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VĊdátor, praktik a „nevĊdátor“

Vážené volejbalistky, vážení volejbalisté, aþ se sám považuji za optimistu,
idealistu þi vizionáĭe, musím konstatovat, že my ýeši už neuþíme svĊt, ale
spíše naopak svĊt vyuþuje nás – alespoģ pokud jde o volejbal. Nám, lidem
z tradiþní volejbalové zemĊ, to není lhostejné, ale každý máme ponĊkud odlišnou
pĭedstavu, co je tĭeba pĭednostnĊ udĊlat. ýeská volejbalová škola mezitím
chĭadne, ztrácí lesk a upadá do zapomnĊní.
Jedním z tĊch, kteĭí si uvĊdomují, že se všichni podepisujeme pod doþasný úpadek þeského volejbalu, je doc. Karel Nezažil, CSc., vysokoškolský uþitel na
FakultĊ sportu a tĊlesné výchovy, obor sportovní hry. Kdysi zaþínal jako trenér,
ale pĭed pĊtadvaceti lety nastoupil na vysokou školu a zaþal se vĊnovat teorii.
TeĀ se zabývá volejbalem i sportovními týmovými hrami obecnĊ, píše pĭíruþky
a skripta, pĭednáší na fakultĊ a trenérských semináĭích, pĭekládá z cizích jazykĻ.
Dalším, kterému leží osud volejbalu na srdci, je profesionální volejbalový trenér
ZbynĊk Rada. Dvacet let trénuje rĻzná družstva, od mládeže až po vrcholový
seniorský volejbal, je zkušeným praktikem a dobrým psychologem. V souþasné
dobĊ vede družstvo mužĻ, které se pohybuje v horní polovinĊ extraligové tabulky. Tĭetím do party je bývalý smeþaĭ mezinárodní úrovnĊ, nyní zaþínající trenér
Václav Doskákal. Pĭed rokem se vrátil ze zahraniþí, udĊlal si trenérskou kvalifikaci druhé tĭídy a zaþal trénovat. V souþasné dobĊ pracuje jako trenér kadetĻ,
vypomáhá ve volejbalové pĭípravce a pĭemýšlí, co dál.
Tito pánové jsou si vĊdomi, že mají rozdílný úhel pohledu na volejbalovou problematiku, rozdílné zkušenosti, rozdílný vyjadĭovací jazyk, ale pĭesto jsou schopni
a ochotni mluvit o volejbalu otevĭenĊ a bez pĭedsudkĻ. Vedeni vzájemnou úctou
i touhou obnovit slávu našeho volejbalu se spoleþnĊ snaží dojít až k samé podstatĊ problému. Náhoda nás (mĊ a spoluautory) zavedla do spoleþnosti tĊchto
rĻznorodých osobností právĊ ve chvíli, kdy se mezi nimi rozpoutala pozoruhodná diskuse. Ta nás zaujala natolik, že jsme, s jejich laskavým svolením, vše nahráli a následnĊ pĭevedli do písemné formy. Pĭes snahu zachovat v maximální
míĭe autenticitu diskutujících bylo pĭece jen nutné provést v textu nĊkteré zásahy
a zmĊny. Pĭímou ĭeþ jsme mírnĊ upravili, zejména v pĭípadĊ pana Doskákala,
vĊcný obsah však zĻstal stoprocentnĊ zachován. Pro vĊtší pĭehlednost jsme pak
ještĊ celou diskusi rozdĊlili do jednotlivých kapitol, každou z nich opatĭili názvem,
výþtem klíþových výrazĻ a jakýmsi bodovým shrnutím, které jsme nazvali „Shrnutí
do kapsy“. Pro vĊtší názornost jsme nĊkteré þásti textu doplnili obrázky, na nichž
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mĻžete vidĊt pĭímo v akci nejen známé þeské volejbalové reprezentanty, malé
dĊti, ale tĭeba i herce Ondĭeje Vetchého, velkého pĭítele a propagátora volejbalu.
Dále jsme již hotový text postoupili „volejbalové obci“ k pĭípadným komentáĭĻm.
Jedná se pĭece o volejbal pro každého... Díky pĭipomínkám nĊkterých þtenáĭĻ
webových stránek Volejbalové akademie jsme v textu provedli drobné korekce.
Zásadním zpĻsobem však do díla zasáhli tĭi volejbaloví trenéĭi: Aleš Novák, jeden z nejlepších uþitelĻ dívþího volejbalu v ýechách, Zuzana Tlstoviþová, trenérka centralizované pĭípravy slovenských reprezentantek, a Michal NĊmec,
dnes vĊhlasný muzikant a textaĭ, dvojnásobný držitel ceny AndĊl (se skupinou
Jablkoģ), dĭíve trenér volejbalového družstva Tatranu Stĭešovice. Všechny zmĊny
byly samozĭejmĊ konzultovány s jednotlivými diskutujícími, kterým tímto zároveģ
srdeþnĊ dĊkujeme za jejich mimoĭádnĊ poutavý rozhovor i ochotu své vĊdomosti,
názory a zkušenosti zveĭejnit.

