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Predslov 
 
 
Predkladaný zborník obsahuje príspevky autorov zamerané na problematiku 
hodnotenia herného výkonu vo vybraných športových hrách na úrovni teoretic-
kých štúdií ale aj konkrétnych výsledkov výskumu.  
Veríme, že predkladané výsledky priniesli nové poznatky a zistenia v problema-
tike hodnotenia herného výkonu a prispeli na jednej strane k obohateniu vý-
skumu v oblasti športovej kinantropológie a na druhej priniesli cenné poznatky 
pre využitie v športovej praxi. 
Okrem posledného príspevku sú všetky uvádzané práce súčasťou výskumného 
projektu VEGA 1/4493/07 – Štrukturálne modely herného výkonu v kolektív-
nych športových hrách pod vedením Doc. PaedDr. L. Zapletalovej, PhD. 
 
                       
                                                                                        Zostavovatelia 
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ  
HODNOTENIA INDIVIDUÁLNEHO  

HERNÉHO VÝKONU V BASKETBALE 
 
Gustáv Argaj –  Katedra hier FTVŠ UK Bratislava  

argaj@fsport.uniba.sk  
 
Kľúčové slová:  basketbal, individuálny herný výkon, kritické prípady, validita, 

reliabilita, odborné posudzovanie 
 
ABSTRAKT 
Basketbal je kolektívna športová hra, v ktorej rozlišujeme individuálnu a skupi-
novú úroveň výkonu. Efektívnosť hernej činnosti basketbalistu v zápase – hráč-
sky výkon, zaujíma každého hráča a trénera, pretože odzrkadľuje výsledky tré-
ningového procesu, jeho pozitívne aj negatívne stránky. Ovplyvňujú ho viaceré 
faktory, ktoré  každom zápase pôsobia rozdielne, a preto je jeho hodnotenie 
veľmi zložité. Najčastejšie sa posudzuje hráčsky výkon subjektívnym odborným 
hodnotením. V poslednom období sa stretávame s pokusmi o objektivizáciu 
hodnotenia hráčskeho výkonu, ktoré sú založené na registrácii kritických prípa-
dov. Problematika hodnotenia hráčskeho výkonu v basketbale na základe regis-
trácie kritických prípadov je predmetom skúmania viacerých autorov, predo-
všetkým zahraničných. Existujú viaceré, v mnohých prípadoch obsahovo a kon-
cepčne veľmi rozdielne metódy hodnotenia hráčskeho výkonu v basketbale. 
Mnohé metódy však v súčasnosti nie je možné v plnom rozsahu používať v pra-
xi zo zásadného dôvodu – pravidlá basketbalu sa v poslednom období podstatne 
menili a napríklad zavedenie trojbodovej streľby má zásadný vplyv aj na metódy 
hodnotenia hráčskeho výkonu v basketbale. U nás je táto problematika rozpra-
covaná len v obmedzenom rozsahu, preto ju považujeme za aktuálnu. Základ-
ným teoretickým problémom je rozbor hráčskeho výkonu v basketbale, ktorý je 
zložitým viacfaktorovým javom, ktorý nemožno priamo merať a jeho kvalitu 
a kvantitu môžeme len odhadovať pomocou rôznych ukazovateľov. Môžeme ho 
pozorovať, rôznym spôsobom registrovať a potom analyzovať a hodnotiť. Pri 
hodnotení hráčskeho výkonu v basketbale hrá kľúčovú úlohu validita a reliabili-
ta metód hodnotenia.   
 
ROZBOR PROBLÉMU 
Analýza metód hodnotenia hráčskeho výkonu v basketbale 
Problematika hodnotenia hráčskeho výkonu v basketbale je pre trénerov, učite-
ľov, žiakov i hráčov aktuálnou úlohu, ktorej základným zmyslom je sprostred-
kovať podrobné informácie o hráčskom výkone v stretnutí, a tým zároveň vytvá-
rať podnety na zvyšovanie efektivity tréningového a vyučovacieho procesu. 
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V športových hrách všeobecne patrí hodnotenie hráčskeho výkonu medzi zá-
kladné teoretické i praktické otázky (EJEM, 1970; HOHMANN – BRACK, 
1983; DOBRÝ, 1988; HOLIENKA, 2006). Napriek tomu, že vedecké poznatky 
z tejto oblasti nechýbajú, tréneri väčšinou hodnotia hráčov v zápase na základe 
vlastného pozorovania a skúseností, bez použitia nejakej prepracovanej techniky 
hodnotenia. Najpravdepodobnejším dôvodom tejto skutočnosti je zložitosť prob-
lému, ktorá vyplýva z veľkého počtu determinujúcich faktorov športového vý-
konu v basketbale. 
Prvým východiskom, ktoré sa v súčasnosti uplatňuje pri hodnotení hráčskeho 
výkonu v basketbale je pozorovanie a subjektívne odborné hodnotenie. Pozoro-
vanie sa  realizuje počas stretnutia a potom sa dodatočne spracuje. Predmetom 
pozorovania je efektivita vybraných herných činností. Pri subjektívnom odbor-
nom posudzovaní sa hráči ihneď po stretnutí zoraďujú do poradia od najlepšieho 
po najslabšieho pomocou škály. 
Druhým východiskom hodnotenia hráčskeho výkonu v basketbale je Flanagano-
va metóda (1954) posudzovania kritických prípadov. Táto metóda sa využíva 
v pracovnej psychológii a jej podstatou je, že sa zameriava na hodnotenie najdô-
ležitejších činností daného procesu, kritické prípady. Za kritický prípad sa pova-
žuje všetko, čo výrazne prispieva alebo zabraňuje k dosiahnutiu cieľa. Posudzo-
vanie je založené na zaznamenávaní frekvencie všetkých kritických prípadov. 
Požiadavkou je, aby kritické prípady boli ľahko pozorovateľné, jasne formulo-
vané a jednoznačné. Túto metódu   úspešne aplikovali vo väčšine športových 
hier – v basketbale VÁLKOVÁ (1977), HAGEDORN (1991), TAYLOR (2007), 
v hádzanej SLOVÍK – HAVLÍČEK (1985), HIANIK (2007), vo futbale KA-
ČÁNI (2000), v ľadovom hokeji TÓTH (2003), vo volejbale PŘIDAL (2001). 
Vo svojich prácach sa zamerali na pozitívne a negatívne herné činnosti, ktoré 
hráč realizuje v stretnutí a ktoré ovplyvňujú výkon družstva (aj hráča samého) 
z hľadiska dosiahnutia cieľa hry. Vzhľadom na charakteristiku a špecifiku špor-
tových hier je týchto kritických prípadov veľký počet a ich stupeň významu je 
rozdielny.  
V našej odbornej literatúre sa problematikou hodnotenia hráčskeho výkonu 
v basketbale zaoberal HLUCHÝ (1965), IĽAŠKO (1979), ARGAJ – MIHA-
LIEVIČ (1993), ARGAJ (1995), ARGAJ – TOMÁNEK (1997), ARGAJ (1997), 
ARGAJ (1998), REHÁK (1999), TOMÁNEK (2003), ARGAJ (2006). Zo za-
hraničných autorov sa metódami hodnotenia hráčskeho výkonu v basketbale za-
oberali VÁLKOVÁ (1977), ALPHEIS (1979), UNDERWOOD (1985), STÉB-
LO (1985), DOBRÝ (1988), MARTIN – GROSS (1990), HAGEDORN (1990), 
MANLEY (1990), SROKA (1991) a HAGEDORN (1991),  HECL (1995), TA-
YLOR (2007). Rovnako sa touto problematikou zaoberajú národné 
a medzinárodné basketbalové federácie, ktoré v súvislosti s riadením súťaží na-
vrhujú rôzne varianty hodnotenia hráčskeho výkonu. Ako príklad môžeme u-
viesť National Basketball Association (www.nba.com), International Basketball 
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Federation (www.fiba.com), Slovenskú basketbalovú asociáciu (www.slovak 
basket. sk).  
Pri analýze poznatkov o hodnotení hráčskeho výkonu v edukačnom prostredí 
telesnej výchovy sme zistili, že chýbajú metodické materiály a iné poznatky, 
ktoré by umožňovali učiteľom skvalitňovať tento proces. Je to zarážajúce, keďže 
hodnotenie žiakov v tejto oblasti určujú všetky základné školské dokumenty (U-
čebné osnovy telesnej výchovy pre 5. až 9. ročník základnej školy, Učebné os-
novy telesnej výchovy pre gymnázium a stredné odborné školy – štvorročné 
štúdium, Učebné osnovy gymnázia telesná výchova povinný vyučovací predmet 
– osemročné štúdium). Príklady využitia hodnotenia hráčskeho výkonu v edu-
kačnom prostredí telesnej výchovy a športu uvádzajú SRKALOVÁ (1969), 
DOBRÝ (1988), HECL (1995), ARGAJ (1997), SVOBODA (2000), KASA 
(2002). Pre uvedené metódy hodnotenia hráčskeho výkonu v basketbale platí, že 
v nich existuje niekoľko rôznych pohľadov na riešenie podstaty problému. Tým 
je dosiahnutie čo najväčšej spoľahlivosti a objektivity hodnotenia hráčskeho vý-
konu. Najvýhodnejšie sa preto javí analyzovať len vybrané metódy hodnotenia 
hráčskeho výkonu v basketbale a to postupným rozborom siedmych základných 
rovín tohto problému: 

1. Počet a výber kritických prípadov; 
2. Kvantifikácia kritických prípadov; 
3. Zastúpenie útočných a obranných kritických prípadov; 
4. Zastúpenie pozitívnych a negatívnych kritických prípadov; 
5. Kvantifikácia hráčskeho výkonu; 
6. Prostriedky a techniky pozorovania kritických prípadov; 
7. Validita a reliabilita hodnotenia. 

 

VÝSLEDKY ANALÝZY METÓD HODNOTENIA HRÁČSKEHO  
VÝKONU 
 

Počet a výber kritických prípadov  
Existujú pomerne veľké rozdiely z hľadiska počtu registrovaných kritických prí-
padov. Najväčší počet používa SROKA (1991) – 30 kritických prípadov, naj-
menší STÉBLO (1985), MANLEY (1990) a HAGEDORN (1990) – 8 kritických 
prípadov. Prehľad  vybraných autorov zoradených podľa počtu registrovaných 
kritických prípadov: 

 
SROKA (1991)               30 kritických prípadov 
HLUCHÝ (1965)               20 kritických prípadov 
ARGAJ – MIHALIEVIČ (1993) 18 kritických prípadov 
TAYLOR (2007)               16 kritických prípadov 
ALPHEIS (1979)    14 kritických prípadov 
UNDERWOOD (1985)   14 kritických prípadov 
MARTIN – GROSS (1990)   13 kritických prípadov 
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HAGEDORN (1991)   12 kritických prípadov 
VÁLKOVÁ (1977)   11 kritických prípadov 
IĽAŠKO (1979)    11 kritických prípadov 
STÉBLO (1985)      8 kritických prípadov 
HAGEDORN (1990)   8 kritických prípadov 
MANLEY (1990)         8 kritických prípadov 

