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1.  Cíle výzkumu 

• popsání současné situace v nohejbale 

2. Metodika 

V roce 2003 byl provedeno šetření (výzkum) v oblasti trenérství. 25 trenérům byl předložen dotazník, 
který si kladl za cíl zjistit vědomosti a znalosti v oblastech ve kterých by měl mít trenér přehled. 
Jednalo se o pravidla nohejbalu, didaktiku (teorii vyučování) tělesné výchovy, teorii sportovního 
tréninku, systematiku herních činností, základy sportovní výživy, základy psychologie sportu, základy 
anatomie. Dotazník byl předložen trenérům, kteří tuto funkci vykonávají dle soupisky svého družstva. 
Jednalo se o 8 trenérů nejvyšší soutěže mužů, 3 současné, či minulé reprezentační trenéry. Zbylých 14 
působí v 2. a 3. nejvyšší soutěži mužů nebo dorostenecké lize. Nejmladšímu trenérovi bylo 22 let, 
nejstaršímu 65 a průměrný věk činil 53 let. Trenérská praxe těchto probandů byla: nejdelší 30 let, 
nejkratší 1 rok, průměrně činila 17 let. Převážná většina (16) těchto trenérů hrála v minulosti nejvyšší 
soutěž mužů, dva z nich i v reprezentaci dospělých.  

Školení trenérů ČNS považují dotazovaní trenéři za nezbytné z důvodu získání licence, avšak za 
nedostačující z pohledu získání potřebných dovedností a vědomostí. S trochou nadsázky by se dalo 
říci, že si trenéři na školení jedou pouze pro průkaz, nikoli i pro vědomosti a dovednosti, což je 
zarážející. Kde je tedy chyba? Má školení ČNS co nabídnout budoucím trenérům? Může je obohatit o 
nové poznatky? Zřejmě právě tuto otázku by si měli odpovědní funkcionáři položit. 

3. Vyhodnocení 

3.1 Oblast 1 – pravidla nohejbalu 
Byly položeny otázky týkající se základních pravidel, na které je jednoznačná v pravidlech jasně 
uvedená odpověď, přesto oproti našemu očekávání (100% odpovědí správně) se vyskytly chyby. 
Jednalo se o otázky ohledně počtu střídání, časových intervalů daných pravidly, nařízení nového míče 
apod., tedy nic co by nebylo jasně obsaženo v pravidlech nohejbalu. Celkově v této oblasti bylo 8% 
špatných odpovědí. Nejvíce problémů (32% špatných odpovědí) bylo u otázky týkající se časového 
intervalu pro střídání.  

3.1.1 Dílčí závěr 

Je to spíše chyba trenérů samotných, že nemají zájem dostatečně se seznámit s pravidly, protože jedině 
oni na to mohou doplatit ve své praxi. Na školení nejvyšší licence také není vhodné probírat 
dopodrobna základní pravidla. 

3.2 Oblast 2 – didaktika sportovního tréninku, t ě lesné výchovy 
Jednalo se opět o okruh základních otázek nutných ke kvalitnímu vedení tréninkového procesu. Dotazy 
byly vedeny na pohybové učení (jeden ze stěžejních pojmů, který by měl každý trenér ovládat), na 
didaktické zásady vedení tréninkového procesu, jeho metody a formy. Počet zcela špatných odpovědí 
byl 61%, zcela správných 19%, napůl správných 20%. Například 80% dotazovaných nevědělo, že je 
vhodné novou látku, kterou chce naučit své svěřence, názorně ukázat.  

3.2.1 Dílčí závěr 

Tuto oblast lze považovat za jednu z nejdůležitějších v tréninkovém procesu. Pokud chceme efektivně 
realizovat proces výchovy hráče, měli bychom mít znalosti a dovednosti právě z této oblasti 
interiorizované, jinak se budeme dopouštět chyb, které se nemusí projevit u hráče čí týmu hned, ale až 
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po určitém čase, či v určité situaci. Příkladem budiž opomíjení technických úderů v žákovském věku 
na úkor razance, popřípadě příliš časná specializace na jednotlivé posty apod. 

