Velikost a podíl jednotlivých komponent zatížení závisí na hlavním úkolu tréninkové 

jednotky (Choutka, Dovalil, 1984). 

Posloupnost činností v tréninkové jednotce volejbalistů v závislosti na energetickém 

krytí znázorňuje obr. 5. 
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Obr. 5: Intenzitní profil a struktura tréninkové jednotky (Dobrý, Semiginovský, 1988) 

Legenda:   A – 15 až 20 min., příprava hybného systému, ke konci TF 160 t/min 

 B – 10 až 15 min., pokud zařazeno, tak v pásmu TF shodném s A 

 C – 15 až 20 min., rozvoj laktátové kapacity organismu 

 D – 5 až 10 min., ověření osvojení dřívějších dovedností 

E – 40 až 50 min., oxidativní rozvoj 

F, G – 10 min., metabolické zotavování, regenerace strečinkem 

 

Úkoly A, F a G jsou závazné pro každou tréninkovou jednotku. Úkoly B, C, D, E 

ovlivňujeme strukturu tréninkové jednotky buď jejich zdůrazněním, nebo potlačením. 

Komentář ke struktuře tréninkové jednotky  

A – příprava organismu na zátěž 

B – nácvik nových dovedností 

C – zařazen krátkodobých supramaximálních zatížení (150 – 160% maximální spotřeby 

kyslíku), obsahem zotavné pauzy je opakování dříve naučených dovedností střední až 

mírnou intenzitou. Při použití cviků s přídavným odporem je odpočinek pasivní. Po 

ukončení posilování řadíme krátkou mezifázi s herním cvičením v nízké intenzitě 

(regenerace) 

D – ověření odolnosti přesnosti herních činností po předchozí zátěži. 

E – zařazení specifických (herních) činností nebo nespecifických činností (běh) 

s intenzitou blízkou ANP. Souvislá činnost (5 až 20 minut) nebo intervalová činnost (90 

až 120 sekund). 
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F – zařazení činností mírné intenzity zpočátku proměnlivé, pak stálé (vyklusání) 

G – Strečink a uvolnění nejvíce zatěžovaných svalových partií (Příbramská a kol., 

1989) 

Nedílnou součástí vedení tréninkové jednotky je tréninkový deník, který slouží 

k zaznamenávání a mapování veškeré činnosti trenéra. Je využíván ke krátkodobému i 

dlouhodobému vyhodnocení trenérské práce.  

Součástí tréninkového deníku je záznamní list konspektu tréninkové jednotky 

(TJ). Tento list by měl obsahovat: 

 datum (aktuální den), 

 čas (od kdy do kdy probíhá TJ), 

 místo (tělocvična, posilovna, hřiště), 

 družstvo (název konkrétního družstva), 

 pořadí TJ (pravidelné číslování TJ), 

 počet hráčů (aktuálně na TJ), 

 čas od – do (např. úvodní část 12 minut, průpravná 30 minut, hlavní 68 minut, 

závěrečná 10 minut), 

 zaměření TJ (záměr a popis cvičení v TJ, úkoly v TJ – např. 1. rozvoj 

rychlostních a obratnostních schopností, 2. nácvik příjmu podání, 3. 

zdokonalování obranné kombinace 2-1-3, 4. tréninková hra), 

 metodické poznámky (na co se trenér zaměří, umístění hráčů, jak a kdy střídat, 

konec cvičení atd.), 

 tréninková odezva (hodnocení jednotlivých cvičení, záznam výsledků a dopadů 

cvičení, počet správně provedených opakování, zvládnutí zátěže, chyby hráčů, 

co u koho zařadit do individuálního tréninku), 

 zhodnocení (naplnění cíle volejbalového klubu) (Vorálek, 2002). 
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Neodmyslitelnou součástí trenérské práce je i kontrola rozvoje sportovní výkonnosti 

hráče i družstva. Trenér si vede pečlivou evidenci, ve které zachycuje realizované 

zatížení. Pouze cílevědomá práce trenéra vede k požadované změně.  

Kontrolní činnost trenéra je zaměřena na několik ukazatelů: 

 výkony v utkání, 

 tělesný rozvoj, 

 výsledky motorických testů, 

 výsledky funkčních testů (spolupráce s lékařem), 

 speciální testy technicko-taktických dovedností. 

Trenér si takto ověřuje: 

 správnost tréninkového plánu, 

 vhodnost používaných metod a metodicko-organizačních forem. 

Vyhodnocení všech ukazatelů informuje trenéra o efektivitě a kvalitě tréninkového 

procesu. Pro hráče má vyhodnocení efekt motivační, psychický a srovnávací 

(Příbramská a kol., 1989). 

 

2.8 Metody výzkumu a sběru dat 

  

Při sběru dat lze použít kvantitativní nebo kvalitativní metody. Ke kvantitativním 

metodám výzkumu patří: pozorování, škálování, dotazník, interview, obsahová analýza 

textu a experiment. Z hlediska naší práce byl nejvhodnější dotazník 

Dotazník je způsob písemného kladení otázek a hromadného získávání informací 

(údajů). 

Každý dotazník má své výhody a nevýhody: 

Výhody: 
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- anonymita respondenta (měla by zajistit jeho důvěru k výzkumníkovi i 

výzkumu), 

- respondent má více času na přemýšlení nad otázkami, 

- dotazník umožňuje kontakt s respondenty, kteří mohou být i velmi vzdáleni od 

místa dotazování, 

- s pomocí dotazníku lze oslovit i velké množství respondentů. 

Nevýhody: 

- nikdy není záruka, že dotazník vyplnil skutečně oslovený respondent,  

- respondent nemusí správně pochopit znění otázky (otázky mohou být 

formulovány nejasně, nesrozumitelně a neadekvátně předpokládanému vzdělání 

a schopnostem osloveného respondenta), 

- problémem je stoprocentní návratnost vyplněných dotazníků, k níž dochází jen 

málo kdy (Ondrejkovič, 2005).  

Rozhovor řadíme ke kvalitativním metodám, kde sběr dat tvoří naslouchání, 

vyprávění, kladení otázek a získávání odpovědí. Jako typy dat lze použít přepis 

rozhovorů, fotografie, audio a video záznamy nebo osobní komentáře.  

Dotazování probíhá formou: 

 rozhovorů – nestrukturované a polostrukturované, 

 dotazníků – strukturovaný rozhovor, 

 škál, 

 testů. 

Rozhovor provádí vždy jedna osoba s odbornými znalostmi. Pro naši práci bylo vhodné 

použít polostrukturovaný rozhovor. 

Polostrukturovaný rozhovor (rozhovor částečně řízený) má předem daný soubor 

témat a volně přidružených otázek. Jejich pořadí, volba slov a formulace mohou být 

během rozhovoru pozměněna nebo může být něco povysvětleno. Hlavní metodou sběru 

dat při rozhovoru je tvorba poznámek (Hendl, 2005). 
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3  CÍL A ÚKOLY PRÁCE 
 

3.1 Cíl 

 

Cílem bylo zjistit, jak trenéři žákovské kategorie realizují kondiční přípravu u 

kategorie starších žákyň. 