Doporuþení, jak þíst tuto knihu
1. UvolnĊte se a svou mysl nalaĀte do volejbalova.
2. Nedejte se odradit slovníkem docenta Nezažila, neboķ pod jeho akademickou pokožkou tluþe vĭelé sportovní i lidské srdce.
3. ýtĊte maximálnĊ jednu kapitolu dennĊ (pĭi nadmĊrném užívání mĻže dojít
k závislosti).
4. NespĊchejte! NĊkteré kapitoly (zvláštĊ ty tuhé) je tĭeba pĭežvýkat nĊkolikrát.
5. K úvodním podkapitolám a ke kapitolám 3 a 4 je vhodná skleniþka portského, zatímco ke kapitolám 1 a 2 doporuþujeme stĭik z bílého vína.
K podkapitole „Jakým jazykem se bude mluvit?“ to asi bude chtít panáka.
6. Napadne-li se vám pĭipomínka, vhoĀte jí do schránky na webové adrese
www.hanikvolleyball.cz.
Dobĭe si þetbu užijte a odneste si z ní co nejvíce.
ZdenĊk Haník
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Koncepce sedmi
uþebních úkolĻ

Klíþové výrazy
Uþební úkol, základy techniky, varianty techniky, základy souþinnosti,
týmová þinnost, herní ĭetĊzce, pĭedem dané podmínky, náhodnĊ promĊnlivé
podmínky, herní trénink.
Nezažil: Vážení kolegové. Jsem teoretik a jistĊ nemám tolik osobních herních zážitkĻ jako vy, pĭesto vĊĭím, že mohu pĭinést dostatek podnĊtĻ i vám, praktikĻm. Rád bych proto pĭedstavil svĻj model postupu pĭi tréninku (nácviku a rozvoji) herní þinnosti ve volejbalu. Jedná se o sedm krokĻ, které poskytují návod
jak rozvíjet volejbalové dovednosti, od techniky pohybu až po týmový herní
výkon. Aby nebylo pojetí uþebních krokĻ „otrocky“ interpretováno jako dogma,
kde uþební obsah jednoho kroku smí být rozvíjen až po striktnĊ dokonþeném
kroku pĭedcházejícím, rozdĊluji radĊji herní trénink do sedmi uþebních úkolĻ.
Vývoj volejbalisty je plynulý proces. Jestliže jej „kouskuji“ na menší díly, pak je
to jen proto, abych ukázal, že urþitou logiku herní trénink skuteþnĊ má. Chci
trenérĻm ukázat postup rozdĊlený do nĊkolika oblastí – uþebních úkolĻ, které musejí jistým zpĻsobem plánovat, a trénink tudíž dĊlit do menších celkĻ.
Nadále tedy nemluvme o krocích, ale o uþebních úkolech, a budiž domluveno,
že obsahy jednotlivých úkolĻ do sebe zapadají, vzájemnĊ se prorĻstají, pĭípadnĊ plnĊní jednoho úkolu pĭedchází jinému.
Rada: Myslím, že jste správnĊ naznaþil, že trénink je plynulý proces mající jistou
logiku, ale s mnoha pĭekvapeními, novými okolnostmi, slepými cestami, návraty, opravami, korekcemi i reorganizacemi, v nichž hlavní roli hraje þlovĊk.
Neustálá pĭítomnost lidského faktoru zpĻsobuje, že logika tréninku dostává
náhlé trhliny a jednoduchá cesta typu „po kroku A následuje krok B“ je v „pravdĊ tĊlocviþny“ ponĊkud komplikovanĊjší.
Doskákal: Pánové, myslíte, že to tato debata bude i pro mĊ? Já totiž zastávám
názor, že volejbal se do pouþek pĭíliš svázat nedá...
Rada: Já vám rozumím a dodávám, že rĻzní hráþi procházejí rĻznými typy vývoje nezávisle na tom, co chceme my, trenéĭi, a þasto pĭitom ignorují jakékoliv
pĭedepsané postupy a pouþky podle logiky, která nám zĻstává utajena. Toto
pokornĊ pĭiznávám po dvaceti letech trenérské praxe.