3.3 Oblast 3 – teorie sportovního tréninku 
Oblast z důvodu přehlednosti je rozdělena na dvě části. V první byli trenéři dotazováni na pojmy 
„tréninkový cyklus, tréninková jednotka“, což jsou opět základní pojmy v této oblasti. 24% 
respondentů nevědělo jak sestavit tréninkovou jednotku s ohledem na efektivitu a zásady, cíle které by 
měla splňovat. 40% respondentů nerozlišuje jednotlivá období tréninkového cyklu, tj. jejich tréninkové 
jednotky jsou po celý rok stejné. 32% z dotázaných by zařadilo nácvik nových dovedností např. po 
rozvoji silových schopností. Pozoruhodné je, že 27% trenérů neuvažuje v přípravě hráče o psychické 
složce této přípravy. Druhá část byla zaměřena na šetření v oblasti rozvoje pohybových schopností, 
které tvoří význačnou složku celkového výkonu hráče. 76% dotazovaných nevědělo základní principy 
rozvoje pohybových schopností. Například za nejvhodnější období rozvoje obratnosti považují období 
do čtyř let nebo po dvacátém roce života! Při rozvoji rychlostních schopností by hráče nechali běžet 10 
vteřin a odpočívat 5! 

3.3.1 Dílčí závěr 

Trenér, který by měl být odborníkem na danou sportovní disciplínu, v našem případě na nohejbal, by 
měl ovládat základní teze ze sportovního tréninku, neboť jsou rozhodující pro konečný výsledek 
tréninkového procesu. Taktéž rozvoj pohybových schopností se nám jeví jako podstatná složka 
přípravy hráče nohejbalu a trenér by měl vědět jak jí správně naplnit. Například bez dostatečné kloubní 
pohyblivosti bychom těžko vychovali špičkového blokaře, bez reakční a akcelerační rychlosti bychom 
neměli polaře, kteří doběhnou kraťas.  

3.4 Oblast 4 – teorie nohejbalu 
V této oblasti byly zjišťovány poznatky z historie a systematiky herních činností v nohejbale. 
Historická data má 96% trenérů zvládnuto na jedničku, vědí kdy a kde vznikl nohejbal, kdy vznikla 
IFTA (FIFTA). Naproti tomu v systematice herních činností je tomu naopak. Pouhých 40% 
respondentů zná všechny herní činnosti jednotlivce. Někteří byli překvapeni, že mezi je řazen i blok, či 
servis. Zarážející je též zaměňování pojmu přihrávka a nahrávka. Obdobná situace je v herních 
kombinací a herních systémech. 51% dotázaných je dokáže pojmenovat, avšak ostatní znají jen 
některé. Též vyplynulo, že si někteří pletou útočné a obranné systémy (kombinace). Zřejmě pěkných 
„uměleckých děl“ bychom se dočkali, pokud bychom nechali respondenty graficky znázornit určitou 
herní činnost. Pouhých 7% je nakreslilo tak, aby je dokázal rozluštit i někdo jiný, ostatní si 
schematické znázorňování vymysleli dle sebe a pouze oni sami by se v něm vyznali.  

3.4.1 Dílčí závěr 

Také tuto oblast jistě nejde ve výchově trenérů opomenout. Pojmenování herních činností by mělo být 
samozřejmostí pro každého trenéra, taktéž ostatní odborná terminologie a v neposlední řadě by je měl 
umět popsat a schematicky znázornit. 

3.5 Oblast 5 – základy anatomie člov ěka 
61% dotázaných nemá o této oblasti ani základní vědomosti, které by, dle našeho názoru měl mít. 
Dotazovali jsme se na hlavní svalové skupiny, svaly, které se podílí na lokomočních pohybech 
člověka. Byli jsme udiveni, když někteří uvedli, že dominantním svalem na přední straně stehna je sval 
hýžďový, či dvojhlavý stehenní.  

3.6 Oblast 6 – psychologie sportu, sportovní výživa  
V těchto oblastech, které není vhodné opomíjet, ale jeví se jako spíše pro nohejbal okrajové (i když 
pokud bychom chtěli tréninkový proces dělat dokonale, neměli bychom na ně zapomenout) jsou 
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znalosti poměrně uspokojivější – v porovnání s předešlými. Psychologie sportu je zcela cizí 20%, 
zásady sportovní výživy jsou cizí 21% dotázaných. Neočekávaně všichni dotázaní správně definovali 
pojem doping, pikantní je ovšem názor některých, že by neměl být postihován, že v nohejbale nemůže 
pozitivně ovlivnit výkon. 

3.7 Závěr 
Současný stav v oblasti tréninkového procesu a trenérů v porovnání s jinými sportovními odvětvími je 
NEUSPOKOJIVÝ a je nutno ho zlepšit. 

 

 


