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Abstrakt: 

Tato diplomová práce se věnuje problematice trénování mládeţnického 

volejbalu v Příbrami. Celá práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. 

Teoretická část je zaměřena na mládeţnický volejbal obecně, sportovní trénink 

volejbalové mládeţe a v neposlední řadě také na roli samotného trenéra. Praktická část 

je poté zaměřena výhradně na interpretaci výsledků na základě zpracovaného dotazníku. 

Dotazník se zabývá zejména otázkami ohledně trénování mládeţe a tréninkových 

postupů volejbalového trenéra. Další výzkumnou metodou je rozhovor, který je 

zaměřen výhradně na verifikaci dotazníkových otázek.  
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Abstract 

Tittle: Sport training youth teams in Volleyball club in Pribram 
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Abstract: 

 This diploma thesis deals with the issue of training of youth volleyball in 

Pribram. The work is dividend into the theoretical and practical part. The theoretical 

part is focused on youth volleyball in general, volleyball youth sports training and the 

role of the coach himself. The practical part is then focused solely on the interpretation 

of the results on the basis of a written questionnaire. The questionairre deals with issue 

concerning training of youth and training practices of volleyball coach. Another 

research method is a conversation that is focused exclusively on verification 

questionaire. 
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1 Úvod 

Volejbal je vedle fotbalu a ledního hokeje dalším velice oblíbeným sportem, který 

je dnes populární po celém světě. Jeho oblíbenost jistě tkví v tom, ţe se dá hrát 

celoročně, v hale, tělocvičně, ale i venku na čerstvém vzduchu. Z tohoto pohledu jde  

o sport nenáročný na prostorové podmínky. Ani pravidla nejsou nikterak sloţitá a dají 

se upravovat vzhledem k rekreačním formám volejbalu. 

  

Hlavní důvod, proč jsem si vybrala dané téma diplomové práce je ten, ţe 

příbramský volejbal dosahuje v mládeţnických kategoriích velkých úspěchů. Zajímalo 

mě tedy, jakým způsobem a jakými metodami těchto výsledků jednotlivá druţstva 

dosahují. 

 

V Příbrami se nachází základní škola, která se zaměřuje na výuku volejbalu  

a zároveň spolupracuje se zdejším volejbalovým klubem. Mladým hráčům se věnují 

kvalifikovaní trenéři a moţná i právě proto je příbramský volejbal tak úspěšný. Hodně 

odchovanců z volejbalového klubu odchází do prvoligových českých klubů nebo 

dokonce do zahraniční. Za zmínku jistě stojí například Ondřej Boula, příbramský 

odchovanec hrající na pozici nahrávače. Sám začínal v Příbrami, poté odešel do 

francouzských klubů a od roku 2004 působil i v české volejbalové reprezentaci. 

  

Volejbalové úspěchy jsou především výsledkem systému volejbalové přípravy 

v ţákovských a dorosteneckých kategoriích ve volejbalových klubech. Určitě však 

nesmíme zapomínat na nezastupitelnou roli rodičů a rodinného prostředí, ve kterém 

mladí hráči vyrůstají, a to zejména v nejmladších ţákovských kategoriích. 

 

Diplomová práce se skládá z teoretické části, kde se věnuji volejbalu obecně, jeho 

pravidlům, věkovým zákonitostem, struktuře a obsahu jednotlivých tréninkových 

jednotek nebo také samotnému trenérství a koučování, které tvoří nezbytnou součást 

sportovního tréninku. V praktické části se zaměřuji výhradně na interpretaci výsledků 

dotazníkového šetření, a také na analýzu rozhovorů.  
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2 Cíle a problémy práce 

Problémy: 

 

1. Probíhá trénink volejbalové mládeţe pod vedením kvalifikovaných trenérů? 

2. Jaká je struktura jednotlivých tréninkových jednotek? 

3. Jak často volejbalisté trénují? 

4. Jaký je rozsah a obsah tréninkové jednotky? 

5. Vedou si trenéři tréninkové dokumentace? 

6. Jakým způsobem jsou tréninkové dokumentace vedeny? 

7. Zaznamenávají si trenéři průběţně výkonnost jednotlivých hráčů a celého 

muţstva? 

8. Věnují se trenéři i psychologické přípravě? 

 

Cíle: Cílem je zmapovat trénování volejbalové mládeţe v Příbrami, a to na různých 

věkových úrovních. 

Dílčí 

1. Zjistit úroveň kvalifikace trenérů volejbalu. 

2. Zjistit, jakou strukturu mají jednotlivé tréninkové jednotky. 

3. Zjistit, jak často jednotlivá mládeţnická druţstva trénují. 

4. Zmapovat, jaký je rozsah a obsah tréninkové jednotky. 

5. Zjistit, zda si trenéři vedou tréninkovou dokumentaci. 

6. Zmapovat, jakým způsobem je tréninková dokumentace vedena. 

7. Zjistit, zda si trenéři průběţně zaznamenávají výkonnost jednotlivých hráčů  

a celého muţstva. 

8. Zjistit, zda se trenéři v rámci tréninkového procesu zaměřují i na 

psychologickou přípravu. 
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TEORETICKÁ ČÁST  

3  Volejbal obecně 

Volejbal jistě patří k nejrozšířenější míčové kolektivní hře u nás a samozřejmě i ve 

světě. Jeho obliba spočívá v materiálně technické, a také prostorové nenáročnosti, tudíţ 

lze hru provozovat celoročně. Mezi hlavní přednosti volejbalu patří poměrně 

jednoduchá pravidla, která lze pro rekreační či nácvičné formy ještě dále upravovat.
1
 

Volejbal bývá zařazován do her, které mají velký emotivní náboj. Dochází 

k rychlému střídání herních situací, je zde veliká variabilita a hráči jsou tak nuceni hrát 

aţ do poslední chvíle, do vítězství. Tyto specifické znaky volejbalu vytváří pro hráče 

činnost velmi zajímavou a také přitaţlivou, která naplňuje jejich touhy po aktivní 

pohybové činnosti a soutěţivosti.
2
 

Volejbal je síťová hra, která je orientovaná na vítězství nad soupeřem. V této hře 

neexistuje nerozhodný výsledek, jako u většiny kolektivních sportů. Hra není myslitelná 

bez soupeře, bez přímé výměny útočných a obranných herních kombinací. Jeho časová 

neomezenost a způsob bodování zdůrazňují dramatický charakter této kolektivní síťové 

hry. Činí tak z utkání systémové řešení herních situací, přičemţ se zde hlavně uplatňuje 

strategie a taktika.
3
 

Oproti brankovým hrám se volejbal hraje tak, ţe po celou dobu jednoho setu má 

druţstvo svou vlastní polovinu hřiště a objevují se zde minimální moţnosti proniknutí 

na druhou polovinu hřiště, na polovinu soupeře. Volejbalové hřiště se dá vybudovat 

vlastně kdekoli. Lze hrát ve volné přírodě, ve sportovních areálech nebo v tělocvičně. 

Volejbal lze provozovat ve všech prostředích, například na koupališti, v lese, 

v chatových osadách či na vlastním pozemku před domem. Můţe být tedy sportem, 

který je provozován na zdravém čerstvém vzduchu. 
4
 

 

 

                                                 
1
 KAPLAN, O., BUCHTEL, J. Odbíjená – teorie a didaktika. Praha: SPN, 1987, s. 7 

2
 KAPLAN, O., BUCHTEL, J. Odbíjená – teorie a didaktika. Praha: SPN, 1987, s. 7 

3
 KAPLAN, O. Volejbal. Praha: GRADA, 1999, s. 7, ISBN 80-7169-762-1. 

4
 KAPLAN, O. Volejbal. Praha: GRADA, 1999, s. 7, ISBN 80-7169-762-1. 
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3.1 Vznik a vývoj mládežnického volejbalu v Příbrami 

Volejbalové třídy byly zaloţeny v Příbrami na základní škole pod Svatou Horou 

přibliţně před 20 lety. Zaslouţil se o to zejména Jiří Zach, bývalý volejbalista, který na 

dané škole působil jako učitel a zároveň trenér mladých volejbalistů. Hráči trénovali 

v prostorách základní školy pod Svatou Horou, kde jsou dodnes dvě velké tělocvičny, 

přizpůsobené zejména volejbalu.
5
  

Škola je kaţdoročně partnerem Českého volejbalového svazu, a spolupracuje 

s volejbalovým klubem Příbram, který byl následně otevřen. Úspěchů, kterých mladí 

volejbalisté z Příbrami dosahují, je jiţ nespočet. Za zmínku jistě stojí dva tituly mistrů 

republiky ve starších ţácích, tři stříbrné medaile a dvě bronzové, rovněţ v této soutěţi. 

Dalším úspěchem je například šest titulů mistrů republiky v kadetech aj.
6
 

Ze sportovních tříd pak vyšlo několik hráčů, kteří byli i v reprezentaci seniorské. 

Byli jimi například Boula, Havrlík, Zach, V. Rosenabum či Skuhrovec.
7
 (viz. příloha  

č. 2.) 

3.2 Pravidla tzv. Minivolejbalu v barvách 

Minivolejbal v barvách je určen dětem mladšího školního věku, tudíţ je pro ţáky 

prvního stupně základních škol. Jednotlivé barvy určují stupeň náročnosti a pokročilosti 

kaţdé z variant minivolejbalu. Pravidla jsou uznávána mezinárodní volejbalovou 

federací a téţ českou volejbalovou federací. Minivolejbal rozvíjí pohybové dovednosti 

dětí a podporuje zdravou soutěţivost.
8
 

3.2.1 Žlutý minivolejbal 

Ţlutý minivolejbal se týká dětí ve věku od 6 do 8 let. Druţstvo mohou tvořit 

maximálně tři hráči (2 hráči + 1 náhradník), přičemţ mohou hrát jak jednotlivci, tak 

dvojice. Hřiště má rozměry 3 m – 4,5 m x 9m, a je rozděleno sítí vysokou 195 cm. Děti 

zde hrají s odlehčeným volejbalovým míčem 180 – 210 g. Utkání probíhá na jeden aţ 

dva sety, kdy jeden set trvá 5 – 8 minut. Tato varianta volejbalu odpovídá přehazované. 

                                                 
5
 Zpracováno na základě rozhovoru s trenérem mládeţe v Příbrami, R. Dvořákem 

6
 Zpracováno na základě rozhovoru s trenérem mládeţe v Příbrami, R. Dvořákem 

7
 Zpracováno na základě rozhovoru s trenérem mládeţe v Příbrami, R. Dvořákem 

8
 TJ ORION PRAHA volejbalový oddíl www.orionvolejbal.cz [autor: neznámý]. [online].  

[cit. 2015-02-05]. Dostupné z http://www.orionvolejbal.cz/barevny-minivolejbal/ 
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Neobjevuje se zde klasické podání, nýbrţ odhození a celá hra se nese v duchu odhodů 

míče. Zde tedy zatím nedochází ke klasickému odbíjení obouruč vrchem či odbití 

spodem.
9
 

3.2.2 Oranžový minivolejbal 

Tato varianta je určena pro děti ve věku 7 aţ 9 let. Druţstvo je zde tvořeno 

maximálně třemi hráči a opět mohou hrát jak jednotlivci, tak dvojice. Hřiště má stejné 

jako rozměry jako ve ţlutém minivolejbale, tj. 3 m – 4, 5 m x 9 m a opět je rozděleno 

sítí vysokou 195 cm. Hráči hrají s odlehčeným volejbalovým míčem. Hra je rozdělena 

na jeden nebo dva hrané sety s délkou trvání 5 – 8 minut. Hra začíná odhozením míče, 

soupeř míč chytí a po vlastním nadhozu odbije prsty přes síť nebo nahraje spoluhráči 

v hřišti. Zde se jiţ tedy objevují první základy klasického, velkého volejbalu.
10

  

3.2.3 Červený minivolejbal 

Tato, jiţ třetí varianta barevného minivolejbalu je určena pro děti ve věkové 

kategorii od 8 do 10 let. Počet hráčů a rozměry hřiště jsou totoţné jako u dvou 

předchozích variant dětského volejbalu. Mění se zde ovšem výška sítě, která jiţ činí  

220 cm, hmotnost odlehčeného míče 210 – 230 g a také doba trvání jednoho setu. Jeden 

set se hraje 5 – 10 minut. Zde jiţ není dovoleno míč přehazovat, nýbrţ se pouţívá 

základní odbití prsty, jednoruč vrchem nebo spodem. Znamená to tedy, ţe míč musí být 

odbit, nikoli hozen. V počátečních stádiích jsou dovolena dvě dobití nad sebe. Naproti 

tomu je tady zakázáno vybírat míče spodem, tzv. bagrem.
11

 

3.2.4 Zelený minivolejbal 

Čtvrtá varianta dětského volejbalu je pro děti ve věku 9 – 11 let. Tady je jiţ 

druţstvo tvořeno maximálně 4 hráči (3 hráči + 1 náhradník). Hra lze tedy hrát ve 

                                                 
9
 MINIVOLEJBAL V BARVÁCH www.minivolejbal.cz [autor: Jakub Lejsek]. [online].  

[cit. 2015-02-05].Dostupné z http://www.minivolejbal.cz/administrace/prilohy/dokument/pravidla 

_ zluty_minivolejbal.pdf 
10

 MINIVOLEJBAL V BARVÁCH www.minivolejbal.cz [autor: Jakub Lejsek]. [online].  

[cit. 2015-02-05].Dostupné z http://www.minivolejbal.cz/administrace/prilohy/dokument/pravidla 

_ oranzovy_minivolejbal.pdf 
11

 MINIVOLEJBAL V BARVÁCH www.minivolejbal.cz [autor: Jakub Lejsek]. [online].  

[cit. 2015-02-05].Dostupné z http://www.minivolejbal.cz/administrace/prilohy/dokument/pravidla 

_ cerveny_minivolejbal.pdf 
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dvojicích či trojicích. Hřiště je velké 4,5 m – 6 m x 12 m, je rozděleno sítí, která je 

vysoká 220 cm. V této variantě se hraje s jiţ klasickým volejbalovým míčem  

(260 g – 280 g). Utkání probíhá na jeden či dva hrané sety, s délkou 7 – 12 minut nebo 

na dosaţní 10 – 15 bodů. Můţeme zde vidět klasické podání jednoruč vrchem nebo 

spodem. Pouţívá se těchto základních odbití: prsty, bagr a odbití jednoruč vrchem. Dále 

je v této variantě povoleno i blokování míče.
12

  

 

3.2.5 Modrý minivolejbal 

Poslední varianta minivolejbalu je pro ţáky ve věkovém rozmezí 10 – 12 let. 

Počet hráčů, rozměry hřiště, hmotnost míče i doba trvání zápasu jsou totoţné jako  

u zeleného minivolejbalu. Výška sítě je zde určována dle pohlaví hráčů. Pro dívky je 

stanovena výška sítě 205 cm a pro chlapce je síť vysoká 215 cm. Hráči zde pouţívají 

všechny herní volejbalové činnosti. Míče tedy musí být odbit, nikoli hozen. Je zde 

dovoleno odbití bagrem, blokování a zároveň je dovoleno odbití míče kteroukoliv částí 

těla.
13

 

3.3 Stručná pravidla volejbalu 

V této podkapitole se jiţ dostáváme k základním pravidlům tradičního, velkého 

volejbalu, která jsou uznávaná mezinárodní i českou volejbalovou federací. 

 Hřiště má obdélníkový tvar o rozměrech 18 x 9 m. povrch musí být plochý, 

vodorovný a jednolitý, aby nepředstavoval pro hráče nebezpečí zranění. Síť je 1 m 

široká, 9,5 m aţ 10 m dlouhá. Pro muţe je síť umístěna ve výšce 2,43 m od střední čáry, 

zatímco pro ţeny je výška sítě stanovena na 2,24 m.
14

 Míč musí být kulatý, vyrobený 

z měkké kůţe a jeho hmotnost by měla být od 260 do 280 g.
15

  

                                                 
12

 MINIVOLEJBAL V BARVÁCH www.minivolejbal.cz [autor: Jakub Lejsek]. [online].  

[cit. 2015-02-05].Dostupné z http://www.minivolejbal.cz/administrace/prilohy/dokument/pravidla 

_ zeleny_minivolejbal.pdf 
13

 MINIVOLEJBAL V BARVÁCH www.minivolejbal.cz [autor: Jakub Lejsek]. [online].  

[cit. 2015-02-05].Dostupné z http://www.minivolejbal.cz/administrace/prilohy/dokument/pravidla 

_ modry_minivolejbal.pdf 
14

 ONDŘEJ, O. a kolektiv. Rekreační sport I . Praha: OLYMPIA, 1987, s. 119, 120 
15

 CVF www.cvf.cz [autor: René Činátl]. [online]. [cit. 2015-02-05].Dostupné z http://www.cvf.cz/ 

soubory/12357/Pravidla_volejbalu-2013-16.pdf 
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Druţstvo je tvořeno 12 hráči a 6 náhradníky. V rámci hry se na hřišti pohybuje 

pouze 6 hráčů. Volejbal se hraje na tři vítězné sety. Set vyhrává ten, kdo jako první 

dosáhne 25 bodů, v případě nerozhodného stavu se ve hře pokračuje do té doby, dokud 

není dosaţeno dvou bodového rozdílu.
16

 

Hráči mohou míč odbíjet kteroukoliv částí těla, která se nachází nad pasem. 