9

VOLEJBAL
Nezažil: V tom s vámi souhlasím, ale hned dodávám, že ve výuce urþitý systém
být musí. PrávĊ proto vám chci pĭedvést koncepci sedmi uþebních úkolĻ, sedmi základních témat, která by ve volejbalovém tréninku nemĊla zĻstat opomenuta. Jak jsem již uvedl, nejedná se o dogma, ale o návod, který je dostateþnĊ
flexibilní, aby mohla být pĭi uþení prĻbĊžnĊ zohledģována rĻzná individuální
specifika.
Doskákal: Proþ právĊ sedm?
Nezažil: Pĭedvedu vám svou úvahu:
1. První téma: nejprve musí mladému volejbalovému adeptovi nĊkdo vysvĊtlit,
co má udĊlat, aby odbil, smeþoval þi vybral míþ, þili základní techniku (lidovĊ
ĭeþeno „udĊlej to takto“).
2. Druhé téma: pak je nutné zaþáteþníkovi rychle ozĭejmit (on na to samozĭejmĊ
þásteþnĊ pĭichází sám), že jsou rĻzné situace, kdy je tĭeba tuto základní techniku mírnĊ modifikovat, že je tĭeba se po hĭišti urþitým zpĻsobem pohybovat,
že kromĊ míþe je nutné sledovat i jiné vĊci a že hráþ má i své spoluhráþe,
s nimiž je tĭeba rozdĊlit si pole a komunikovat.
3. Tĭetí téma: témĊĭ zároveģ, ale pĭece jen o nĊco pozdĊji, je hráþe tĭeba zaþít
pĭipravovat na to, že mu v jeho snaze (zatím kromĊ vlastní nemotornosti) bude
trvale pĭekážet soupeĭ. Na jedné stranĊ má volejbalový adept radost z toho,
jak zaþíná ovládat míþ a první volejbalové fígle, ale na druhé stranĊ mu soupeĭ tuto radost kalí, jelikož chce hrát rovnĊž po svém. Aby soupeĭ mladého
volejbalistu pĭíliš neotrávil, musíme volit i takové formy tréninku, kdy hráþ není
tolik rušen a mĻže se vĊnovat automatizaci pohybu. NicménĊ volejbal je hra,
v tom mu nemĻžeme lhát.
4. ýtvrté téma: pak už však musíme s celou pravdou ven. Volejbal sice na jedné
stranĊ pĭedstavuje zvládnutí dovedností, ale na druhé rovnĊž vnímání, rozhodování, programování, ĭešení, pĭedvídání, finty, léþky atd. Herní þinnost musíme rozvíjet v reálných herních podmínkách. Kdo chce vstoupit do opravdového volejbalu, kupuje si vstupenku právĊ zvládnutím tohoto úkolu.
5. Páté téma: i když pátý úkol následuje po þtvrtém, probíhá v podstatĊ záhy po
nĊm, pĭípadnĊ i souþasnĊ. Jeho obsahem je týmová þinnost v urþitých situacích. Hráþ musí zažít, že v urþité situaci musí jednat jinak, než kdyby byl v této situaci sám. To znamená, že organizuje a provádí svou þinnost ve vazbĊ na
týmovou taktiku.
6. Šesté téma: i šestý úkol probíhá témĊĭ souþasnĊ se þtvrtým a pátým. Ĭíkáme
mu rozvoj herních ĭetĊzcĻ. ĬetĊzcem máme na mysli sled na sebe navazujících þinností. Individuální a skupinová þinnost probíhá stále ve vazbĊ na þinnost pĭedcházející a následující.
7. Sedmé téma: sedmý úkol je vrcholem herního tréninku. Jeho obsahem je komplexní þinnost týmu v prĻbĊhu celé rozehry – od podání až po chybu jednoho
z družstev. Trénink ligového seniorského þi dokonce reprezentaþního družstva
je již témĊĭ výhradnĊ tréninkem þinnosti družstva v prĻbĊhu celé rozehry.
Snažil jsem se ĭíci vše jednoduše až lidovĊ, je to srozumitelné?
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Rada: Zdá se, že svou koncepci máte velmi dobĭe promyšlenou. VĊĭím, že si
o volejbale v souvislosti s ní dobĭe popovídáme.

KONCEPCE SEDMI UČEBNÍCH ÚKOLŮ
Doskákal: Já však nevím, zda jsem tu co platný. Vidím volejbal spíše jako hráþ
a v tréninku uplatģuji pĭedevším své vlastní zkušenosti.
Nezažil: PrávĊ proto vás tu potĭebujeme, volejbalový život je nejlepší škola. Ale
aby naše debata mĊla urþitý ĭád, shrģme (tentokrát trochu odbornĊji) onĊch
sedm uþebních úkolĻ. KromĊ hlavních úkolĻ uvádím v následujícím pĭehledu
i dílþí uþební témata:
1. Základní volejbalová odbití:
 osvojení základĻ techniky v pĭedem daných podmínkách,


 zprostĭedkování prvních úspĊšných odbití,

 osvojení základní techniky pohybu.
2. Základy herních þinností a souþinnosti

 o
 svojení variant techniky a základĻ souþinnosti v náhodnĊ promĊnlivých
podmínkách,

 precizování základní techniky,

 rozvinutí specifického herního pohybu,

 r ozvinutí variant techniky a osvojení dovednosti vybrat optimální ĭešení pohybového úkolu,

 r ozvinutí selektivity vnímání podstatných situaþních faktorĻ pro úspĊšné
odbití,

 osvojení základĻ souþinnostních vazeb.
3. Individuální herní þinnosti a základy herních kombinací

 o
 svojení individuální herní þinnosti a skupinové souþinnosti v upravených
podmínkách,

 automatizace pohybových ĭešení,

 osvojení speciální techniky herní þinnosti,

 osvojení rĻzných herních ĭešení,

 adaptace na rušivý vliv soupeĭe,

 o
 svojení souþinnostní vazby jako základu herních kombinací v upravených
podmínkách.
4. Herní þinnosti v rámci herních kombinací

 o
 svojení individuální herní þinnosti a skupinové souþinnosti v reálných podmínkách,

 rozvinutí zpĻsobilosti vybrat optimální herní i pohybová ĭešení,

 kultivace individuálního herního chování v reálných herních podmínkách,

 o
 svojení souþinnostní vazby jako základu herních kombinací v reálných
podmínkách.
5. Týmová þinnost v rámci typové herní situace

 o
 svojení týmové þinnosti v typové herní situaci (skupinové a týmové herní
kombinace),

 r ozvinutí skupinové a týmové herní þinnosti v jednotlivých herních situacích,

 kultivace skupinového a týmového herního chování.
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6. Individuální a skupinové herní ĭetĊzce