 

3.2 Úkoly 

 

Na základě výše vytyčeného cíle jsme si stanovili následující úkoly: 

1) Prostudovat odbornou literaturu týkající se dané problematiky 

2) Roztřídit poznatky z literatury 

3) Vytipovat později oslovené týmy (trenéry) 

4) Sestavit nestandardizovaný dotazník a připravit polostrukturovaný rozhovor 

5) Distribuce a sběr nestandardizovaných dotazníků 

6) Na základě odpovědí z nestandardizovaného dotazníku vést polostrukturovaný 

rozhovor s jednotlivými trenéry 

7) Analyzovat data (zpracovat odpovědi z nestandardizovaného dotazníku a 

polostrukturovaného rozhovoru)  

8) Znázornit jejich výsledky formou slovního zhodnocení, grafů a tabulek  

9) Zhodnocení a doporučení 
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4 METODOLOGICKÁ ČÁST 

 

4.1 Vybraný soubor 

 

Pro naše šetření jsme si jako výzkumný soubor vybrali 24 volejbalových týmů 

starších žákyň z celé České republiky, které se v sezóně 2012/2013 účastnili finálových 

částí Českého poháru starších žákyň ve volejbalu a z nichž 14 týmů sehrálo závěrečný 

turnaj celé sezóny na Mistrovství České republiky starších žákyň v Brně. Osloveni byli 

trenéři námi vybraných týmů na posledních dvou kolech Českého poháru autorkou 

práce. Autorka se rovněž účastnila obou kol i Mistrovství České republiky jako 

asistentka trenéra jednoho z týmů. 

Vybrané týmy se po několik let řadí k nejlepším v České republice, většina hráček 

dále pokračuje v extraligových soutěžích kadetek a juniorek. Reprezentační družstvo je 

tvořeno převážně z hráček těchto týmů. Je zde tudíž předpoklad, že družstva trénují 

kvalifikovaní trenéři.  

Respondenti (trenéři) byli seznámeni autorkou práce, že údaje 

z nestandardizovaného dotazníku a polostrukturovaného rozhovoru budou použity jako 

podklady pro vypracování diplomové práce. Všichni, kteří se našeho šetření zúčastnili, 

s tímto souhlasili. 

 

4.2 Sběr dat 

 

Ke zjištění základních informací, které se týkají tréninkové jednotky (počet 

tréninkových jednotek v týdnu a jejich délka) a rozvoje pohybových schopností obecně, 

jsme sestavili nestandardizovaný dotazník se šesti uzavřenými otázkami. Respondenti 

(trenéři) měli na výběr z námi předložených odpovědí. Všem byl dotazník předán 

autorkou práce na turnaji Českého poháru ve volejbalu starších žákyň v Bílovci. Všichni 

trenéři měli dostatek času na rozmyšlenou při jeho vyplnění. Sběr vyplněných dotazníků 

provedla opět autorka práce. 
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Předložený nestandardizovaný dotazník: 

Název družstva: 

Jméno respondenta (hlavního trenéra): 

1) Kolik tréninků máte se svým týmem týdně? 

2  3  4  5  více (kolik a proč?)  

2) Délka tréninkové jednotky (v minutách). 

60  90  120 

3) Zapojujete rozvoj pohybových schopností (rozvoj rychlosti, síly, vytrvalosti a 

koordinace) pravidelně do každé tréninkové jednotky? 

ANO  NE 

4) Rozvíjíte všechny složky pohybových schopností rovnoměrně? 

ANO  NE  

5) Kolik času (v minutách) věnujete v jedné tréninkové jednotce rozvoji 

pohybových schopností? 

10 15 20 25 30 35 40 45 

6) Ve které fázi tréninkové jednotky se věnujete rozvoji pohybových schopností? 

ÚVODNÍ  HLAVNÍ  ZÁVĚREČNÁ 

 

V polostrukturovaném rozhovoru, který vedla autorka práce, jsme se zaměřili na 

zjištění podrobnějších informací, které se vztahují k rozvoji jednotlivých složek 

pohybových schopností hráček. Pomocí otázek, které jsme rozdělili do pěti okruhů, 

jsme zjišťovali podklady pro vytvoření aktuálního přehledu práce trenérů v námi 

vybraných týmech. Zajímalo nás, jakým způsobem a s jakými pomůckami rozvíjí na 

trénincích silové, rychlostní, vytrvalostní a koordinační předpoklady hráček, zda 

dodržují individuální přístup k hráčkám (vývojové rozdíly, zranění, únava). V závěru 
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rozhovoru jsme se dotazovali na zařazování kompenzačních cvičení v závěrečné fázi 

tréninkové jednotky a na možnosti další následné regenerace. 

 

Polostrukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami: 

A. Rozvoj silových schopností:  

1. Rozvoj síly izometrické a dynamické. 

2. Jakým způsobem sílu rozvíjíte (využívání sérií, kruhový trénink apod.)? 

3. Jaké používáte pomůcky při rozvoji silových schopností? 

4. Uplatňujete individuální přístup při rozvoji pohybových schopností? 

B. Rozvoj rychlostních schopností: 

1. Jakým způsobem ji rozvíjíte (soutěže, série apod.)? 

2. Délka jednotlivých úseků. 

3. Zařazování odpočinku (jakým způsobem)? 

C. Rozvoj vytrvalostních schopností. 

1. Věnujete se rozvoji těchto schopností? 

2. Jakým způsobem rozvíjíte vytrvalostní schopnosti? 

D. Rozvoj koordinačních schopností: 

1. Jakým způsobem rozvíjíte tyto schopnosti? 

2. Používané pomůcky při rozvoji koordinace. 

E. Závěrečná fáze tréninku: 

1. Zařazujete vždy do této fázi kompenzační cvičení a strečink? 

2. Mají hráčky možnost následné regenerace mimo tréninkové jednotky? 

 



54 
 

4.3 Analýza dat 

 

1) Z navrácených nestandardizovaných dotazníků jsme provedli vyhodnocení, které 

je shrnuto v přehledné tabulce (tabulka č. 1), která zachycuje všech šest 

odpovědí od dotázaných respondentů. 

2) Výsledky jsou interpretované pomocí sestavených tabulek četností a výsečových 

grafů. Do následujících výsečových grafů byli přeneseny odpovědi 

z nestandardizovaného dotazníku. Grafy znázorňují procentuelní zastoupení 

jednotlivých odpovědí.  

3) Výsledky z polostrukturovaného rozhovoru jsou interpretovány pomocí slovního 

shrnutí po jednotlivých týmech. 

4) Zhodnocení a doporučení 
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5 VÝSLEDKY PRÁCE 

 

5.1 Vyhodnocení nestandardizovaného dotazníku 

 

Z oslovených 24 respondentů (trenérů) námi vybraných týmů bylo ochotno vyplnit 

nestandardizovaný dotazník, 22 respondentů (trenérů). Dva z oslovených odmítli.  

Vzhledem k tomu, že cílem diplomové práce nebylo hodnocení a porovnávání 

jednotlivých námi vybraných týmů, ale snaha získat přehled o stavu zařazování rozvoje 

pohybových schopností do tréninkových jednotek, nejsou v následující tabulce č. 1 

uvedeny názvy jednotlivých oddílů. 

Tabulka 1: Souhrn odpovědí z nestandardizovaného dotazníku 

Počet 

tréninkový 

jednotek 

v týdnu 

Doba trvání 

tréninkové 

jednotky (v 

min.) 

Zařazení 

kondiční 

přípravy do 

každé TJ 

Rovnoměrné 

rozvíjení 

všech složek 

kondiční 

přípravy 

Čas (v min.) 

věnovaný 

rozvoji 

kondiční 

přípravy 

Fáze TJ 

věnovaná 

rozvoji 

kondiční 

přípravy 

4 90 NE NE 10 úvod, závěr 

3 90 ANO ANO 20 úvod 

3 90 ANO NE 30 úvod 

3 90 ANO ANO 30 úvod 

3 120 ANO NE 30 úvod, závěr 

3 90 ANO ANO 30 všechny 

3 90 NE ANO 20 úvod 

4 90 ANO NE 30 úvod, závěr 

4 90 NE NE 25 úvod, hlavní 

4 90 ANO NE 30 úvod 
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3 120 ANO NE 30 úvod 

4 120 NE NE 20 úvod, závěr 

3 120 ANO NE 25 úvod 

3 120 ANO ANO 35 úvod 

6 90 ANO ANO 20 úvod 

4 90 ANO NE 15 úvod, závěr 

3 120 NE NE 45 úvod, závěr 

4 120 ANO ANO 35 úvod 

4 90 NE ANO 20 úvod 

3 90 ANO ANO 25 všechny 

4 120 NE NE 30 úvod 

4 90 ANO ANO 30 všechny 

Legenda: TJ – tréninková jednotka 

  úvod – úvodní část tréninkové jednotky 

  hlavní – hlavní část tréninkové jednotky 

  závěr – závěrečná část tréninkové jednotky 

  všechny – úvodní, hlavní závěreční část tréninkové jednotky 

 

 

Otázka č. 1: Kolik tréninků máte se svým týmem týdně? 