K zahrání míče do soupeřova pole mají volejbalisté tři odbití, přičemţ třetí odbití jiţ 

musí směřovat za síť, tedy na pole soupeře. Jeden hráč se nesmí míče dotknout dvakrát 

za sebou s výjimkou bloku. Hráčům není dovoleno vstupovat na soupeřovu půdu. 

Pokud se celé chodidlo hráče bude nacházet za střední čárou, je to povaţováno za 

přešlap. Volejbalistům také není dovoleno dotýkat se sítě a to jakoukoli částí těla. 

Pokud hráči ztratí míč, soupeřovo druţstvo se přemístí vţdy o jedno místo po směru 

hodinových ručiček.
17

 

 

Obrázek 1 – Volejbalové hřiště
18

 

 

                                                 
16

 CVF www.cvf.cz [autor: René Činátl]. [online]. [cit. 2015-02-05].Dostupné z http://www.cvf.cz/ 

soubory/12357/Pravidla_volejbalu-2013-16.pdf 
17

 ONDŘEJ, O. a kolektiv. Rekreační sport I . Praha: OLYMPIA, 1987, s. 120 
18

 TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry. Praha: GRADA, 2004, s. 75, ISBN 80-247-0875-2. 
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Obrázek 2 – Zóny na hřišti
19
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4 Sportovní trénink volejbalové mládeže 

Aby sportovci dosáhli maximálních výkonů, nestačí pouze krátkodobé zaměření 

tréninku. Sportovní příprava je dlouhodobý proces, který je započat jiţ v relativně 

mladém věku. Proto tedy existuje speciální oblast tréninkového procesu, která se zabývá 

sportovní přípravou dětí. Hlavním rysem sportovní přípravy mládeţe je přípravný 

charakter, kde se budují ,,základní kameny“ stavby, který se nazývá vrcholový výkon.
20

 

Děti nejsou malí dospělí! Tento názor by si kaţdý trenér měl zapamatovat. Děti se 

do dospělosti pomalu vyvíjejí. Nemělo by se tedy zapomínat na fakt, ţe dětský 

organismus stále roste. Trenér by tedy měl vědět, co a jak trénovat, zároveň proč 

trénovat a také jaký je smysl sportovní činnosti mládeţe. Samozřejmostí je, aby trenér 

dbal na věkové zákonitosti dětí, aby náhodou dítěti nenarušil jeho vývoj.
21

 U tréninku 

dětí jde o to, abychom si uvědomili, ţe prvotně jde o proces vzdělávací a výchovný a aţ 

poté jde o proces zdatnostní. Trenéři by se tedy zde měli opírat o pedagogické 

znalosti.
22

 

 

4.1 Věkové zákonitosti 

Při práci s mládeţí si musí kaţdý trenér uvědomit fakt, ţe vývoj člověka 

neprobíhá stejnoměrně. Anatomicko-fyziologické a psycho-sociální zvláštnosti jsou 

charakteristické pro určitou věkovou skupinu. Proto je tedy nutné tyto věkové 

zákonitosti znát a umět je uplatňovat na jednotlivá věková období.
23

 

V dětství a v dospívání (adolescenci) se setkáváme s výraznými změnami ve 

všech oblastech, které vytvářejí v dítěti osobnost. Pokud se na tyto změny zaměříme 

z hlediska sportovního tréninku, patří do těchto změn zejména intenzivní růst, vývoj  

a dozrávání různých orgánů těla, sociální a psychický vývoj a v neposlední řadě sem 

také patří rozvoj pohybový. Tyto zákonitosti by měl tedy trenér brát v úvahu při 

sestavování tréninkového zatíţení.
24

 

 

                                                 
20

 PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. Praha: GRADA, 2004, s. 18, ISBN 80-247-0683-0. 
21

 PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. Praha: GRADA, 2004, s. 18, ISBN 80-247-0683-0. 
22

 DOVALIL, J., CHOUTKOVÁ, B. Abeceda tréninku chlapců a děvčat. Praha: OLYMPIA, 1988, s. 6 
23

 PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. Praha: GRADA, 2004, s. 25, ISBN 80-247-0683-0. 
24

 PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. Praha: GRADA, 2004, s. 25, ISBN 80-247-0683-0. 
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4.1.1 Mladší školní věk 6 – 11 let 

Pohybový rozvoj 

Toto období je charakterizováno vysokou spontánní pohybovou aktivitou. Děti 

na konci předškolního věku ovládají základní pohybové dovednosti jako je lezení, běh, 

skok a hod. Zvyšuje se jistota prováděné činnosti a začínají se objevovat znaky dobře 

prováděné pohybové činnosti.
25

  

Stále se zde objevuje tzv. ,,pohybový luxus“, kdy kaţdá prováděná činnosti je 

doprovázena mnoţstvím dalších přídavných pohybů. Například, pokud dítě vyskočí, 

přidává ještě další činnost rukama či nohama. Rozdíly v rozvoji motoriky jsou  

u osmiletých a dvanáctiletých dětí značné. Období mezi deseti aţ dvanácti lety je 

nejlepší pro motorický rozvoj. Toto období bývá označováno za zlatý věk motoriky. 

Tento věk je teda charakteristický tím, ţe děti se relativně rychle učí novým pohybům. 

Ke konci tohoto období jsou jiţ děti schopny provádět i koordinačně náročná cvičení.
26

 

Vývojové zvláštnosti zde nevytvářejí dobré podmínky pro soustředěnější 

vytrvalostní a silový rozvoj. Roste pohybová výkonnost a nejsou zde patrné rozdíly 

mezi děvčaty a chlapci. Děti sportují s nadšením, působí jim radost. Není třeba je do 

činnosti nutit. Soutěţí s plným nasazením. Základem pro tuto věkovou kategorii je 

hra.
27

  

 

Trenérský přístup 

 Jak jiţ bylo řečeno, pohyb dětem působí radost. Proto by ve sportovním tréninku 

a v soutěţení měl převládat herní princip. To tedy znamená, ţe veškeré pohybové 

činnosti by měly být prováděny s radostí a děti by si měly odnášet příjemné záţitky. 

Poráţky by se neměly stát podnětem k negativnímu hodnocení trenérem či rodiči. Děti 

by pak byly zbytečně vystresované. Schopnost soustředění zde ještě není na tak vysoké 

úrovni, proto zde musí být pohybová činnost velice pestrá a měla by být často 

obměňována.
28

 

                                                 
25

 DOVALIL, J., CHOUTKOVÁ, B. Abeceda tréninku chlapců a děvčat. Praha: OLYMPIA, 1988, s. 58 
26

 PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. Praha: GRADA, 2004, s. 27, ISBN 80-247-0683-0. 
27

 DOVALIL, J., CHOUTKOVÁ, B. Abeceda tréninku chlapců a děvčat. Praha: OLYMPIA, 1988, s. 58 
28

 PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. Praha: GRADA, 2004, s. 28, ISBN 80-247-0683-0. 
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 V tomto období se děti velice snadno nadchnou pro správně zvolenou činnost  

a právě toho by mělo být vyuţito při formování jejich vztahu je sportu a k pohybové 

činnosti vůbec. Děti snadno přejímají názory druhých, dospělí jedinci jsou pro ně 

přirozenou autoritou. Právě z tohoto důvodu by měl trenér jít příkladem a působit tak na 

své svěřence. Pro trenéra je to veliká výhoda, ale zároveň to pro něj znamená obrovskou 

odpovědnost. Můţe tak pro pozdější rozvoj dítěte udělat mnoho pozitivního v oblasti 

výkonové, ale i výchovné, zároveň však můţe hodně pokazit. Trenér by měl dokázat 

elán dětí postupně převést a usměrnit od spontánní aktivity k určité systematické 

sportovní přípravě, se kterou také souvisí i osvojování norem morálních. Důleţité je 

neustále rozvíjet koncentraci, posilovat vůli, formovat vlastnosti osobnosti dítěte, 

kolektivní cvičení apod. Působení trenéra by mělo mít téţ výchovnou funkci v oblasti 

ţivotosprávy, hygieny a celkového denního reţimu.
29

 

 

4.1.2 Starší školní věk 12 – 15 let 

Pohybový rozvoj 

 Starší školní věk je období přechodu od dětství k dospělosti. Pro toto období 

jsou charakteristické značné biologické a psychické změny. Jde o období s velmi 

nerovnoměrným vývojem. Toto období lze ještě rozdělit do dvou nestejných fází. První 

je provázena bouřlivým obdobím prepubescence a vrcholí přibliţně kolem třináctého 

roku ţivota. Poté následuje poněkud klidnější fáze puberty, která končí kolem 

patnáctého roku dítěte. 
30

 

 Celková nerovnoměrnost vývoje dítěte docela výrazně ovlivňuje pohybové 

moţnosti. Tělesná výkonnost zatím ještě nedosáhla svého maxima, přizpůsobivost je 

dobrá, coţ tedy vytváří příznivé předpoklady pro sportovní trénink. Vývoj i růst nadále 

pokračuje. Především osifikace kostí limituje výkonnost mládeţe a stává se tak 

omezujícím článkem v tréninkovém procesu.
31

 

                                                 
29

 PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. Praha: GRADA, 2004, s. 28-29, ISBN 80-247-0683-0. 
30

 PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. Praha: GRADA, 2004, s. 29, ISBN 80-247-0683-0. 
31

 PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. Praha: GRADA, 2004, s. 30, ISBN 80-247-0683-0. 
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 Z hlediska motoriky je toto období povaţováno za vrchol ve všeobecném vývoji. 

Pohybový luxus ustupuje a výrazně se objevuje účelnost, ekonomičnost přesnost 

pohybového projevu. Schopnost anticipace vlastních pohybů, pohybu ostatních 

účastníků i pohybu náčiní je zde na poměrně vysoké úrovni. Děti rychle chápou a jsou 

schopny se učit novým pohybovým dovednostem. Pohyby, které se děti naučí v tomto 

věku, jsou pevnější neţ ty, které se naučí později v dospělosti. Pohybovou dovednost, 

kterou děti vnímají a viděly ji, snadno realizují a chápu jí jako celek. Motorické učení 

tak zde probíhá na první ráz.
32

 

 Puberta, druhé období  staršího školního věku. U některých dětí klesá schopnost 

koordinace. Čím rychleji děti rostou a čím větší jsou disproporce mezi určitými částmi 

těla, tím lépe u nich můţeme pozorovat nekoordinované pohyby. V tomto období se děti 

potýkají se zhoršením přesnosti a plynulosti pohybů.
33

 

 

Trenérský přístup 

 Pro trenéra to v tomto období není nic jednoduchého. Vyţaduje to od něj značné 

zkušenosti a vědomosti. Je důleţité, aby trenér byl k dětem taktní a diskrétní. Všechny 

potíţe, které se zde u dětí objeví, jsou přechodné a časem odezní. Proto je dobré 

zasahovat jen tam, kdy je to opravdu nutné. Trenér by se měl vyvarovat nevšímavosti, 

přehlíţení, nebo na druhou stranu vytýkání nedostatků na veřejnosti. Zároveň by se 

neměl chovat ironicky a příliš autoritativně. Trenér by měl být pro své svěřence spíše 

starším přítelem, který je chápe a je jim otevřený. Trenér by měl stále jít svým dětem 

příkladem.
34

 

 Pro toto období je charakteristický také přechod od sportu jako hry k určité 

pravidelné činnosti. Pro děti začíná být sport povinnost, tedy pokud chce jedince 

v budoucnu dosáhnout úspěchů. Trenér by měl stále upevňovat zájem o sport. Zároveň 

by je ale neměl utvrzovat v tom, ţe kromě sportu nic jiného není. Je vhodné, pokud 

trenér podporuje i jiné aktivity – kultura či plnění školních povinností. Důleţité také je, 

aby se trenér zajímal o denní reţim dětí a vedl je k lepšímu vyuţívání volného času.
35

 

                                                 
32

 PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. Praha: GRADA, 2004, s. 30, ISBN 80-247-0683-0. 
33
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4.1.3 Dorostový věk 16 – 18 let 

Pohybový rozvoj 

 Období dorostového věku je posledním vývojovým stádiem mezi dětstvím  

a dospělostí. Dochází k vyrovnání pubertálních nesrovnalostí a disproporcí  

a dokončování růstu a vývoje. Toto období můţeme označit jako období dobudování 

organismu, ve smyslu stavby a funkce těla. 
36

 

 Plný tělesný rozvoj předznamenává počátek let nejvyšší pohybové výkonnosti. 

Od šestnáctého roku ţivota je moţné zvyšovat tréninkové nároky, přičemţ ke konci 

dorostového období jsou mladí sportovci na maximální úrovni trénovatelnosti. Zde jiţ 

nic nebrání k tomu, abychom rozvíjeli všechny pohybové schopnosti. Mládeţ je zde jiţ 

připravena na silový či vytrvalostní trénink. Dochází ke zdokonalování techniky aţ do 

nejmenších detailů. Pozornost je věnována především taktické přípravě. Dále je 

zdůrazňována příprava na sportovní soutěţe a ladění sportovní formy.
37

 

 

Trenérský přístup 

 Trenér musí počítat s většími obtíţemi u chlapců, i ve sportu se totiţ mohou 

projevovat průvodní znaky věku, jako je například odmlouvání, hrubost či vzdor. 

Problémy s mladými sportovci se objevují i proto, ţe zvýšené nároky i jejich první 

významnější úspěchy přicházejí v době, kdy sami ještě nemají utvořenou osobnost. 

Avšak sport k těmto jedincům patří a trenér by si toho měl být vědom a nepromarnit tak 

veškeré příleţitosti. Svým způsobem je to poslední moţnost, jak své svěřence ovlivnit. 

U dospělých jedinců se tato naděje zmenšuje, jelikoţ nejde předělat člověka, který jiţ 

prošel určitým vývojem.
38

 

 Vynucená autorita zde nemá šanci. Trenér by měl být taktně jednající, chápající 

a přiměřeně tolerantní. Jelikoţ sport je tvořivá činnost, vyţaduje se i do trenéra 

kreativita, aktivita a jistá ţivelnost. Rozumný trenér by neměl zapomínat na kladné 

stránky a vlastnosti svého svěřence a měl by uplatňovat individuální přístup. Součástí 

trenérova působení by mělo být i trvalé vedení svěřenců k samostatnosti a odpovědnosti 

                                                 
36

 DOVALIL, J., CHOUTKOVÁ, B. Abeceda tréninku chlapců a děvčat. Praha: OLYMPIA, 1988,  
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za své jednání. Vítaným pomocníkem je zde i vliv kolektivu, proto by budování 

sportovního kolektivu nemělo zůstat jen okrajovou záleţitostí.
39

 

 

 

4.2 Tréninkové plány 

Plánování je velice důleţité pro růst výkonnosti jednotlivých hráčů i celého 

muţstva. Tréninkové plány se dělí podle délky období, na které se plán sestavuje. 

Rozlišujeme tedy plány: 

 Perspektivní (dlouhodobé 2 – 4 roky) 

 Roční (tzv. makrocyklus) 

 Operativní (týdenní a vícetýdenní) 

 Tréninkové jednotky
40

 

Perspektivní plán je plán víceletý. Stanovuje cíle a úkoly tréninku do určitých 

etap, podle věkových zákonitostí a výkonnostního růstu. Plán vychází 

z předpokládaného růstu výkonnosti druţstva a na základě zhodnocení se stanoví 

zaměření tréninku. V plánu by také měla být zahrnuta problematika vývojových 

předpokladů v materiálním, organizačním a technickým zabezpečením volejbalového 

tréninku. Perspektivních plánů se často vyuţívá u vrcholových sportovců v období 

důleţitých soutěţí (např. OH).
41

 Plán by měl vyjadřovat celkovou koncepci 

volejbalového tréninku, musí být promyšlený, konkrétní, a pokud je to moţné, stručný. 

Můţe být vyjádřen verbálně nebo mít podobu přehledných grafů či tabulek.
42

 

 

Roční tréninkový cyklus, tzv. makrocyklus, je základní jednotkou tréninkového 

procesu, jelikoţ kaţdoročně jsou pořádány mistrovské volejbalové soutěţe. 