 
Počet registrovaných kritických prípadov súvisí predovšetkým so spôsobom ich 
zaznamenávania. Pri priamej registrácii počas zápasu sú možnosti jedného zapi-
sovateľa (väčšinou asistenta trénera) limitované počtom približne 15 kritických 
prípadov. Pri registrovaní väčším počtom osôb je možné registrovať aj väčší po-
čet, praktické skúsenosti však ukazujú, že najvhodnejším spôsobom je, keď je-
den zapisovateľ registruje útočné a druhý obranné kritické prípady pozorované-
ho družstva. Pri nepriamom registrovaní kritických prípadov – najčastejšie pri 
využití videozáznamu – je ich počet prakticky neobmedzený. Pri koncipovaní 
metódy hodnotenia hráčskeho výkonu z hľadiska počtu kritických prípadov je 
nutné brať do úvahy aj praktickú využiteľnosť pozorovaných herných činností. 
Pri veľkom počet (20 a viac) sa čiastočne znižuje ich významová diferenciácia – 
teda to, ktoré kritické prípady sú z hľadiska efektivity hry hráčov rozhodujúce 
a ktoré menej. 
Výber kritických prípadov je podmienený viacerými faktormi. Súvisí s aktuál-
nymi pravidlami basketbalu, so zameraním metódy hodnotenia hráčskeho výko-
nu na vrcholový alebo výkonnostný šport a pod. 
Prehľad kritických prípadov u jednotlivých autorov: 
HLUCHÝ (1965) 
Osobná chyba, súperova osobná chyba, úspešná prihrávka, neúspešná prihrávka, 
úspešné doskočenie lopty v obrane, neúspech pri doskakovaní v obrane, úspešné 
doskočenie lopty v útoku, úspešná streľba spod koša, neúspešná streľba spod 
koša, úspešná streľba zo strednej vzdialenosti, neúspešná streľba zo strednej 
vzdialenosti, úspešná streľba z diaľky, neúspešná streľba z diaľky, úspešný 
trestný bod, neúspešný trestný bod, získané lopty, stratené lopty, kladná obranná 
činnosť, záporná obranná činnosť, hodnotenie trénerom. 
VÁLKOVÁ (1977) 
Streľba z poľa, trestné hody, súperova osobná chyba, získané lopty po streľbe 
v útoku, získané lopty po streľbe v obrane, asistencia, kladný zásah, chybná pri-
hrávka, osobná chyba, body súpera za osobnú chybu, záporný zásah. 
ALPHEIS (1979) 
Doskok v útoku, doskok v obrane, úspešné dopichnutie lopty, neúspešné do-
pichnutie lopty, získané lopty pri driblingu, získané lopty v iných situáciách, 
úspešná streľba, neúspešná streľba, úspešná streľba so súčasným obranným fau-
lom, neúspešná streľba so súčasným obranným faulom, úspešný trestný hod, ne-
úspešný trestný hod, priama strata lopty, nepriama strata lopty. 
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IĽAŠKO (1979) 
Získanie lopty, doskočenie lopty v obrane, zastavenie útoku zadržaním, zastave-
nie súpera blokom, získanie lopty po rozskoku, ak mal súper predtým loptu, 
úspešná streľba, nepresná streľba, doskočenie v útoku, trestný hod úspešný, 
trestný hod neúspešný, strata lopty. 
STÉBLO (1985) 
Počet bodov, ktoré hráč dosiahol, súčet všetkých prihrávok, ktoré znamenali 
kôš, útočné doskakovanie, počet lôpt získaných v poli, obranné doskakovanie, 
počet strát lopty pri prihrávke alebo driblingu, ďalšie straty lopty, počet osob-
ných chýb, pri ktorých súper dosiahol pri trestných bodoch jeden a viac bodov. 
UNDERWOOD (1985) 
Úspešná streľba z poľa, úspešný trestný hod, doskok v útoku, asistencia, neús-
pešná streľba z poľa, neúspešný trestný hod, strata lopty, zdvojenie, doskok 
v obrane, zisk lopty, blokovaná streľba, osobná chyba, technická chyba, faul, ale 
nie pri streľbe. 
HAGEDORN (1990) 
Doskok v útoku, doskok v obrane, zisk lopty, asistencia, aktivita v obrane, blo-
kovaná streľba, strata lopty, index streľby; 
MARTIN – GROSS (1990) 
Doskok v útoku, doskok v obrane, úspešná trojbodová streľba, neúspešná troj-
bodová streľba, úspešná dvojbodová streľba, neúspešná dvojbodová streľba, o-
sobná chyba, asistencia, úspešný trestný hod, neúspešný trestný hod, blokovaná 
streľba, strata lopty, zisk lopty 
MANLEY (1990) 
Počet bodov, doskočené lopty, asistencie, bloková streľba, získané lopty, strate-
né lopty, neúspešná streľba, neúspešné trestné hody. 
HAGEDORN (1991) 
Úspešná trojbodová streľba, úspešná dvojbodová streľba, zisk lopty, doskok 
v útoku, asistencia, úspešný trestný hod, doskok v obrane, blokovaná streľba, 
neúspešná trojbodová streľba, neúspešná dvojbodová streľba, neúspešný trestný 
hod, strata lopty. 
SROKA (1991) 
Úspešná dvojbodová streľba, úspešná trojbodová streľba, úspešné dopichnutie 
lopty, neúspešná dvojbodová streľba, neúspešná trojbodová streľba, neúspešné 
dopichnutie lopty, doskok v útoku, doskok v obrane, asistencie, získané lopty, 
stratené lopty, pasivita v obrane, aktivita v obrane, vyhraný rozskok, prehraný 
rozskok, dva úspešné trestné hody, jeden úspešný a jeden neúspešný trestný hod, 
dva neúspešné trestné hody, jeden úspešný trestný hod, jeden neúspešný trestný 
hod, dva úspešné trestné hody pri 1 + 1, jeden úspešný trestný hod pri 1 + 1, ne-
úspešný trestný hod pri 1 + 1, tri úspešné trestné hody pri 3 TH, dva úspešné 
trestné hody pri 3 TH, jeden úspešný trestný hod pri 3 TH, neúspešné trestné 
hody pri 3 TH, úmyselná osobná chyba, technická chyba, diskvalifikácia. 
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ARGAJ – MIHALIEVIČ (1993) 
Trojbodová streľba úspešná, dvojbodová streľba úspešná, doskok útok, asistencia, 
trestný hod úspešný, stratené lopty, trojbodová streľba neúspešná, dvojbodová streľ-
ba neúspešná, trestný hod neúspešný, osobná chyba na hráča, osobná chyba hráča, 
získané lopty, doskok obrana, blokovaná streľba, prerušenie útoku, tri body súpera 
za osobnú chybu, dva body súpera za osobnú chybu, jeden bod súpera za osobnú 
chybu. 
TAYLOR (2007) 
Počet streleckých pokusov z poľa, počet úspešných streleckých pokusov z poľa, 
počet trestných hodov, počet úspešných trestných hodov, asistencie, doskočené lopty 
v útoku, stratené lopty, počet obdržaných košov pri osobnej obrane, doskočené lopty 
v obrane,  prerážanie na hráča, asistencia pri získanej lopte, prerušenie útoku bez 
získania lopty, blokovaná streľba, získané lopty, získané rozskoky v obrane, osobné 
chyby. 
Prehľad špecifických kritických prípadov niektorých autorov:  
HLUCHÝ (1965) 
Kladná obranná činnosť, záporná obranná činnosť, nedoskočené lopty v obrane (ako 
jediný registruje pri doskakovaní aj počet nedoskočených lôpt – koľkokrát mal hráč 
loptu doskočiť a nedoskočil ju), hodnotenie trénerov (v tomto prípade ide 
o subjektívne hodnotenie trénera a nie o kritický prípad). 
VÁLKOVÁ (1974) 
Body súpera za osobnú chybu, chybná prihrávka, kladný zásah. 
IĽAŠKO (1979) 
Zastavenie útoku zadržaním, zastavenie súpera blokom, získanie lopty po rozskoku, 
ak mal súper predtým loptu. 
STÉBLO (1985) 
Počet osobných chýb, pri ktorých súper dosiahol pri trestných hodoch jeden a viac 
bodov. 
ARGAJ – MIHALIEVIČ (1993) 
Osobná chyba na hráča, prerušenie útoku, tri body súpera za osobnú chybu, dva 
body súpera za osobnú chybu, jeden bod súpera za osobnú chybu. 
ALPHEIS (1979) 
Priama strata lopty, nepriama strata lopty. 
UNDERWOOD (1985) 
Zdvojenie, faul, ale nie pri streľbe. 
HAGEDORN (1990) 
Aktivita v obrane. 
SROKA (1991) 
Vyhraný rozskok, prehraný rozskok, úmyselná osobná chyba, technická chyba, dis-
kvalifikácia. 
TAYLOR (2007) 
Asistencia pri získanej lopte, počet obdržaných košov pri osobnej obrane, prerušenie 
útoku bez získania lopty, získané rozskoky v obrane. 
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Kvantifikácia kritických prípadov 
Kvantifikácia kritických prípadov – určovanie významnosti z hľadiska ich po-
dielu na výkone hráča patrí medzi najzložitejšie problémy súvisiace s hodnote-
ním hráčskeho výkonu v basketbale. Východiskom pri kvantifikácii je základné 
rozdelenie kritických prípadov na: 

a) Pozitívne kritické prípady – napr. hráč získa kontrolu nad loptou (prerušil 
súperovi kontrolu nad loptou); 

b) Negatívne kritické prípady – napr. hráč stratil kontrolu nad loptou (súper 
získal kontrolu nad loptou). 

Z tohto základného rozdelenia vychádza aj väčšina autorov a prideľuje získaným 
loptám + 1 bod a strateným loptám – 1 bod.  
Pri pozitívnych kritických prípadoch väčšina autorov najvyššie hodnotí úspešný 
trojbodový strelecký pokus, čo je možné aj jednoznačne zdôvodniť- prináša pre 
družstvo v rozhodujúcej oblasti najvýraznejší prínos. Kvantifikovanie ostatných 
kladných kritických prípadov je už značne rozdielne, autori pri zdôvodňovaní 
bodových hodnôt vychádzajú z rozdielnych prístupov a mnohí ani pridelené 
hodnoty nezdôvodňujú. 
Pri negatívnych kritických prípadoch sú rozdiely v kvantifikácii ešte výraznej-
šie. Niektorí autori prideľujú najväčšie negatívne hodnotenie stratenej lopte, iní 
technickej chybe alebo diskvalifikácii.  
Z hľadiska kvantifikácie kritických prípadov sa metódy hodnotenia hráčskeho 
výkonu rozdeľujú do dvoch základných skupín: 

a) Metódy, v ktorých kladné a záporné kritické prípady majú rovnaký výz-
nam; 

b) Metódy, v ktorých majú kritické prípady rozdielny význam. 
Celkový prehľad kvantifikácie kritických prípadov jednotlivých autorov (v zá-
tvorke uvádzame index významnosti kritického prípadu): 
HLUCHÝ (1965) 

            Osobná chyba (-1), súperova osobná chyba (+1), úspešná prihrávka (+1), 
neúspešná prihrávka (-1), úspešné doskočenie lopty v obrane (+1), neúspech pri 
doskakovaní v obrane (-1), úspešné doskočenie lopty v útoku (+1), úspešná 
streľba spod koša (+1), neúspešná streľba spod koša (-1), úspešná streľba zo 
strednej vzdialenosti (+1), neúspešná streľba zo strednej vzdialenosti (-1), 
úspešná streľba z diaľky (+1), neúspešná streľba z diaľky (-1), úspešný trestný 
bod (+1), neúspešný trestný bod (-1), získané lopty (+1), stratené lopty (-1), 
kladná obranná činnosť (+1), záporná obranná činnosť (-1), hodnotenie trénerom 
(+15 až -15). 
VÁLKOVÁ (1977) 
(kritické prípady vyjadruje pomocou indexov, ktoré uvádzame v ďalšej časti 
práce)  
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Streľba z poľa, trestné hody, súperova osobná chyba, získané lopty po streľbe 
v útoku, získané lopty po streľbe v obrane, asistencia, kladný zásah, chybná pri-
hrávka, osobná chyba, body súpera za osobnú chybu, záporný zásah. 
ALPHEIS (1979) 
Doskok v útoku (+1), doskok v obrane (+1), úspešné dopichnutie lopty (+1), ne-
úspešné dopichnutie lopty (-1), získané lopty pri driblingu (+1), získané lopty 
v iných situáciách (+1), úspešná streľba (+1), neúspešná streľba (-1), úspešná 
streľba so súčasným obranným faulom (+1), neúspešná streľba so súčasným ob-
ranným faulom (0), úspešný trestný hod (+1), neúspešný trestný hod (-1), priama 
strata lopty (-1), nepriama strata lopty (-1). 
IĽAŠKO (1979) 
Získanie lopty (+2 až +3), doskočenie lopty v obrane (+2), zastavenie útoku za-
držaním (+1), zastavenie súpera blokom (+1), získanie lopty po rozskoku ak mal 
súper predtým loptu (+1), úspešná streľba (+2), nepresná streľba (-1), doskoče-
nie v útoku (+1), trestný hod úspešný (+1), trestný hod neúspešný (-1), strata 
lopty (-1). 
STÉBLO (1985) 
Počet bodov, ktoré hráč dosiahol, súčet všetkých prihrávok, ktoré znamenali kôš 
(+1), útočné doskakovanie (+1,5), počet lôpt získaných v poli (+1,5), obranné 
doskakovanie (+1,2), počet strát lopty pri prihrávke alebo driblingu (-1,5), ďal-
šie straty lopty (-1,2), počet osobných chýb, pri ktorých súper dosiahol pri trest-
ných bodoch jeden a viac bodov (-1). 
UNDERWOOD (1985) 
Úspešná streľba z poľa (+1,3), úspešný trestný hod (+0,7), doskok v útoku 
(+1,2), asistencia (+0,7), neúspešná streľba z poľa (-0,8), neúspešný trestný hod 
(-0,8), strata lopty (-1), zdvojenie hráča (-0,5), doskok v obrane (+1), zisk lopty 
(+1), blokovaná streľba (+0,5), osobná chyba (-0,7), technická chyba (-2), faul, 
ale nie pri streľbe (-0,5). 
HAGEDORN (1990) 