 Tento údaj nás zajímal z důvodu toho, abychom získali skutečný přehled o počtu 

tréninkových jednotek během týdne u této věkové kategorie. 
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Tabulka č. 2: Četnost odpovědí na otázku č. 1 

Odpověď Četnost 

3 tréninky 11 

4 tréninky 10 

6 tréninků 1 

 

 

Obr. 6: Procentuelní zastoupení odpovědí na otázku č. 1 

Z následující tabulky a grafu je patrné, že ve věkové kategorii starší žákyně se 

nejčastěji trénuje třikrát, až čtyřikrát týdně. Výjimku tvoří pouze jeden tým námi 

oslovený. Šest tréninkových jednotek má tým, který má jádro družstva na jedné škole a 

dvě ze čtyř tréninkových jednotek probíhají v dopoledních hodinách, což u ostatní týmů 

není. 

Otázka č. 2: Délka tréninkové jednotky (v minutách). 

Odpověď na tuto otázku nás zajímala z důvodu toho, kolik má trenér času na 

realizaci a splnění všech úkolů, které do tréninkové jednotky patří (zahřátí, rozcvičení, 

nácvik nových dovedností a procvičení dovedností již naučených, rozvoj pohybových 

schopností, závěrečná kompenzace a protažení, technicko-taktická příprava, 

psychologická a teoretická příprava). 



58 
 

Tabulka č. 3: Četnost odpovědí na otázku č. 2 

Odpověď Četnost 

90 minut 14 

120 minut 8 

 

 

Obr. 7: Procentuelní zastoupení odpovědí na otázku č. 2 

Tato otázka potvrdila naše očekávání. Více jak polovina (64%)trenérů má 

k dispozici devadesáti minutové tréninkové jednotky. Osm dotázaných trenérů, což je 

36%, má pro realizaci svých tréninkových cílů k dispozici sto dvaceti minutové bloky. 

Otázka č. 3: Zapojujete rozvoj pohybových schopností (rozvoj rychlosti, síly, vytrvalosti 

a koordinace) pravidelně do každé tréninkové jednotky?  

Cílem této otázky bylo zjistit, zda všichni oslovení trenéři dbají na jednu 

ze základních složek sportovního tréninku. Zejména v této věkové kategorie, kdy 

přirozený vývoj pohybových schopností má ve všech směrech vzrůstající tendenci, je 

jeho pravidelný rozvoj velmi důležitý. Pravidelný rozvoj pohybových schopností 

následně významně ovlivňuje sportovní a výkonnostní růst jedince v pozdějším věku.  
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Tabulka č. 4: Četnost odpovědí na otázku č. 3 

Odpověď Četnost 

ano 15 

ne 7 

 

 

Obr. 8: Procentuelní zastoupení odpovědí na otázku č. 3 

Vzhledem k věkové kategorii je tato procentuelní bilance zarážející. Ač 68% tj. 

15 dotázaných rozvíjí pohybové schopnosti pravidelně, tak 32% tj. 7 trenérů 

nepravidelně. To je z hlediska teorie i praxe v této věkové kategorii neuspokojivé.  

Otázka č. 4: Rozvíjíte všechny složky pohybových schopností rovnoměrně? 

Rovnoměrný rozvoj všech složek pohybových schopností patří 

k neodmyslitelným požadavkům ve sportovním tréninku jak u dospělých, tak i u dětí. 

Opomíjení některých složek může vést k přetížení některých svalových skupin 

a následné svalové dysbalanci, ke snížení sportovní výkonnosti, ke zvýšené únavě, a 

z ní vyplývající nepřesnosti pohybů a ztráty koordinace, až po zvýšené riziko úrazů. 
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Tabulka č. 5: Četnost odpovědí na otázku č. 4 

Odpověď Četnost 

ano 9 

ne 13 

 

 

Obr. 9: Procentuelní zastoupení odpovědí na otázku č. 4 

Z předchozího grafu a tabulky můžeme vidět, že 13 dotázaných trenérů, což je 

59%, nerozvíjí všechny složky pohybových schopnostích rovnoměrně. Pouze 41% tj. 9 

trenérů uvedlo, že při trénincích rozvíjí všechny složky pohybových schopností 

rovnoměrně. 

Otázka č 5: Kolik času (v minutách) věnujete v jedné tréninkové jednotce rozvoji 

pohybových schopností? 

Odborná literatura neuvádí žádné časové dotace, které by měl trenér rozvoji 

pohybových schopností věnovat. Čas věnovaný rozvoji pohybových schopností může 

být pochopitelně ovlivněn několika faktory. Jednak délkou tréninkové jednotky i jejich 

počtem v týdnu, a také cílem tréninkové jednotky. Svou roli zde může sehrát i únava 

hráček, či příprava na důležitý zápas, ale i odborné znalosti a schopnosti jednotlivých 

trenérů. Z těchto důvodů jsme očekávali, že odpovědi budou velmi rozdílné. 
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Tabulka č. 6: Četnost odpovědí na otázku č. 5 

Odpověď Čestnost 

10 minut 1 

15 minut 1 

20 minut 5 

25 minut 3 

30 minut 9 

35 minut 2 

45 minut 1 

 

 

Obr. 10: Procentuelní zastoupení odpovědí na otázku č. 5 

Z odpovědí na tuto otázku je zřejmé, že se naše předpovídaná různorodost 

odpovědí potvrdila. Nejčastější odpověď na tuto otázky bylo třicet minut, naopak 

nejméně se objevila odpověď deset, patnáct a čtyřicet pět minut. 
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Otázka č. 6: Ve které fázi tréninkové jednotky se věnujete rozvoji pohybových 

schopností? 

Rozvoj pohybových schopností (tj. rozvoj rychlosti, síly, vytrvalosti a 

koordinace, včetně zpevňovacích a kompenzačních cvičení) se odehrává ve všech 

částech tréninkové jednotky, jak nám uvádí odborná literatura. Proto také byla tato 

otázka položena. Na základě ní jsme chtěli zjistit, jestli je v podvědomí trenérů to, co se 

píše a mělo by být v praxi samozřejmostí. 

 

Tabulka č. 7: Četnost odpovědí na otázku č. 6 

Odpověď Četnost 

úvodní část 11 

úvodní, hlavní část 1 

úvodní, závěrečná část 7 

úvodní, hlavní, závěrečná část 3 

 

 

Obr. 11: Procentuelní zastoupení odpovědí na otázku č. 6 
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Odpovědi na tuto otázku jsou celkem alarmující. Polovina z dotázaných trenérů 

zařazuje rozvoj pohybových schopností pouze do úvodní části tréninkové jednotky, a to 

jen jako součást rozcvičení pohybového aparátu. Sedm trenérů (32%) využívá část 

úvodní a závěrečnou, jeden trenér (4%) část úvodní a hlavní a pouze tři trenéři, což 

představuje 14% z dotázaných, zařazuje cvičení na rozvoj pohybových schopností do 

všech částí tréninkové jednotky (úvodní, hlavní a závěrečnou). 

5.2 Vyhodnocení polostrukturovaného rozhovoru 

 

Z respondentů, kteří vyplnili a odevzdali nestandardizovaný dotazník, bylo ochotno 

poskytnout rozhovor pouze 20, dva trenéři nám rozhovor neposkytli. 

Během polostrukturovaného rozhovoru byly pokládány otevřené otázky. Jejich 

výhodou je, že respondent reaguje na dotaz vlastními slovy, není nijak omezován. 