Přizpůsobení se organismu na zátěţ nenastává okamţitě a ani nemá stálé trvání. Jde  

o proces, který je náročný jak na čas, tak na výběr prostředků, metod a dynamiky 
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obsahu tréninkového procesu, aby se dosahovalo maximálních výkonů v období 

soutěţí.
43

 

Z ročního plánu by měl být patrný záměr trenéra a také cíle, kterých má být 

dosaţeno. Je závazný a trenéři by mu měli věnovat dostatečnou pozornost. Měl by být 

tvořen z analýz minulého ročního cyklu a z charakteristik trénovanosti druţstva. Plán se 

také věnuje plánování turnajů, utkání a popřípadě se zde můţe opět objevit finanční  

i materiální zajištění chodu klubu. Zpracovává se písemně a můţe obsahovat tabulky  

i grafy.
44

 

Roční tréninkový plán kategorie juniorů ve volejbalovém klubu Příbram na rok 

2002 - 2003 vypadal například následovně. Nejprve jsou zde rozepsána jednotlivá 

tréninková období, která trvají určitou dobu. V plánu jsou jednotlivá období přesně 

vymezena daty. Dále je zde popsáno prostředí, kde se vše bude odehrávat. Například 

můţeme uvést, ţe v přípravném období byli hráči na soustředění, kde se zaměřovali na 

fyzičku venku a poté na herní přípravu v hale.
45

 

Dále v periodizaci ročního tréninkového plánu najdeme informace o obecných 

tréninkových ukazatelích, jako je například počet dnů zatíţení, počet tréninkových 

jednotek aj. Zde tedy můţeme vidět, ţe hráči měli celkem 147 dnů zatíţení, z toho 177 

tréninkových jednotek, coţ činí 358 hodin zatíţení. Dále odehráli 36 mistrovských 

utkání a 20 přípravných utkání. Hráči měli celkově 6 hodin na regeneraci a z celého 

roku měli 167 dní volno.
46

 

V ročním tréninkovém plánu najdeme mimo jiné také specifické tréninkové 

ukazatele. Zde je tedy ukázáno, ţe herním činnostem jednotlivce se hráči zabývali 147 

hodin, 120 hodin trénovali různé herní kombinace a v rámci tréninkové jednotky 

odehráli 23 přípravných her. To vše lze zjistit z ročního tréninkového plánu. (viz. 

příloha č. 1)
47

 

 

Dalším tréninkovým plánem je plán operativní, téţ označovaný jako mezocyklus 

(zpravidla více týdenní) a mikrocyklus (zpravidla týdenní). Ve volejbale, je povaţován 
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čtyřtýdenní mezocyklus, za nejvýhodnější. Jeho obsah je koncipován tak, aby první tři 

týdny obtíţnost tréninkového zatíţení jen stoupala a čtvrtý týden naopak klesala. Tato 

dynamika tréninku se opakuje a jeho tendence stoupají. Není však pravidlo, aby 

mezocykly byly jen čtyřtýdenní, můţeme je jakkoliv obměňovat.
48

 

Operativní plán volejbalového tréninku v mezocyklu by měl obsahovat celkovou 

charakteristiku mezocyklu vzhledem k období, ve kterém se muţstvo nachází. Dále je 

nutné stanovit úkoly a cíle, kterých má být dosaţeno a samozřejmě je také nutno 

stanovit, jaký bude objem a intenzita tréninkových jednotek. Trenér by neměl 

zapomínat na výchovnou a kontrolní činnost a téţ materiální a technické zajištění.
49

 

Oproti mezocyklu trenéři ještě vypracovávají plány na tzv. mikrocyklus. Ve 

volejbale se plánuje zpravidla na jeden týden. Ovlivňuje ho normální průběh a téţ 

struktura soutěţí. Na celkovou strukturu mikrocyklu má vliv mnoho faktorů, jako je 

například obsah a druhy úkolů, velikost zatíţení, reţim hráče či zvláštnosti reakcí na 

tréninkové zatíţení. Mikrocyklus patří k rozhodujícím podmínkám úspěchu.
50

 

Pokud si trenéři nevědí rady se sestavováním tréninkových plánů, existuje 

prováděcí manuál, který jim práci usnadní a zároveň vysvětlí, jak takový plán 

zpracovat. (viz příloha č. 5) 

 

4.3 Struktura tréninkové jednotky 

Tréninková jednotka je základní cyklus sportovního tréninku. V rámci tréninkové 

jednotky se volejbalisté věnují konkrétním pohybovým činnostem. Jednotlivé tréninky 

by měli mít jasně a konkrétně vymezené cíle, úkoly a také obsah. Trenéři by měli vědět, 

jakými prostředky a metodami, chtějí cíle dosáhnout a jaké organizační formy, zde 

budou uplatňovány. Záznamy jednotlivých tréninkových jednotek by měli být co 

nejjednodušší v popisu cvičení. Po skončení by měl ještě trenér zpřesnit svůj zápis,  

o poznámky či postřehy z daného tréninku.
51

 

Plány tréninkové jednotky dělíme na skupinové a individuální. Skupinové 

tréninkové plány jsou často vyuţívány v tréninkovém procesu ţáků, dorostenců a téţ ve 
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výkonnostním sportu. Individuální plány se vyuţívají především u vrcholových 

sportovců a u druţstev.
52

 

Základní části tréninkové jednotky máme celkem čtyři. A to úvodní část, 

průpravnou část, část hlavní a závěrečná část.
53

  

 

4.3.1 Část úvodní 

V úvodní části by měli trenéři seznámit hráče s programem a obsahem 

tréninkové jednotky. Hlavní je, aby si hráči uvědomili přechod ze šaten na trénink, to 

znamená, aby byla navozena uvědomělá kázeň a celkové soustředění na pohybovou 

činnost. Část úvodní je charakteristická tím, ţe při ní by mělo docházet k zahřátí 

organismu, prokrvení a aktivaci. Většinou jsou vyuţívány jednoduché prostředky, jako 

je například rozklusání, rozházení apod. Neměla by však trvat více jak 5 minut.
54

 

4.3.2 Část průpravná 

Průpravná část by měla trvat okolo 10 – 15 minut. Mnoho trenérů však tuto část 

spojuje s úvodní a průpravná část se tak jiţ v tréninku neobjevuje.
55

 

 

4.3.3 Část hlavní 

Hlavní část se jiţ zaměřuje na splnění cílů, které byly stanoveny jiţ v části 

úvodní.  Hlavní je efektivita, organizace, vyuţití času a motivace. Dochází k rozvoji 

jedné i několika pohybových schopností a dovedností.
56

 

  

4.3.4 Část závěrečná 

Poslední, závěrečná část se zaměřuje na celkové uklidnění organismu hráčů. 

Dochází k postupnému přechodu od zatíţení ke klidovému stavu. Intenzita zatíţení se 
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sniţuje a zahajuje se proces zotavení.
57

 Jejím obsahem mohou být drobné hry, vyklusání 

či protaţení. Zejména u mladých sportovců se doporučuje na závěr zařadit  

i kompenzační a vyrovnávací cvičení, aby nedocházelo ke svalovým dysbalancím  

a vadám v drţení těla.
58

 

 

4.4 Kondiční trénink 

Kondiční trénink ve volejbale je zaměřen především na rozvoj a kultivaci 

schopnostního základu herního výkonu hráče.
59

 U mládeţnických kategorií máme na 

trénink vţdy omezený čas, přesto je vhodné jiţ v této kategorii zařazovat do 

tréninkového procesu kondiční přípravu. Rozvoji základních pohybových schopností  

u mládeţe by se trenéři měli věnovat po celý rok. V kondičním tréninku se rozvijí 

rychlost, vytrvalost, síla a také koordinační schopnosti.
60

  

V kondičním tréninku mládeţe musí trenér brát ohled na věkové zákonitosti svých 

svěřenců. Dále je nutné nezapomínat na somatické a funkční parametry, psychickou 

odolnost nebo na limitující schopnosti pro určité činnosti ve volejbale.
61

  

 

4.4.1 Rychlost 

Rychlost je ve volejbale komplexní pohyb, který na sebe váţe několik dalších 

komponentů. Aby byly silové schopnosti efektivní, je zde rozhodující rychlost přesunů, 

práce nohou při odraze a práce trupu při výskoku. Nejprve by měl být zdokonalován 

samotný pohyb hráče po hřišti bez vedlejších podnětů, postupně zvyšujeme rychlost 

pohybu, přidáváme výskoky a aţ poté zařadíme do přípravy i míč a údery mimo síť a na 

síti. Speciálně by se trenéři měli zabývat rychlostní přípravou u nahrávačů a libera.
62
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U mladých volejbalistů by měla být rychlost rozvíjena v oddychovém čase, jinak 

se v hráčích utvářejí nesprávné návyky. Trenéři by se měli snaţit udrţovat vysokou 

intenzitu těchto cvičení a nejlépe toho dosáhnou soutěţivostí. Rychlost se můţe rozvíjet 

i mimo halu, venku. Je to pro hráče změna a psychicky jim to pomůţe. Ačkoli je 

rychlost důleţitá, trenéři by se jí neměli věnovat dva tréninky po sobě, ale s určitými 

odstupy.
63

 

 

4.4.2 Síla 

V pedagogické i didaktickém procesu představuje síla velmi důleţitou 

kvalitativní charakteristiku volních řízených pohybů člověka, kterými řeší daný 

pohybový úkol.
64

 Sílu můţeme definovat jako schopnost překonávat či udrţovat vnější 

odpor svalovou kontrakcí.
65

 

Ve volejbale má síla dominantní postavení. Rozhodující je síla dolních končetin 

a trupu. Díky tomu získává hráč výšku a stabilitu výskoku. Dalším rozhodujícím 

faktorem je síla pletence ramenního a horní končetiny, která udává razanci při úderu do 

míče. Je tedy zapotřebí budovat razanci a agresivitu úderu do míče a to za pouţití 

takových prostředků silové přípravy, které tento cíl naplní.
66

 

U mladých hráčů je vhodné sílu rozvíjet na základě jejich tělesného rozvoje. Je 

tedy zapotřebí sledovat růstový potenciál hráčů. V ţákovských a dorosteneckých 

kategoriích by trenéři neměli pouţívat ţádné přídavné zátěţe. Cvičení by se měla 

vykonávat s vahou vlastního těla nebo s přídavnou zátěţí, která však nepřesahuje 30% 

jejich celkové tělesné hmotnosti. Silová cvičení bychom měli rozvíjet kombinací se 

cvičeními koordinačními.
67

 

 

4.4.3 Vytrvalost 
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Vytrvalost se dá definovat jako pohybová schopnost člověka provádět určitou 

činnost po delší časový úsek, aniţ by se efektivita pohybu sníţila.
68

 Význam pro 

posouzení vytrvalosti má nástup únavy. Zjednodušeně se dá vytrvalost rovněţ definovat 

jako schopnost, při které člověk dokáţe odolávat únavě.
69

 

Vytrvalost se dá rozdělit podle doby trvání na: 

 Rychlostní – trvá do 20 sekund 

 Krátkodobá – trvá 2 – 3 minuty 

 Střednědobá – trvá kolem 8 – 10 minut 

 Dlouhodobá – trvá přes 10 minut
70

 

Vytrvalost je ve volejbale základním kamenem kondiční přípravy. V přípravě by 

měla převládat cvičení aerobního charakteru. U mladých hráčů je vhodné vytrvalostní 

cvičení trénovat tak dvakrát týdně po celou sezonu. Trenéři často tuto schopnost trénují 

i v zimních měsících venku, i kdyţ nejsou zrovna příznivé podmínky. Trenéři musí 

vhodně vybírat aerobní cvičení, aby svěřence bavila.
71

 

 

 

 

4.4.4 Koordinace (obratnost) 

Obratnost je další pohybová schopnost člověka, která se dá definovat jako 

soubor schopností účelně koordinovat své vlastní pohyby, rychle si nové pohyby 

osvojovat a přizpůsobovat se tak měnícím podmínkám hry.
72

 

Volejbal patří k jedné z koordinačně nejnáročnějších míčovým hrám, z důvodu 

rychlé výměny na relativně malém prostoru. Stále více je volejbal chápan jako 

anticipační hra, ve které je důleţité, ale hráči dopředu poznali, jaké bude soupeřovo 

jednání. Z obratnostních schopností je pro volejbalisty nejdůleţitější rovnováţná 
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schopnost, tedy znovuobnovení vlastní rovnováhy po rotacích, pádech, dopadech apod. 

Rovnováha je rovněţ důleţitá v obraně, v útoku, při blocích atd.
73

 

Při rozvoji koordinačních schopností, by trenéři neměli zapomínat na fakt, ţe 

nejdůleţitější prvek tréninku je právě ten volejbalový. Proto by trénink obratnosti neměl 

probíhat izolovaně, ale měl by být ve spojení s tréninkem, který je zaměřený na 

techniku. Trenéři vyuţívají několik metod obratnostního tréninku, jako je například 

variační metoda, metoda tlaku či kombinační metoda. Obtíţnost koordinačních cvičení 

by měla odpovídat věkovým zákonitostem hráčů.
74

 

 

4.5 Technická příprava 

Technická příprava si klade za cíl vytvářet a zdokonalovat pohybové dovednosti 

daného sportu. V technice se projevují i individuální vlastnosti sportovce a vytváří se 

tak individuální varianta neboli styl
75

.  

Ve sportovních hrách, jako je například právě volejbal, se klade důraz na 

zvládnutí správné techniky v podmínkách hry. Nejprve tedy jde o osvojování si určitých 

pohybových struktur a aţ poté dochází ke zdokonalování náročných technických 

detailů. Prvky se spojují a vytváří se tak větší a sloţitější pohybové celky.
76

  

 

4.5.1 Herní činnosti jednotlivce (HČJ) 

Ve volejbale zpravidla rozlišujeme tyto HČJ: 

1. z velké části útočné – podání, přihrávka, nahrávka, útočný úder 

2. obranné i útočné – blokování 

3. z velké části obranné – vybírání
77
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4.5.1.1 Podání 

Podání je základní herní činnost jednotlivce. Jedná se o odbití míče do 

soupeřova pole a zahajuje se jím tam kaţdá rozehra. Převáţně plní úkoly útoku a podílí 

se tak na zisku přímých i nepřímých bodů.
78

 

Z hlediska technické stránky rozlišujeme několik způsobů podání.
79

 

 Spodní podání 

 Spodní podání se provádí dvěma způsoby, v čelném či bočném postavení. Při 

čelném postavení stojí hráč čelem k síti, levá noha je předsunuta o stopu vpřed a kolena 

jsou mírně pokrčena. Následuje nadhození míče či je jeho spuštění a poté úder.
80

 

 Spodní podání lze také provádět v bočném postavení, neboli bočné spodní 

podání. Opět je levá noha mírně předsunuta a chodidla jsou v šíři ramen. Hráč 

nadhazuje míč ve svislé rovině před pravým okrajem těla a poté udeří do míče zdola, 

čímţ tak docílí větší rychlosti s rotací.
81

 

obrázek 3 – Spodní podání 

 Vrchní podání čelné 

Vrchní podání má opět dva způsoby, a to tzv. tenisové a tzv. plachtící. Tenisové 

podání se provádí tak, ţe hráč stojí čelem k síti, míč nadhazuje jednou rukou nebo 

oběma přibliţně do výšky 1m. Spodní částí dlaní udeří do míče, poté přechází nad jeho 

horní část, přičemţ dlaň uděluje míči sílu a prsty přidávají rotaci. U plachtícího podání 

není výška nadhozu rozhodující, je zcela individuální a rotace míče zde není ţádoucí. 

Pohyb paţe je prudký, ruka je v zápěstí pevná a prsty nataţené.
82
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Obrázek 4 – Vrchní podání čelné
83

 

 

 

 Vrchní podání bočné 

U tohoto typu podání opět rozeznáváme dva typy, plachtící a tzv. estonské. Plachtící 

podání bočné se provádí podobně jako podání čelné, je zde jen změna v postoji 

vzhledem k síti. Tzv. estonské podání je prováděno následovně. Míč si hráč nadhazuje 

jednou nebo oběma rukama, uklání trup, poté napíná nohy v kolenou, trup se vzpřimuje 

a dochází k rotaci kyčlí. Paţe je vedena bočním obloukem vzhůru s přenášením 

hmotnosti směrem vpřed.
84

 

 Vrchní podání čelné ve výskoku 

Hráč stojí přibliţně 3m za koncovou čárou čelem k síti. Rozbíhá se a při jeho 

druhém kroku nadhazuje míč nahoru před sebe dostatečně vysoko, aby v jeho nevyšším 

bodě výskoku zasáhl míč. Nadhoz je opět prováděn jednou nebo oběma rukama.
85

  

 

4.5.1.2 Přihrávka  

Přihrávkou se rozumí první odbití míče ve vlastním poli. Míč letící od soupeře 

musí být vybrán tak, aby mohla být provedena další HČJ, nahrávka. Hráči provádějí 

přihrávku obvykle dvěma způsoby. Jedná se o odbití obouruč spodem – bagr či odbití 

obouruč vrchem.
86
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 Při odbití míče spodem, stojí hráč uvolněně ve volejbalovém střehu středním či 

nízkém. Před odbitím hráč spojí ruce před tělem a míč odbije přibliţně 5cm nad 

zápěstím.
87

 Naproti tomu, odbití obouruč vrchem se provádí tehdy, pokud to dovoluje 

směr, prudkost a rotace míče, který letí od soupeře.
88

 

 Obrázek 5 – Spodní odbití
89

 

 

4.5.1.3 Nahrávka  

Nahrávka je odbití míče, který letí od soupeře a je usměrněn na dalšího hráče 

(obvykle na nahrávače), aby mohl zahájit útočný úder. Jedná se tedy o druhé odbití 

míče ve vlastním poli.
90

 

Existuje několik druhů nahrávek, my se zde zaměříme pouze na jednu a to na 

nahrávku odbití obouruč vrchem před sebe. Ostatní typy zde budou pouze 

vyjmenovány. 