          Doskok v útoku (+1,5), doskok v obrane (+2), zisk lopty (+2), asistencia (+1,5), 
aktivita v obrane (+1), blokovaná streľba (+1), strata lopty (-2), index streľby. 
MARTIN – GROSS (1990) 
Doskok v útoku (+1), doskok v obrane (+1), úspešná trojbodová streľba (+3), 
neúspešná trojbodová streľba (-3), úspešná dvojbodová streľba (+2), neúspešná 
dvojbodová streľba (-2), osobná chyba (-2), asistencia (+2), úspešný trestný hod 
(+2), neúspešný trestný hod (-2), blokovaná streľba (+1), strata lopty (-2), zisk 
lopty (+2). 
MANLEY (1990) 
(kritické prípady vyjadruje pomocou indexov, ktoré uvádzame v ďalšej časti 
práce) 

          Počet bodov, doskočené lopty, asistencie, bloková streľba, získané lopty, 
stratené lopty, neúspešná streľba, neúspešné trestné hody. 
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HAGEDORN (1991) 
Úspešná trojbodová streľba (+9), úspešná dvojbodová streľba (+8), zisk lopty 
(+7), doskok v útoku (+6), asistencia (+5), úspešný trestný hod (+4), doskok 
v obrane (+3), blokovaná streľba (+2), neúspešná trojbodová streľba (-2), neús-
pešná dvojbodová streľba (-3), neúspešný trestný hod (-4), strata lopty (-5). 
SROKA (1991) 

          Úspešná dvojbodová streľba (+2), úspešná trojbodová streľba (+3), úspešné 
dopichnutie lopty (+4), neúspešná dvojbodová streľba (-2), neúspešná trojbodo-
vá streľba (-2), neúspešné dopichnutie lopty (0), doskok v útoku (+2), doskok 
v obrane (+1), asistencia (+2), získaná lopta (+3), stratená lopta (0 až –4), pasi-
vita v obrane (-2), aktivita v obrane (+1), vyhraný rozskok (+1), prehraný roz-
skok (0), dva úspešné trestné hody (+2), jeden úspešný a jeden neúspešný trest-
ný hod (+1), dva neúspešné trestné hody (-2), jeden úspešný trestný hod (+1), 
jeden neúspešný trestný hod (-1), dva úspešné trestné hody pri 1 + 1 (+3), jeden 
úspešný trestný hod pri 1 + 1 (+1), neúspešný trestný hod pri 1 + 1 (-2), tri 
úspešné trestné hody pri troch trestných hodoch (+3), dva úspešné trestné hody 
pri 3 trestných hodoch (+2), jeden úspešný trestný hod pri troch trestných ho-
doch (0), neúspešné trestné hody pri troch trestných hodoch (-3), úmyselná o-
sobná chyba (-3), technická chyba (-10), diskvalifikácia (-20). 
ARGAJ – MIHALIEVIČ (1993) 
Trojbodová streľba úspešná (+5), dvojbodová streľba úspešná (+4), doskok 
v útoku (+3), asistencia (+2), trestný hod úspešný (+1), stratená lopta (-5), troj-
bodová streľba neúspešná (-3), dvojbodová streľba neúspešná (-3), trestný hod 
neúspešný (-1), osobná chyba na hráča (+1), osobná chyba hráča (-1), získaná 
lopta (+5), doskok v obrane (+4), blokovaná streľba (+3), prerušenie útoku (+2), 
tri body súpera za osobnú chybu (-3), dva body súpera za osobnú chybu (-2), 
jeden bod súpera za osobnú chybu (-1). 
TAYLOR (2007) 
Neúspešná streľba z poľa (-0,75), úspešná streľba z poľa (+2), neúspešný trestný 
hod (-0,75), úspešný trestný hod (+1), asistencia (+1), doskok v útoku (+1,5), 
stratená lopta (-1,5), počet obdržaných košov pri osobnej obrane (-0,5), doskok 
v obrane (+1), získané prerážanie (+2), asistencia pri získanej lopte (+0,5), pre-
rušenie útoku (+0,5), blokovaná streľba (+1), získaná lopta (+1), získaný roz-
skok (+1), osobná chyba (-1). 
Špecifickú skupinu tvoria autori, ktorí kritické prípady vyjadrujú pomocou urči-
tých indexov ( VÁLKOVÁ, 1974; HAGEDORN, 1990; MANLEY, 1990). 
VÁLKOVÁ (1974) 
Index streľby určuje pomocou vzťahu: 
 

    % úspešnosti  .   počet úspešných pokusov               1 
Si =     · 

                      počet odohraných minút                         100               
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Index trestných hodov:                                     
                  % úspešnosti  .  počet úspešných pokusov 
     ITh  =  ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                           10 000 

Indexy ostatných kritických prípadov vždy ako podiely: 

                          počet kritických prípadov 
                 I =     ––––––––––––––––––––– 
                            počet odohraných minút 
 
HAGEDORN  (1990) vyjadruje streľbu podobne ako VÁLKOVÁ (1974). 
MANLEY (1990) pri hodnotení hráčskeho výkonu vychádza zo vzťahu, ktorým 
vyjadruje hernú produktivitu hráča  v stretnutí: 
PB + [( DL + ZL – SL – NS ) . 0 ,9275] + (A . 1,0725 ) . (NTH . 0,7677)  +  BS 
= Kredit 
PB – počet bodov, ktoré hráč dosiahol v zápase, 
DL – počet doskočených lôpt v obrane aj v útoku, 
ZL – počet získaných lôpt, 
SL – počet stratených lôpt, 
NS – počet neúspešných streleckých pokusov z poľa, 
A   -  počet asistencii, 
NTH – počet neúspešných trestných bodov, 
BS – počet blokovanej streľby. 
 
Zastúpenie útočných a obranných kritických prípadov 
Táto oblasť patrí medzi kľúčové problémy metód hodnotenia hráčskeho výkonu 
v basketbale. Dôvodom je súčasný vývoj basketbalu vo svete (vývojové tenden-
cie), v ktorom koncepcia a systém hry sú založené na rovnomernom zvládnutí 
útočnej aj obrannej fázy hry. Rovnako platí, že útočná a obranná fáza hry je rov-
nako dôležitá. Tento trend potvrdili aj posledné najvýznamnejšie svetové bas-
ketbalové turnaje a majstrovstvá. Z hľadiska tohto vývoja je potrebné analyzo-
vať zastúpenie útočných a obranných kritických prípadov v metódach hodnote-
nia hráčskeho výkonu. 
Ak majú totiž metódy rešpektovať rovnakú dôležitosť útočnej aj obrannej fázy 
hry, má tomu zodpovedať aj pomer útočných a obranných kritických prípadov. 
Kritické prípady sa môžu vyskytovať: 
a) V útočnej fáze hry  (streľba, útočné doskakovanie, asistencie, stratené lopty);  
b) V obrannej fáze hry (obranné doskakovanie, získané lopty, blokovaná streľ-

ba). 
Niektoré kritické prípady sa môžu vyskytovať a útočnej aj obrannej fáze hry. Sú 
to kritické prípady – osobná chyba, osobná chyba na hráča, technická chyba, 
nešportová osobná chyba. Tieto kritické prípady charakterizujeme ako obojfá-
zové kritické prípady. 
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Z porovnania vyplýva, že väčšina autorov vo svojich metódach hodnotenia hráč-
skeho výkonu v basketbale preferuje útočné kritické prípady. Tým sa však zni-
žuje význam obranných kritických prípadov, čo sa odzrkadľuje v nižšom vý-
slednom ohodnotení hráčov, ktorí mali viac kladných zásahov do hry – kritic-
kých prípadov v obrannej fáze hry, ako hráčov, ktorí mali viac kladných kritic-
kých prípadov v útočnej fáze hry. Základné porovnanie počtu útočných, obran-
ných a obojfázových kritických prípadov je v tabuľke 1 a grafe 1. 

 
Tabuľka 1  Porovnanie počtu útočných, obranných a obojfázových kritických 

prípadov 
 

METÓDA ÚTOČNÉ KP OBRANNÉ KP OBOJFÁZOVÉ KP

Alpheis 11 3 0 
Argaj 9 7 2 
Argaj – Mihaievič 9 7 2 
Hagedorn (90) 4 4 0 
Hagedorn (91) 9 3 0 
Hluchý 12 5 3 
Ilaško 6 5 0 
Manley 5 2 1 
Martin-Gross 9 3 1 
Stéblo 5 2 1 
Stroka 21 5 5 
Taylor 7 6 2 
Underwood 8 4 2 
Válková 5 2 4 
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Obr. 1 Porovnanie počtu útočných, obranných a obojfázových kritických prípadov 
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Rovnomerné zastúpenie útočných a obranných kritických prípadov je len 
v metóde HAGEDORNA (1990). Útočné kritické prípady preferujú autori (uvá-
dzané v poradí podľa rozdielu medzi útočnými a obrannými kritickými prípad-
mi): SROKA (1991) (21 útočných – 4 obranné) rozdiel 17, ALPHEIS (1979) 
(11 – 3) rozdiel 8, HLUCHÝ (1965) (12 – 5) rozdiel 7, MARTIN – GROSS 
(1990) (9 – 3) rozdiel 6, HAGEDORN (1991) (9 – 3) rozdiel 6, UNDERWOO-
OD (1985) (8 – 4) rozdiel 4, MANLEY (1990) (5 – 2) rozdiel 3, STÉBLO 
(1985) (5 – 2) rozdiel 3, VÁLKOVÁ (1974) (5 – 2) rozdiel 3, ARGAJ – MI-
HALIEVIČ (1993) (9 – 7) rozdiel 2, TAYLOR (2007) (7 – 6) rozdiel 1, IĽAŠ-
KO (1979) (6 – 5) rozdiel 1. 

Zastúpenie pozitívnych a negatívnych kritických prípadov 
Pri analyzovaní vzájomného pomeru pozitívnych a negatívnych kritických prí-
padov v metódach hodnotenia hráčskeho výkonu v basketbale sa vychádza 
z dôležitého predpokladu: ich rovnomerné zastúpenie dáva hráčovi pocit istoty, 
prípadné chybné činnosti môže napraviť. Podporuje sa tým jeho herná aktivita, 
ktorá výrazne ovplyvňuje hru družstva. Je zaujímavé, že SROKA (1991) regis-
truje aj neutrálne kritické prípady – hodnotené nulou (neúspešné dopichnutie 
lopty do koša, neúspešný rozskok, jeden úspešný pokus pri dvoch trestných ho-
doch, jeden úspešný pokus pri troch trestných hodoch); rovnako aj ALPHEIS 
(1979) považuje za neutrálny kritický prípad neúspešnú streľbu so súčasným 
faulom. Základný prehľad zastúpenia pozitívnych, negatívnych a neutrálnych 
kritických prípadov je v tabuľke 2 a grafe 2. 
Tabuľka 2  Zastúpenie pozitívnych, negatívnych a neutrálnych kritických prí-

padov  
 

METÓDA POZITÍVNE 
KP 

NEGATÍVNE 
KP 

NEUTRÁLNE 
KP 

1. Hluchý 10 10 0 
2. Válková 7 4 0 
3. Ilaško 8 3 0 
4. Stéblo 5 3 0 
5. Argaj 10 8 0 
6. Alpheis 8 5 1 
7. Underwood 8 6 0 
8. Martin-Gross 8 5 0 
9. Hagedorn (90) 7 1 0 
10. Manley 5 3 0 
11. Stroka 15 11 4 
12. Hagedorn (91) 8 4 0 
13. Argaj – Mihalievič 10 8 0 
14. Taylor 10 5 0 
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Optimálne z hľadiska využitia hodnotenia hráčskeho výkonu v praxi je, keď po-
čet pozitívnych a negatívnych kritických prípadov je rovnaký. Nie príliš vhodný 
je stav, keď sú v metóde hodnotenia hráčskeho výkonu v prevahe len pozitívne 
kritické prípady. Táto skutočnosť môže viesť hráčov k nezodpovednému spôso-
bu hry – negatívne prípady sa neregistrujú, a teda neznamenajú pre hráča žiadnu 
stratu. Registrovať v prevažnej miere len negatívne kritické prípady je z hľadis-
ka podstaty problému nelogické.  
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Obr. 2  Zastúpenie pozitívnych, negatívnych a neutrálnych kritických prípadov 
 
Kvantifikácia hráčskeho výkonu 
Vyjadrovanie celkovej úspešnosti hráča v stretnutí patrí medzi najdôležitejšie 
časti celej problematiky hodnotenia hráčskeho výkonu v basketbale. Jednak su-
marizuje všetky čiastkové prvky tohto systému a jednak slúži ako výsledná 
a rozhodujúca informácia pre trénerov a hráčov. Celkové výsledky sa využívajú: 

1. Bezprostredne po skončení zápasu na vyjadrenie výkonu hráčov, hráči 
dostávajú okamžitú informáciu o kladných aj záporných zásahoch do hry, majú 
možnosť porovnávať svoj výkon v zápase s ostatnými spoluhráčmi, prípadne 
s predchádzajúcimi zápasmi. Tréner má možnosť použiť objektívne ukazovatele 
na analýzu zápasu a – čo je v súčasnosti už pomerne bežné – aj na určenie platov 
hráčom. 