Původním záměrem bylo doložit podklady pro zpracování polostrukturovaného 

rozhovoru audio či video záznamem, a ten použít jako přílohu k této diplomové práci. 

Bohužel většina respondentů (trenérů) toto odmítla, a tak jsme museli od tohoto záměru 

upustit a spokojit se pouze s písemně vedeným záznamem z polostukturovaných 

rozhovorů, které jsou následně slovně zpracovány po jednotlivých týmech. 

 

1. SK UP OLOMOUC 

Tým trénuje pod vedením trenéra Miloše Papcuna 4x týdně.  

Při rozvoji silových schopností se orientuje na rozvoj dynamické síly. K rozvoji 

využívá hlavně hrubý objem (vzpíráni s lavičkami a s žíněnkami). Tento způsob 

posilování označuje jako „ruský dril“. Při rozvoji dynamické síly dolních končetin 

zařazuje přeskoky, švihadla a lavičky. Na rozvoj všeobecné síly zařazuje občas do 

tréninků kruhový trénink. Délka cvičení na jednotlivých stanovištích je do šedesáti 

sekund, odpočinek mezi cvičením pouze přechod ze stanoviště na stanoviště. Po 

ukončení jednotlivých kol následuje vždy vyklusání jeden krát kolem tělocvičny. 

Při rozvoji pohybových schopností nedělá rozdíly mezi hráčkami, individuální 

přístup nepoužívá. 
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Rozvoj rychlostních schopností zařazuje do každé tréninkové jednotky, rozvíjí je 

formou soutěží (motivační důvody). Délka jednotlivých úseků se pohybuje od tří do 

osmnácti metrů, využívá různorodá cvičení, která čerpá z basketbalových tréninků. Po 

bloku rozvoje rychlosti následuje vždy delší pauza na zregenerování. 

Rozvoji vytrvalostních schopností se v trénincích věnuje naprosto minimálně. 

Rozvoj koordinačních schopností se snaží propojovat s rozvojem rychlostních 

schopností zhruba v poměru 1 : 3, žádné pomůcky ani volejbalový míč nevyužívá. 

V závěrečné fázi tréninkové jednotky každá hráčka skáče 300 až 400 přeskoků přes 

švihadlo, pak následují kompenzační cvičení a závěrečný strečink. 

 

2. TJ SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 

Tým trénuje pod vedením trenéra Adama Richarda 3x týdně. 

 Při rozvoji silových schopností se orientuje spíše na rozvoj dynamické síly 

(výskoky, přeskoky). Z náčiní využívá švihadla, medicinbaly a gumy. Silové schopnosti 

rozvíjí formou sérií (3 až 5) s počtem opakování 10 až 15 nebo časové intervaly do 30 

sekund, odpočinek volí pasivní v rozsahu 1 až 2 minuty. 

Při rozvoji pohybových schopností využívá individuálního přístupu dle parametrů 

jednotlivých hráček. 

Rychlostní schopnosti rozvíjí pomocí krátkých sprintů v sériích s devíti až deseti 

opakováními s pasivním odpočinkem, dále používá basketbalové přeběhy a starty 

z různých pozic. Z pomůcek využívá koordinační žebříky. 

Vytrvalostní schopností rozvíjí vyšší intenzitou tréninku (malý počet hráček) a jeho 

různorodostí.  

 Při cvičeních na rozvoj koordinačních schopností využívá cvičení s míčem i bez 

míče za využití balanční pomůcky (bossa). 

 Závěrečná fáze tréninku – vyklusání, protažení, kompenzační cvičení s využitím 

gumy. Hráčky mají možnost využívat po tréninku k regeneraci vířivku. 



65 
 

3. VK ŠSK DEMLOVA JIHLAVA 

Tým trénuje pod vedením trenéra Miroslava Továrka 3x týdně. 

Při rozvoji silových schopností se zaměřuje na rozvoj dynamické síly. K rozvoji 

využívá posilování s vahou vlastního těla, medicinbaly a švihadla. Využívá posilování 

v sériích (3 krát 10 opakování). Hráčky jsou ve dvojicích, střídají se, mezi sériemi je 

pasivní odpočinek. 

Při rozvoji pohybových schopností zohledňuje individuální možnosti hráček. 

Hráčky mají buď úlevu (menší počet opakování) nebo náhradu (lehčí medicinbal). 

Rychlostní schopnosti rozvíjí pomocí sprintů na vzdálenost do 9 metrů v sériích (5 

krát). Po jednotlivých sériích následuje krátké vydýchání. 

Rozvoji vytrvalostních schopností se během tréninkových jednotek cíleně 

nevěnuje. 

Při rozvoji koordinačních schopností zařazuje především cvičení s míčem, balanční 

desky při odbíjení a různé přesuny před a po odbití míče. 

Závěrečnou fázi tréninkové jednotky trenér neorganizuje, hráčkám dává časový 

prostor na protažení, využívá ho 50% děvčat. 

 

4. ŠSK IR BÍLOVEC 

Tým trénuje pod vedením trenéra Petera Štoffa 4x týdně. 

Při rozvoji silových schopností rozvíjí jednak izotonickou sílu pomocí výdrží, a sílu 

dynamickou formou odrazů, výskoků, s využitím překážek a švihadel. Zařazuje cvičení 

v sériích (3 krát 6 až 8 opakování) s aktivním odpočinkem (práce s míčem). 

Při rozvoji pohybových schopností nedělá rozdíly mezi hráčkami, individuální 

přístup nepoužívá. Všichni dělají všechno. 

Pro rozvoj rychlostních schopností využívá startů. Startuje na reakci na míč 

(bouchnutí, kutálení, vykopnutí) a zařazuje výběhy ze sedu. Rozvoj provádí za pomoci 

sérií (2 krát 6 až 8 opakování), doba odpočinku je v poměru 1:3. 



66 
 

Vytrvalostní schopnosti v tréninkové jednotce specielně nerozvíjí. 

Při rozvoji koordinačních cvičení přebírá cvičení na rovnováhu z fotbalu, dále 

zařazuje gymnastické prvky (kotouly), cvičení provádí jak s míčem, tak i bez míče. 

V závěrečné fázi mají hráčky čas na kompenzační cvičení, vyklusání a závěrečný 

strečink. Tento závěr tréninku je na individuálním pojetí každé hráčky.  

 

5. TJ NOVÝ JIČÍN 

Tým trénuje pod vedením trenéra Reného Bárty 4x týdně. 

Při rozvoji silových schopností se soustředí hlavně na sílu dynamickou, preferuje 

pestrost a různorodost cvičení. Zařazuje skoky (jednotlivé, násobné) s maximálním 

úsilím a aktivním odpočinkem (vyklusání nebo posilování jiné části těla). 

Upřednostňuje cvičení v sériích (2 až 3 s opakováním 20 až 25). Ve cvičeních využívá 

medicinbaly. 

Rozvoj pohybových schopností řeší individuálně. 

K rozvoji rychlostních schopností využívá délku volejbalového hřiště. Hráčky 

běhají rovinky s následným vyklusáním nebo startují z různých poloh (odpočinek = 

chůze zpět). 

Vytrvalostní schopnosti rozvíjí v tréninkové jednotce minimálně. 

Koordinační schopnosti rozvíjí s míčem i bez míče s využitím obručí, ringo 

kroužků a tyčí. 

Do závěrečné fáze tréninkové jednotky zapojuje kompenzační cvičení a cvičení na 

uvolnění pohybového aparátu. Hráčky mají k dispozici jedenkrát týdně (mimo 

volejbalové tréninky) na hodinu bazén k následné regeneraci. 

 

6. TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ 

Tým trénuje pod vedením trenéra Jana Nerudy 3x týdně. 
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Rozvoj silových schopností není pro něho prioritou. Její rozvoj zapojuje pouze na 

konec rozcvičení formou posilování s vlastním tělem, běhání schodů a cvičeními s 

medicinbaly. 

