
ÚÚPOLY 1POLY 1

PoPožžiadavky na iadavky na 
seminsemináárnu prrnu práácu cu 

z predmetu z predmetu ÚÚPOLY 1POLY 1

Mgr. MiloMgr. Milo šš ŠŠtefanovskýtefanovský, PhD.               FTV, PhD.               FTVŠŠ UK BratislavaUK Bratislava



Seminárna práca z úpolov
� má predpísanú formálnu stránku bežných 

seminárnych prác na vysokej škole(úvodná
strana – názov školy, názov práce, meno a 
priezvisko študenta, rok štúdia, študijný 
odbor),

� obsahom práce je štruktúrovaná vyučovacia 
hodina TV alebo tréningová jednotka so 
zameraním na rozvoj silových schopností
použitím cvičení základných úpolov
(preťahov, pretlakov, odporov a 
úpolových hier).



Úvodná a prípravnáčasť hodiny TV, 
tréningu

Má obsahovať:

– nástup a pozdrav športovcov alebo žiakov,

– rozohriatie (poklus, bežecká abeceda,...),  

– rozcvičenie (dynamický strečing, popísať vybrané
cvičenia, dávkovanie, čas trvania a počty opakovaní, 
sérií. 

– súčasťou môže byť aj špeciálne rozcvičenie (napr. v 
úpoloch pádová technika – jej nácvik, alebo 
zdokonaľovanie, cvičenia na ľade, vo vode, na ihrisku, 
v športovej hale, na snehu, atď.).



Hlavná časť hodiny TV, tréningu

Má obsahovať: 

– minimálne 12 cvičení základných úpolov(3 
preťahy, 3 pretlaky, 3 odpory a 3 úpolové hry, 

– každé cvičenie treba jasne a zrozumiteľne 
popísať (uviesť dávkovanie, počty opakovaní, 
alebo čas trvania, pomôcky - napr. lano, 
žinenky, bosu, lopta, hokejka, atď.; pravidlá, čo 
je dovolené a čo zakázané, prípadne obrázok, 
nákres, fotografia, video na lepšie pochopenie 
priebehu cvičenia.



Záverečná časť hodiny TV, tréningu

Má obsahovať:

- cvičenia na ukľudnenie a uvoľnenie,

- strečing, kompenzačné cvičenia,  

- nenáročná hra, alebo cvičenia na odreagovanie 
cvičencov,

- aj záverečnú časť hodiny treba jasne a 
zrozumiteľne popísať (aký strečing použijete, aké
je dávkovanie, výdrž v polohe, atď.).



Záver seminárnej práce

Treba uviesť použitú literatúru a internetové
pramene.
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Odporúčaná literatúra pre spracovanie 
seminárnej práce