 rozvinutí individuálních herních ĭetĊzcĻ,

 rozvinutí skupinových herních ĭetĊzcĻ.
7. ýinnost družstva v prĻbĊhu rozehry

 rozvinutí týmových herních ĭetĊzcĻ,

 kultivace týmového herního chování v prĻbĊhu rozehry.
Rada: Pokusím se vaše pojetí shrnout jako praktik. Pĭedstavil jste nám postup
pĭi herním tréninku rozdĊlený do sedmi úkolĻ. Chcete ukázat logiku herního
tréninku ve volejbalu, pĭitom však redukujete obsah hry a každá redukce „ubližuje“ celistvému vnímání. Zároveģ ale ĭíkáte, že vaše koncepce není dogma,
nýbrž jen návod se sedmi tématy, a v takovém pĭípadĊ je urþité zjednodušení
bezesporu na místĊ. Je totiž jasné, že z trenéra nemĻže nikdo sejmout úkol
rozpoznat, ve které fázi vývoje se jeho hráþi nacházejí, který z krokĻ je možné
vynechat a který naopak zvýraznit.
Nezažil: Ano, chápete to velice správnĊ. PrávĊ i existence sedmi uþebních úkolĻ
je mým vlastním konstruktem, nikoliv nĊjaká exaktní záležitost. NĊkdo jich tĭeba vĻbec nepotĭebuje sedm. Podstata je v tom, že v tĊchto sedmi úkolech je
shrnuto vše, co by se pĭi herním tréninku ve volejbalu obecnĊ nemĊlo opomenout. Pokud by si chtĊl nĊkdo pĭece jen pĭedstavit þasovou posloupnost jednotlivých uþebních úkolĻ, pak by se snad, ĭeþeno s ohledem na výše uvedená
úskalí, mohla blížit znázornĊní ve schématu 1, které jsem si pro vás pĭipravil.

Schéma 1 Hypotetická þasová posloupnost uþebních úkolĻ sedmibodového modelu herního tréninku ve volejbalu
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Doskákal: Moment, a co herní systémy, na ty jste zapomnĊli...?
Nezažil: Jste velmi pozorný... Ale abychom si rozumĊli, já vnímám herní systém
jako základní zpĻsob organizace hry družstva daný složením družstva a specializovanými herními funkcemi hráþĻ, který má zajistit úþinnou hru ve všech
šesti rotacích.
Doskákal: SamozĭejmĊ, nahrávaþ, smeþaĭ, libero, jednotlivé rotace, principy hry,
strategie...
Nezažil: Rozvoj herního systému prorĻstá celým volejbalovým vývojem, stejnĊ
jako prĻpravná hra. Již v zaþáteþnickém volejbalu si hráþi rozdĊlí herní role.
Proto nepojímám rozvoj herního systému jako osmý samostatný uþební úkol,
neboķ to by mohlo vnucovat dojem, že rozvoj herního systému je závĊreþným
krokem ve smyslu uþebního postupu. Stojí hierarchicky nejvýše jako základ
strategie družstva, ale rozvíjí a mĊní se prĻbĊžnĊ s rostoucí kvalitou družstva.
Rada: Myslím, že jste vymyslel dobrý model, a souhlasím, abychom ho akceptovali jako východisko a v rámci jednotlivých uþebních úkolĻ se k nĊmu vyjadĭovali.
Nezažil: Navrhoval bych, abychom se v tomto našem prvním setkání zabývali pouze prvními þtyĭmi body a tĭemi základními volejbalovými odbitími, resp.
tĭemi herními þinnostmi.
Rada: Souhlasím.
Doskákal: Já, zelenáþ, nemám, co dodat...