Při rozvoji pohybových schopností nedělá rozdíly mezi hráčkami, individuální 

přístup nepoužívá. 

Rychlostní schopnosti rozvíjí za pomoci startů na vzdálenost 6 metrů formou sérií. 

Odpočinek mezi jednotlivými sériemi volí pasivní. 

Vytrvalostní schopnosti rozvíjí formou intenzivního tréninku. 

Pro rozvoj koordinačních schopností používá různorodá cvičení s míčem i bez 

míče. 

Do závěrečné fáze tréninkové jednotky vkládá zpevňovací cvičení a strečink. 

 

7. PVK PŘEROV 

Tým trénuje pod vedením trenéra Libora Kubíka 3x týdně. 

Silové schopnosti rozvíjí obě dvě rovnoměrně, vychází z izometrie. Pro jejich 

rozvoj zapojuje do tréninkové jednotky série přeskoků antének (3 krát 3 opakování), 

plyometrickou metodu a skákání schodů po dvou ve třech sériích. Antény střídá 

s posilováním s medicinbaly. Doba odpočinku je pouze přechod z antének na 

medicinbaly. 

Při rozvoji pohybových schopností nedělá rozdíly mezi hráčkami, individuální 

přístup nepoužívá, ale nikoho do ničeho nenutí. 

Pro rozvoj rychlostních schopností zařazuje sprinty do 9 metrů, většinou tři série po 

3 opakování, mezi jednotlivými sériemi je 30 sekundová pauza. Někdy zapojuje rychlé 

honičky trvající maximálně jednu minutu. 

Vytrvalostní schopnosti v tréninkové jednotce samostatně nerozvíjí. 

Pro rozvoj koordinačních schopností používá cvičení jak s míčem, tak bez míče, 

žádných dalších pomůcek nevyužívá. 
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V závěrečné části hráčky mají čas na individuální strečink a kompenzaci dle svých 

potřeb. 

 

8. TJ KRALUPY NAD VLTAVOU 

Tým trénuje pod vedením trenérky Jitky Kubištové 3x týdně. 

Při rozvoji silových schopností se zaměřuje na sílu dynamickou. K jejímu rozvoji 

zařazuje cvičen v sériích, počet opakování volí dle náročnosti cviků (5 až 10) odpočinek 

mezi sériemi je pasivní. 

Při rozvoji pohybových schopností přistupuje k hráčkám individuálně, slabší 

posilují méně nebo pomaleji, dle vlastního pocitu. 

Rychlostní schopnosti rozvíjí na vzdálenost do šesti metrů v sériích po 10 

opakování. Mezi sériemi lehký oddech formou aktivního vyklusání. Pokud slabší 

hráčky nemohou, trénink rychlosti ukončí. 

Vytrvalostní schopnosti rozvíjí při práci s míčem a intenzitou tréninkové jednotky. 

Koordinační schopnosti rozvíjí při cvičeních s míčem, zaměřuje se na rozvoj 

reakce. Při tréninkové jednotce trenérka upřednostňuje výkon nad komplexností 

tréninkového procesu. 

V závěru tréninkové jednotky zařazuje vyklusání, strečink a zpevňovací cvičení 

s gumou pro všechny hráčky. 

 

9. VŠ 15. ZŠ PLZEŇ 

Tým trénuje pod vedením trenérky Petry Netrvalové 3x týdně. 

Při rozvoji silových schopností se zaměřuje na rozvoj dynamické síly. Do 

tréninkových jednotek zapojuje kruhové tréninky ve třech kolech s časovou dotací 30, 

40 a 30 sekund a občas tři kola s 20 sekundovou dotací. Mezi jednotlivými koly 

zařazuje tří minutový aktivní odpočinek. 
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Při rozvoji pohybových schopností přistupuje k hráčkám individuálně, rozděluje 

výkonnost, slabší hráčky mají při posilování lehčí medicinbaly. Zařazuje i individuelní 

úlevy hráček dle aktuálního zdravotního stavu. 

Rychlostní schopnosti rozvíjí za pomoci sprintů v sériích s 30 sekundovou dotací 

na vzdálenost 4 metrů. 

Vytrvalostní schopnosti v tréninkové jednotce samostatně nerozvíjí. 

Pro rozvoj koordinačních schopností zapojuje cvičení s míčem i bez míče, 

specializuje se na rozvoj rytmizace pohybu a na rovnováhu. Z pomůcky využívá bossu. 

V závěrečné fázi zařazuje společné vyklusání, strečink a kompenzační cvičení. 

 

10. VK KP BRNO 

Tým trénuje pod vedením trenéra Václava Starého 6x týdně. 

Většina hráček je z jedné školy se sportovním zaměřením, tréninky probíhají 2 krát 

v dopoledních a 4 krát v odpoledních hodinách. 

U silových schopností rozvíjí především sílu dynamickou, a to pomocí 

nejrůznějších cvičení intervalovou metodou. 

Při rozvoji pohybových schopností preferuje individuální přístup k hráčkám, 

zohledňuje jejich schopnosti, únavu i jejich poúrazové stavy. 

Rozvoj rychlostních předpokladů se odehrává na krátkých vzdálenostech do 5 

metrů formou soutěží pro lepší motivaci hráček. V tréninkových jednotkách klade větší 

důraz na rozvoj rychlosti, obratnosti a koordinace. 

Vytrvalostní schopnosti nerozvíjí cíleně. Všechny hráčky chodí 1 krát za čtrnáct 

dnů plavat. Tento trénink má vytrvalostní charakter. 

Koordinační schopnosti rozvíjí jak s míčem tak i bez něho. K rozvoji využívá také 

atletický žebřík. 

V závěrečné fázi tréninkové jednotky vždy zařazuje protažení, které je povinné pro 

všechny hráčky. 
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Jeden krát za čtrnáct dnů mají děvčata k dispozici fyzioterapeuta.  

 

11. TJ FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM 

Tým trénuje pod vedením trenéra Libora Macha 3x týdně. 

U silových schopností preferuje rozvoj dynamické síly a to formou sérií překážek, 

přeskoků a výskoků. Zapojuje také výdrže v různých polohách. 

Při rozvoji pohybových schopností individuální přístup nepreferuje. Bere jen ohled 

na únavu. 

Rozvoji rychlostních schopností propojuje s reakční schopností, a to formou 

různých startů na míč. 

U vytrvalostních schopností rozvíjí všeobecnou vytrvalost formou souvislého 

vyklusání. 

Koordinační schopnosti rozvíjí s míčem i bez míče. 

V závěrečné fázi hráčky mají daný čas na vyklusání a individuální strečink. 

 

12. VK AGEL PROSTĚJOV 

Tým trénuje pod vedením trenérky Lenky Koblerové 4x týdně. 

Pří rozvoji silových schopností se trenérka zaměřuje na rozvoj síly dynamické, 

formou kruhového tréninku ve dvojicích (jedna cvičí, druhá odpočívá) na tři kola 

s dvaceti opakováními. Mezi jednotlivými koly volí aktivní odpočinek (klus) s pitným 

režimem po dobu tří minut. Z pomůcek využívá terčíky, atletický žebřík, overbally, 

švihadla a medicinbaly od 1 do 4 kilogramů. 

Při rozvoji pohybových schopností přistupuje k hráčkám individuálně, slabší 

mohou skončit dříve, zdatnější si naopak přidávají. 
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Z rychlostních schopností se každý trénink zaměřuje na rozvoj reakční rychlosti. 

Cvičení probíhá na vzdálenosti 5 až 6 metrů, rychlé přesuny do tří metrů, dále zařazuje 

starty z různých poloh. Na konci rychlostního bloku následuje pasivní odpočinek. 

Vytrvalostní schopnosti rozvíjí s míčem ve spojení s technikou. 