2. S určitým časovým odstupom sa získané údaje využívajú ako spätno-
väzbové informácie pre riadenie tréningového procesu, jednotlivé kritické prí-
pady sa analyzujú, vypracúvajú sa podklady pre zostavenie obsahu mikrocyklov, 
mezocyklov a podobne. 

3. Po skončení sezóny sa vyhodnocujú výsledky všetkých zápasov, zmeny 
hodnôt jednotlivých kritických prípadov v priebehu sezóny a zostavujú sa mode-
lové charakteristiky hráčov. Takáto evidencia je v basketbalovo vyspelých štá-
toch už niekoľko rokov bežnou súčasťou tréningového procesu, žiaľ, u nás sa 
využíva len ojedinele. Ako príklad uvádzame hodnoty jednotlivých kritických 
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prípadov Karla Malona z družstva Utah Jazz v jednotlivých sezónach, v dlhodo-
bej časti súťaže, v playoff a v “stretnutiach hviezd“ (tab. 3). Tieto údaje sa v za-
hraničí označujú ako herná štatistika (game statistics). 
 
Tabuľka 3  Herná štatistika hráča Karla Malona v NBA 

Vysvetlenie používaných skratiek:  

GMS počet odohraných zápasov,  
MINS počet odohraných minút,  
FGM počet úspešných streleckých pokusov z hry,  
FGA počet streleckých pokusov z hry,  
PCT percento úspešnosti streľby z hry,  
3PM počet úspešných trojbodový streleckých pokusov,  
3PA počet trojbodový streleckých pokusov, 
PCT percento úspešnosti trojbodovej streľby,  
FTM počet úspešných trestných bodov, 
PCT percento úspešnosti trestných hodov,  
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REBS počet doskočených lôpt,  
ASS počet asistencií,  
STL počet získaných lôpt,  
BLK počet úspešnej blokovanej streľby, 
PTS celkový počet bodov,  
AVE priemer bodov na zápas.  
 
Základným problémom je spôsob, ako sa vyjadruje výsledná hodnota hráčskeho   
výkonu. Existujú zásadné rozdiely v metódach sledovaných autorov, ktoré mô-
žeme rozdeliť do určitých kategórií: 

1. Metódy, v ktorých sa výsledná hodnota vyjadruje ako rozdiel sumy klad-
ných a záporných kritických prípadov – HLUCHÝ (1965) a ALPHEIS 
(1979); 

2. Metódy, v ktorých sa výsledná hodnota vyjadruje ako rozdiel sumy inde-
xov kladných a indexov záporných kritických prípadov – IĽAŠKO 
(1979), UNDERWOOD (1985), MARTIN – GROSS (1990), HAGE-
DORN (1990), SROKA (1991) a HAGEDORN (1991), ARGAJ – MI-
HALIEVIČ (1993), TAYLOR (2007). Index  kritického prípadu  predsta-
vuje súčin frekvencie  výskytu kritického prípadu a jeho indexu významu; 

3. Metódy, v ktorých sa výsledná hodnota vyjadruje ako rozdiel frekvencie 
kladných a záporných kritických prípadov v prepočte na jednu minútu – 
VÁLKOVÁ (1974) a STÉBLO (1985). VÁLKOVÁ (1974) vyjadruje 
všetky registrované kritické prípady ako podiel sumy danej činnosti 
a odohraných minút a hovorí o indexov. Ako príklad uvádzame výpočet 
indexu asistencií:  
                  počet A 

           Ai = –––––––––––––––––––––– 
          počet odohratých minút       
           
STÉBLO (1985) pri hodnotení hráčskeho výkonu vychádza zo vzťahu: 
 

                     J + R + 1,5 + 1,5 P + 1,2 B – (1,5 K + 1,2 T + C) 
           E = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
                  t    
           kde            
           E je koeficient všeobecnej efektivity hráča v zápase,   
  J je počet bodov, ktoré hráč dosiahol,     
  R je súčet všetkých prihrávok, ktoré znamenali kôš,   
  A   je útočné doskakovanie,        
           P je počet lôpt získaných v poli,       
          B je obranné doskakovanie,      
 K  je počet strát lôpt pri prihrávke alebo driblingu,   
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 T sú ďalšie straty lôpt,       
 C je počet osobných chýb, pri ktorých súper dosiahol trestnými hodmi  

aspoň jeden bod 
 t          je čas v minútach, ktoré hráč odohral.     

Takto získané hodnoty predstavujú vlastne relatívny hráčsky výkon – po-
čet bodov, ktorý pripadá na jednu minútu hry.  

4. Metóda, v ktorej sa hráčovi určuje ako ukazovateľ výkonnosti v zápase 
kredit (MANLEY, 1990). Hodnotu kreditu určuje vzťah:                          

C  =  PTS  +  [ (REB  +  STL  -  TO  -  MFG)  .  0,9275]  +  (AST  .  1,0725)  
-  (MFT  . 0,7677) + BLK                              

 
VYSVETLENIE SKRATIEK 
C kredit na zápas (hodnota hráčskeho výkonu),   
 PTS počet bodov, ktoré hráč dosiahol,     
 REB počet doskočených lôpt,        
STL počet získaných lôpt,       
 TO počet stratených lôpt,       
 MFG počet neúspešných streleckých pokusov z poľa,   
 AST počet asistencií,         
MFT počet neúspešných trestných hodov,     
 BLK počet blokovanej streľby. 

 
Zásadný rozdiel je predovšetkým v tom, či autori vyjadrujú výslednú hodnotu 
ako absolútnu alebo relatívnu. VÁLKOVÁ (1974) a STÉBLO (1985) vyjadrujú 
výslednú hodnotu ako podiel celkového počtu získaných bodov a počtu odohra-
ných minút – to znamená, že takto získaná hodnota predstavuje relatívny hráč-
sky výkon. HLUCHÝ (1965), IĽAŠKO (1979), ALPHEIS (1979), UNDER-
WOOD (1985), MARTIN – GROSS (1990), HAGEDORN (1990), MANLEY 
(1990), SROKA (1991) a HAGEDORN (1991), ARGAJ – MIHALIEVIČ 
(1993), TAYLOR (2007) vo svojich metódach hodnotenia hráčskeho výkonu 
v basketbale vychádzajú z jeho chápania ako absolútnej veličiny – vyjadrujú ho 
ako rozdiel sumy kladných a záporných kritických prípadov bez ohľadu na počet 
odohraných minút. Niektorí z nich počet odohraných minút sledujú a využíva ho 
ako pomocný ukazovateľ predovšetkým pri kaučovaní.  
Prostriedky a techniky pozorovania kritických prípadov 
Spôsob registrácie kritických prípadov v sledovaných metódach sa delí na pria-
me zaznamenávanie počas zápasu a na vyhodnocovanie videozáznamu po skon-
čení zápasu. Priame zaznamenávanie používajú autori vtedy, keď im to umožňu-
je počet sledovaných kritických prípadov a často ho realizujú aj dvaja pracovní-
ci. Používajú sa pri tom rozličné formuláre, ktoré sa koncepčne delia podľa toho, 
či kritické prípady zaznamenávajú oddelene pre každého hráča, alebo spoločne 
pre celé družstvo. Výhoda oddeleného zaznamenávania je predovšetkým v tom, 
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že poskytuje trénerom okamžité informácie o každom hráčovi počas zápasu, čo 
je dôležité pri kaučovaní. V poslednom čase sa namiesto formulárov začínajú 
používať osobné počítače, ktoré uľahčujú predovšetkým zaznamenávanie kritic-
kých prípadov a následné štatistické spracovanie výsledkov. Ich nevýhodou je 
však to, že informácie dostáva tréner až po skončení zápasu, prípadne polčasu. 
Väčšina autorov používa špecifické záznamové formuláre a značky kritických 
prípadov. 
Validita a reliabilita hodnotenia 
Hodnotenie hráčskeho výkonu v basketbale je určitým druhom pedagogického 
merania, pri ktorom hrá dôležitú úlohu jeho validita (obsahová platnosť hodno-
tenia hráčskeho výkonu) a reliabilita (spoľahlivosť,  presnosť hodnotenia hráč-
skeho výkonu).  
Z analyzovaných metód hodnotenia hráčskeho výkonu v basketbale sa validitou 
a reliabilitou hodnotenia podrobnejšie zaoberala len VÁLKOVÁ (1974). Tá 
konštatuje, že základným problémom určovania reliability metódy hodnotenia 
výkonu hráča v basketbale je, že každé stretnutie prebieha za úplne iných pod-
mienok. Nie je možné zabezpečiť štandardné podmienky, aby sa daná metóda 
overila v inom stretnutí. V každom stretnutí je hráčsky výkon tvorený všetkými 
interakciami hráča s jeho okolím (spoluhráči, súperi, rozhodcovia, diváci). Preto 
na posúdenie reliability metódy hodnotenia výkonu hráča doporučuje použiť 
koreláciu viacerých posudzovateľov pomocou Kendallovho koeficientu zhody. 
Pri určovaní validity hodnotenia výkonu hráča v basketbale je dôležité posúdiť 
či sa hodnotí to čo sa hodnotiť má – teda hráčsky výkon. Tu je východiskom ob-
sahová validita, ktorej podstatou je výber vhodných položiek do meracieho pros-
triedku (kritických prípadov do metódy hodnotenia hráčskeho výkonu). Vhodnú 
techniku na zisťovanie veľkosti obsahovej validity navrhol AIKEN (1985).  
 
VÝSLEDKY A ZÁVERY 
 
Hodnotenie hráčskeho výkonu v basketbale: 

1. Vzhľadom na výrazné zmeny pravidiel basketbalu, ktoré medzinárodná 
basketbalová federácia FIBA schválila v posledných rokoch (trojbodová 
streľba, pravidlo striedavého držania lopty, chyby družstva), stratili nie-
ktoré z uvedených metód hodnotenia hráčskeho výkonu v basketbale ak-
tuálnosť. 

2. Väčšina uvedených metód hodnotenia hráčskeho výkonu v basketbale je 
určená pre edukačné prostredie športu. 

3. Hodnotenie hráčskeho výkonu v basketbale v edukačnom prostredí tele-
snej výchovy je jednou zo základných úloh, ktorá vyplýva z príslušných 
učebných osnov pre základné a stredné školy.   
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Výsledky a závery analýzy metód hodnotenia hráčskeho výkonu 
Počet kritických prípadov: 

1. Existujú pomerne veľké rozdiely v počte registrovaných kritických prípa-
dov; 

2. Počet registrovaných kritických prípadov limituje spôsob ich  pozorovania 
a registrácie; 

3. Pri registrácii veľkého počtu kritických prípadov (20 a viac) sa znižuje ich 
významová diferenciácia. 

Výber kritických prípadov: 
1. Kritické prípady odporúčame vyberať primerane pre vekovú a výkonnos-

tnú kategóriu, aby sa mohli interpretovať ako spätnoväzbová informácia 
v edukačnom prostredí telesnej výchovy a športu; 

2. Každý kritický prípad, ktorý sa použije v metóde hodnotenia hráčskeho 
výkonu, musí byť jasne a jednoznačne definovaný, aby pri používaní me-
tódy nedochádzalo ku skresleným výsledkom; 

3. Výberu kritických prípadov do metód hodnotenia hráčskeho výkonu by 
mala predchádzať logická analýza ich významnosti vo vzťahu ku efektivi-
te hry hráčov a družstiev; 

4. Pri výbere kritických prípadov v edukačnom prostredí športu je vhodné 
brať do úvahy aj možnosť využitia výsledkov hodnotenia hráčskeho vý-
konu v nadväznosti na národné a medzinárodné basketbalové federácie. 
V súlade s týmto trendom FIBA v súčasnosti vyžaduje v rámci svojich sú-
ťaží vyhodnocovanie hernej štatistiky, medzi ktorými nechýbajú ani kri-
tické prípady: 

- počet odohraných minút, 
- dvojbodová streľba (úspešné pokusy, neúspešné pokusy, % úspeš-

nosti), 
- trojbodová streľba  (úspešné pokusy, neúspešné pokusy, % úspeš-

nosti), 
- trestné hody (úspešné pokusy, neúspešné pokusy, % úspešnosti), 
- doskakovanie v obrane, 
- doskakovanie v útoku, 
- doskakovanie spolu, 
- asistencie, 
- osobné chyby, 
- stratené lopty, 
- získané lopty, 
- blokovaná streľba, 
- počet dosiahnutých bodov; 

5. Vzhľadom na zmeny pravidiel basketbalu nie je možné v súčasnosti 
v plnom rozsahu používať niektoré metódy hodnotenia hráčskeho výkonu 
(z hľadiska výberu kritických prípadov nastali zásadné zmeny). Sú to me-
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tódy autorov HLUCHÝ (1965), VÁLKOVÁ (1974), IĽAŠKO (1979), 
STÉBLO (1983), ALPHEIS (1979), UNDERWOOD (1985), MARTIN – 
GROSS (1990) a HAGEDORN (1990); 

6. Z hľadiska terminológie je vhodné používať také názvy kritických prípa-
dov, ktoré zodpovedajú anglickým ekvivalentom v súčasnosti používa-
ných Medzinárodnou basketbalovou federáciou (FIBA) v rámci oficiálnej 
štatistiky zo zápasov. 