Jak uþit sportovní hru?
Klíþové výrazy
Herní dovednosti, ĭešení herních situací, otevĭené dovednosti, pohybové chování, herní chování, kognitivní.
Rada: Pánové, myslíte si, že umíme uþit sportovní hru, nebo si pouze zkoušíme
rĻzné metody a doufáme, že naše postupy zapĻsobí a hráþi se nauþí hrát...?
Nezažil: Nejprve byste, pane kolego, musel definovat, co máte na mysli termínem „hrát“. Jestli myslíte herní zpĻsobilost, kterou rozumíme realizaci osvojené dovednosti ĭešit herní situace, zapojovat se do týmových þinností a projevovat požadované herní chování ve hĭe, pak se mĻžeme zaþít bavit konkrétnĊ.
Jen ještĊ pĭipomínám, že podle Jiránka (1968) je dovednost „uþením získaný
pĭedpoklad ke správnému vykonávání nĊjaké þinnosti“.
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Doskákal: Já pĭedevším navrhuji, abychom z toho nedĊlali vĊdu.
Rada: Pan Nezažil má pravdu v jedné dĻležité vĊci: musíme jasnĊ vymezit,
o þem se vlastnĊ bavíme. V tomto pĭípadĊ je dĻležité vĊdĊt, mluvíme-li o schopnosti ĭešit herní situace, nebo o herních dovednostech.
Nezažil: Ve volejbalu využíváme pĭevážnĊ tzv. dovednosti otevĭené. Ty jsou
charakterizovány nepĭedvídatelným, promĊnlivým prostĭedím. Další charakteristikou volejbalových dovedností je þásteþná pohybová kontrola. Tím se volejbal liší napĭ. od atletiky þi gymnastiky, kde se jedná o dovednosti zavĭené
a kde je kontrola pohybu maximální. Tento rozdíl se zásadnĊ promítá do pĭístupu k uþení a tréninku.
Rada: MĊli bychom to chápat tak, že volejbalista, na rozdíl od gymnasty, nevĊnuje napĭíklad pĭi smeþování pozornost svému pohybu? Provádí ho snad automaticky?
Nezažil: Ne zcela. ýásteþná kontrola je vĊnována pohybu, ale vĊtší þást pozornosti je zaujata þtením situace a pĭípravĊ ĭešení.
Doskákal: Když ale vidím blok a rozhodnu se „bouchat“ do diagonály, jde o jinou
smeþ, než když „bouchám“ do lajny. U toho se pĭece musím soustĭedit na pohyb, nebo ne?
Nezažil: Kontrola pohybu a tvorba ĭešení jsou samozĭejmĊ propojeny, není možné je izolovat. Ale ve sportovních hrách je vĊtšinou o podobĊ pohybu rozhodnuto pĭedem a v rámci ĭešení herní situace se pohyb upravuje pouze v detailech.
Rada: To má svou logiku. ýasto trénujeme nĊjakou þinnost (napĭíklad nahrávku) jako izolované odbití, ale ve hĭe je vlastnĊ jakákoliv þinnost spojena
s vnímáním a rozhodováním. I když jsou nĊkteré dovednosti jako nahrávka
þi pĭihrávka z hlediska techniky pomĊrnĊ stabilní, je nutné je chápat jako dovednosti realizované ve stále se mĊnících podmínkách (jak ĭíká pan Nezažil,
jako „otevĭené“). Tudíž vše, co ve volejbalovém tréninku zavání „skleníkovými
podmínkami“, to znamená þinností bez rozhodování, je nevhodné.
Doskákal: ĬeknĊte mi, jak je to s malými dĊtmi? Ty se také nemají uþit, jak vy ĭíkáte, „izolovaný“ pohyb? Vždyķ nic neumĊjí. Jak se mají nauþit napĭíklad bagr?
Rada: Na to bych odpovĊdĊl takto: pro absolutní zaþátky si musíme pomoci nácvikem v nemĊnných podmínkách, abychom hráþĻm umožnili první úspĊšná
odbití. V dalším tréninku však musíme nacviþovat pĭevážnĊ v mĊnících se
okolních podmínkách.
Doskákal: Pro nás normální lidi to tedy znamená, že v nemĊnných podmínkách
trénujeme a hrajeme pouze naneþisto, ale v promĊnlivých podmínkách již jako
ve hĭe?
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Rada: Když vám hodím míþ a vy ho odbijete bagrem, neĭešíte nic jiného než odbití. Jestliže vám ale ĭeknu, abyste po nahrávce úspĊšnĊ zaútoþil proti družstvu na druhé stranĊ sítĊ, pak musíte kromĊ útoþného úderu bleskovĊ vymyslet a zrealizovat i ĭešení, jak lze na obranu soupeĭe vyzrát. V prvním pĭípadĊ
tedy pracujete v nemĊnných podmínkách, zatímco ve druhém v promĊnlivých
podmínkách.
Nezažil: V poslední dobĊ bere teorie sportovních her stále více na vĊdomí fakt,
že se musí zajímat o psychiku hráþe, tzv. kognitivní stránku, a pĭehodnocovat model zamĊĭený pouze na výsledný pohyb.
Doskákal: MĻžete mi vysvĊtlit význam slova „kognitivní“?
Nezažil: Kognitivní znamená zamĊĭený na zpracování informací, získávání obecných poznatkĻ a procesĻ chápání.
Doskákal: Tedy poznávací...
Nezažil: ZjednodušenĊ ĭeþeno, je to tak. Pokud chceme mluvit o uþení ve volejbalu, musíme si pĭedstavit, jak fungují nejpodstatnĊjší dílþí systémy komplexního systému zvaného „pohybové chování“ hráþe (volejbalisty). Jsou to
vnímání a zpracování informací, programování a organizace pohybové
odpovĊdi.
Rada: Pro mĊ jako trenéra je tedy dĻležité, že se za volejbalovými dovednostmi,
které vypadají zvnĊjšku vcelku jasnĊ, skrývá ještĊ nĊco, co navenek není vidĊt, ale má zjevnĊ zásadní význam...