Koordinační schopnosti rozvíjí s míčem, zaměřuje se na reakci na míč. 

V závěrečné fázi provádí všechny hráčky strečink, trenérka zapojuje i kompenzační 

cvičení. 

 

13. TJ BANÍK PŘÍBRAM 

Tým trénuje pod vedením trenéra Petra Ročňáka 4x týdně. 

Při rozvoji silových schopností se zaměřuje na sílu dynamickou. V tréninkové 

jednotce využívá jak cvičení v sériích, tak kruhového tréninku. Poměr zátěže a 

odpočinku u cvičení pro rozvoj síly je 1:1 nebo 1:2 (dle náročnosti cviků). Z pomůcek 

do tréninkové jednotky zařazuje míče, švihadla a medicinbaly. 

Při rozvoji pohybových schopností žádné rozdíly mezi hráčkami nedělá. Všechny 

musí zvládnout všechno. 

Pro rozvoj rychlostních schopností volí sprinty na vzdálenost do 6 metrů v sériích 

(3 po 6 opakování). Zařazuje také starty z různých poloh a na ukazování. Odpočinek 

mezi jednotlivými úseky je aktivní (vyklusáním). 

Cvičení na rozvoj vytrvalostních schopností v tréninkové jednotce vědomě 

nezařazuje. 

Koordinačním schopnostem se v komplexu nevěnuje. Dle jeho slov se okrajově 

věnuje pouze rozvoji obratnosti. 

V závěru tréninkové jednotky mají hráčky vymezený čas na vyklusání a na 

strečink. 

Jeden krát za čtrnáct dnů chodí do tréninkové jednotky fyzioterapeutka a provádí 

s hráčkami kompenzační cvičení. 
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14. TJ SVITAVY 

Tým trénuje pod vedením trenérky Pavlíny Švihelové 3x týdně. 

U silových schopností se zaměřuje na rozvoj dynamické síly formou kruhového 

tréninku. Cvičení na stanovišti probíhá po dobu 20 sekund, pak následuje kompenzace a 

přechod na další stanoviště.  

Při rozvoji pohybových schopností rozdíly mezi hráčkami nedělá. 

Při rozvoji rychlostních schopností se zaměřuje na rozvoj rychlosti reakční i 

akcelerační. Cvičení probíhají na vzdálenosti od 5 do 18 metrů s využitím různých 

poloh ve dvou, až třech sériích s lehkým vydýcháním mezi nimi.  

Vytrvalost rozvíjí s míčem v závěru tréninkové jednotky formou tzv. obíhané. 

Koordinační schopnosti rozvíjí s míčem i bez míče, k jejich rozvoji používá jako 

pomůcky overball, bossu, gumy. 

Do závěrečné fáze zařazuje vyklusání a strečink, obojí je pro hráčky povinné. 

 

15. VK BANÍK SOKOLOV 

Tým trénuje pod vedením trenéra Jana Hrazdíry 3x týdně. 

Zaměřuje se na rozvoj dynamické síly. Do tréninkové jednotky zapojuje kruhový 

trénink s cca deseti stanovišti (3 kola) mezi jednotlivými koly následuje pasivní 

odpočinek po dobu dvou minut. Z pomůcek využívá medicinbaly a švihadla. 

Při rozvoji pohybových schopností trenér nedělá u hráček žádné individuální 

rozdíly. 

Pro rozvoj rychlostních schopností využívá sprinty v sériích z různých poloh a na 

ukazování. Vzdálenost úseků je do 6 metrů. Po bloku cvičení na rychlost následují tří 

kola vyklusání. 

Na rozvoji vytrvalostních schopnosti se v tréninkových jednotkách nezaměřuje. 
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Koordinační schopnosti rozvíjí za pomoci cvičení jak s míčem, tak bez míče. 

Cvičení s míčem preferuje hlavně při nácviku umisťování. Jiné pomůcky na rozvoj 

koordinace nepoužívá. 

V závěrečné fázi tréninkové jednotky následuje vyklusání a protažení všech hráček, 

kompenzační cvičení do tréninkové jednotky nezařazuje. 

 

16. SK HLINCOVKA 

Tým trénuje pod vedením trenéra Jana Havelky 4x týdně. 

Při rozvoji silových schopností se zaměřuje na dynamickou sílu. Pro její rozvoj do 

tréninkové jednotky vkládá série cvičení, která často obměňuje, preferuje pestrost 

tréninku. Většinou se jedná o 4 až 5 sérií po 10 opakováních nebo s časovým limitem 30 

sekund. Odpočinek je po jednotlivých sériích pasivní v délce 30 sekund. Z 

pomůcek využívá medicinbaly, švihadla, overbally a atletické žebříky. 

Při rozvoji pohybových schopností trenér nedělá mezi hráčkami žádné rozdíly. 

Všichni dělají všechno. 

Rychlostní schopnosti rozvíjí různými modifikovanými sprinty (z různých poloh, 

na ukazování) na vzdálenost tří až devíti metrů, odpočinek je ve formě lehkého 

vyklusání (dvě kola).  

Cvičení na rozvoj vytrvalostních schopností trenér do tréninkové jednotky 

nezařazuje. 

Pro rozvoj koordinačních schopností do tréninkových jednotek zapojuje cvičení 

s míčem i bez míče, též zařazuje prvky z gymnastiky (přemety stranou). 

Do závěru tréninkové jednotky vkládá závěrečné vyklusání, kompenzační cvičení a 

strečink, vše se děje pod dozorem, cca 5 až 10 minut. 

 

17. BVC WITTE CHODOV 

Tým trénuje pod vedením trenéra Jiřího Turečka 4x týdně. 
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Při silových schopnostech rozvíjí obě dvě složky (dynamickou i izometrickou). 

K jejich rozvoji využívá kruhového tréninku se čtyřmi stanovišti v šesti až sedmi kolech 

s 30 sekundovými intervaly. Odpočinek volí mezi jednotlivými koly pasivní v délce dvě 

až tři minuty. Z pomůcek využívá gumy, medicinbaly, švihadla a atletický žebřík. 

Při rozvoji pohybových schopností přistupuje individuálně k jednotlivým hráčkám. 

Rychlostní schopnosti rozvíjí za pomoci sprintů z různých poloh na vzdálenost tří 

až šesti metrů. Hráčky jsou rozděleny na dvě skupiny, jedna pracuje, druhá pasivně 

odpočívá a naopak. Také zařazuje zrcadlová cvičení. 

Vytrvalostní schopnosti během soutěžního období nezařazuje. Rozvoji se věnuje 

pouze na začátku sezóny. 

Koordinační schopnosti rozvíjí především na písku a při cvičení s míči. 

V závěrečné fázi zapojuje kompenzační cvičení, vyklusání bez bot a individuální 

strečink. 

 

18. VK TU LIBEREC 

Tým trénuje pod vedením trenérky Blanky Kvíčalové 4x týdně. 

Při rozvoji silových schopností se specializuje na sílu dynamickou. Rozvíjí ji 

formou čtyř sérií s dobou cvičení 20 až 30 sekund a to v závěru tréninkové jednotky, 

odpočinek volí pasivní. V tréninku používá overbally, atletický žebřík, medicinbaly a 

švihadla. 

Při rozvoji pohybových schopností přistupuje k hráčkám individuálně, zohledňuje 

ročníky. 

Rychlostní schopnosti rozvíjí za pomoci sprintů z různých poloh a na ukazování ve 

dvou až čtyřech sériích na vzdálenost šesti metrů. Odpočinek volí aktivní formou 

vyklusání. 

Při rozvoji vytrvalostních schopností se zaměřuje na rychlostní vytrvalost, a to 

především intenzitou tréninkové jednotky. 
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Koordinační schopnosti rozvíjí jak s míčem, tak bez míče (především orientace 

v prostoru). 

V závěru tréninkové jednotky zapojuje vyklusání, kompenzační cvičení a strečink. 