7. Navrhujeme v tejto oblasti používať termín herná štatistika namiesto ne-
presného termínu technický zápis (ARGAJ, 1996). 

Kvantifikácia kritických prípadov:  
1. Pri hodnotení hráčskeho výkonu v basketbale na základe registrácie kri-

tických prípadov je ich kvantifikácia základným predpokladom zvyšova-
nia objektívnosti metódy;  

2. Z hľadiska podstaty metód hodnotenia hráčskeho výkonu v basketbale – 
snahy o čo najvyššiu objektívnosť hodnotenia – je zaraďovanie neutrál-
nych kritických prípadov samoúčelné; 

3. Je potrebná inovácia metód hodnotenia hráčskeho výkonu v basketbale 
vzhľadom na zmeny pravidiel basketbalu; 

4. Za základ kvantifikácie kritických prípadov herných činností považujeme 
vzťahy: 

- získanie kontroly nad loptou alebo stratu kontroly nad loptou; 
- pozitívna zmena skóre alebo negatívna zmena skóre; 
- herná činnosť, ktorá prispieva k pozitívnej zmene skóre alebo k negatívnej 
zmene skóre.  

Zastúpenie útočných a obranných kritických prípadov: 
1. Z hľadiska základného porovnania počtu kritických prípadov vyrovnaný 

počet útočných a obranných kritických prípadov uvádza HAGEDORN 
(1990). V ostatných metódach autori preferujú útočné kritické prípady, 
najvýraznejšie SROKA (1991) 21 útočných a 4 obranné kritické prípady;  

2. Z hľadiska porovnania pomerových koeficientov vyplýva, že v metóde 
HAGEDORNA (1991) sú preferované útočné kritické prípady, v metó-
dach ARGAJ – MOHALIEVIČ (1993) a MARTIN – GROSS (1990) sú 
preferované obranné kritické prípady.  

3. Problém zastúpenia útočných a obranných kritických prípadov v metó-
dach hodnotenia hráčskeho výkonu v basketbale, ich vzájomný pomer 
autori metód nerozoberajú. Len v metóde ARGAJ – MIHALIEVIČ 
(1993) sa uvádza ako východisko potreba dosiahnuť rovnomerné zastúpe-
nie útočných aj obranných kritických prípadov z hľadiska ich počtu. 

4. Pri posudzovaní kritických prípadov je najvhodnejšie vytvoriť tri základ-
né kategórie: 
a) útočné kritické prípady (streľba, doskok v útoku, asistencie, stratené 
lopty); 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 10 
___________________________________________________________________________ 

 24

b) obojfázové kritické prípady (osobné chyby, osobné chyby na hráča);
 c) obranné kritické prípady (získané lopty, doskok v obrane, blokovaná 
streľba). 
V tomto prehľade sú uvedené kritické prípady, ktoré sa v súčasnosti naj-
častejšie registrujú v súvislosti s hodnotením hráčskeho výkonu v basket-
bale. 

5. Pri koncipovaní metód hodnotenia hráčskeho výkonu v basketbale je pot-
rebné rešpektovať súčasné vývojové trendy v basketbale (rovnaký dôraz 
na útočnú aj obrannú fázu hry), z čoho vyplýva požiadavka na rovnomer-
né zastúpenie útočných aj obranných kritických prípadov. 

6. Pri posudzovaní vzájomného pomeru útočných a obranných kritických 
prípadov vychádzať z pomerového koeficientu, pričom hodnoty modelo-
vých charakteristík výskytu kritických prípadov je potrebné v určitých ča-
sových obdobiach inovovať (za vhodný interval možno prevažovať štvor-
ročné obdobie). 

Zastúpenie pozitívnych a negatívnych kritických prípadov: 
1. Z hľadiska základného porovnania počtu pozitívnych a negatívnych kri-

tických prípadov rovnomerné zastúpenie kritických prípadov obsahuje 
metóda HLUCHÉHO (1965); 

2. Autori VÁLKOVÁ (1974), IĽAŠKO (1979), STÉBLO (1985), ARGAJ – 
MIHALIEVIČ (1993), ALPHEIS (1979), UNDERWOOD (1985), MAR-
TIN – GROSS (1990), HAGEDORN (1990), MANLEY (1990), SROKA 
(1991), HAGEDORN (1990), ARGAJ – MIHALIEVIČ (1993) a TAY-
LOR (2007)  v metódach hodnotenia hráčskeho výkonu uvádzajú prevahu 
pozitívnych kritických prípadov; 

3. Pomer 7 pozitívnych ku 1 negatívnemu kritickému prípadu v metóde 
HAGEDORNA (1990) je neprimeraný. To, že sa registruje len jeden zá-
porný kritický prípad vlastne umožňuje hráčom robiť v zápase množstvo 
chýb, ktoré sa vo výslednom hodnotení neprejavujú; 

4. Z hľadiska pomerového koeficientu kritických prípadov rovnomerné za-
stúpenie pozitívnych a negatívnych kritických prípadov (minimálne väčší 
podiel pozitívnych kritických prípadov) uvádzajú autori ARGAJ – MI-
HALIEVIČ (1993) a MARTIN – GROSS (1990). Dvojnásobne väčšie za-
stúpenie pozitívnych kritických  prípadov je v metóde HAGEDORNA 
(1991) je neprimerané; 

5. Pri koncipovaní metód hodnotenia hráčskeho výkonu v basketbale je 
z hľadiska vzájomného pomeru pozitívnych a negatívnych kritických prí-
padov je dôležité vychádzať z ich rovnomerného zastúpenia, ktoré umož-
ňuje hráčom prípadné negatívne zásahy do hry kompenzovať pozitívnymi. 
Tak je vedený snahou dosiahnuť čo najviac kladných bodov a zároveň vie 
posúdiť aj negatívny vplyv záporných bodov, čo ho vedie ku zodpovednej 
hre; 
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6. Doporučujeme pozitívne a negatívne kritické prípady hodnotiť na základe 
pomerového koeficientu, ktorý zohľadňuje modelové frekvencie výskytu 
kritických prípadov a ich index významu. 

Kvantifikácia hráčskeho výkonu: 
1. Vyjadrovanie výslednej hodnoty hráčskeho výkonu v basketbale v rela-

tívnej hodnote nepovažujeme za správne. Podiel hráča na výkone družstva 
vyplýva z jeho bodového prínosu z absolútneho hľadiska. Napríklad keď 
hráč A dosiahol 20 bodov, je lepší ako hráč, ktorý dosiahol 10 bodov. Z 
hľadiska objektívnosti hodnotenia nie je možné vyjadrovať výslednú hod-
notu ako podiel získaných bodov a odohraného času (ako relatívnu hodno-
tu), pretože nie je reálne (objektívne) predpokladať, že hráč, ktorý hral 5 
minút a dosiahol 10 bodov by hral rovnako efektívne aj vtedy, keby hral 
40 minút. Preto doporučujeme hodnotiť hráčsky výkon v absolútnych 
hodnotách. 

2. Relatívnu hodnotu hráčskeho výkonu doporučujeme ako podklad k riadia-
cej činnosti trénera počas vedenia družstva v zápase. Môže doporučiť ne-
chať hrať dlhšie hráča, ktorý dosiahol vysokú relatívnu hodnotu hráčske-
ho výkonu. 

3. Výslednú hodnotu hráčskeho výkonu navrhujeme označovať herná efek-
tivita. Hernú efektivitu určujú kladné a záporné kritické prípady herných 
činností hráčov v stretnutí. Hráčsky výkon je jav komplexnejší, ktorý ne-
môžeme priamo merať a okrem hernej efektivity ho tvoria aj ďalšie fakto-
ry a ich vzájomné väzby, ktoré vyplývajú zo špecifických podmienok 
stretnutia (herná aktivita, participácia na hernom výkonu družstva, plnenie 
hráčskych úloh).     

Prostriedky a techniky zaznamenávania kritických prípadov: 
1. Na zaznamenávanie kritických prípadov sa využíva priama a nepriama 

registrácia; 
2. Kritické prípady sa registrujú spoločne pre celé družstvo alebo každého 

hráča osobitne; 
3. Uplatnenie jednotlivých kategórií a konkrétnych spôsobov závisí od cieľa, 

ktorý metóda sleduje, od počtu registrovaných prípadov a od možností 
využitia záznamovej techniky. 

4. Z hľadiska využitia pozorovaných kritických prípadov v priebehu súťaž-
ného stretnutia (kaučovanie) je najvýhodnejšie použiť priamu registráciu, 
ktorá poskytuje trénerovi okamžité informácie počas hry a použiť regis-
trovanie kritických prípadov do záznamového formulára pre každého hrá-
ča osobitne. 

5. Pri koncipovaní metód hodnotenia hráčskeho výkonu v basketbale 
z hľadiska spôsobu registrácie kritických prípadov doporučujeme rešpek-
tovať požiadavky praxe, ktoré možno zhrnúť do bodov: 
a) jednoduchá manipulácia (časovo nenáročná metóda), 
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b) zachytenie čo najväčšieho počtu kritických prípadov,  
c) malé materiálové náklady a nároky na personál,  
 d) prehľadné znázornenie výsledkov, 
e) rýchle predloženie výsledkov. 

Validita a reliabilita hodnotenia hráčskeho výkonu:    
Na základe poznatkov VÁLKOVEJ (1974) doporučujeme na určenie reliability 
metód hodnotenia hráčskeho výkonu využiť Kendallov koeficient na porovná-
vanie zhody  posudzovateľov a na určenie validity techniku obsahovej validity 
založenú na hodnotení expertov podľa AIKENA (1985) .   
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JEHO HODNOTA A UŽITOČNOSŤ 
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  tomanek@fsport.uniba.sk 
 

Kľúčové slová: basketbal, hodnotenie, herný výkon, herná štatistika, užitočnosť 
hráča 
 
ABSTRAKT 
Pomerne prepracovaný systém hernej štatistiky umožňuje relatívne objektívne 
určiť produktivitu hráčov v basketbalovom zápase. Hodnotenie herného výkonu 
prostredníctvom takýchto údajov určí kvalitu hráčov bez ohľadu na výsledok 
v zápase (och). Metóda určovania MVP (MANLEY, 1989) využíva pri hodnote-
ní užitočnosti hráča, ako jednej z kvalít herného výkonu, nielen hernú produkti-
vitu ale aj počet víťazných zápasov družstva za posudzované obdobie. Vybraný 
príklad poukazuje na možnosť takéhoto hodnotenia v extraligovej súťaži mužov 
SBA v sezóne 2007/2008. 
 