Shrnutí do kapsy
Volejbalové dovednosti jsou dovednosti otevĭené. Jsou charakterizovány
nepĭedvídatelným, promĊnlivým prostĭedím.
Hráþ kontroluje pohyb ve volejbalu pouze þásteþnĊ, vĊtší þást pozornosti
je zaujata þtením situace a pĭípravĊ ĭešení.
Volejbalový trénink, který nenutí hráþe rozhodovat se, je málo úþinný.
Zvýšený zájem o kognitivní stránku herních dovedností pĭehodnocuje
model zamĊĭený pouze na výsledný pohyb.
Uþení ve volejbalu se snaží vycházet z funkce komplexního systému zvaného „pohybové chování“ volejbalisty, jehož dílþími þástmi jsou vnímání
a zpracování informací, programování a organizace pohybové odpovĊdi. Jakákoliv þinnost je ve volejbalu spojena s vnímáním a rozhodováním.
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Co je pro zaþáteþníka dĻležitĊjší,
hra nebo dril?
Klíþové výrazy
Finální technika, koordinace pĭi kontaktu s míþem, pĭedchozí uþení, pohybové pĭedstavy, vnitĭní ĭeþ, didaktické paradigma, prĻpravná hra v upravených
podmínkách.
Doskákal: Pánové, pojĀme si probrat úplné zaþátky uþení volejbalu. Vrátil jsem
se právĊ z trenérského školení a nic jsem se tam na toto téma nedozvĊdĊl.
Nevím, zda to lze srovnávat, ale doþetl jsem se, že tenisté kladou v tréninku
zaþáteþníkĻ dĻraz na koordinaþní cviþení s raketou a míþkem, která mají zatím jen málo spoleþného s koneþnou technikou. Vše se toþí kolem momentu
kontaktu s míþkem. V knize, kterou jsem na toto téma þetl, se píše, že hned
na zaþátku nemá být snahou uþení finální techniky (cílového stavu), ale tzv.
dynamické koordinaþní uþební formy, þímž má být zvládnut problém s ovládáním a zacházením s raketou a míþkem, což je pĭedevším koordinaþní záležitost. Pĭitom je uþebním pĭedpokladem nejen cit pro míþ, ale také cit pro vlastní
tĊlo a vlastní pohyby.
Rada: I já si myslím, že v zaþátcích je skuteþnĊ nejdĻležitĊjší zásah míþe, tedy
koordinace vlastního pohybu a letu míþe, a nikoli správná technika. Trenérskou
úlohou v tomto období je pomoci mladému hráþi, aby úspĊšnĊ provedl jakékoliv odbití míþe. K tomu je však tĭeba pĭesnĊ ĭíci, co má hráþ udĊlat. Napĭíklad
když uþíme odbití spodem:
„Spoj ruce takto…“
„ZápĊstí zatlaþ dolĻ, takto…“
„Zaujmi tento postoj…“
„Nahodím míþ, zasáhni ho plochou pĭedloktí... tady…“
„Nejde o pĭesnost, ale pouze o kontakt…“
„Ano, správnĊ to dĊláš…“
Jinak ĭeþeno, cílem je zcela konkrétní instrukce jak vykonat první pokus.
SamozĭejmĊ, že popíšeme správnou techniku, ale nejdĻležitĊjší je pochválit
hráþe, když zvládnou odbití jakýmkoliv zpĻsobem. KromĊ jiného je nutné pĭimĊt hráþe k urþitému pĭenosu pĭedstav, tĭeba využitím informací z pĭedchozího uþení, napĭíklad u nácviku bagru: „zaujmi postoj, který znáš z odbití prsty“.
Doskákal: Takže vy tvrdíte, že v poþátcích není dĻležitá správná technika?
Rada: Pouze v úplných zaþátcích. Chceme u hráþĻ podporovat pozitivní zážitek
z odbití?
Doskákal: A co zkušenosti z jiných her? Mnohokrát jsme se se spoluhráþi bavili
o talentu pro míþové hry. Existuje podle vás nĊco takového? Má pro volejbalistu význam hrát fotbal?
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Rada: JistĊ, zkušenosti z pĭedchozích spontánních aktivit jsou vítané. Mám na
mysli takové aktivity, jako je pouliþní fotbálek, pálkovaná, pĭehazovaná, vybíjená nebo tĭeba jen házení þi chytání. Ty mají svĻj význam napĭíklad pĭi nácviku útoþného úderu – „…jedná se o nĊco podobného, jako když házíš kamenem…“
Nezažil: A nejen to. MĻžeme využít mnoha dalších hráþových pĭedstav.
Doskákal: JistĊ, toho v tréninku využívám. Hráþi napĭíklad ĭeknu: „Zatáhni loket
dozadu, jako když Honza Železný hází oštĊpem.“ To je normální, podobnĊ jako v životĊ, z toho pĭece nechcete dĊlat vĊdu.
Nezažil: SamozĭejmĊ, ovšem dĻležité je uvĊdomit si, že pĭírĻstky uþení v tomto
stadiu jsou velmi rychlé a velké, což nĊkteré trenéry vede k neodĻvodnĊné euforii. NeuvĊdomují si pĭitom zákonitosti jednotlivých stadií uþení. Ne, že by se
v této poþáteþní fázi nedaly napáchat zásadní chyby se závažnými dĻsledky,