Vše se děje pod jejím dohledem, cca 10 minut. 

 

19. TJ OSTRAVA 

Tým trénuje pod vedením trenéra Václava Pekla 4x týdně. 

U silových schopností se zaměřuje na rozvoj síly dynamické formou sérií 

s pasivním odpočinkem. V tréninku z pomůcek využívá medicinbaly a švihadla. 

Při rozvoji pohybových schopností pracují všechny hráčky stejně. 

V trénincích se zaměřuje převážně na rozvoj rychlostních schopností formou sérií 

s aktivním odpočinkem (vyklusání). 

Vytrvalostní schopnosti rozvíjí tzv. tréninkem pod tlakem. 

Koordinační schopnosti rozvíjí převážně s míčem, zařazuje speciální cvičení na 

prostorový úhel. 

V závěru tréninkové jednotky hráčky mají 15 minut na vyklusání, a individuální 

strečink. 

 

20. PVK OLYMP PRAHA „A“  

Tým trénuje pod vedením trenérky Elišky Gavalcové 3x týdně. 

Při rozvoji silových schopností rozvíjí obě složky. Do tréninku zapojuje kruhový 

trénink i cvičení v sériích. Odpočinek volí pasivní s dodržováním pitného režimu. 

V tréninku používá medicinbaly, kloboučky, gumy, overbally, švihadla, atletický 

žebřík, překážky a tenisáky. Sílu samozřejmě rozvíjí i za pomoci specifických 

volejbalových cvičení. 
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Při rozvoji pohybových schopností klade důraz na individuální přístup 

k jednotlivým hráčkám. Bere v úvahu věk, zranění i možnosti jednotlivých hráček. 

U rozvoje rychlostních schopností zapojuje do tréninkové jednotky série sprintů, 

sprinty formou soutěží i tzv. „závodivky“ a honičky. Délka úseků je do devíti metrů, 

odpočinek je pasivní. Opět se rozvoji věnuje i za pomoci specifických volejbalových 

cvičení. 

Vytrvalostní schopnosti rozvíjí díky intenzitě tréninku a zařazování dlouhých 

cvičení s míčem.  

Pro rozvoj koordinace zapojuje do tréninkové jednotky cvičení s míčem i bez míče, 

hlavně na orientaci v prostoru a na rytmizaci pohybu. 

V závěrečné fázi hráčky mají čas na vyklusání (bosy), kompenzační cvičení a 

strečink. Vše probíhá pod dohledem trenérů, s případným opravováním a následným 

doporučením. 
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6 DISKUSE 

 

 Problematika dobré kondiční přípravy hráček volejbalu v kategorii starších 

žákyň je v první řadě ovlivněna kvalitou práce trenéra. Každý z trenérů, ač všichni 

chtějí dosáhnout stejného cíle, má jiné znalosti, metody práce i odlišný přístup 

k hráčkám.  

 Při vedení polostrukturovaných rozhovorů vyšlo najevo, že někteří z trenérů 

nemají téměř žádné znalosti v oblasti odborné terminologie, občas se jejich podrobnější 

odpovědi diametrálně lišili od jejich jednoznačné odpovědi v nestandardizovaném 

dotazníku. U některých trenérů bylo zřejmé, že si sami ani neuvědomují, že mnohými 

volejbalovými cvičeními a intenzitou tréninku rozvíjí jednotlivé složky pohybových 

schopností. Z toho usuzujeme, že kvalita školení či doškolení, které provádějí krajské 

volejbalové svazy, není ve všech krajích dostatečná. 

 Při pohledu na počet tréninkových jednotek v týdnu u oslovených týmů má 

polovina trenérů k dispozici tří tréninkové jednotky a druhá čtyři a více. Čtyři 

tréninkové jednotky v týdnu jsou u této věkové kategorie ideální, jelikož dávají 

trenérům dostatek prostoru pro rozvoj pohybových schopností, specifických 

pohybových dovedností, technicko-taktické, psychologické i teoretické přípravy. 

 Délka tréninkových jednotek v kategorii starších žákyň vzhledem ke schopnosti 

vnímat a plně se koncentrovat na trénink je dostačující v rozsahu devadesáti minut 

intenzivního zatížení. Výhodou sto dvaceti minutových tréninkových bloků může být 

možnost využívat posledních třicet minut na kompenzaci a regeneraci. 

 Z odborné literatury je patrné, že pravidelný rozvoj pohybových schopností 

v této věkové kategorii je nezbytný. Tato skutečnost se však v našem šetření 

nepotvrdila. Téměř třetina dotázaných trenérů tento fakt nepovažuje za nutný. 

 Ve sportovní přípravě starších žákyň vzhledem k věku hráček a k senzitivním 

obdobím vývoje motoriky je rovnoměrné a všestranné rozvíjení všech složek 

pohybových schopností žádoucí. Jednostrannost zatížení může vyústit v následné 

zdravotní problémy, ovlivnit další sportovní růst, či odradit některé hráčky od dalšího 
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aktivního sportování. Náš výzkum zjistil, že více jak polovina trenérů nebere tuto 

skutečnost při trénování v úvahu. 

 Otázka času, který věnujeme v tréninkových jednotkách rozvoji pohybových 

schopností je ovlivněna mnoha faktory (cíl tréninkové jednotky, únava hráček, počet 

hráček na tréninku, aj.), ale i zkušenostmi a znalostmi samotných trenérů v oblasti 

kondiční přípravy mládeže. Odpovědi v rozsahu dvacet až třicet pět minut lze pokládat 

za optimální. Zarážející je údaj deset a čtyřicet pět minut.  

 Ve všech třech částech tréninkové jednotky při správně vedeném tréninku 

dochází k rozvoji pohybových schopností. Úvodní část slouží k zahřátí organismu, 

následnému protažení a přes dynamická cvičení k adekvátní přípravě organismu na 

následnou tréninkovou zátěž. V hlavní části je nutné zachovat posloupnost zátěže: 

koordinace spojená s rychlostí nebo rychlostně silové zaměření, pak následují činnosti 

silového a vytrvalostního charakteru. V závěru následuje pozvolné zklidnění organismu 

vyklusáním, strečink a kompenzační cvičení. Z našeho výzkumu vyplívá, že si pouze tři 

dotázaní trenéři uvědomují propojenost rozvoje pohybových schopností s nácvikem a 

stabilizací volejbalových dovedností. Ostatní trenéři rozvoj kondiční přípravy berou jen 

jako zapracovaní organismu do tréninkové jednotky. Z těchto výsledků máme pocit, že 

trenéři mají špatné teoretické znalosti v oblasti kondiční přípravy mládeže. 

  Při rozvoji silových schopností je nutné se řídit biologickým věkem dítěte, 

nezařazujeme náročná statická, tahová a tlaková cvičení, která přetěžují páteř. 

Upřednostňujeme dynamická komplexní cvičení a posilovací cvičení s malými odpory. 

Dbáme na dodržování pitného režimu. Naše šetření lze shrnout do těchto bodů: většina 

trenérů se zaměřuje na rozvoj síly dynamické, k rozvoji využívají jednak kruhový 

trénink nebo posilování v sériích, většinou volí 3 kola po 10 opakování nebo po dobu 20 

až 30 sekund, odpočinek je mezi jednotlivými koly převážně pasivní někteří zapojují 

lehké vyklusání. 

 Cvičení na rozvoj rychlostních schopností realizujeme bez přítomnosti únavy 

v krátkých časových intervalech s vysokou intenzitou a dostatečnými intervaly 

odpočinku, což odpovídá intervalovému zatížení. U volejbalu dominuje rychlostně 

zaměřený trénink. Rychlostní cvičení spolu s koordinací zařazujeme pravidelně na 

začátek hlavní části tréninkové jednotky. Z našeho výzkumu vyplývá, že trenéři při 

rozvoji rychlostních schopností zařazují většinou sprinty z různých poloh nebo na 
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ukazování v sériích na vzdálenost od tří do devíti metrů, pouze tři z nich pro motivaci 

hráček volí též soutěžní formu. Pokud jde o odpočinek mezi sériemi, odpovědi trenérů 

se dělí na dvě poloviny. Jedna volí odpočinek pasívní a druhá lehké vyklusání či chůzi. 