 Odbití obouruč vrchem před sebe 

Míč je hráčem odbíjen před obličejem. Paţe jsou ohnuté v loktech v úhlu přibliţně 

90° před tělem. Prsty hráče jsou roztaţené, pruţně zpevněné a palce směřují proti sobě  

a vytvářejí tzv. košíček. Dotyk míče je pak prováděn po celé délce prstů i palců. Před 

tím, neţ dojde ke kontaktu, s míčem se úhel v loktech zmenšuje, a v okamţiku dotyku 

míče se paţe natahují. Plošky prstů pak vyvíjejí tlak na míč zdola, zepředu, shora a ze 
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stran. Palce se na dotyku míče samozřejmě podílejí také a určují směr přihrávky. Míč by 

poté měl mít malou či vůbec ţádnou rotaci.
91

 

Mezi další nahrávky patří: 

 Nahrávka obouruč vrchem za sebe 

 Nahrávka ve výskoku – bočně, čelně 

 Nahrávka jednou rukou ve výskoku 

 Nahrávka z nízkého střehu čelně 

 Nahrávka z podřepu stranou 

 Nahrávka v pádu vzad 

 Nahrávka v pádu stranou
92

 

 Obrázek 6 – Odbití obouruč vrchem
93

 

 

4.5.1.4 Útočný úder 

Jedná se o odbití míče do soupeřova pole během rozehry. Útok je nejčastěji 

prováděn jednoruč ve výskoku s takovým cílem, aby bylo soupeři znemoţněno udrţení 

míče ve hře a my tak získali pro své muţstvo body. Útočný úder je pohybová činnost, 

která se skládá s několika dalších na sebe navazujících částí:
94

 

 Rozběh – zahajuje se jedním aţ dvěma přípravnými kroky, je veden přes 

patu, kroky rozběhu jsou plynulé v určitém rytmu 
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 Odraz – začíná po dokončení dokroku, zapojují se do něj kotníky, 

kolena, kyčle, ramena a paţe, které švihají vpřed a vzhůru 

 Letová fáze – nohy se ohýbají v kolenou, napínají se kyčelní klouby, 

boky rotují proti směru hodinových ručiček, úderová paţe se pohybuje 

vzad nad úrovní ramene 

 Úder do míče – provádí se špetkou jako smeč, drajv nebo lob, míči se 

uděluje rotace horní, boční nebo spodní 

 Dopad – měl by být měkký, tlumený a zpravidla na obě nohy
95

 

Mimo smeč existují ještě další druhy útočných úderů, a to smeč s otočkou, ulití, 

rychlík, útočný úder ze zadní řady nebo tzv. jednonoţka, coţ je smeč, která je 

prováděna po odrazu z jedné nohy.
96

 

Obrázek 7 – Útočný úder
97

 

 

4.5.1.5 Blokování 

Blokování je typická obranná činnost, při níţ se přehrazuje prostor nad sítí. 

Úkolem je zabránit přeletu míče na vlastní polovinu hřiště, srazit míč do soupeřova 

pole,
98

 odrazit míč vzad a vzhůru do vlastního pole a vykrýt určitý prostor vlastní 

poloviny.
99

 

Podle počtu hráčů, kteří se do bloků zapojují, rozlišujeme: 

 Jednoblok – vyskytuje se tehdy, kdyţ soupeř útočí z rychlých nahrávek 

 Dvojblok – pouţívá se proti smeči z vysoké normální nahrávky 
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 Trojblok – pouţívá se ve vrcholovém volejbalu, spíše u muţů
100

 

A dále rozlišujeme bloky podle polohy rukou: 

 Otevřený – ruce jsou rovnoběţně se sítí 

 Polozavřený – krajní ruka postranního blokaře je šikmo vysunuta 

 Uzavřený – krajní ruce vysunují šikmo, uzavírají tak blok z obou stran
101

 

Obrázek 8 - Blok
102

 

 

 

4.5.1.6 Vybírání 

Vybírání míče je zásah v poli, jehoţ cíle je udrţení míče ve hře, zabránit tak jeho 

dopadu na zem a u třetího odbití zahrát míč na stranu soupeře. Je to nouzová činnost, 

která je vyvolána herní situací a její charakter je obranný. Rozlišujeme dva způsoby 

vybírání míče:  

 Odbití jednoruč spodem v pádu vpřed 

 Odbití jednoruč spodem v pádu stranou
103

 

 

 

                                                 
100

 BUCHTEL, J. a kol. Teorie a didaktika volejbalu. Praha: Karolinum, 2005, s. 60, ISBN 80-246-1011-

6. 
101

 KAPLAN, O. Volejbal. Praha: GRADA, 1999, s. 45, 46, ISBN 80-7169-762-1. 
102

 KAPLAN, O. Volejbal. Praha: GRADA, 1999, s. 45, ISBN 80-7169-762-1. 
103

 KAPLAN, O., BUCHTEL, J. Odbíjená – teorie a didaktika. Praha: SPN, 1987, s. 53, 54. 



 

36 

 

4.5.2 Herní kombinace 

Herní kombinace (HK) jsou důleţité v oblasti technicko – taktické stránky hry. 

Jde o spolupráci dvou nebo více hráčů, kteří realizují taktický záměr v utkání.
104

 

Herní kombinace rozlišujeme na: 

 HK převáţně útočné – jsou realizovány na signál nebo bez signálu 

 HK obranné i útočné 

 HK převáţně obranné 

4.5.2.1 Herní kombinace převážně útočné 

Herní kombinace útočné bez signálu nejsou tak náročné, jsou jednodušší  

a snadno pochopitelné. Nejčastěji se vyuţívají u začátečníků a ve školní tělesné 

výchově. Pokud herní situace nedovoluje pouţít signál, vyuţívají ji také hráči na 

vrcholové úrovni.
105

 

Herních kombinací bez signálu máme několik druhů: 

 s nahrávačem přední řady – nahrávka směřuje na krajní blokaře 

 s vbíhajícím hráčem – hráč zadní řady nahrává na útočný úder třem 

hráčům řady přední 

 útok po nahrávce z pole – kdo je míči nejblíţe, nahrává úhlopříčně k síti, 

kde útok provádějí hráči přední řady 

 útok po přihrávce k útoku – pouţívají se po lehce zpracovatelném míči 

od soupeře, nahrávka se provádí dlouhým vysokým obloukem k síti
106

 

Herní kombinace na signál se vyznačuje přesně domluveným typem nahrávky 

jednomu či dokonce více hráčům. Jedná se o spolupráci mezi hráči přední a zadní řady. 

Vyznačuje se překvapivým útokem na soupeře. Herní kombinace na signál se provádí 

po nahrávce nahrávače, který můţe být jak z přední tak ze zadní řady.
107

 

Podle toho, kolik hráčů spolupracuje s nahrávačem na herní kombinaci, 

rozlišujeme signály jednoduché a sloţité. Jednoduché signály jsou takové, kdy 
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s nahrávačem spolupracuje pouze jeden hráč. Sloţité signály se vyznačují tím, ţe 

s nahrávačem spolupracuje jeden aţ pět hráčů.
108

  

 

4.5.2.2 Herní kombinace obranné i útočné 

Herní kombinace obranné a útočné rozlišujeme dvojího druhu: 

 Vyčkávací postavení 

 Postavení při podání soupeře
109

 

Vyčkávací postavení je kombinace, jejímţ cílem je zaujmout co nejvýhodnější 

postavení na vlastní polovině hřiště s přihlédnutím ke kombinaci, která bude následovat. 

Tento druh se vyskytuje po vlastních podáních a po jinak odbitých míčích k soupeři. 

Většinou se realizuje postavení hráčů 3 – 3. Hráči jsou tak seskupeni do dvou řad, 

stojících za sebou. Při tomto postavení se rychle a účelně organizuje obrana.
110

  

Postavením při podání soupeře se umoţňuje výhodné postavení a rozmístění 

hráčů s přihlédnutím k jejich funkcím v muţstvu. Vytváří se tak příhodné podmínky pro 

zahájení útoku. Druhy této kombinace dělíme podle toho, kolik hráčů se účastní příjmu 

míče a kolik nikoli. Rozeznáváme tedy postavení 5 – 1, 4 – 2, 3 – 3 a 2 – 4.
111

 

 

4.5.2.3 Herní kombinace obranné 

Ne vţdy je útok ukončen v poli soupeře, proto je tedy nutná i obranná herní 

kombinace. Rozlišujeme dva druhy postavení v této kombinaci:
112

 

 Postavení proti útočnému úderu soupeře 

 Postavení při vykrývání vlastního smečaře
113

 

Podstatou postavení proti útočnému úderu soupeře je rozmístění hráčů do 

obranných řad podle aktuální herní situace. Úspěšnost spočívá se vzájemné spolupráci  

a rychlém posilování obrany na síti či v poli. Podle hlavního významu bloku 

rozeznáváme tyto kombinace: bez bloku, s jednoblokem, s dvojblokem a s trojblokem. 
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Jejich pouţití závisí na způsobu hry soupeře. Zpravidla se objevují kombinace 

s dvojblokem, oproti trojbloku, který je vyuţíván jen sporadicky.
114

 

Pro postavení při vykrývání vlastního smečaře je charakteristické ţe hráči do 

hry zasahují odbíjením míče, či k odbití vůbec nedojde. Vše to záleţí na kvalitě bloku  

a vlastního smečaře. Podle toho, kolik hráčů vykrývá prostor za smečařem, rozlišujeme 

kombinace, kdy smečaře vykrývají dva, tři nebo dokonce čtyři hráči. Dnes je nejvíce 

vyuţíváno vykrytí dvěma či třemi hráči.
115

 

 

4.5.3 Herní systémy 

Herní systémy jsou charakteristické organizací individuálních a skupinových 

činností, které jsou zaměřeny na realizaci úkolů útoku či obrany. Herní systémy ve 

volejbale plní funkci obrany i útoku zároveň.
116

  

Herní systém jsou zpravidla děleny podle počtu nahrávačů: 

 kaţdý střední přední hráč nahrávačem (0 – 6) 

 se třemi nahrávači (3 – 3) 

 se dvěma nahrávači (4 – 2) 

 s jedním nahrávačem (5 – 1)
117

 

Systém, kdy každý střední hráč je nahrávačem, je vyuţíván hlavně  

u začátečníků, ve školní TV a také v rekreačních formách volejbalu. Kaţdý hráč, který 

se v daný okamţik nachází v zóně III, plní funkci nahrávače.
118

 

 V systému se třemi nahrávači má kaţdý smečař svého nahrávače. Jde ale  

o systém, který se v praxi jiţ moc nepouţívá. Oproti tomu systém hry se dvěma 

nahrávači je hojně vyuţívaný. Druţstvo je tak sloţeno ze dvou nahrávačů, dvou 

smečařů a dvou blokařů.
119
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Hodně vyuţívaný je také herní systém 5 – 1 s jedním nahrávačem. Objevuje se 

zde jeden nahrávač, který vykonává aţ 90% nahrávek, 2 smečaři, 2 blokaři a jeden 

univerzál.
120

 

 

4.6 Taktická příprava 

Taktika je společná pro všechny druhy sportu. Nezaujímá však stejnou důleţitost, 

proto také taktická příprava v tréninku hraje více či méně důleţitou roli.
121

 Taktika je 

tedy osvojování a zdokonalování dovedností, který umoţní sportovci vybírat určité 

situaci optimální řešení.
122

 

Ve sportovních hrách velice úzce souvisí s technikou, proto tedy je její nácvik 

zahajován společně s osvojováním techniky. Taktika se zaměřuje na osvojování 

pravidel, nácvik taktického vyuţívání techniky či na nácvik herních kombinací  

a systémů.
123

 

Ve volejbale můţeme rozlišit hned několik typů taktického jednání. Taktika se 

objevuje u všech herních činností jednotlivce, herních kombinací i systémů. Například  

u podání by měl hráč na základě znalostí úrovně herního výkonu soupeře usoudit, které 

podání zvolit, aby byla účinnost co nejvyšší. V nácviku taktiky podání se objevují 

cvičení, kdy jednotliví hráči se snaţí odbít míč do trenérem určeného prostoru, do tzv. 

zón.
124

  

 

4.7 Psychologická příprava 

Výkony, které hráči předvádějí v soutěţích, jsou velmi úzce spjaty i psychickými 

faktory. Je známo, ţe psychické stavy a procesy výrazně ovlivňují sportovní výkony  

a tím i jejich výsledek. Psychologická příprava se týká všech oblastí psychiky 

sportovce, tzn. jeho stavů, procesů i osobnosti jako celku. Psychika hráče je 

ovlivňována vnějšími činiteli, kde hlavní osou by měl být trenér.
125
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Výchova kladných psychických vlastností je uskutečňována především v průběhu 

tréninkového procesu jeho optimální motivací, správným povzbuzením, pochvalou či 

naopak pokáráním, trestem apod. Důleţitou součástí výchovy je i správná organizace 

tréninku a vůbec činnost kolektivu.
126

 

Zvláštní přístup k psychologické přípravě vyţaduje období puberty. Mládeţ bývá 

citlivá, uzavřená, přehnaně sebevědomá, a to od trenérů vyţaduje mnoho trpělivosti  

a ohleduplnosti. Je důleţité, aby si trenér získal plnou důvěru svých svěřenců, a to  

i v soukromých záleţitostech.
127

  

 

4.8 Regenerace 

Regenerace je důleţitá ve všech sportovních odvětvích. Měly by být vedena 

trenérem, aby docházelo ke zvyšování sportovní výkonnosti. Jejím úkolem je vyrovnat  

a znovu obnovit pokles funkčních schopností organismu.
128

  

Volejbal je kolektivní sportovní hra, která je charakteristická svou náročností na 

vysokou úroveň funkčního stavu celého pohybového systému. Nejvíce jsou zatíţeny 

kloubní a vazivové systémy kloubu hlezenního, kloubů placů ruky, mezičlánkové 

klouby prstů, ramenní klouby a klouby meziobratlové. Volejbal směřuje k určité 

jednostrannosti, proto je zapotřebí kompenzačních a regeneračních cvičení, aby tak 

nebyl narušen harmonický vývoj hráče.
129

 

V tréninku se nejčastěji uplatňuje průběţné zotavení, aby se doplnily energetické 

zdroje. Dochází tak k aktivnímu odpočinku. Dále se mohou objevit zotavení, která 

navazují na pohybovou činnost a zotavení, která mají za cíl upravit funkce pohybového 

systému.
130

 

U volejbalistů se nejvíce objevuje vadné drţení těla, kdy poruchy jsou viditelné na 

zakřivení páteře. Takovéto nedostatky nelze přehlíţet a trenéři by měli do tréninku 

zařazovat kompenzační cvičení. Regenerace pohybem je u hráčů nejdůleţitější. 

Vyrovnávací cvičení mohou tyto nedostatky odstranit. Oproti tomu cvičení uvolňovací 

                                                 
126

 CHOUTKA, M. Teorie a didaktika sportu. Praha: SPN, 1976, s. 169. 
127

 CHOUTKA, M. Teorie a didaktika sportu. Praha: SPN, 1976, s. 169. 
128

 DOVALIL, J. a kol. Malá encyklopedie sportovního tréninku. Praha: OLYMPIA, 1982, s. 228. 
129

 KAPLAN, O. Volejbal. Praha: GRADA, 1999, s. 85, ISBN 80-7169-762-1. 
130

 KAPLAN, O. Volejbal. Praha: GRADA, 1999, s. 85, ISBN 80-7169-762-1. 



 

41 

 

je dobré realizovat tehdy, kdy je potřeba odlehčit zablokovaná kloubní spojení, uvolnit 

zvýšený svalový tonus či rozhýbat ztuhlé klouby. Nemělo by se zapomínat také na 

cvičení protahovací, kdy cíleně protahujeme zkrácené svaly a vazy.
131
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5 Trenér a jeho role 

Trenérská činnost je poslední dobou tak náročný proces, ţe jeden člověk nemůţe 

zvládnout celý její obsah. V dnešní době se v mnoha sportech proto setkáváme 

například s dvojicí trenérů, kdy se tedy na scéně objevuje trenér a asistent trenéra, 

popřípadě další spolupracovníci.
132

 

U mládeţnických kategorií se preferuje trenér, který má i pedagogické vlastnosti.  

U dětí je totiţ nutností, aby trenéři respektovali jejich vývojová specifika. Trénink by 

pak měli zaměřovat na všestranný a harmonický rozvoj mladých hráčů. Tyto poţadavky 

kladou na trenéra vysoké nároky. Měl by mít speciální vzdělání, zejména v oblasti 

biologických, psychologických a zároveň pedagogických základů tréninkového procesu. 

Trenér mládeţnických kategorií by měl být osobností a vzorem pro své svěřence. 

Samozřejmě by měl mládeţi rozumět, být trpělivý, odpovědný, cílevědomý a svou práci 

s hráči by měl zaměřovat do budoucnosti. Dobrý trenér musí umět děti správně 

motivovat ke sportovní činnosti, musí se zaujmout, získat si je. V neposlední řadě by 

měl rozpoznat mladé talentované hráče a pracovat s nimi.
133

 

 Jelikoţ obsah trenérské činnosti je opravdu pestrý, můţeme je rozdělit do 

základních kategorií, které by měl kaţdý trenér v odpovídající míře ovládat. Kaţdý 

trenér by měl být schopný organizátor a plánovač, který si předem naplánuje obsah 

tréninkové jednotky či sestaví tréninkové plány, které budou posléze realizovány.  

To mu umoţní mít lepší přehled o svých svěřencích. Mimo těchto vlastností by měl 

trenér mít dobré komunikační schopnosti, které mu umoţní navazovat kontakty  

a rozvíjet meziosobní vztahy k jednotlivým hráčům. Narůstá tak vzájemná důvěra mezi 

ním a jeho svěřenci. Důleţité také je, aby upevňoval vazby mezi sportovci vůbec. Je 

totiţ známo, ţe dobré kolektivní vztahy a příznivá atmosféra má dobrý vliv na motivaci 

sportovce. Trenér by určitě neměl zapomínat také na komunikaci s rodiči či se školou, 

kterou dítě navštěvuje.
134
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5.1 Koučování 

Závody či soutěţe jsou jakýmsi vyvrcholením celého tréninkového procesu. 