ale práce je v tomto stadiu snadnĊjší, pokud trenér zná základní biomechanické
a herní souvislosti. I z hlediska psychologického je navíc nácvik u hráþe podporován zpravidla pozitivními prožitky z rychlého nárĻstu úrovnĊ dovednosti.
Rada: Nacviþovaná þinnost v tomto stadiu vyžaduje hodnĊ pozornosti, proto není
zcela vhodné zaĭazovat takové prĻpravné hry þi herní cviþení, které od hráþĻ
vyžadují vnímání dalších konkurujících podnĊtĻ (spoluhráþ, složitĊjší úloha,
protihráþ).
Doskákal: Takže si mají jen pinkat a nemají nic ĭešit ani hrát...
Nezažil: Odbitím zaujatá pozornost nedovoluje zpracování dalších podnĊtĻ.
Doskákal: Už vám opĊt nerozumím.
Rada: Já se vám to pokusím vysvĊtlit. Napĭíklad hráþ je schopen soustĭedit se
na dráhu letu míþe pĭi odbití obouruþ spodem, ale nezvládne pĭitom vnímat
pohyby spoluhráþĻ. Pĭi prvotním nácviku útoþného úderu se hráþ mĻže koncentrovat na rozbĊh, odraz, kontakt ruky s míþem, ale nemĻžeme oþekávat,
že bude reagovat na délku nahrávky, a už vĻbec, že bude vnímat blokujícího
protihráþe.
Doskákal: Mám dojem, že trochu kliþkujete. Na jasnou otázku mi dejte jasnou
odpovĊĀ. Hrát, þi nehrát v tomto stadiu?
Nezažil: Pane Doskákale, pĭi hĭe jste byl také tak netrpĊlivý? Otázka je sice jasná, ale odpovĊĀ tak jednoduchá není. Existují rĻzné pohledy na to, zda zaĭazovat prĻpravné hry již v raných stadiích uþení þi nikoliv. Krajní názory dokonce ĭíkají, že uþení volejbalu zaþínat hrou. Mluví se o rĻzných didaktických
paradigmatech, to znamená o uþebních vzorech a postupech.
Rada: MĻj názor je, že se již v této fázi má hrát. Ale s jednoduchými pravidly, nĊkdy
s dopadem míþe na zem, a hlavnĊ jeden na jednoho na zmenšeném prostoru
(3×3 m), což do urþité míry zužuje herní pole hráþe a umožģuje mu soustĭedit
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pozornost pĭedevším na sebe a míþ. HernĊ nadaní hráþi si okamžitĊ pĭi prvních odbitích v podmínkách prĻpravné hry zaþínají skládat herní obrazy a herní vzory, což jim zpĊtnĊ potvrzuje nutnost zlepšování úrovnĊ techniky.
Nezažil: Souvisí to s problematikou komplementarity pohybových a herních vzorcĻ. Obojí jde ruku v ruce, po celý volejbalový život. NĊkterým ménĊ nadaným
hráþĻm se však souvislosti musejí objasģovat, pĭípadnĊ je musíme navádĊt
k hernímu sebeobjevování. Velký tenisový teoretik Schönborn (2000) tvrdí, že
od zaþátku má dominovat jak hravý element, tak princip celistvosti. S tímto názorem se ztotožģuji.
Doskákal: Po zkušenostech s diskusí s vámi jsem si opatĭil slovník cizích slov,
abych vám porozumĊl, takže jsem si našel, že komplementární znamená vzájemnĊ se doplģující. Jinak jsem ze slov vás obou vyrozumĊl, že hrát doporuþujete, ale jeden na jednoho a s upravenými pravidly. To ovšem nejde dohromady
s tím, co jste tvrdili pĭedtím. Ĭíkali jste, že máme hráþi umožnit první odbití a že
by se jeho mysl nemĊla zamĊstnávat jinými podnĊty, než je vlastní tĊlo a míþ.
Ale hrát pĭece znamená myslet a pĭedvídat, tak jak to tedy je?
Rada: Myslím, že si ještĊ nerozumíme. Uþíme sportovní hru – volejbal. Takže
stále, již od zaþátku uþíme hrát. V poþáteþních stadiích se v nácviku soustĭedíme na to, abychom hráþĻm pomohli ve snaze jakýmkoliv zpĻsobem krotit
míþ. To je na zaþátku skuteþnĊ nejdĻležitĊjší, aby mohli zažívat alespoģ minimálnĊ pĭíjemný pocit. Na rozdíl od dalších stadií, kdy se snažíme, aby mĊl
všechen nácvik herní charakter a odpovídal skuteþným herním situacím, se
na úplném zaþátku snažíme hráþĻm jejich þinnost zjednodušit, nikoli komplikovat. Souhlasím, jsou to trochu skleníkové podmínky, ale urþitý þas (velmi
krátký) je to nutné. Vedle toho však zdĻrazģujeme, že volejbal je hra, a proto
musíme hrát. Co je ovšem dĻležité: hrát jeden na jednoho na upraveném hĭišti. Garantuji vám, že tím se nedá nic pokazit. Naopak, pokládám tento pĭístup
za nezbytný, zvláštĊ u chlapcĻ. Potĭebují pocit hry a nic nezáleží na tom, že
jejich technika není zdaleka optimální.