 Rozvoj vytrvalosti u volejbalu sice neřadíme k prioritám, ale je nutné ho 

pravidelně zařazovat. Cílem všeobecné vytrvalosti je rozšíření funkčních možností 

organismu, což napomáhá vytvářet předpoklady pro celkové zvýšení objemu tréninkové 

činnosti. Dobrá vytrvalost napomáhá hráčkám překonávat únavu a provádět činnost po 

dlouhou dobu bez snížení intenzity. Z našeho šetření je patrné, že rozvoji vytrvalostních 

schopností se věnuje opravdu menší část dotázaných trenérů. Z odpovědí trenérů 

vyplívají dva rozdílné přístupy k rozvoji vytrvalostních schopností. Jedna polovina 

trenérů tvrdí, že se rozvojem vytrvalostních schopností nezabývá. Druhá uvádí, že 

vytrvalost rozvíjí intenzitou trénink a cvičeními, která jsou zaměřena na rozvoj 

rychlostní vytrvalosti a to hlavně s míčem. 

 Koordinační schopnosti jsou jedním z hlavních předpokladů rychlého a 

kvalitního osvojení a stabilizace techniky, a součastně i její účinné využití v zápasu. Do 

každé tréninkové jednotky je vhodné zařazovat koordinační cvičení s míčem. Oslovení 

trenéři se rozvoji koordinačních schopností věnují, využívají k němu cvičení s míčem i 

bez míče. Polovina z nich využívá další pomůcky či gymnastické prvky. 

 Pravidelné zařazování strečinku na konci tréninkové jednotky je nutné zejména 

vzhledem k flexibilitě. V období puberty rozvoj svalů předbíhá rozvoj šlach. Správně 

vedeným strečinkem předcházíme poranění šlach a přetěžování kloubů. Vzhledem 

k jednostrannému přetěžování pohybového aparátu ve volejbale je nutné nezanedbávat 

kompenzační cvičení v závěru každé tréninkové jednotky. Cviky na kompenzaci by se 

měli vždy provádět pod dohledem trenéra. Z výsledku vyplívá, že tato cvičení 

nezařazují všichni trenéři, což považujeme za podstatný nedostatek jejich trenérské 

práce. 

 Následující graf (obr. 12) přehledně znázorňuje, kolik námi oslovených trenérů 

zařazuje jednotlivé složky kondiční přípravy a následnou kompenzaci do tréninkových 

jednotek. 
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Obr. 12: Počet trenérů zařazující jednotlivé složky kondiční přípravy a kompenzace do TJ  

  

 

Obr. 13:  Individuální přístup k hráčkám  

Individuální přístup k hráčkám v této věkové kategorii je nutností, trenér musí 

brát v úvahu biologický věk hráček. Individuální tempo vývoje vychází z genetických 
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předpokladů, produkcí hormonů a vlivu prostředí. Rozdíly mezi stejně starými děvčaty 

mohou být velké, některé hráčky díky své vývojové akceleraci snesou větší tréninkovou 

zátěž. Tréninkové zatížení je třeba přizpůsobovat i vzhledem k únavě či poúrazovým 

stavům. Trenér musí zohlednit kondiční přípravu, jinak by mohlo dojít i k závažnému 

poškození zdraví. Z odpovědí trenérů (obr. 13) vyšlo najevo, že polovina z nich nebere 

tuto skutečnost vůbec v úvahu a vyžaduje od všech hráček stejné tempo zatížení. 

S tímto přístupem nemůžeme v žádném případě souhlasit. 

V současné době je na trhu mnoho nových sportovních pomůcek (gymstick, 

florin, TRX, balancestep, balanční desky, gymbally, overbally, atd.), které zpestřují a 

rozšiřují možnosti rozvoje pohybových schopností. Z našeho šetření je patrné, že 

většina trenérů využívá standardní pomůcky (švihadla, medicinbaly) v menším 

množství využívají gumy, atletické žebříky, overbally a minimálně překážky a balanční 

desky. Tyto pomůcky trenéři zapojují do rozvoje silových a koordinačních schopností. 
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7  ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak trenéři žákovské kategorie realizují 

kondiční přípravu u kategorie starších žákyň. Jako výzkumný vzorek byly vybrány 

volejbalové týmy starších žákyň, které svými výkony patří mezi nejlepší v republice. 

Všichni trenéři těchto družstev musí splňovat minimálně kvalifikaci trenéra volejbalu 

III. třídy, kterou udělují krajské volejbalové svazy. Získání dat bylo provedeno formou 

nestandardizovaného dotazníku s uzavřenými otázkami a polostrukturovaným 

rozhovorem s trenéry námi vybraných týmů. 

Sportovní příprava starších žákyň se musí bezpodmínečně opírat o správně vedený 

kondiční trénink, který je jedním z předpokladů dosažení vysoké herní výkonnosti. Celé 

přípravě hráček jde v praxi o účelné propojení kondičního tréninku s technicko-

taktickou přípravou. 

Špatná kondiční příprava ovlivňuje nejen kvalitu hry (nepřesnost, zpomalené 

reakce, nedodržování taktiky a herní úrovně jednotlivce i celého družstva), ale i zdraví 

hráček (svalová dysbalance, bolesti zad a kloubů, únavové zlomeniny). Rovněž má vliv 

i na psychiku hráček. 

Nedostatečná kondiční příprava hráček vybraných týmů byla pozorována autorkou 

práce na obou závěrečných turnajích Českého poháru ve volejbalu starších žákyň 

v Bílovci i na Mistrovství České republiky starších žákyň v Brně. V posledních 

zápasech byl na většině hráček patrný pokles fyzické kondice, jejich nasazení v herních 

činnostech i koncentrace na hru. 

Výsledky výzkumu nejsou nikterak potěšující, většina trenérů pracuje stereotypně, 

nedodržuje zásady rozvoje pohybových schopností (všestrannost, individuální přístup, 

následná kompenzace). V tréninkových jednotkách většinou používají klasické 

pomůcky (medicinbaly, švihadla), málo kdo využívá nových sportovních pomůcek 

(balanční desky, overbally, gumy, atletický žebřík, překážky). Nikdo z trenérů 

nepoužívá nejmodernější sportovní pomůcky (gymstick, flowin, TRX, balancestep) buď 

z důvodu jejich neznalosti, nebo z finančních možností klubu.  
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Cílem trenérské práce v této věkové kategorii by měla být systematická a kvalitní 

všeobecná sportovní příprava hráček, které významně ovlivňuje nejen herní výkon 

v kategorii starších žákyň, ale má vliv i na další volejbalový růst v kategorii kadetek, 

juniorek a následně i dospělých. Bohužel v současné době převažuje u mnoha trenérů 

snaha přes speciální trénink dostat z hráček to nejlepší již v této kategorii. 

Pro trenéry volejbalových oddílů doporučujeme, aby se seznamovali s novinkami 

v kondiční přípravě z odborné literatury nebo spolupracovali s kondičními trenéry (což 

ovšem přináší další finanční náklady pro klub). Vhodné je i testování hráček pomocí 

testových baterií buď terénních, nebo laboratorních. Testování informuje trenéra o 

efektivitě a kvalitě tréninkového procesu. Pro hráčky má efekt motivační, psychický a 

srovnávací. 

Českému volejbalovému svazu doporučujeme uspořádat povinné semináře pro 

trenéry mládežnických kategorií zaměřené na kondiční přípravu mládeže pod vedením 

kvalifikovaných metodiků nebo kondičních trenérů, kteří se zabývají rozvojem 

pohybových schopností mládeže.  
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