V rámci nich se prověřují dovednosti a činnosti, které se mladí sportovci naučily. Cílem 

kaţdého sportovce a u dětí to platí především, je rozhodně vítězství. Můţe jím být 

nápomocen i trenér svou vlastní činností. Pokud proti sobě dvě stejně silná druţstva, je 

zde veliký předpoklad pro to, aby trenér pozitivně ovlivňoval své svěřence.
135

 

Z hlediska činnosti trenéra při soutěţi můţeme rozlišit několik fází: příprava před 

závodem, činnost trenéra během utkání a jeho hodnocení po závodě.
136

 

 

5.1.1 Příprava před utkáním 

Důleţité je, aby trenér naplánoval dostatečně dlouho předem sraz se svými 

svěřenci. Pokud je utkání ve vzdálenější lokalitě, musí také zajistit dopravu a případné 

problémy. Po smluveném srazu by měl trenér své hráče seznámit s prostředím a navodit 

soutěţní atmosféru.
137

 

Ještě předtím, neţ hráči odejdou na předzápasové rozcvičení, by měl trenér jen 

stručně zopakovat hlavní body taktiky. Tato poslední závěrečná slova by však neměla 

trvat déle neţ 5 minut. Před samotným utkáním by se měl trenér věnovat také pohovoru 

s hráči individuálně či s celým druţstvem. Trenér by ale neměl jen hovořit, ale musí 

svým svěřencům také naslouchat. Neocenitelnou vlastností trenéra je, pokud zvládne 

během krátkodobé přípravy zbavit své svěřence negativního psychického stavu  

a zároveň v něm navodit zdravé sebevědomí a bojovného ducha.
138

 

Důleţité je, aby trenér určil základní sestavu druţstva, a to buď těsně před 

utkáním, nebo ji stanoví jiţ nějakou dobu dopředu. Dobré je, aby znovu zopakoval 

základní taktiku utkání a své svěřence namotivoval.
139

 

Před utkáním by měl být trenér klidný, sebejistý, v dobré náladě a tyto vlastnosti 

by se měl snaţit přenést i na své svěřence. Jeho poslední slova by neměla být frázovitá 
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či dokonce zbytečná. Pokud nemá podstatné připomínky ke svému druţstvu, neměl by 

raději říkat nic.
140

 

 

5.1.2 Činnost trenéra během utkání 

Během utkání by se měl trenér zaměřit nejen na výkonnostní charakter svých 

svěřenců, ale měl by také sledovat způsob hry soupeře. Nesmí se zaměřovat jen na 

pohyb míče, pokud by tomu tak bylo, dostává se do role diváka, který vidí jen výsledek 

herní situace a ne její příčiny.
141

 

Při utkání trenér pozoruje a zároveň vyhodnocuje celkový projev druţstva. 

Výsledky jeho pozorování by měl hráčům sdělovat takovým způsobem, aby jim 

vysvětlil, co má který hráč udělat v určité situaci a ne jen sdělovat chyby, kterých se 

hráči dopustili. Pokud by jen kritizoval své svěřence, došlo by ke zhoršení jejich 

psychického stavu.
142

 

V oddechovém čase by měl trenér mluvit věcně a konkrétně. Neměl by se vracet 

k chybám, ale měl by hledat řešení a reagovat tak na dosavadní průběh utkání. Zároveň 

by měl hráče povzbudit, poradit jim a upozornit na určité situace, které by mohly 

nastat.
143

 

5.1.3 Hodnocení po utkání 

Bezprostředně po utkání by se měl trenér věnovat jen stručnému zhodnocení 

výkonu. Podrobnější analýze by se měl věnovat aţ na nejbliţším tréninku. Objektivní 

rozbor a hodnocení utkání je velmi důleţitý po vyhraném i nevyhraném utkání. Trenér 

by měl vţdy dát do popředí pozitivní momenty z utkání a popřípadě upozornit na chyby 
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jednotlivce či celého druţstva. Stále by však měl být taktní, klidný, konkrétní, a to vše 

by měl projevovat bez velkých emocí. Z jeho hodnocení by však měly vyznít konkrétní 

závěry pro další tréninkovou jednotku či utkání.
144
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6 Hypotézy 

Předpokládané závěry práce: 

 

H1 Předpokládám, ţe trenérské práci u mládeţnických druţstev se věnuje 60% 

trenérů minimálně s kvalifikací licence C. 

 

H2 Domnívám se, ţe struktura tréninkových jednotek – část úvodní, průpravná, 

hlavní a závěrečná, je u všech věkových kategorií stejná.   

 

H3 Předpokládám, ţe 50% hráčů má minimálně tři tréninkové jednotky týdně. 

 

H4 Předpokládám, ţe jedna tréninková jednotka trvá minimálně 60 minut.  

 

H5 Domnívám se, ţe v rámci přípravného období se minimálně 70% trenérů 

zaměřuje na kondiční a technickou přípravu svých svěřenců. 

 

H6 Předpokládám, ţe v rámci soutěţního období se minimálně 90% trenérů 

soustředí na celkovou výkonnost muţstva.  

 

H7 Předpokládám, ţe v rámci přechodného období se minimálně 85% trenérů  

u svých svěřenců zaměřuje na regeneraci a obnovu sil. 

 

H8 Předpokládám, ţe minimálně 90% trenérů všech věkových kategorií zpracovává 

roční tréninkový plán a plán tréninkové jednotky. 

 

H9 Domnívám se, ţe minimálně 50% trenérů si průběţně zaznamenává výkonnost 

jednotlivých hráčů a celého muţstva. 

 

H10 Předpokládám, ţe se minimálně 50% trenérů věnuje i psychologické přípravě.  
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7 Použité výzkumné metody a postup práce 

7.1 Metoda dotazník 

V diplomové práci byla pouţita kvantitativní metoda anonymního dotazníku. 

Respondenti zde měli na výběr, zda dotazník chtějí vyplňovat či ne. Samotný dotazník 

byl tedy sestaven po předchozím prostudování literatury, týkající se volejbalu  

a materiálů, které se rovněţ volejbalu věnují. (viz. příloha č. 6) 

 

7.2 Distribuce dotazníků  

Samotný výzkum byl prováděn v období března a dubna roku 2015 ve 

volejbalovém klubu Příbram. Dotazník byl rozdán všem volejbalovým trenérům 

mládeţe a asistentům trenéra, kteří v tomto klubu působí a mládeţi se téţ věnují. 

 

7.3 Vlastní dotazník 

Hned v úvodu dotazníku je vysvětlen záměr dotazníkového šetření a stručný 

návod, jak jej vyplnit. Dotazník je nestandardizovaný a obsahuje celkem 26 otázek, 

z nichţ respondenti vybírají nejčastěji jednu správnou odpověď. V první části (otázky  

č. 1 – 5) je dotazník zaměřen zejména na identifikační údaje (pohlaví, věk, délka praxe, 

trenérská kvalifikace a trénovaná kategorie), druhá část je jiţ zaměřena na samotné 

trénování mládeţnického volejbalu v Příbrami. V dotazníku se například zjišťuje 

struktura, obsah nebo plánování tréninkové jednotky, ale také spolupráce klubu s rodiči.  

 

7.4 Strukturovaný rozhovor 

V diplomové práci byl pouţit strukturovaný rozhovor se třemi vybranými trenéry 

ve volejbalovém klubu Příbram. Rozhovor se týkal dotazníku, který byl v práci rovněţ 

pouţit. Jednalo se hlavně o verifikaci dotazníkového šetření. Výsledky jsou pak pouţity 

v praktické části v kapitole č. 10 Analýza a interpretace výsledků rozhovorů. 

V práci byl rovněţ pouţit rozhovor s trenérem mládeţe ve volejbalovém klubu 

Příbram René Dvořákem, který trénuje i zdejší volejbalové A muţstvo dospělých. 
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Rozhovor se týkal historie mládeţnického volejbalu zde v Příbrami. Výsledky 

rozhovoru jsou pak pouţity v teoretické části v kapitole č. 3 Volejbal obecně – Vznik  

a vývoj mládeţnického volejbalu v Příbrami. (viz příloha č. 2) 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

8 Výsledky dotazníkového výzkumu a jejich analýza 

K průzkumnému šetření bylo rozdáno celkem 30 dotazníků, přičemţ návratnost 

byla 29 dotazníků, z nichţ byl 1 dotazník vyřazen pro jeho neúplné vyplnění. Pro 

konečné šetření bylo tedy pouţito celkem 28 dotazníků, coţ je 100%. Dotazníkové 

poloţky jsou pak vyjádřeny absolutní (a. č.) a relativní (r. č.) četností jak v tabulkách, 

tak i v grafech. 

Všechna získaná data byla zpracována v Microsoft Excel 2007, Microsoft Office 

Word 2007 a také ručním zpracováním.  

 

8.1 Rozbor jednotlivých položek z dotazníku 

Otázka č. 1 byla zaměřena na pohlaví respondentů. Zjistilo se, ţe průzkumného 

šetření se zúčastnilo 28 (100%) muţů a ţádná ţena (0%). Výsledky této otázky jsou 

zpracovány v tabulce č. 1 a v grafu č. 1. 

 

Tab. 1 – Pohlaví respondentů 

 

 

 

100% 

0% 

graf č. 1 - Pohlaví respondentů 

muţ 

ţena 

Pohlaví a. č. r. č. 

Muţ 28 100% 

Ţena 0 0% 

Celkem 28 100% 
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Otázka č. 2 byla zaměřena na samotný věk dotazovaných. Pro lepší přehlednost se 

respondenti zařazovali do šesti vytvořených věkových skupin. Bylo zjištěno, ţe 

průzkumu se zúčastnilo 6 muţů ve věku do 30 let (21%), 3 muţi byli ve věku od  

31 – 35 let (11%), 5 dotazovaných bylo ve věkovém rozmezí 36 – 40 let (18%), 7 muţů 

se pohybovalo ve věku 41 – 45 let (25%), 4 dotázání byli ve věku 46 – 50 let (14%)  

a 3 z dotázaných se pohybovali ve věkovém rozmezí nad 51 let (11%). Výsledky jsou 

znázorněny v tab. č. 2 a v grafu č. 2.  

 

Tab. 2 – Věk dotazovaných 

Věk a. č. r. č. 

do 30 let 6 21% 

31 – 35 let 3 11% 

36 – 40 let 5 18% 

41 – 45 let 7 25% 

46 – 50 let 4 14% 

51 let a více 3 11% 

Celkem 28 100% 

 

 

 

21% 

11% 

18% 
25% 

14% 

11% 

graf č. 2 - Věk dotazovaných 

do 30 let 

31 - 35 let 

36 - 40 let 

41 - 45 let 

46 - 50 let 

51 let a více 
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Otázka č. 3 zjišťovala délku trenérské praxe. Respondenti měli opět moţnost 

výběru ze tří vytvořených kategorií. V délce praxe 0 – 5 let se dotazníkového šetření 

zúčastnilo 7 respondentů (25%), v délce 6 – 10 let 13 dotázaných (46%) a 8 dotázaných 

(29%) v délce 11 let a více. Výsledky jsou názorně zpracovány v tab. č. 3 a v grafu č. 3. 

 

Tab. č. 3 – Délka trenérské praxe 

Délka praxe a. č. r. č.  

0 – 5 let 7 25% 

6 – 10 let 13 46% 

11 let a více 8 29% 

Celkem  28 100% 
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  Otázka č. 4 byla zaměřena na kvalifikovanost samotného trenéra. 

Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, ţe pouze 2 trenéři (7%) vlastní licenci A,  

7 dotazovaných (25%) je vlastníkem licence B a licenci C má dohromady 19 (68%) 

dotazovaných. Ani jeden z dotazovaných (0%) nevlastní jakoukoli jinou licenci. 

Výsledky jsou opět znázorněny v tab. č. 4 a v grafu č. 4. 

 

Tab. č. 4 – Trenérská kvalifikace 

Trenérská kvalifikace a. č. r. č. 

A licence 2 7% 

B licence 7 25% 

C licence 19 68% 

jiné 0 0% 

Celkem 28 100% 
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Otázka č. 5 byla zaměřena na věkovou kategorii, které se trenér věnuje. 

Z výzkumného šetření vyplynulo, ţe 4 dotázaní (14%) se věnují mladší přípravce, starší 

přípravce se pak věnují 3 dotázaní (11%), taktéţ 3 dotázaní (11%) se zaměřují na mladší 

ţáky a stejně tak 3 dotázaní (11%) se věnují starším ţákům. Nejvíce trenérů, to je  

8 (28%) se soustředí na kategorii juniorů a 7 z dotázaných (25%) se věnuje přípravě 

kadetů. Výsledky jsou pak opět znázorněny v tab. č. 5 a v grafu č. 5. 

Tab. č. 5 – Trénovaná kategorie 

Trénovaná kategorie a. č. r. č. 

Mladší přípravka 4 14% 

Starší přípravka 3 11% 

Mladší ţáci 3 11% 

Starší ţáci 3 11% 

Junioři 8 28% 

Kadeti  7 25% 

Celkem 28 100% 
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Otázka č. 6 zjišťovala, na jaké výkonnostní úrovni se pohybuje určitý trénovaný 

tým, tedy jaké kategorie se hráči účastní. Extraligu označilo 7 dotázaných (25%),  

8 dotázaných (29%) označilo 1. ligu, krajský přebor hraje 6 (21%) z dotázaných  

a variantu jiné označilo 7 respondentů (25%). Výsledky výzkumu jsem zaznamenány 

v tab. č. 6 a v grafu č. 6. 

 

Tab. č. 6 – Výkonnostní úroveň týmu 

Hraná kategorie a. č. r. č. 

Extraliga  7 25% 

1. liga 8 29% 

Krajský přebor 6 21% 

jiné 7 25% 

Celkem 28 100% 
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Otázka č. 7 zjišťovala, zda trenéři dodrţují základní strukturu tréninku, tedy zda 

obsahuje úvodní, průpravnou, hlavní a závěrečnou část. Z šetření bylo zjištěno, ţe 

všichni, tj. 28 dotázaných (100%) dodrţuje základní strukturu tréninkové jednotky. 

Výsledky šetření jsou zaznamenány v tab. č. 7 a v grafu č. 7. 

 

Tab. č. 7 – Dodržování základní struktury tréninkové jednotky 
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Otázka č. 8 byla zaměřena na počet tréninkových jednotek týdně. Z celkového 

počtu 28 dotázaných ţádný dotázaný (0%) neoznačil z nabídky dvě tréninkové jednotky 

týdně, 7 dotázaných (25%) označilo z nabídky tři tréninkové jednotky týdně,  

13 z dotazovaných (46%) označilo čtyři tréninky týdně a 8 respondentů (29%) označilo 

odpověď pět a více tréninkových jednotek týdně. Výsledky jsou znázorněny v tab. č. 8  

a v grafu č. 8  

 

Tab. č. 8 – Počet tréninkových jednotek týdně 

Počet TJ týdně a. č. r. č. 

2 TJ 0 0% 

3 TJ 7 25% 

4 TJ 13 46% 

5 TJ a více 8 29% 

Celkem 28 100% 
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V otázce č. 9 se zjišťovalo, jak dlouhou dobu trvají jednotlivé tréninkové 

jednotky. Respondenti měli na výběr z pěti připravených kategorií, přičemţ se všichni, 

tj. 28 dotazovaných (100%), shodlo, ţe tréninkové jednotky trvají celkem 90 minut. 

Výsledky jsou opět znázorněny v tab. č. 9 a v grafu č. 9.  

 

Tab. č. 9 – Doba trvání jedné tréninkové jednotky 

Doba trvání TJ a. č. r. č. 

45 minut 0 0% 

60 minut 0 0% 

90 minut 28 100% 

120 minut 0 0% 

jiné 0 0% 

Celkem  28 100% 
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Otázka č. 10 zjišťovala, zda trenéři dodrţují periodizaci tréninkového období – 

přípravné, soutěţní a přechodné. Z osmadvaceti dotázaných odpovědělo 18 (64%) ano, 

ţe periodizaci dodrţují a 10 dotázaných (36%) odpovědělo ne, periodizaci nedodrţují. 

Výsledky jsou znázorněny v tab. č. 10 a v grafu č. 10. 

 

Tab. č. 10 – Dodržování periodizace tréninkového období 
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Otázka č. 11 zjišťovala, na co se hráči zaměřují v rámci přípravného období. 

Respondenti měli na výběr z několika moţností. Taktickou přípravu, psychologickou 

přípravu, regeneraci a obnovu sil neoznačil ţádný (0%) z dotazovaných. Naopak se 

všichni, tj. 28 dotázaných (100%), shodlo, ţe se zaměřují na kondiční a technickou 

přípravu. Výsledky šetření jsou znázorněny v tab. č. 11 a v grafu č. 11. 

 

Tab. č. 11 – Zamření v rámci přípravného období 

Zaměření a. č. r. č. 

Taktická příprava 0 0% 

Psychologická příprava 0 0% 

Kondiční a technická příprava 28 100% 

Regenerace a obnova sil 0 0% 

Celkem 28 100% 
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Otázka č. 12 zjišťovala, na co se hráči soustředí v rámci soutěţního období. 

Respondenti měli na výběr z pěti různých moţností. Taktickou přípravu označilo  

5 respondentů (18%), technickou přípravu vybrali 4 dotázaní (14%), psychologickou 

přípravu neoznačil ţádný dotázaný (0%), na celkovou výkonnost muţstva se soustředí 

19 dotázaných (68%) a regeneraci a obnovu sil opět neoznačil ţádný z dotázaných 

(0%). Výsledky šetření jsou znázorněny v tab. č. 12 a v grafu č. 12. 