ROZBOR PROBLÉMU 
Väčšina športových odborníkov, novinárov i divákov dokáže diferencovane po-
sudzovať herný výkon v basketbale zohľadňujúc pritom nielen počet nastrieľa-
ných bodov hráčom ale aj ďalšie herné ukazovatele. Táto pozitívna skutočnosť 
je ovplyvnená mohutným vstupom a intenzívnym využívaním internetových 
basketbalových portálov v deväťdesiatich rokoch minulého storočia. Tieto u-
možnili sprostredkovať informácie o hernej štatistike z rôznych súťaží celého 
sveta. Výrazne tak prispeli k spresneniu hodnotenia herného výkonu (aspoň jeho 
častí), hoc založeného predovšetkým na kvantifikácií výskytu vybraných her-
ných činností v zápase. Mnohé z takýchto metód však nevyjadrujú vzťah takto 
kvantifikovaného individuálneho herného výkonu a úspešnosti družstva v zápa-
se. 
 
CIEĽ A ÚLOHY 
Zistiť hodnotiaci nástroj na určenie užitočnosti hráča. Vyjadrenie užitočnosti 
hráča, ktorá má vplyv na úspešnosť družstva v zápase, s využitím informácií 
o hernej produktivite. Hodnotenie užitočnosti – vyhlasovanie najužitočnejšieho 
hráča MVP (Most Valuable Player) je pravidelnou a najprestížnejšou individu-
álnou kategóriou popredných basketbalových súťaží na svete. Pri veľkom počte 
hráčov je možné využiť kombináciu nominačného a hlasovacieho systému, kde 
najprv skupina expertov určí kandidátov a neskôr spomedzi nich si fanúšikovia 
zvolia MVP pre vybrané obdobie (časť sezóny, celú sezónu). V prípade malého 
počtu hráčov ako aj krátkosti posudzovaného obdobia nie je možné tento systém 
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uplatniť. Preto sme sa zamerali skôr na úpravu existujúcej metódy MANLEY 
(1989) pre potreby súťaží SBA. 
 
METODIKA 
V rámci najvyšších súťaží SBA v ročníkoch 2006/07 a 2007/08 sa pravidelne 
každý mesiac alebo každú časť súťaže realizuje hodnotenie – Hráč mesiaca, 
príp. Hráč základnej časti – označovaný ako MVP. Spomedzi 150 hráčov a 120 
hráčok extraligových súťaží je potrebné určiť najlepšieho hráča a najlepšiu hráč-
ku za konkrétne obdobie, ktorý najviac prispel k hre svojho družstva. V tomto 
období sa odohrá rôzny počet zápasov, v ktorých sú jednotlivé družstvá rozdiel-
ne úspešné. Hodnotenie Hráč mesiaca je založené na postupe zohľadňujúcom 
kvantifikáciu výskytu vybraných herných činností, ktorá sa vyjadrí sumárne 
v podobe hernej produktivity (HP). K hernej produktivite je potrebné ešte pridať 
faktor času (počtu zápasov) a vplyvu na víťazstvo družstva v zápasoch. 
Hodnotenie herného výkonu podľa MANLEYHO (1989) 
Metóda hodnotenia herného výkonu (určenie poradia produktivity – MANLEY, 
1989) je jednou z mnohých tzv. objektívnych metód (resp. patrí metódy hodno-
tenia herného výkonu založené na objektívnom postupe = pomocou vzorcov, 
kde sa dosadzujú pozitívne a negatívne hodnoty a výsledná hodnota nám určuje 
„výkon“ hráča). Autor pri jej zostavovaní vychádzal z dlhoročného výskumu 
(M. MANLEY, Basketball Heaven 1990), v ktorom analyzoval predovšetkým 
údaje hernej štatistiky v NBA v období od roku 1948-1988. 
Hlavnou myšlienkou bolo poukázať na prínos hráčov, ktorí neboli najlepšími 
strelcami, a tým pádom unikali pozornosti trénerov i médií, boli mnohokrát ne-
docenení. Preto sa snažil vyjadriť produktivitu hráčov aj v iných ako streleckých 
herných činnostiach. Na základe jednoduchého vzorca, kde dvojbodový kôš sa 
rovnal súčtu jedného vlastníctva lopty (získanie lopty, doskočenie lopty...) 
a jednej asistencie: 2 = 1 + 1. 
Odôvodnenie: na dosiahnutie jedného koša z hry je potrebné jedno vlastníctvo 
lopty a následne jedna asistencia (najčastejšie, nie vždy). Tento jednoduchý 
princíp zohľadnil vo vzorci pre výpočet hernej produktivity (ďalej HP), kde však 
zaradil aj iné kritériá. 

 
HP = pb + bs (zl + dl – sl – nsp) x A + as x B – nth x C 

Legenda: 
HP – herná produktivita 
PB – počet nastrieľaných bodov 
BS – počet blokovaných striel 
ZL – počet získaných lôpt  
DL – počet doskočených lôpt 
SL – počet stratených lôpt 
NSP – počet neúspešných strelec-
kých pokusov 

AS – počet asistencií 
NTH – počet neúspešných pokusov 
z trestných hodov 
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Koeficienty A, B,C sú hodnoty získané z údajov konkrétnej súťaže (NBA, extra-
ligy SBA a pod.). Hodnota koeficientu A je určená pomerom priemerného počtu 
bodov nastrieľaných jedným družstvom v zápase za sezónu (príp. dlhšie obdo-
bie) a hodnotou 100. Hodnota koeficientu B je určená výpočtom: 

B = 2 – A 
Hodnota C je určená pomerom percentuálnej úspešnosti streľby trestných hodov 
v konkrétnej súťaži. Na výpočet koeficientov sa používajú údaje z predchádza-
júcich sezón (TOMÁNEK, 2003). 
Už pomocou uvedeného výpočtu hernej produktivity získame podrobnejší obraz 
o hernom výkone ako len z údajov o počte nastrieľaných bodov. Ani táto metó-
da, ani žiadna iná (zatiaľ ?), nám nedáva kompletnú informáciu, či hodnotu her-
ného výkonu, ale podáva nám dôležité informácie o jeho podstatnej časti.  
MANLEY (1989) sa však neuspokojil so vzorcom hernej produktivity, ale snažil 
sa prínos hráča pre jeho tím hodnotiť aj prostredníctvom kategórie, ktorú nazval 
užitočnosť (value; z toho najužitočnejší hráč – Most Valuable Player - MVP). 
Táto kategória na rozdiel od HP berie v úvahu aj to, či družstvo, v ktorom hráč 
nastúpil, aj vyhráva (aké má WR – víťazný pomer). WR je tvorené pomerom 
počtu vyhraných zápasov a všetkých odohraných zápasov hráča. Čiže vysoko-
produktívny hráč, ktorý hrá v družstve, ktoré prehráva, nebude dosahovať vyso-
ké hodnoty užitočnosti. Ďalšou súčasťou výpočtu MVP je PD (dominancia na 
pozícii), ktorá je určená súčinom HP v priemere na zápas a hodnotou CI (kom-
paratívneho indexu). CI je určený z hodnôt hernej produktivity v priemere na 
zápas a z hodnôt hernej produktivity v rámci skupiny hráčov – podľa hráčskych 
funkcií (SBA – z celého porovnávaného súboru). Užitočnosť je teda súčtom WR  
a PD: 
 
MVP = WR + PD  WR = VZ / z  PD = CI x HP / z  
CI = (HP1/z + HP2/z + HP3/z + HP5/z + medián) 
 
Legenda: 
MVP – užitočnosť hráča 
WR – víťazné rácio (pomer) 
PD – pozičná dominancia 
CI – komparatívny index 
VZ – počet víťazných zápasov 
HP / z – hodnota hernej produktivity v priemere na zápas 
HP1 / z ... -  hodnota hernej produktivity v priemere na zápas hráča, ktorý je pr-
vý v poradí (HP2-5 - druhý, tretí, piaty) 
medián – medián súboru všetkých hráčov 
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Pri tomto výpočte sa vstupné údaje získavajú aj porovnaním HP v poradiach 
podľa hráčskych funkcií (postov). Čiže je možné vypočítať CI pre jednotlivé 
hráčske funkcie zvlášť. Pre potreby SBA súťaží sme však použili rovnakú hod-
notu pre všetkých hráčov, nakoľko nízky počet hráčov v jednotlivých hráčskych 
funkciách by nám skresľoval výpočet. Na jednej hráčskej funkcii by sme pri vy-
užití výberu 20 najlepších, nemali viac ako 7 hráčov. 
 
VÝSLEDKY 
Upravená metóda MANLEY (1989) nám umožňuje pomerne objektívne určiť 
najužitočnejšieho hráča pre vybrané obdobie súťaže SBA. V sezóne 2007/08 sa 
za obdobie september – október vyhlasoval v Extralige mužov hráč mesiaca ok-
tóber, z hráčov ktorí odohrali 7-8 zápasov a dosiahli nadpriemernú hernú pro-
duktivitu (približne prví 15-20). Hodnota hernej produktivity v priemere na 
zápas sa pohybovala od 27,5 (1. I. Majoroš) – 15,9 (15. R. Ivan). Priemerná 
hodnota hernej produktivity bola 8,3 a bola získaná z celkového počtu 144 hrá-
čov. Z tabuľky 1 vyplýva, že hráči prvých troch družstiev z pohľadu počtu ví-
ťazstiev, resp. družstiev s pozitívnou bilanciou v prospech výhier sú s najväčšou 
pravdepodobnosťou užitočnejší. Pri určení MVP sa poradie hráčov podľa prie-
mernej produktivity zmenilo v prospech hráčov s väčším počtom víťazstiev. Čí-
selná hodnota MVP je vyjadrovaná na 3 desatinné miesta, ale v niektorých prí-
padoch je vhodné vyjadrenie na 4 desatinné miesta (Napr.: tabuľka 1. Klarič 
a Majoroš) a dosahuje hodnoty od 0 – 2,5.  
 
Tabuľka 1  Hráč mesiaca október 2007 – najužitočnejší hráč MVP (Extraliga 

mužov SBA) 
 

P.č. Priezvisko Meno Klub Výhry MVP 
1. Mičuda Peter SKANSKA Pezinok 7 1,9096
2. Klarič Dražen Chemosvit Svit 6 1,8334
3. Majoroš Igor MBK Rieker Komárno 5 1,8329
4. Snopko Dušan SKANSKA Pezinok 7 1,6226
5. Laco Branislav Chemosvit Svit 6 1,5023
6. Prázdnovský Peter E.S.O. Lučenec 5 1,4486
7. Novák Daniel Inter Bratislava 5 1,4446
8. Sýkora Martin E.S.O. Lučenec 5 1,3723
9. Cvitanovič Ivica BK Dolný Kubín 4 1,3625
10. Hovaňák Vladimir AC LB Spišská Nová Ves 5 1,3344
11. Miloševič Nenad MBK Handlová 2 1,2976
12. Ivan Roman Inter Bratislava 5 1,2687
13. Ristanovič Dragan Slovintegra Levice 4 1,2338
14. Golian Milan MBK Handlová 2 1,0069
15. Stojanovič Dejan Slávia TU Košice 1 0,8891
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ZÁVER 
 
Kým hodnotu HP je možné vyjadriť aj pre družstvo (jednoduchým súčtom HP 
hráčov), určenie MVP je možné len u hráčov. Kým HP môžeme vyjadriť po 
každom zápase (alebo ju aj sledovať počas zápasu), MVP vyjadrujeme až po 
viacerých zápasoch, väčšinou po ucelenej časti súťaže (základná časť, nadstav-
ba, play-off, celá sezóna).  
Aj napriek tomu, že východiská pre určenie MVP sa opierajú predovšetkým 
o kvantifikáciu herných činností, predpokladáme vhodnosť použitia tohto spô-
sobu hodnotenia. Uvedomujúc si rezervy kvantifikácie herných činností sa však 
domnievame, že z pomerne širokého spektra zaznamenávaných herných činností 
je možné nepriamo odvodiť aj o kvalitatívnej stránke herného výkonu v basket-
bale.  
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ABSTRAKT 
V práci sme sa zaoberali hodnotením herného výkonu družstva juniorov Sloven-
ska do 21 rokov na majstrovstvách sveta v hádzanej. Vyhodnotili sme aktivitu 
družstva v limitujúcich herných činnostiach vzhľadom k výsledku zápasu. V 
sledovaní sme sa zamerali na jeho štyri zápasy v základnej skupine, pričom úro-
veň dosiahnutých výsledkov sme porovnali s herným výkonom družstva Dán-
ska, ktoré obsadilo na šampionáte 3. miesto. Hodnotenie herného výkonu sme 
zrealizovali počítačovou technikou podľa HIANIKA (2007).  
Herný výkon družstva Slovenska mal v priebehu zápasu nevyrovnanú úroveň, 
keď až tri päťminútové úseky hry boli pod hranicou 40 % úspešnosti. V útočnej 
fáze hry družstvo SVK zaostávalo v úspešnosti protiútoku (49%), v streľbe 
z priestoru spojky (33%) a produkovalo väčší počet technických chýb (16 chýb 
v priemere na zápas). V obrannej fáze hry sme zaznamenali slabšiu úroveň druž-
stva SVK v bránení v početnej prevahe (33%), pričom príliš veľa gólov inkaso-
valo z priestoru krídla (21) a protiútoku (23). Brankári družstva SVK mali naj-
väčšie problémy s chytaním striel z priestoru spojky (30%) a pivotmana (15%). 
Úspešnosť brankárov družstva Slovenska z ostatných priestorov streľby bola na 
približne rovnakej úrovni. 
 