Shrnutí do kapsy
Na úplném zaþátku nemá být snahou uþení finální techniky, ale zvládnutí
problému zásahu míþe, což je hlavnĊ koordinaþní záležitost.
ZdĻrazģujeme nejen cit pro míþ, ale také cit pro vlastní tĊlo a vlastní pohyby.
Provokujeme hráþovy pĭedstavy.
Podporujeme spontánní aktivity: pouliþní fotbálek, pálkovaná, pĭehazovaná, vybíjená nebo tĭeba jen házení þi chytání.
PĭírĻstky uþení v tomto stadiu jsou velmi rychlé a velké: nepodléhejte neodĻvodnĊné euforii.
Využívejte prĻpravné hry s upravenými podmínkami i pĭi technické nevybavenosti hráþĻ.
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KONCEPCE SEDMI UČEBNÍCH ÚKOLŮ

Co víme o volejbalových dovednostech?
Klíþové výrazy
Otevĭené dovednosti, tĭída pohybĻ, generalizovaný pohybový program, parametry pohybového programu, pohybový vzorec, þasování pohybu, geometrie
hĭištĊ.
Doskákal: ZaznĊlo zde, že volejbalové dovednosti jsou otevĭené. Mohli byste mi
vysvĊtlit, co se tím vlastnĊ chce ĭíct?
Nezažil: VysvĊtlím to na srovnání pĭemetu a smeþe. Gymnasta se jak pĭi tréninku, tak pĭi závodĊ soustĭedí na provedení pohybu – to je cíl realizace prvku,
jakým je napĭíklad pĭemet. SamozĭejmĊ vlastní pĭemet musí být jako pohyb
rovnĊž zautomatizován, aby se gymnasta pĭi závodĊ mohl koncentrovat napĭíklad na estetickou stránku provedení. Pĭesto však gymnasta soustĭedí svou
pozornost pĭedevším na vlastní pohyb, jinak ĭeþeno, pohyb je hlavním obsahem jeho vĊdomí. U volejbalisty pĭi smeþování je cílem ĭešení situace a zautomatizovaný pohyb je pouze nutným prostĭedkem k tomuto ĭešení.
Rada: Ano, to je nĊkdy problém u nezkušených trenérĻ, kteĭí napĭíklad smeþaĭský pohyb trénují jako prioritní jev a následnĊ se diví, že se „výbornĊ trénovaný“ volejbalista neprosadí v zápasu.
Doskákal: Myslím, že vám tentokrát rozumím, ale jak tedy správnĊ trénovat...?
Nezažil: Herní þinnost, napĭíklad smeþování, není pouze jedním pohybem, ale
sledem nĊkolika jednoduchých pohybĻ. Ve všech obmĊnách tohoto složitého
pohybového ĭetĊzce zĻstává cosi základního, pevného a charakteristického,
konkrétnĊ pro smeþ jde o švih paže, nápĭah, odraz, rozbĊh atd. Všechny útoþné údery mají tutéž strukturu:
 • stejný pohybový sled,
• stejnou þasovou nebo rytmickou organizaci,
• použití stejných þástí tĊla.
Tato struktura se samozĭejmĊ liší od struktury jiných þinností.
Doskákal: Co máte na mysli þasovou nebo rytmickou organizací?
Nezažil: Zkusím to znovu vysvĊtlit na pĭíkladu. Tĭíkrokový smeþaĭský rozbĊh má
vždy stejný pohybový sled. Zaþíná pĭípravným krokem, následují brzdící krok
a dokrok. Tomu, že první krok je pomalý a brzdící krok a dokrok jsou rychlé,
ĭíkáme þasová nebo rytmická organizace.
Rada: To je vcelku pochopitelné, ale co s tím pĭi trénování?
Nezažil: Útoþný úder je ĭízen generalizovaným pohybovým programem, který
je použit v mnoha rĻzných situacích prostĭednictvím vymezení pohybových
parametrĻ již ve stadiu programování pohybové odpovĊdi. Tento fakt má zásadní vliv na uþení.
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VOLEJBAL
Doskákal: Nezlobte se, ale teĀ vĻbec nevím, o þem je ĭeþ...
Rada: Jestli tomu dobĭe rozumím, tak generalizovaný program znamená to, že
napĭíklad útoþný úder do všech rĻzných smĊrĻ, rĻzných vzdáleností, vyžaduje stejný pohybový vzorec. Avšak úprava sil, rychlostí a zĭejmĊ i jemných
korekcí v zapojení rĻzných svalových skupin je nutná k pĭizpĻsobení se herní
situaci. Hráþ se uþí v tréninku mnoho variant jedné þinnosti, aby tato þinnost
odpovídala všem možným „zápasovým“ podobám dovednosti, napĭíklad varianty útoþného úderu: lob, drajv, „roláda“, ulívka, „sklepka“, úder se zkráceným
nápĭahem atd.
Doskákal: KoneþnĊ také nĊco ze života! MĻj táta vždycky ĭíkával, kdo neumí lobovat, neumí ani smeþovat, a trápil nás tím lobováním v tréninku. TeĀ už vím,
že to k nĊþemu bylo. Dnes, když dostane smeþaĭ horší nahrávku, tak þasto
neví co s tím a klidnĊ odehraje zadarmo, protože neumí lobovat þi drajvovat,
aby soupeĭi ztížil situaci. ýasto míþ dokonce jen tzv. pĭevalí bagrem.
Rada: Musím souhlasit. Hráþi nejsou vedeni k tomu, aby plynule provádĊli celý
komplexní pohyb pĭi smeþování za všech okolností, tedy tĭeba i pĭi rozcviþování ve dvojici. Tento komplexní pohyb zahrnuje správný výbĊr místa, þasování, závĊreþný dvojkrok, zapažení pĭed odrazem, výskok (tĭeba jen malý), zatažení lokte pĭi nápĭahu, technicky správný pohyb paže a úder. Tento plynulý
a pomĊrnĊ složitý pohyb by se mĊl provádĊt co nejþastĊji jako jeden ĭetĊzec.
Pĭi rozcviþování ve dvojici, pĭi lobování, jakémkoliv herním i prĻpravném cviþení, pĭi smeþovaném podání, pĭi ulívce atd. Teprve pak mĻže hráþ vĊĭit svému
tĊlu a svému pohybu a nemusí se bát zasmeþovat míþ, který padá z výšky ve
vzdálenosti 5 m od sítĊ, tĭeba i s minimálním rozbĊhem. Když toto pochopí
trenéĭi, rychle to pochopí i hráþi. Pĭi každém úderu hráþ procviþuje nejen „úder
jako takový“, ale i vztah mezi parametry úderu, jimiž jsou rychlost, smĊr, úhel
a drobné úpravy v zapojení jednotlivých svalových skupin (zápĊstí, pĭedloktí,
paže).
Doskákal: Když tedy hráþ ve dvojici napĭíklad lobuje ze zemĊ na partnera, provádí vlastnĊ jiný pohyb, než když útoþí po rozbĊhu a výskoku?
Rada: V podstatĊ to tak je. Jestliže hráþ pĭi rozcviþování ve dvojici útoþí z výskoku, þasováním, výbĊrem místa odrazu i naþasováním úderu trénuje ponĊkud
jiný pohybový vzorec než pĭi lobování z místa.
Doskákal: Ale pĭi lobování z místa hráþi tvrdí, že potĭebují „dostat míþ do ruky“.
Rada: To si ulehþují a klamou vás i sebe, ve skuteþnosti by mĊli dostat míþ do
ruky po rozbĊhu ve výskoku, což je samozĭejmĊ ménĊ pohodlné, ale úþinnĊjší.
Nezažil: Skuteþnost, že hráþ uspĊje pĭi úderech do rĻzných smĊrĻ a vzdáleností,
je dokladem toho, že se uþí mnohem více než pouze onu nacviþovanou specifickou pohybovou þinnost, totiž vztahy a souvislosti. „Zažití“ vztahĻ a souvislostí mu pomáhá správnĊ ĭešit zápasové situace, aniž by si to uvĊdomoval.
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Doskákal: Stále mluvíte o pohybovém programu, ale jak ho mám chápat? Tĭeba
jako program na praní u automatické praþky...?