 

Tab. č. 12 – Zaměření v rámci soutěžního období 

Zaměření a. č. r. č. 

Taktická příprava 5 18% 

Technická příprava 4 14% 

Psychologická příprava 0 0% 

Celková výkonnost týmu 19 68% 

Regenerace a obnova sil 0 0% 

Celkem  28 100% 
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Otázka č. 13 byla zaměřena na zjištění, čemu se hráči věnují v přechodném 

období sportovního tréninku. Dotázaní měli opět na výběr z pěti předem připravených 

moţností. Z osmadvaceti dotázaných nikdo (0%) neoznačil moţnost první – taktická 

příprava, 7 z dotázaných (25%) označilo technickou přípravu, opět ţádný (0%) 

z respondentů neoznačil moţnost psychologická příprava, taktéţ nikdo (0%) nevybral 

moţnost celková výkonnost muţstva a 21 dotázaných (75%) vybralo odpověď poslední 

– regenerace a obnova sil. Výsledky jsou znázorněny v tab. č. 13 a v grafu č. 13. 

Tab. č. 13 – Zaměření v rámci přechodného období 

Zaměření a. č. r. č. 

Taktická příprava 0 0% 

Technická příprava 7 25% 

Psychologická příprava 0 0% 

Celková výkonnost týmu 0 0% 

Regenerace a obnova sil 21 75% 

Celkem  28 100% 
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Otázka č. 14 zjišťovala, jakou metodu při plánování tréninkové činnosti trenéři 

vyuţívají. Respondenti měli na výběr ze čtyř připravených moţností. Z osmadvaceti 

dotázaných ţádný z dotázaných (0%) neoznačil moţnost plán perspektivní – víceletý, 

plán roční označili 4 dotázaní (14%), 9 z dotázaných (32%) označilo odpověď plán 

měsíční a 15 dotázaných (54%) si nevypracovává ţádný plán tréninkové činnosti. 

Výsledky šetření jsou znázorněny v tab. č. 14 a v grafu č. 14. 

Tab. č. 14 – Tréninkové plány 

Tréninkové plány a. č. r. č. 

Plán perspektivní 0 0% 

Plán roční 4 14% 

Plán měsíční 9 32% 

Ţádný plán 15 54% 

Celkem  28 100% 
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V otázce č. 15 jsem zjišťovala, zda si trenéři vypracovávají plán tréninkové 

jednotky. Z osmadvaceti dotázaných si plán tréninkové jednotky vypracovává  

20 trenérů (71%) a 8 trenérů (29%) si plán tréninkové jednotky nevypracovává. 

Výsledky jsou znázorněny v tab. č. 15 a v grafu č. 15. 

 

Tab. č. 15 – Plán tréninkové jednotky 

Plán tréninkové jednotky a. č. r. č. 

Ano, vypracovávám 20 71% 

Ne, nevypracovávám 8 29% 

Celkem 28 100% 
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Otázka č. 16 zjišťovala, zda si trenéři provádějí průběţné hodnocení výkonnosti 

jednotlivých hráčů. Z osmadvaceti dotázaných 13 trenérů (46%) uvedlo ano, výkonnost 

si zaznamenávají a 15 trenérů (54%) uvedlo ne, ţe výkonnost jednotlivých hráčů si 

nikam nezaznamenává. Výsledky jsou znázorněny v tab. č. 16 a v grafu č. 16. 

 

Tab. č. 16 – Průběžné hodnocení výkonnosti jednotlivých hráčů 

Průběžné hodnocení výkonnosti hráčů a. č. r. č. 

Ano, zaznamenávám 13 46% 

Ne, nezaznamenávám 15 54% 

Celkem 28 100% 
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Otázka č. 17 zase zjišťovala, zda si trenéři průběţně zaznamenávají celkovou 

výkonnost jejich muţstva. Ano označilo 18 z dotázaných (64%) a 10 dotázaných (36%) 

si celkovou výkonnost muţstva nezaznamenává. Výsledky jsou opět znázorněny v tab. 

č. 17 a v grafu č. 17. 

 

Tab. č. 17 – Celková výkonnost mužstva 

Celková výkonnost mužstva a. č. r. č. 

Ano 18 64% 

Ne 10 36% 

Celkem 28 100% 
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V otázce č. 18 jsem zjišťovala, zda se trenéři věnují i psychologické přípravě  

u svých svěřenců. Zde bylo zřejmé, ţe všichni, tj. 28 dotázaných (100%) se 

psychologické přípravě věnuje. Výsledky dotazníkového šetření jsou opět znázorněny 

v tab. č. 18 a v grafu č. 18. 

 

Tab. č. 18 – Psychologická příprava v rámci TJ 

Psychologická příprava a. č. r. č. 

Ano, věnuji 28 100% 

Ne, nevěnuji 0 0% 

Celkem 28 100% 
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Otázka č. 19 se zaměřovala na to, zda se hráči účastní i dalších jiných turnajů 

v herní sezóně. Z výzkumu vyplynulo, ţe 21 respondentů (75%) odpovědělo ano, hráči 

se jiných turnajů účastní a 7 z dotázaných (25%) odpovědělo ne, hráči se jiných turnajů 

neúčastní. Výsledky šetření jsou znázorněny v tab. č. 19 a v grafu č. 19. 

 

Tab. č. 19 – Další turnaje v herní sezóně 

Další turnaje v herní sezóně a. č. r. č. 

Ano, účastní se 21 75% 

Ne, neúčastní se 7 25% 

Celkem 28 100% 
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Otázka č. 20 se zaměřovala na nejčastěji vyuţívanou formu nácviku při 

tréninku. Respondenti měli na výběr ze tří moţností. Skupinovou formu označili  

3 respondenti (11%), hromadnou formu vybralo 25 dotázaných (89%) a nikdo (0%) 

neoznačil formu individuální. Výsledky dotazníkového šetření jsou znázorněny v tab.  

č. 20 a v grafu č. 20. 

Tab. č. 20 – Forma nácviku 

Forma nácviku a. č. r. č. 

Skupinová 3 11% 

Hromadná 25 89% 

Individuální  0 0% 

Celkem 28 100% 
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Otázka č. 21 zjišťovala, zda se hráči po zatíţená věnují i určitým 

kompenzačním cvičením. Valná většina respondentů, tj. 27 (96%), odpověděla ano, ţe 

se hráči kompenzačním cvičení věnují, pouze 1 respondent (4%) odpověděl ne. 

Výsledky jsou znázorněny v tab. č. 21 a v grafu č. 21. 

 

Tab. č. 21 – Kompenzační cvičení 

Kompenzační cvičení a. č. r. č. 

Ano 27 96% 

Ne 1 4% 

Celkem 28 100% 
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Otázka č. 22 se zabývala regeneračními prostředky, které trenéři pouţívají. Na 

výběr měli ze čtyř předem připravených moţností. Z osmadvaceti dotázaných 10 (36%) 

označilo odpověď bazén – plavaní a pára, ţádný (0%) neoznačil odpověď masáţ – 

včetně automasáţe, 13 respondentů (46%) vybralo moţnost jiný sport neţ volejbal  

a 5 dotázaných (18%) označilo moţnost jiné. Výsledky dotazníkového šetření jsou 

znázorněny v tab. č. 22 a v grafu č. 22. 

 

Tab. č. 22 – Regenerační prostředky 

Regenerační prostředky a. č. r. č. 

Bazén – plavání pára 10 36% 

Masáţ, včetně automasáţe 0 0% 

Jiný sport neţ volejbal 13 46% 

Jiné  5 18% 

Celkem 28 100% 

 

 

 

36% 

0% 

46% 

18% 

graf č. 22 - Regenerační prostředky 

bazén - plavání, pára 

masáš, včetně automasáţe 

jiný sport neţ volejbal 

jiné 



 

71 

 

Otázka č. 23 zjišťovala, zda se hráčům při přechodu do vyšší kategorie věnuje 

stále stejný trenér. Z osmadvaceti dotázaných 28 trenérů (100%) odpovědělo ne, hráčům 

se stejný trenér nevěnuje. Výsledky šetření jsou opět zaznamenány v tab. č. 23 a v grafu 

č. 23.  

 

Tab. č. 23 – Přechod do vyšší kategorie i s trenérem 

Odpověď a. č. r. č. 

Ano 0 0% 

Ne 28 100% 

Celkem 28 100% 
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V otázce č. 24 se zjišťovalo, zda dochází ke vzájemné spolupráci mezi trenérem 

a rodiči jeho svěřenců. Z osmadvaceti dotázaných 22 (79%) odpovědělo ano, ţe ke 

vzájemné spolupráci dochází a 6 respondentů (21%) odpovědělo ne, ke spolupráci 

nedochází. Výsledky šetření jsou zaznamenány v tab. č. 24 a v grafu č. 24. 

 

Tab. č. 24 – Spolupráce mezi trenérem a rodiči 

Odpověď a. č. r. č. 

Ano 22 79% 

Ne 6 21% 

Celkem 28 100% 
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Otázka č. 25 zjišťovala, zda se trenéři před začátkem sezóny setkávají s rodiči 

svých svěřenců a vysvětlují jim svou filosofii koučování. Z osmadvaceti dotázaných 10 

(36%) odpovědělo ano, schůzku pořádají a 18 respondentů (64%) odpovědělo ne, 

schůzku neuskutečňuje. Výsledky dotazníkového šetření jsou opět zaznamenány v tab. 

č. 25 a v grafu č. 25. 

 

Tab. č. 25 – Předsezónní schůzka s rodiči 

Odpověď a. č. r. č. 

Ano 10 36% 

Ne 18 64% 

Celkem 28 100% 
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Poslední otázka, otázka č. 26 zjišťovala, zda trenéři pořádají na konci herní sezóny 

schůzku s rodiči, kde zhodnotí uplynulou sezónu a zároveň ocení některé hráče. 

Z osmadvaceti respondentů všech 28 (100%) odpovědělo ne, takovou schůzku 

nepořádají. Výsledky dotazníkového šetření jsou znázorněny v tab. č. 26 a v grafu č. 26. 

 

Tab. č. 26 – Závěrečná schůzka s rodiči 

Odpověď a. č. r. č. 

Ano 0 0% 

Ne 28 100% 

Celkem 28 100% 
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9 Diskuze k výsledkům dotazníkového šetření 

Tato kapitola je věnována vyhodnocení jednotlivých stanovených hypotéz 

z hlediska jejich pravdivosti, tedy naplnění předem stanovených předpokladů. 

 

Dotazníky byly distribuovány volejbalovým trenérům mládeţe, kteří působí ve 

volejbalovém klubu Příbram. Celkem bylo rozdáno 30 dotazníků, avšak do výzkumu 

bylo zařazeno 28 dotazníků. 

 

Z výzkumu vyplynulo, ţe dotazníkového šetření se zúčastnilo 28 (100%) trenérů, 

muţů ve věku od 30 do 51 let a více. Bylo tedy zjištěno, ţe ve volejbalovém klubu 

Příbram není ţádná ţena, trenérka mladých volejbalistů.  

 

Na začátku práce jsem si stanovila jeden cíl a osm cílů dílčích. Hlavním cílem mé 

práce bylo zmapovat trénování volejbalové mládeţe v Příbrami, a to na různých 

věkových úrovních. Prvním dílčím cílem bylo zjistit úroveň kvalifikace jednotlivých 

trenérů mládeţnických druţstev. Druhým dílčím cílem bylo zjistit, jakou strukturu mají 

tréninkové jednotky. Třetím dílčím cílem bylo zjistit, jak často jednotlivá mládeţnická 

druţstva trénují. Čtvrtý dílčí cíl byl zaloţen na zmapování rozsahu a obsahu tréninkové 

jednotky. Pátý dílčí cíl zjišťoval, zda si trenéři vedou tréninkovou dokumentaci. Šestým 

dílčím cílem bylo zmapovat, jakým způsobem je tréninková dokumentace vedena. 

Sedmý dílčí cíl byl zaloţen na zjištění, zda si jednotlivý trenéři průběţně zaznamenávají 

výkonnost jednotlivých hráčů a celého muţstva. Osmým, posledním, dílčím cílem bylo 

zmapovat, zda se mládeţničtí trenéři v rámci tréninkového procesu zaměřují i na 

psychologickou přípravu.  

 

K těmto dílčím cílům bylo stanoveno deset hypotéz.  

 

Hypotéza č. 1 byla zaloţena na předpokladu, ţe trenérské práci u mládeţnických 

druţstev se věnuje 60% trenérů, kteří mají minimálně kvalifikaci licence C. Tato 

hypotéza se mi potvrdila. Z osmadvaceti (100%) dotázaných je 19 (68%) trenérů 

drţiteli licence C. Pouze 2 (7%) dotázaní vlastní licenci A a 7 (25%) dotázaných je 
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drţiteli licence B. Z dotazníkového šetření tedy vyplynulo, ţe trenéři, kteří se věnují 

mládeţi ve volejbalovém klubu Příbram, mají minimálně licenci C. Toto zjištění je 

velice potěšující. Z výsledků dotazníkového šetření tak vyplynulo, ţe samotný 

volejbalový klub v Příbrami dbá na to, aby se mládeţi věnovali opravdu kvalifikovaní 

trenéři. Dle mého názoru je tento výsledek i dobrou vizitkou pro volejbalový klub.  

U jiných volejbalových klubů se stávalo, většinou z finančních důvodů, i to, ţe některé 

kategorie trénovali vlastní rodiče v jejich volném čase, respektive otcové, kteří měli 

dříve k volejbalu blízko. Takto nekvalifikovaní trenéři často nemusejí mít ţádné 

zkušenosti s trénováním. Tento fakt by se pak mohl odrazit na výkonnosti celého 

muţstva.  

Tento fakt byl potvrzen i následnými rozhovory se samotnými trenéry. Ze třech 

trenérů, se kterými byl rozhovor veden, mají dva licenci C a jeden vlastní dokonce 

licenci B. 

 

Ve 2. hypotéze jsem se domnívala, ţe struktura tréninkových jednotek je u všech 

věkových kategorií stejná. Strukturou se myslí dělení tréninkové jednotky na část 

úvodní, průpravnou, hlavní a závěrečnou. Této hypotéze se v dotazníku věnovala otázka 

č. 7 a hypotéza se mi potvrdila. Z osmadvaceti (100%) respondentů všech 28 (100%) 

odpovědělo ano, struktura tréninkových jednotek je stejná. Nikdo z dotázaných tedy 

nepraktikuje jiné rozdělení tréninkové jednotky. To tedy znamená, ţe všichni trenéři ve 

volejbalovém klubu v Příbrami, dodrţují základní stavbu tréninkové jednotky, která se 

tedy dělí na část úvodní, průpravnou, hlavní a závěrečnou. Je vidět, ţe trenéři jsou 

opravdu kvalifikovaní a dodrţují základní pravidla sportovního tréninku. 

I z rozhovorů vyplynulo, ţe všichni dotázaní člení tréninkovou jednotku na tyto 

části a ne jiné. 

 

Hypotéza č. 3 byla zaloţena na předpokladu, ţe 50% hráčů má minimálně tři 

tréninkové jednotky týdně. I tato hypotéza se mi potvrdila. Z osmadvaceti (100%) 

dotázaných jich 7 (25%) odpovědělo, ţe mají tři tréninkové jednotky, 13 (46%) 

dotázaných vybralo moţnost čtyři tréninkové jednotky a 8 (29%) respondentů označilo 

odpověď pět a více tréninkových jednotek týdně. Nikdo tedy nevybral moţnost dvě 

tréninkové jednotky týdně, která by asi pro trénink volejbalu byla nedostačující. 
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Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, ţe tři tréninkové jednotky týdně mají 

pouze věkově mladší hráči volejbalu, tedy mladší a starší přípravka. U vyšších kategorií 

je zde jiţ patrné větší tréninkové zatíţení v průběhu celého týdne. 

Tato hypotéza se rovněţ prokázala i v rozhovorech. Pouze jeden z trenérů uvedl, ţe 

trénuje třikrát do týdne, ostatní dva upřednostňují čtyři tréninkové jednotky týdně.  

 

V hypotéze č. 4 jsem předpokládala, ţe jedna tréninková jednotka trvá minimálně 

60 minut. Tato hypotéza se mi potvrdila. Respondenti měli na výběr hned z pěti 

moţností (46 minut, 60 minut, 90 minut, 120 minut a jiné). Všech osmadvacet 

dotázaných (100%) označilo moţnost 90 minut. Hypotéza se mi tedy potvrdila na 

celých sto procent. Z šetření tedy můţeme vidět, ţe všechny kategorie volejbalové 

mládeţe v Příbrami mají devadesáti minutové tréninky. Myslím si, ţe pro mladší 

přípravku je to docela dlouhá doba, ale tréninky volejbalu jsou většinou prokládány  

i jinými sporty a vůbec cvičeními na všestrannost.  

I tato hypotéza byla potvrzena v následných rozhovorech, které byly realizovány. 

Všichni tři účastníci se shodli na tom, ţe tréninková jednotka trvá celých 90 minut.  

 

Hypotéza č. 5 byla zaloţena na domněnce, ţe v rámci přípravného období se 

minimálně 70% trenérů zaměřuje na kondiční a technickou přípravu svých svěřenců. 