ÚVOD 
Ako základné kritérium športového výkonu družstva označuje HAVLÍČEK 
(1978) vrcholný výkon v príslušnom druhu športu. Rozhodujúca výkonnosť há-
dzanárskeho družstva je preto tá, ktorú preukazuje v riadnom zápase, hovoríme 
jej herný výkon družstva v zápase. Pre trénera hádzanej je preto nevyhnutné dô-
kladne analyzovať herný výkon družstva, ktorý je výsledkom jeho námahy 
v športovom tréningu. 
Výkon družstva v športových hrách, jeho identifikácia a meranie je dlhodobo 
riešený problém. Družstvo sa sleduje v takých činnostiach, u ktorých sa predpo-
kladá, že sú z hľadiska výsledku zápasu limitujúce, a tak môžu priebeh zápasu 
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a hlavne jeho výsledok podstatne ovplyvniť. Východiskom pri hodnotení herné-
ho výkonu družstva je metóda hodnotenia kritických prípadov úspešných a ne-
úspešných herných situácií. Za kritický prípad sa podľa SLOVÍKA a HAVLÍČ-
KA (1985) považuje všetko, čo výrazne umožňuje alebo zabraňuje dosiahnuť 
cieľ v zápase. V hádzanej sa posudzujú kritické prípady subjektívnym odborným 
hodnotením, ktoré vykonáva vysoko kvalifikovaný odborník, napriek tomu by 
mal byť kritický prípad relatívne ľahko pozorovateľný a jasne definovaný. 
Hodnotením herného výkonu družstva v hádzanej sa zaoberalo viacero autorov: 
SLOVÍK (1979), TÁBORSKÝ (1989), ZAŤKOVÁ (1994), LANGHOFF 
(1996), ZAŤKOVÁ, HIANIK (1996), HIANIK (2002), HIANIK (2005), HIA-
NIK (2007). 
HIANIK (2002) sledoval vzťah úspešnosti obranných herných činností k vý-
sledku zápasu. Kritériom úspešnosti bolo v tejto práci úspešné alebo neúspešné 
riešenie obrannej hernej situácie. Na spracovanie a vyhodnotenie výsledkov po-
užil autor frekvenčnú analýzu výskytu obranných herných činností (kontingenč-
né tabuľky) a testovanie úrovne vzájomnej asociácie úspešnosti obranných her-
ných činností k výsledku zápasu (chi - kvadrát). Jedným zo záverov práce HIA-
NIK (2002) bolo aj zistenie vyššieho parciálneho vplyvu neúspešných obran-
ných herných činností na výsledok zápasu. 
 
CIEĽ  PRÁCE 
Cieľom práce je vyhodnotiť herný výkon družstva juniorov Slovenska na Maj-
strovstvách sveta v hádzanej a zistiť vzťah sledovaných kritických herných situ-
ácií k výsledku zápasu 
 
ÚLOHY  PRÁCE 
U1  Realizovať hodnotenie herného výkonu družstva juniorov Slovenska na 

MS a porovnať ho s popredným juniorským družstvom svetovej hádzanej 
U2  Zistiť dynamiku vzťahu kritických herných situácií k výsledku zápasu 
 
METODIKA  PRÁCE 
Sledovaný súbor tvorilo hádzanárske družstvo juniorov Slovenska do 21 rokov, 
ktoré skončilo na Majstrovstvách sveta v Macedónsku v roku 2007 na 14. mies-
te. Ako kontrolný súbor sme si zvolili družstvo Dánska, ktoré na uvedenom 
šampionáte získalo bronzové medaily a už dlhšie obdobie sa umiestňuje na po-
predných miestach svetových a európskych šampionátov. 
Družstvo Slovenska sme sledovali v štyroch prehratých zápasoch základnej sku-
piny (Brazília, Kórea, Španielsko, Dánsko). Družstvo Dánska sme sledovali 
v štyroch víťazných zápasoch rovnakej skupiny (Slovensko, Kórea, Španielsko, 
Brazília).  
Na splnenie úloh práce sme využili počítačový program „Hodnotenie herného 
výkonu v hádzanej“ podľa HIANIKA (2007). Frekvenciu výskytu a úspešnosť 
kritických herných situácií v zápase sme zaznamenávali nepriamym pozorova-
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ním – analýzou DVD záznamu. Kritériom hodnotenia úspešnosti bolo pre nás 
úspešné (+) alebo neúspešné (–) riešenie hernej situácie. Získané vyhodnotenie 
sme vytvorili v najrozšírenejšom tabuľkovom procesore Microsoft Excel. Všet-
ky vyhodnotenia sme realizovali v grafickom tvare. Pri zovšeobecnení výsled-
kov a formulácii záverov sme použili metódy logickej a vecnej analýzy a synté-
zy.    

 
VÝSLEDKY  A  DISKUSIA 
 
Frekvencia výskytu a úspešnosť kritických herných situácií 
 
 Pri sledovaní herného výkonu družstva Slovenska sme zaregistrovali 984 kritic-
kých herných situácií. U družstva Dánska ich bolo 855 (obr. 1). Zaujímavé však 
bolo, že vo frekvencii výskytu úspešných herných situácií sa družstvá, napriek 
rozdielnym výsledkom v zápasoch, líšili minimálne (SVK 444, DEN 440). 
V prípade frekvencie výskytu neúspešných herných situácií sme však zazname-
nali výrazný rozdiel (SVK 540, DEN 415). Na základe vzťahu sledovaných úda-
jov oboch družstiev k výsledku zápasu konštatujeme, že výsledok zápasu mohla 
výrazne ovplyvniť frekvencia výskytu neúspešných herných situácií, kým po-
četnosť úspešných bola na relatívne rovnakej úrovni.  
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Vysvetlivky: DEN Dánsko, SVK  Slovensko, HS+ úspešné herné situácie, HS– 
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Obr. 1 Frekvencia výskytu a úspešnosť kritických herných situácií 

v zápasoch oboch sledovaných družstiev 
 
Frekvencia výskytu a úspešnosť kritických herných situácií v obrannej fáze 
hry 
 
V obrannej fáze hry sme zaznamenali u družstva Slovenska 307 kritických her-
ných situácií, kým u družstva Dánska to bolo 300 situácií (obr. 2). Významný 
rozdiel sme nezaznamenali medzi úspešnými hernými situáciami (SVK 139, 
DEN 147), ale ani medzi neúspešnými obrannými hernými situáciami (SVK 
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168, DEN 163). Na základe vzťahu získaných údajov oboch družstiev k výsled-
ku zápasu konštatujeme, že frekvencia výskytu a úspešnosť realizácie obranných 
herných situácií ovplyvnili výsledok zápasu iba malou mierou významnosti. 
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Vysvetlivky: DEN Dánsko, SVK  Slovensko, HSO+ úspešné herné situácie v ob-
rane, HSO– neúspešné herné situácie v obrane, HSO∑ herné situácie v obrane  
spolu 
Obr. 2  Frekvencia výskytu a úspešnosť kritických obranných herných situ-

ácií v zápasoch oboch sledovaných družstiev 
 
Frekvencia výskytu a úspešnosť kritických herných situácií v útočnej  fáze 
hry 
 
V útočnej fáze hry sme zaznamenali u družstva Slovenska 487 kritických her-
ných situácií, kým u družstva Dánska to bolo 363 situácií (obr. 3). Významný 
rozdiel sme nezaregistrovali medzi úspešnými kritickými situáciami (SVK 245, 
DEN 222), avšak medzi frekvenciou výskytu neúspešných útočných herných 
situácií sme bol výrazný rozdiel (SVK 238, DEN 141). V praxi to znamenalo, že 
družstvo Slovenska uskutočnilo v útočnej fáze hry o 97 chýb viac, ako družstvo 
Dánska. V priemere to bolo 24 neúspešných útočných herných situácií v jednom 
zápase, čo predstavuje pri súčasnom počte útočných fáz (60 – 70) veľmi výz-
namný faktor z hľadiska výsledku zápasu.  
Na základe vzťahu získaných údajov oboch družstiev k výsledku zápasu konšta-
tujeme, že frekvencia výskytu neúspešných útočných herných situácií môže vý-
sledok zápasu veľmi významne ovplyvniť. 
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Vysvetlivky: DEN Dánsko, SVK  Slovensko, HSU+ úspešné herné situácie v úto-
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Obr. 3  Frekvencia výskytu a úspešnosť kritických útočných herných situá-

cií v zápasoch oboch sledovaných družstiev 
 
Registrácia neúspešných kritických herných situácií  v päťminútových zá-
pasových intervaloch 
Na základe sledovania herného výkonu družstiev Slovenska a Dánska sme kon-
štatovali, že výsledok zápasu mohla výrazne ovplyvniť frekvencia výskytu ne-
úspešných kritických herných situácií. Program hodnotenia herného výkonu 
nám umožnil usporiadať neúspešné herné situácie do päťminútových zápaso-
vých intervalov (obr. 4).  Pozoruhodné je, že do 15. minúty zápasu nie je vo 
frekvencii sledovaných údajov u oboch družstiev takmer žiaden rozdiel. 
V prvom polčase sme zaevidovali výrazný rozdiel iba medzi 15. – 20. minútou 
(SVK 44, DEN 30) a 25. – 30. minútou (SVK 58, DEN 34). V priebehu celého 
druhého polčasu víťazné družstvo Dánska produkovalo zjavne menší počet 
chýb, pričom medzi 45. – 50. minútou bol tento rozdiel najväčší v zápase (SVK 
53, DEN 20). V záverečnej päťminútovke stretnutia bol rozdiel opäť veľmi výz-
namný (SVK 47, DEN 24).  
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Obr. 4  Neúspešné kritické herné situácie  v päťminútových zápasových 

intervaloch 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 10 
___________________________________________________________________________ 

 40

Na základe zoradenia neúspešných kritických situácií  do päťminútových inter-
valov v priebehu zápasu konštatujeme, že z hľadiska výsledku zápasu boli 
u sledovaných družstiev najkritickejšie momenty v stretnutí po 15. minúte prvé-
ho ale aj druhého polčasu a v záverečnej päťminútovke oboch častí stretnutia. 
 