Tato hypotéza se mi potvrdila. Z osmadvaceti (100%) dotázaných všichni (100%) 

respondenti vybrali moţnost kondiční a technická příprava. Tento výsledek byl pro mě 

velice potěšující, jelikoţ v přípravném období se mají trenéři opravdu soustředit 

zejména na techniku a kondici svých svěřenců. Ţádný z dotazovaných nevybral ostatní 

moţnosti, které dotazník nabízel, například taktická příprava, psychologická příprava či 

regenerace a obnova sil. Zase se zde ukázalo, ţe trenéři volejbalového klubu v Příbrami 

jsou zkušení a kvalifikovaní.  

Rovněţ i rozhovory potvrdily tuto domněnku, jelikoţ všichni dotázaní se věnují 

těmto pohybovým činnostem. 

 

V hypotéze č. 6 jsem předpokládala, ţe v rámci soutěţního období se minimálně 

90% trenérů soustředí na celkovou výkonnost muţstva. Tato hypotéza se mi 

nepotvrdila. Z osmadvaceti (100%) dotázaných se pouze 19 (68%) trenérů v rámci 
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soutěţního období soustředí na celkovou výkonnost muţstva, coţ je tedy více neţ 

polovina, přesto výsledek neodpovídá mému předpokladu. Tento výsledek mě docela 

překvapil. Někteří respondenti uváděli, ţe v rámci soutěţního období se soustředí na 

taktickou přípravu (18%) nebo technickou přípravu (14%). Oproti tomu ţádný 

z dotázaných neuvedl psychologickou přípravu nebo dokonce regeneraci a obnovu sil. 

Zmiňované činnosti by se do této etapy sportovního tréninku vůbec nehodily. Musím 

konstatovat, ţe jsem nečekala, ţe by se mi tato hypotéze nepotvrdila. Je zde vidět, ţe 

kaţdý trenér si trénuje dle svého uváţení.  

Tato hypotéza zůstala nepotvrzena, jelikoţ i v následných rozhovorech se zjistilo, 

ţe kaţdý trenér se v rámci soutěţního období věnuje odlišným činnostem.  

 

Hypotéza č. 7 byla zaloţena na předpokladu, ţe v rámci přechodného období se 

minimálně 85% trenérů u svých svěřenců zaměřuje na regeneraci a celkovou obnovu 

organismu. Tato hypotéza se mi opět nepotvrdila. Z osmadvaceti (100%) dotázaných 

pouze 21 (75%) trenérů opravdu uvedlo, ţe se zaměřuje na regeneraci a celkovou 

obnovu organismu. Jiní respondenti však uváděli jiné moţnosti, které jim dotazník 

nabídl, například technickou přípravou v přechodném období se zabývá 25% trenérů. 

Výsledek dotazníkového šetření mě překvapil, jelikoţ ve všech sportech je známo, ţe 

přechodné období je právě určeno k celkové regeneraci a obnově sil. Po soutěţním 

období je důleţité, aby si hráči odpočinuli a nabrali tak další síly k nové sezóně.  

Z rozhovorů vyplynul stejný fakt jako z dotazníkového šetření. Kaţdý trenér se 

soustředí na činnosti, které on sám uzná za vhodné.  

 

Hypotéza č. 8 byla zaloţena na domněnce, ţe minimálně 90% trenérů všech 

věkových kategorií si zpracovává roční tréninkový plán a také plán tréninkové jednotky. 

Tato hypotéza se mi nepotvrdila. Vyplynulo, ţe z osmadvaceti (100%) dotázaných si 

roční tréninkový plán vypracovává pouze 14% trenérů a plán tréninkové jednotky si 

zpracovává 71% dotázaných. Tento výsledek je pro mě šokující. Takovýto výsledek 

jsem opravdu nečekala. Jiní respondenti také uvedli, ţe si zpracovávají (32%) měsíční 

tréninkový plán, ale co jsem opravdu nečekala, bylo to, ţe 54% trenérů si nevede 

ţádnou tréninkovou dokumentaci. To je více jak polovina trenérů. Toto šetření mě dost 

zklamalo. Pro všechny trenéry je důleţité si vést tréninkové dokumentace. Pokud si tedy 
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nevedou ani roční tréninkový plán, který je pro ně určitě přínosný v tom, ţe si zde 

stanoví objem, intenzitu i sloţitost tréninkového procesu v jednotlivých obdobích, měli 

by si alespoň zpracovávat plán tréninkové jednotky. Do plánu tréninkové jednotky 

mohou kdykoli zpětně nahlédnout a zjistit, co se dělalo na předešlém tréninku, kde byl 

problém, co by měli zopakovat. Myslím si, ţe takovýto plán je to nejzákladnější, co by 

měl trenér zpracovávat. Je to i pro něj určitá zpětná vazba.  

I z rozhovorů vyplynulo, ţe roční tréninkové plány si trenéři nepíší a plány 

tréninkové jednotky jsou pro ně výjimečnou záleţitostí.  

 

V hypotéze č. 9 jsem předpokládala, ţe minimálně 50% trenérů si průběţně 

zaznamenává výkonnost jednotlivých hráčů i celého muţstva. Tato hypotéza se mi 

potvrdila pouze z části. Zatímco výkonnost celého muţstva si průběţně zaznamenává 

64% dotázaných, výkonnost jednotlivých hráčů si průběţně zaznamenává pouze 46% 

dotázaných. Ostatní respondenti nic takového nedělají, výkonnost celého muţstva si 

nevede 36% a výkonnost jednotlivých hráčů si nezaznamenává aţ 54%. Opět mě to dost 

překvapilo. Pro trenéry jsou tyto záznamy důleţité, později mají moţnost srovnání, 

vyhodnocování apod. Na začátku diskuze bylo řečeno, ţe trenéři ve volejbalovém klubu 

Příbram jsou kvalifikovaní. Po těchto zjištěných výsledcích jiţ musím říci, ţe bych  

o jejich kvalifikaci dosti pochybovala, jelikoţ mi nepřijdou tak důslední a pečliví ve 

svém trénovaní.  

Tato hypotéza byla potvrzena rovněţ z části i v rozhovorech. Ze třech dotázaných 

si pouze jeden toto průběţné hodnocení vede. 

 

Hypotéza č. 10 byla zaloţena na předpokladu, ţe minimálně 50% všech věkových 

kategorií se u svých svěřenců věnuje i psychologické přípravě. Tato hypotéze se mi 

překvapivě potvrdila. Z osmadvaceti (100%) dotázaných všichni (100%) odpověděli 

ano, psychologické přípravě se věnujeme. Je potěšují vidět, po několika nepotvrzených 

hypotézách, opět hypotézu potvrzenou. Psychologická příprava je velice důleţitá. 

Volejbal klade vysoké nároky na psychiku hráče, proto je zapotřebí, aby zde zasáhl 

trenér. Práce trenéra v této oblasti je však velice náročná. Důleţitá je především 

komunikace, její způsob a kvalita. V psychologické přípravě vůbec je nejdůleţitější 

způsob vedení trenéra a jeho přístup ke svým svěřencům. 
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Rovněţ i z rozhovorů bylo patrné, ţe psychologická příprava je pro trenéry velice 

důleţitá a nepostradatelná.  
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10 Analýza a interpretace výsledků rozhovorů  

Rozhovor se odehrál na přelomu dubna a května roku 2015. Došlo k němu aţ 

posléze, co dotyční vyplnili dotazníky. Odehrával se s kaţdým trenérem zvlášť.  

 K rozhovoru se dostavili tři trenéři, muţi, z volejbalového klubu Příbram, 

přičemţ kaţdý z nich se soustředí na jinou věkovou kategorii. První z nich trénuje 

mladší přípravku, druhý z dotázaných se soustředí na kategorii juniorů a poslední trenér 

trénuje příbramské kadety. 

Vlastní výzkumná práce začala přepisem mých poznámek z rozhovorů. V další 

podkapitole se budu věnovat jednotlivým rozhovorům, kde budou informace shrnuty do 

celku. Analýzu těchto rozhovorů je pak moţné nalézt v příloze č. 7, 8, a 9. 

Jelikoţ nikdo z trenérů nechtěl být v mé práci jmenován, budu tedy ctít jejich přání 

a zůstanou v anonymitě.  

 

10.1 Rozbor prvního rozhovoru – Pan A. 

Pan A. je trenérem ve volejbalovém klubu Příbram a je mu 37 let. Délka jeho 

trenérské praxe je jiţ 8 let a po celou dobu trénuje zde v Příbrami. Pan A. vlastní licenci 

C a v klubu se věnuje trénování mladší přípravky. Jeho tým hraje zatím tzv. 

minivolejbal, který zatím jen trochu připomíná klasický volejbal. Pravidla jsou zde 

značně zjednodušená. Jako trenér dodrţuje základní strukturu tréninkové jednotky  

a člení ji tedy na část úvodní, průpravnou, hlavní a závěrečnou část. S malými 

volejbalisty trénuje prozatím třikrát týdně, přičemţ kaţdá TJ trvá 90 minut.  

V této kategorii, kde jsou hráči ještě hodně mladí, zatím nedodrţuje periodizaci 

tréninkového období – přípravné, soutěţní a přechodné období, a tak se celý rok věnuje 

hlavně kondiční a technické přípravě. Jako trenér si plán tréninkové jednotky nepíše, 

pouze výjimečně. Plán víceletý, roční či měsíční si také nepíše. Stejně tak si nevede 

průběţně hodnocení hráčů nebo celého muţstva. 

V rámci tréninkových jednotek, které probíhají hromadnou formou, se svými 

svěřenci, se věnuje i psychologické přípravě a samozřejmostí je i kompenzační cvičení. 

Jelikoţ jeho kategorie, mladší přípravka, hraje zatím pouze minivolejbal, jiných turnajů 

se jeho svěřenci nezúčastňují. Jako regenerační prostředek hráčům doporučuje jiný sport 
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neţ volejbal, který je prováděn buď v závěru TJ nebo ho hráči provádějí sami po 

skončení TJ ve vlastním volném čase.  

Dalším zjištěním bylo, ţe pokud hráči přechází do vyšší hráčské kategorie, věnuje 

se jim jiţ jiný trenér neţ doposud. Pan A. také prozradil, ţe velice často spolupracuje 

s rodiči a pořádá tzv. ,,předsezónní schůzku s rodiči“, kde jim vysvětlí svou filosofii 

koučování a případně sdělí i další informace. Závěrečnou schůzku s rodiči však jiţ 

nepořádá, prý to není nutné. (viz příloha č. 7) 

 

10.2 Rozbor druhého rozhovoru – Pan B. 

Druhým respondentem byl trenér pan B., kterému je 52 let a jeho trenérská praxe 

je jiţ 14 let. Pan B. má licenci C a v příbramském volejbalovém klubu se věnuje 

trénování kategorie juniorů, se kterými hraje extraligu. I on dodrţuje základní strukturu 

tréninkové jednotky – část úvodní, průpravná, hlavní a závěrečná část a se svými 

svěřenci jiţ trénuje čtyřikrát do týdne, přičemţ jedna tréninková jednotka činí 90 minut.  

V této kategorii jiţ dodrţuje periodizaci tréninkového období, tedy člení sportovní 

trénink na období přípravné, soutěţní a přechodné období. V rámci přípravného období 

se s hráči zaměřuje nejvíce na kondiční a technickou přípravu. V soutěţním období uţ 

je to jiné a soustředí se na celkovou výkonnost svého muţstva. A v přechodném období 

dává přednost hlavně regeneraci a obnově sil.  

Pan B. si zpracovává měsíční tréninkový plán a zároveň také plán tréninkové 

jednotky. Co je ale překvapující, nezaznamenává si celkovou výkonnost muţstva a ani 

jednotlivých hráčů. V rámci všech tréninkových jednotek se samozřejmě zaměřuje i na 

psychologickou přípravu, která je ve všech věkových kategoriích důleţitá a preferuje 

hromadnou formu nácviku herních činností. Nutno říci, ţe po zatíţení následuje  

i kompenzační cvičení a doporučuje svým svěřencům například bazén nebo páru. 

V herní sezoně se hráči zúčastňují i jiných turnajů. 

Pokud některý hráč z juniorů odchází do vyšší hráčské kategorie, tento samý 

trenér se mu jiţ nevěnuje. To znamená, ţe trenér s hráči do jiné kategorie nepřechází. 

Poslední otázky byly směřovány na spolupráci trenéra a rodičů. Pan B. s rodiči 

nespolupracuje, nepořádá předsezónní schůzku s rodiči a ani závěrečnou schůzku.  

(viz příloha č. 8) 



 

83 

 

10.3 Rozbor třetího rozhovoru – Pan C. 

Posledním z dotázaných byl pan C., kterému je 49 let, jeho délka trenérské praxe 

činí 8 let a je vlastníkem licence B. V příbramském volejbalovém klubu se věnuje 

trénování kategorie kadetů, se kterými hraje rovněţ extraligu. 

 Jako trenér dodrţuje základní strukturu tréninkové jednotky a člení jí na část 

úvodní, průpravnou, hlavní a závěrečnou část. Se svými svěřenci trénuje čtyřikrát týdně 

po dobu 90 minut. V rámci tréninkových jednotek se také zaměřuje na psychologickou 

přípravu, nevynechává ani kompenzační cvičení a hráčům doporučuje pro regeneraci  

i jiný sport neţ je právě volejbal. Pan C. upřednostňuje hromadnou formu nácviku 

herních činností. 

 Trenér zároveň člení sportovní trénink na období přípravné, soutěţní  

a přechodné. V rámci přípravného období se zaměřuje hlavně na kondiční a technickou 

přípravu svého muţstva. V soutěţním období se koncentruje na celkovou výkonnost 

muţstva a to i tím, ţe hráči se v herní sezoně zúčastňují i jiných herních turnajů. 

V přechodném období se soustředí zejména na samotnou regeneraci a obnovu sil svých 

svěřenců.  

 Pan C. si vypracovává plán měsíční a zároveň si vypracovává i plán jednotlivých 

tréninkových jednotek. Pečlivě si průběţně zaznamenává i celkovou výkonnost muţstva 

a jednotlivých hráčů.  

 I on potvrdil, ţe s hráči do vyšší kategorie, trenér nepřechází. Na otázku, zda 

dochází mezi ním a rodiči ke spolupráci odpověděl, ţe ano, ale zároveň dodal, ţe ani on 

nepořádá předsezónní schůzku s rodiči či dokonce schůzku závěrečnou. (viz příloha č. 

9) 
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11 Závěry  

Diplomová práce je zaměřena na sportovní trénink volejbalové mládeţe ve 

volejbalovém klubu Příbram. Celá práce se skládá ze dvou částí, a to z části teoretické  

a praktické. Teoretická část je zaměřena na pravidla tzv. minivolejbalu, charakteristiku 

věkových zákonitostí, strukturu a obsah tréninkové jednotky, plánování sportovního 

tréninku a také na samotné trenérství a koučování. Praktická část je pak věnována 

analýze a interpretaci výsledků dotazníkového šetření, které jsou graficky znázorněny,  

a také analýze a interpretaci rozhovorů. 

 Hlavním cílem diplomové práce bylo zmapovat trénování volejbalové mládeţe 

v Příbrami, a to na různých věkových úrovních.  

Prvním dílčím cílem bylo zjistit, jaký je stupeň kvalifikace volejbalových trenérů 

jednotlivých mládeţnických druţstev. 

Hypotéza č. 1. Předpokládám, ţe trenérské práci u mládeţnických druţstev se 

věnuje 60% trenérů minimálně s kvalifikací licence C. Tato hypotéza se mi potvrdila. 

Trenéři s niţší či ţádnou kvalifikací zde nepůsobí. 

 Druhým dílčím cílem bylo zjistit, jaká je struktura jednotlivých tréninkových 

jednotek. 

Hypotéza č. 2. Domnívám se, ţe struktura tréninkových jednotek – část úvodní, 

průpravná, hlavní a závěrečná, je u všech věkových kategorií stejná. Tato hypotéza se 

mi potvrdila na celých 100%, všichni respondenti odpověděli dle mého předpokladu. 

 Třetím dílčím cílem bylo zjistit, jak často jednotlivá mládeţnická druţstva 

trénují. 

Hypotéza č. 3. Předpokládám, ţe 50% hráčů má minimálně tři tréninkové jednotky 

týdně. Tato hypotéza se mi potvrdila. Mladí volejbalisté mají opravdu minimálně tři 

tréninkové jednotky týdně. 
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Čtvrtým dílčím cílem bylo zmapovat, jaký je rozsah a obsah tréninkových jednotek.  

 Hypotéza č. 4. Předpokládám, ţe jedna tréninková jednotka trvá minimálně  

60 minut. Tato hypotéza se mi potvrdila. Všech osmadvacet (100%) dotázaných 

odpovědělo, ţe tréninková jednotka trvá dokonce minut 90. 

 Hypotéza č. 5. Domnívám se, ţe v rámci přípravného období se minimálně 70% 

trenérů zaměřuje na kondiční a technickou přípravu svých svěřenců. Tato hypotéza se 

mi opět potvrdila, a to na celých 100%. Všichni dotázaní se věnují mému předpokladu. 

 Hypotéza č. 6. Předpokládám, ţe v rámci soutěţního období se minimálně 90% 

trenérů soustředí na celkovou výkonnost muţstva. Tato hypotéza se mi překvapivě 

nepotvrdila. Pouze 68% dotázaných se u svých svěřenců v rámci soutěţního období 

soustředí na celkovou výkonnost muţstva.  

 Hypotéza č. 7.  Předpokládám, ţe v rámci přechodného období se minimálně 

85% trenérů u svých svěřenců zaměřuje na regeneraci a obnovu sil. Tato hypotéza se mi 

opět překvapivě nepotvrdila. Pouze 75% trenérů uvedlo, ţe se věnují jiţ výše zmíněným 

činnostem.  

 Pátým dílčím cílem bylo zjistit, zda si trenéři vedou tréninkovou dokumentaci.  

A šestým dílčím cílem, který s předchozím úzce souvisí, bylo zjistit, jak je tréninková 

dokumentace vedena. 

 Hypotéza č. 8. Předpokládám, ţe minimálně 90% trenérů všech věkových 

kategorií si zpracovává roční tréninkový plán a plán tréninkové jednotky. Tato hypotéza 

se mi nepotvrdila. Pouze 14% trenérů si zpracovává roční tréninkový plán a plán 

tréninkové jednotky si vypracovává 71%.  

Sedmým dílčím cílem bylo zjistit, zda si trenéři průběţně zaznamenávají výkonnost 

jednotlivých hráčů a celého muţstva.  

Hypotéza č. 9. Domnívám se, ţe si trenéři (minimálně 50%) průběţně 

zaznamenávají výkonnost jednotlivých hráčů a celého muţstva. Tato hypotéza se mi 

potvrdila pouze z části. Zatímco výkonnost celého muţstva si průběţně zaznamenává 

64% trenérů, výkonnost jednotlivých hráčů si zaznamenává pouze 46% dotázaných.  
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Osmým dílčím cílem bylo zjistit, zda se trenéři v rámci tréninkového procesu 

zaměřují i na psychologickou přípravu. 

Hypotéza č. 10. Předpokládám, ţe se minimálně 50% trenérů věnuje  

i psychologické přípravě. Tato hypotéza se mi potvrdila. Všech osmadvacet (100%) 

dotázaných se věnuje psychologické přípravě.  
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 Ve VK Příbram se trenérské práci věnují kvalifikovaní trenéři, 68% vlastní 

licenci C, 25% trenérů je držiteli B licence a 7% trenérů vlastní licenci A. 

 Struktura jednotlivých tréninkových jednotek je na 100% u všech kategorií 

stejná. Trenéři dodržují základní stavbu tréninkové jednotky – část úvodní, 

průpravná, hlavní a závěrečná část. 

 Ve VK Příbram uplatňuje 29% trenérů pět a více tréninkových jednotek 

týdně, 46% trénuje čtyřikrát do týdne a 25% trenérů trénuje se svými 

svěřenci třikrát týdně. 

 Jedna tréninková jednotka trvá 90 minut.  

 V přípravním období se hráči zaměřují na kondiční a technickou přípravu.  

 V soutěžním období se hráči soustředí na výkonnost mužstva (68%), 18% 

trenérů ml. a st. žáků., a také juniorů se věnuje taktické přípravě a 14% 

trenérů st. a ml. přípravek se zaměřuje na technickou přípravu. 

 V přechodném období se trenéři u svých svěřenců zaměřují na regeneraci  

a obnovu sil (75%) a pouze 25% trenérů ml. a st. přípravky se věnuje 

technické přípravě.  

 Ve VK Příbram si 54% trenérů nevypracovává žádný tréninkový plán, týká 

se to hlavně trenérů st. a ml. přípravek, st. a ml. žáků, kteří mají licenci C, 

32% trenérů kategorie kadetů a juniorů si zpracovává měsíční plán a 14% 

si vypracovává roční tréninkový plán. Zatímco plán tréninkové jednotky si 

vede 71% a 29% trenérů mladších a starších přípravek si plán tréninkové 

jednotky nepíše. 

 Průběžné hodnocení výkonnosti jednotlivých hráčů si vede pouze 46% 

trenérů v kategoriích st. a ml. žáků, juniorů a kadetů. Celých 54% si 

hodnocení nevede. Ale výkonnost celého mužstva si zaznamenává 64% 

trenérů v kategoriích st. a ml. žáků, juniorů a opět kadetů a 36% si 

hodnocení opět nevede.  

 Všichni trenéři (100%) ve VK Příbram se v rámci tréninkové jednotky 

zaměřují i na psychologickou přípravu 
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Myslím si, ţe tato diplomová práce by mohla slouţit samotnému volejbalovému 

klubu v Příbrami. Trenéři zde naleznou různé informace o metodách a přístupech 

trenérů k hráčům různých věkových kategorií.  
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Příloha č. 1 – Periodizace ročního tréninkového plánu 2002 – 2003 – Junioři 
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Příloha č. 2 – Osnova rozhovoru 

 Kdy byl v Příbrami zaloţen mládeţnický volejbal? 

 Kdo ho v Příbrami zavedl? 

 Kde dříve hráči trénovali? 

 Jaké mají mladí volejbalisté úspěchy? 

 Má celkově mládeţnický volejbal v Příbrami úspěch? 
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Příloha č. 3 – Roční tréninkový plán (nové zpracování) – Kadeti 
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Příloha č. 4 – Periodizace ročního tréninkového plánu 2002 – 2003 – Kadeti 
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Příloha č. 5 – Prováděcí manuál – Periodizace 
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Příloha č. 6 – Dotazník 

Váţení trenéři,  

 jmenuji se Bc. Natálie Pazderová a jsem studentkou 5. ročníku navazujícího 

magisterského studia na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze, obor Tělesná 

výchova, základy společenských věd.  

 Ráda bych Vás tímto poţádala o vyplnění dotazníku, který bude podkladem 

k mé diplomové práci na téma: ,,Sportovní trénink mládeţnických druţstev ve 

Volejbalovém klubu Příbram.“ 

 Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou pouţity pouze k mé diplomové 

práci.  

S případnými nejasnostmi se na mě můţete obrátit na emailové adrese: 

NataliePazderova@seznam.cz   

Děkuji Vám za Váš čas a ochotu při vyplnění dotazníku.  

 

 

Zvolenou odpověď označte  

1) Pohlaví: 

 ţena   muţ 

 

2) V jakém rozmezí se pohybuje Váš věk? 

 do 30 let     41 – 45 let   

 31 – 35 let     46 – 50 let  

 36 – 40 let     51 let a více 

 

 

mailto:NataliePazderova@seznam.cz
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3) Jak dlouho se již věnujete trenérské práci? (délka praxe) 

 0 – 5 let     6 – 10 let 

 11 let a více      

 

 

4) Jaký je Váš stupeň kvalifikace?  

 A licence    B licence   C licence   

 jiné……………………………………………………………………………… 

 

5) Jakou kategorii trénujete? 

 Mladší přípravka    Starší ţáci 

 Starší přípravka    Junioři 

 Mladší ţáci    Kadeti  

 

6) Jaká je výkonnostní úroveň Vašeho týmu, jakou kategorii hrají? 

 Extraliga         

 1. liga         

 Krajský přebor 

 jiné……………………………………………………………………………… 

 

7) Dodržujete základní strukturu tréninku - úvodní, průpravná, hlavní a závěrečná 

část? 

 Ano, dodrţuji      Ne, nedodrţuji 
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8) Kolik tréninkových jednotek mají volejbalisté týdně? 

 2    3    

4                             5 a více 

 

9) Jak dlouho trvají jednotlivé tréninky? 

 45 minut   60 minut 

 90 minut   120 minut 

 jiné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

10) Dodržujete periodizaci tréninkového období – přípravné, soutěžní, přechodné?  

  Ano, dodrţuji     Ne, nedodrţuji 

 

11) Na co se hráči zaměřují v rámci přípravného období? 

 taktická příprava      psychologická příprava   

 kondiční a technická příprava    regenerace a obnova sil 

 

12) Na co se hráči zaměřují v rámci soutěžního období? 

 taktická příprava       technická příprava                 

 psychologická příprava    celková výkonnost muţstva      

 regenerace a obnova sil 

 

13) Na co se hráči zaměřují v rámci přechodného období? 

 taktická příprava       technická příprava             

 psychologická příprava 

 celková výkonnost muţstva        regenerace a obnova sil 
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14) Jakou metodu při plánování tréninkové činnosti využíváte?  

 Plán perspektivní – víceletý  Plán roční    Plán měsíční 

 Ţádné 

 

 

 15) Vypracováváte si plán tréninkové jednotky? 

 Ano, vypracovávám   Ne, nevypracovávám 

 

16) Provádíte jako trenér průběžné hodnocení výkonnosti jednotlivých hráčů? 

 Ano      Ne 

 

17) Zaznamenáváte si průběžně celkovou výkonnost vašeho mužstva? 

 Ano      Ne 

 

18) Věnujete se i psychologické přípravě u svých svěřenců? 

 Ano      Ne 

 

19) Zúčastňují se hráči v herní sezoně i jiných turnajů? 

 Ano, zúčastňují se      Ne, nezúčastňují se 

 

 

20) Jakou formu nácviku nejčastěji využíváte při tréninku? 

 Skupinová      Hromadná 

 Individuální 

 



 

107 

 

21) Věnujete se s hráči po zatížení určitým kompenzačním cvičením? 

 Ano      Ne 

 

22) Jaké regenerační prostředky nejčastěji používáte?  

 Bazén – plavání, pára    Masáţ, včetně automasáţe 

 Jiný sport neţ volejbal 

 jiné……………………………………………………………………………… 

 

23) Pokud hráči přechází do vyšší kategorie, věnuje se jim stále stejný trenér? 

 Ano      Ne 

 

24) Dochází mezi Vámi a rodiči vašich svěřenců ke vzájemné spolupráci? 

 Ano      Ne 

 

25) Provádíte také ,,Předsezonní schůzku s rodiči“, kde jim vysvětlíte svou filozofii 

koučování a popřípadě řeknete další informace? 

 Ano      Ne 

 

26) Pořádáte po každé sezoně závěrečnou schůzku s rodiči, kde vyhodnotíte sezonu  

a zároveň oceníte určité hráče? 

 Ano      Ne 

 

 



 

108 

 

Příloha č. 7 – Analýza rozhovoru s Panem A. 

 

Kolik je Vám let? 

Je mi 37 let. 

Jak dlouho se věnujete trenérské práci? 

Asi 8 let a jsem pořád tady v Příbrami. 

Jaký stupeň kvalifikace máte? 

Licence C 

Jakou kategorii trénujete? 

Trénuji mladší přípravku, malé děti. 

Jakou kategorii Vaši svěřenci hrají? 

Zatím hrají pouze minivolejbal, má to zjednodušená pravidla a připravují se tak na 

klasický volejbal. 

Dodržujete základní strukturu tréninkové jednotky a členíte ji tedy na část úvodní, 

průpravnou, hlavní a závěrečnou? 

Ano. 

Kolikrát se svými hráči trénujete? 

Tréninky máme třikrát týdně. 

Jak dlouho trvají jednotlivé tréninkové jednotky? 

90 minut 

Dodržujete periodizaci tréninkového období? Členíte tedy sportovní trénink na 

období přípravné, soutěžní a přechodné? 

Zatím ne, jsou ještě malí. 

Na co se zaměřujete v rámci přípravného období? 

Celý rok se věnujeme kondiční a technické přípravě 

Na co se zaměřujete v rámci soutěžního období? 

Celý rok se věnujeme kondiční a technické přípravě 
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Na co se zaměřujete v rámci přechodného období? 

Celý rok se věnujeme kondiční a technické přípravě 

Vypracováváte si nějaké tréninkové plány? Jaké? 

Roční, měsíční nebo tak, to vůbec nedělám. 

Vypracováváte si plán tréninkové jednotky? 

Ne, nedělám to. Jen vyjímečně. 

Zapisujete si průběžně výkonnost mužstva nebo jednotlivých hráčů? 

Ne ne, to nedělám. 

Věnujete se i psychologické přípravě? 

Jistě. 

Zúčastňují se hráči i jiných herních turnajů? 

Zatím ne, hrají jenom minovolejbal. 

Jakou formu nácviku nejčastěji využíváte při tréninku? 

Hromadnou. 

Věnujete se po zatížení i kompenzačním cvičením? 

Určitě. 

Jaké regenerační prostředky nejčastěji využíváte? 

Doporučuji jim zahrát si jiná sport neţ je volejbal a buď to realizujeme po skončení TJ 

nebo to dělají sami ve volném čase. 

Přechází do vyšší kategorie s hráči i trenér? 

Ne, v kaţdé kategorii je jiný trenér. 

Dochází mezi vámi a rodiči Vašich svěřenců ke vzájemné spolupráci? 

Ano, velice často.  

Provádíte předsezónní schůzku s rodiči? 

Ano, je to dobré, si myslím. 
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Pořádáte po sezóně závěrečnou schůzku s rodiči? 

Ne, to mi nepřijde nutné. 
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Příloha č. 8 – Analýza rozhovoru s panem B. 

 

Kolik je Vám let? 

Je mi 52. 

Jak dlouho se věnujete trenérské práci? 

Trénuji asi uţ 14 let. 

Jaký stupeň kvalifikace máte? 

Mám licenci C. 

Jakou kategorii trénujete? 

příbramské juniory. 

Jakou kategorii Vaši svěřenci hrají? 

Hrajeme jiţ extraligu. 

Dodržujete základní strukturu tréninkové jednotky a členíte ji tedy na část úvodní, 

průpravnou, hlavní a závěrečnou? 

Určitě, to dodrţuji. 

Kolikrát se svými hráči trénujete? 

Tréninky máme čtyřikrát týdně. 

Jak dlouho trvají jednotlivé tréninkové jednotky? 

Trénujeme zhruba 90 minut. 

Dodržujete periodizaci tréninkového období? Členíte tedy sportovní trénink na 

období přípravné, soutěžní a přechodné? 

Ano, to také dodrţuji. 

Na co se zaměřujete v rámci přípravného období? 

Tam je hlavní kondiční a technická příprava. 

Na co se zaměřujete v rámci soutěžního období? 

Tady posilujeme celkovou výkonnost muţstva. 
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Na co se zaměřujete v rámci přechodného období? 

Tady hlavně regenerace, obnova sil, odpočinek. 

Vypracováváte si nějaké tréninkové plány? Jaké? 

Ano, píšu si měsíční tréninkový plán. 

Vypracováváte si plán tréninkové jednotky? 

Také ho dělám. 

Zapisujete si průběžně výkonnost mužstva nebo jednotlivých hráčů? 

Ne, to si opravdu tedy nepíšu. 

Věnujete se i psychologické přípravě? 

Ano. 

Zúčastňují se hráči i jiných herních turnajů? 

Určitě, objíţdíme i jiné turnaje neţ v lize. 

Jakou formu nácviku nejčastěji využíváte při tréninku? 

Asi nejspíš hromadná. 

Věnujete se po zatížení i kompenzačním cvičením? 

Ano, to nikdy nezapomínám. 

Jaké regenerační prostředky nejčastěji využíváte? 

Doporučuji klukům bazén, páru. 

Přechází do vyšší kategorie s hráči i trenér? 

Ne. 

Dochází mezi vámi a rodiči Vašich svěřenců ke vzájemné spolupráci? 

Ani ne. 

Provádíte předsezónní schůzku s rodiči? 

Ne. 
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Pořádáte po sezóně závěrečnou schůzku s rodiči? 

Ne. 
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Příloha č. 9 – Analýza rozhovoru s panem C. 

 

Kolik je Vám let? 

Je mi 49 let. 

Jak dlouho se věnujete trenérské práci? 

8 let. 

Jaký stupeň kvalifikace máte? 

licenci B. 

Jakou kategorii trénujete? 

Kadety. 

Jakou kategorii Vaši svěřenci hrají? 

Extraliga. 

Dodržujete základní strukturu tréninkové jednotky a členíte ji tedy na část úvodní, 

průpravnou, hlavní a závěrečnou? 

Ano, dodrţuji. 

Kolikrát se svými hráči trénujete? 

Tréninky máme čtyři za týden. 

Jak dlouho trvají jednotlivé tréninkové jednotky? 

90 minut. 

Dodržujete periodizaci tréninkového období? Členíte tedy sportovní trénink na 

období přípravné, soutěžní a přechodné? 

Ano. 

Na co se zaměřujete v rámci přípravného období? 

Hlavně kondička a technika. 

Na co se zaměřujete v rámci soutěžního období? 

Udrţujeme si výkonnost. 
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Na co se zaměřujete v rámci přechodného období? 

Hlavně regenerace, obnova sil. 

Vypracováváte si nějaké tréninkové plány? Jaké? 

Píšu si měsíční tréninkový plán. 

Vypracováváte si plán tréninkové jednotky? 

Většinou ano. 

Zapisujete si průběžně výkonnost mužstva nebo jednotlivých hráčů? 

Ano, to si píšu. 

Věnujete se i psychologické přípravě? 

Rozhodně. 

Zúčastňují se hráči i jiných herních turnajů? 

Ano, zúčastňujeme se různých turnajů. 

Jakou formu nácviku nejčastěji využíváte při tréninku? 

Většinou hromadná forma. 

Věnujete se po zatížení i kompenzačním cvičením? 

Ano. 

Jaké regenerační prostředky nejčastěji využíváte? 

Většinou jiný sport neţ je volejbal. 

Přechází do vyšší kategorie s hráči i trenér? 

Ne. 

Dochází mezi vámi a rodiči Vašich svěřenců ke vzájemné spolupráci? 

Někdy ano. 

Provádíte předsezónní schůzku s rodiči? 

Opravdu ne. 
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Pořádáte po sezóně závěrečnou schůzku s rodiči? 

Také ne. 

 