Neúspešné kritické herné situácie v základných druhoch útoku a v útočných 
systémoch v početnom oslabení a presile 
 
Program „Hodnotenia herného výkonu družstva“ podľa HIANIKA (2007) nám 
umožnil porovnať neúspešné herné situácie v základných druhoch útoku 
a v útočných systémoch v početnom oslabení a prevahe u oboch družstiev (obr. 
5). Najvýraznejší rozdiel sme zaznamenali v realizácii protiútoku (SVK 74, 
DEN 14), v postupnom útoku bol rozdiel menej výrazný (SVK 137, DEN 95), 
v útočnom systéme v početnom oslabení (SVK 18, DEN 16) a v početnej preva-
he (SVK 9, DEN 10) bol rozdiel minimálny. 
Na základe sledovania frekvencie výskytu neúspešných kritických herných situ-
ácií v zápasoch oboch družstiev konštatujeme, že družstvo Slovenska sa výrazne 
odlišovalo od Dánska vo veľmi častých chybách v protiútoku (v priemere na 
zápas SVK 18,5; DEN 3,5). 
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Obr. 5  Neúspešné kritické herné situácie v základných druhoch útoku a v  
útočných systémoch v početnom oslabení a presile 

 
Neúspešné kritické herné situácie pri realizácii streľby z jednotlivých prie-
storov pred bránkoviskom 
 
Každé hodnotenie herného výkonu v hádzanej obsahuje frekvenciu výskytu ne-
úspešných streleckých pokusov z jednotlivých priestorov pred bránkoviskom. 
V našom sledovaní sme zaznamenali významný rozdiel u obidvoch družstiev 
v neúspešnej streľbe z kratších vzdialeností v strede pred bránkoviskom (obr. 6). 
Neúspešná streľba z priestoru pivotmana: SVK 12, DEN 7; neúspešná streľba 
skokom do bránkoviska: SVK 12, DEN 2, neúspešná streľba z protiútoku SVK 
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8, DEN 0. Spolu to bolo u družstva Slovenska 32 neúspešných streleckých po-
kusov a u družstva Dánska 9. 
Pri realizácii streľby z priestoru spojky sme nezaznamenali takmer žiaden roz-
diel v neúspešných pokusoch (SVK 66, DEN 63), ale Dánsko bolo výrazne 
úspešnejšie v počte strelených gólov (SVK 32, DEN 53). 
Na základe sledovania frekvencie výskytu neúspešnej streľby z jednotlivých 
priestorov pred bránkoviskom v zápasoch oboch družstiev konštatujeme, že 
družstvo Slovenska sa výrazne odlišovalo od Dánska hlavne v poč-
te neúspešných pokusov z kratších vzdialeností v strede pred bránkoviskom. 
Musíme však poznamenať, že strelecká úspešnosť družstva Dánska z priestoru 
spojky bola 46 %, kým Slovensko zaznamenalo iba 33 % úspešnosť. 
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Obr. 6  Neúspešné kritické herné situácie pri realizácii streľby 

z jednotlivých priestorov pred bránkoviskom 
 
Frekvencia výskytu technických chýb v zápase a prerušení hráča v útočnej 
fáze hry 
 
V našom hodnotení herného výkonu mal dôležité miesto nielen ukazovateľ poč-
tu technických chýb v zápase, ale aj prerušenie hráča v útoku. Zaznačili sme ho 
útočníkovi, ktorý sa v rozpore s úspešným taktickým konaním nechá prerušiť 
súperom. Pri obidvoch ukazovateľoch sme u sledovaných družstiev zaznamenali 
významné rozdiely (obr. 7).  
Frekvencia výskytu technických chýb: SVK 65, DEN 36. V priemere na jedno 
stretnutie to bolo u družstva Slovenska 16 strát lôpt, kým u družstva Dánska iba 
9.  
Frekvencia výskytu prerušení hráča v útoku: SVK 55, DEN 10. V priemere na 
jedno stretnutie to bolo u družstva Slovenska 14 prerušení, kým u družstva Dán-
ska iba 3. 
Na základe sledovania frekvencie výskytu technických chýb a prerušení útoční-
ka v zápasoch oboch družstiev konštatujeme, že družstvo Slovenska sa výrazne 
odlišovalo od Dánska v oboch sledovaných ukazovateľov. 
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Obr. 7  Frekvencia výskytu technických chýb v zápase a prerušení hráča  

v útočnej fáze hry 
 
ZÁVER 
 
Na základe vzťahu sledovaných údajov oboch družstiev k výsledku zápasu kon-
štatujeme, že výsledok zápasu mohla výrazne ovplyvniť frekvencia výskytu ne-
úspešných herných situácií, kým početnosť úspešných bola na relatívne rovnakej 
úrovni.  
Frekvencia výskytu a úspešnosť realizácie obranných herných situácií zrejme 
ovplyvnila výsledok zápasu malou mierou významnosti, ale rozdiel vo frekven-
cii výskytu neúspešných útočných herných situácií bol veľmi významný vzhľa-
dom k výsledku zápasu. 
Na základe zoradenia neúspešných kritických situácií do päťminútových inter-
valov v priebehu zápasu konštatujeme, že z hľadiska výsledku zápasu boli 
u sledovaných družstiev najkritickejšie momenty v stretnutí po 15. minúte prvé-
ho ale aj druhého polčasu a v záverečnej päťminútovke oboch častí stretnutia. 
Družstvo Slovenska sa výrazne odlišovalo od Dánska z hľadiska sledovania ne-
úspešných útočných herných situácií: 

 vo veľmi častých chybách v protiútoku (v priemere na zápas SVK 18,5; 
DEN 3,5), 

 v neúspešných streleckých pokusoch z kratších vzdialeností v strede pred 
bránkoviskom (v priemere na zápas SVK 8; DEN 2),  

 vo frekvencii výskytu technických chýb (v priemere na zápas SVK 16; 
DEN 9), 

 vo frekvencii výskytu prerušení útočníka ((v priemere na zápas SVK 14; 
DEN 3). 

Z hľadiska ďalších sledovaných údajov herného výkonu sme zaznamenali vý-
raznú odlišnosť u obidvoch družstiev najmä: 

 v streleckej úspešnosti družstva Dánska z priestoru spojky (46 %), kým 
Slovensko zaznamenalo iba 33 % úspešnosť, 

 v obranných systémoch v početnej prevahe (SVK 33 %, DEN 57 %),  
 v počte obdržaných gólov z priestoru krídla (SVK 21, DEN 10), 
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 v počte obdržaných gólov z protiútoku (SVK 23, DEN 11), 
 v úspešnosti brankára pri chytaní striel z priestoru spojky (SVK 30 %, 

DEN 55 %) a pivotmana (SVK 15%, DEN 40 %).  
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ABSTRAKT 
V príspevku sa zaoberáme hodnotením a analýzou herného výkonu družstva 
mužov MŠK Hlohovec, účastníka najvyššej súťaži mužov na Slovensku (extra-
ligy). Podľa metodiky ZAŤKOVEJ (2007) sme hodnotili hráčov v poli v 14 zá-
pasoch základnej časti súťažného ročníka. Na základe získaných výsledkov sme 
analyzovali herný výkon sledovaného družstva v útočnej a v obrannej fáze hry. 
 
ROZBOR PROBLEMATIKY 
V kolektívnych hrách je výkon v hre základným a rozhodujúcim kritériom vý-
konnosti hráča, a zároveň aj ukazovateľ stavu trénovanosti a jeho zmien. Výkon 
sa hodnotí v podmienkach hry, a zisťuje sa momentálny výkon jednotlivých hrá-
čov a celého družstva proti konkrétnemu súperovi.  
V súčasnosti sa v hádzanej stretávame s rôznymi prístupmi hodnotenia výkonu 
v hre. Rozdielnosť je nielen v ponímaní významu hodnotenia herného výkonu, 
ale aj  vo využívaní získaných údajov  v príprave hádzanárov. 
Spoločným znakom všetkých prístupov hodnotenia výkonu v hre je jeho posu-
dzovanie na základe úspešných a neúspešných zásahov v hre, ktoré nazývame 
kritické prípady. Kritický prípad musí byť jednoznačný, jasne formulovaný 
a ľahko pozorovateľný. Kritickým prípadom sa podľa dôležitosti priraďujú plu-
sové alebo mínusové bodové hodnoty. Na základe ich celkového súčtu sa určí 
poradie hráčov podľa získaných bodov v danom zápase. Toto kritérium považu-
jú niektorí tréneri za najdôležitejšie, čo si myslím, že nie je najsprávnejšie, lebo 
ten istý súčet získaných bodov proti slabšiemu súperovi hodnotia rovnako ako 
proti silnému.  Do úvahy často neberú akú hráčsku funkciu hráč zastáva 
v útočnej a v obrannej fáze hry, na akej výkonnostnej úrovni je jeho protihráč 
v danej fáze hry. Dôležitejšie by malo byť zistenie, ktoré sledované kritické prí-
pady sa akou mierou podieľajú na výkone hráča, či zistené nedostatky sú trvalej-
šieho charakteru alebo sa vyskytujú len ojedinele. Za negatívne môžeme pova-
žovať preferované hodnotenie útočnej fázy hry na úkor obrannej, najmä 
v mládežníckej hádzanej.  
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Hodnotením výkonu v hre na základe kritických prípadov sa v poslednom obdo-
bí zaoberali: Zaťková – Hianik (1995),  Zaťková (1997, 2007), Hianik (2005, 
2007).   
 
CIEĽ  A ÚLOHY  PRÁCE 
Cieľom práce je prispieť k rozšíreniu poznatkov o hernom výkone extraligového 
družstva v hádzanej mužov. 
 
ÚLOHY 

1. Navrhnúť a overiť metodiku hodnotenia herného výkonu v zápase. 
2. Analyzovať herný výkon družstva v  útočnej a v obrannej fáze hry. 
3. Analyzovať získané výsledky a urobiť odporúčania pre prax. 

 
METODIKA  PRÁCE 
Experimentálnym súborom bolo družstvo mužov MŠK Hlohovec, ktoré 
v sledovanom období, v súťažnom ročníku 2005/2006, bolo účastníkom najvy-
ššej súťaže seniorov na Slovensku -  v extralige mužov. Trénerom družstva bol 
absolvent FTVŠ UK, tréner II. triedy. Z hľadiska výkonnosti sledovaný súbor  
patril medzi priemerne družstvá v súťaži, tvorilo ho 19 hráčov, z ktorých 6 štu-
dovalo a 13 hráči boli zamestnaní. Vekový priemer bol  25,6 roka (najvyšší 
v súťaži), hmotnostný 85,1 kg a výškový 186,2 cm. 
Sledovanie herného výkonu sa realizovalo v 14 zápasoch základnej časti zvole-
nou metodikou na základe analýzy videozáznamov. 
Na hodnotenie herného výkonu sme použili metodiku ZAŤKOVEJ (2007). 
V útočnej fáze hodnotíme 17 kritických prípadov, 9 pozitívnych a 8 negatívnych 
(tab.1). 
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Hodnotíme úspešnú resp. neúspešnú streľbu z priestoru spojky (S), krídla (K), 
pivotmana (P), z protiútoku (T), zo sedemmetrového hodu (7) a z iného priesto-
ru (I). Ďalej hodnotíme asistenciu (A) – prihrávka do vyloženej gólovej príleži-
tosti, zisk sedemmetrového hodu (+7), zisk 2 minútového vylúčenia súpera (+2) 
a stratu lopty. Pri kvantifikácii streľby sme pridelili rovnakú bodovú hodnotu 
vstrelenému gólu (3 body), ale rozdielnu bodovú hodnotu za neúspešnú streľbu, 
pri ktorej sme brali do úvahy priestor realizovanej streľby. 
V obrannej fáze hry hodnotíme 7 kritických prípadov, z ktorých sú 4 pozitívne 
a 3 negatívne (tab. 2). Pozitívne hodnotíme každé prerušenie útočnej hry súpera 
(V), blokovanie streľby (B), zisk lopty (o). Najvyššie kladné bodové hodnotenie 
sme pridelili zabráneniu vyloženej gólovej príležitosti. Negatívne hodnotíme 
chybu v obrane po ktorej sa súperov hráč dostane do vyloženej gólovej príleži-
tosti, zavinený sedemmetrový hod a vylúčenie hráča na 2 minúty. 

 

 
 
Hodnotenia jednotlivých hráčov v sledovaných zápasoch nám umožnilo vyhod-
notiť výkon družstvo v útočnej a v obrannej fáze hry na základe súčtu  kladných 
a negatívnych kritických prípadov.  
 
VÝSLEDKY  A DISKUSIA  
 
Družstvo mužov MŠK Hlohovec sa umiestnilo po skončení základnej časti na 
poslednom, ôsmom mieste. V sledovanom období odohralo 14 zápasov, 
z ktorých len jeden zápas vyhralo, 2 zápasy sa skončili nerozhodne a 11 zápasov 
prehralo s celkovým skóre 354 : 434 (tab.3). 
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Tabuľka 3   Výsledky zápasov v základnej časti súťaže  
 

Dátum Zápasy Výsledok 
10.9. Hlohovec – Sečovce 33 : 25  (16 : 12) 
17.9. Košice – Hlohovec 35 : 22  (13 : 10) 
24.9. Hlohovec – Povážska Bystrica 27 : 33  (12 : 17) 
28.9. Prešov – Hlohovec 32 : 21  (17 : 13) 
1.10. Hlohovec – Topoľčany 31 : 31  (15 : 14) 
8.10. Hlohovec – ŠKP 25 : 25  (13 : 13) 

15.10. Nové Zámky – Hlohovec 32 : 23  (15 : 11) 
22.10. Sečovce – Hlohovec 24 : 18  (14 :  7) 

5.11. Hlohovec -  Košice 29 : 36  (13 : 19) 
12.11. Povážska Bystrica - Hlohovec 34 : 30  (18 : 17) 
19.11. Hlohovec – Prešov  21 : 33  (  6 : 16) 
26.11. Topoľčany – Hlohovec 33 : 29  (16 : 16) 

3.12. ŠKP – Hlohovec 29 : 24  (11 : 8) 
10.12. Hlohovec – Nové Zámky  21 : 32    (9 : 15) 

 
Obranná fáza hry družstva 
 
V obrannej fáze hry pri bránení postupného útoku družstvo malo snahu realizo-
vať obranné systémy priestorovej obrany 1 – 5 a 2 – 4. Zvolené systémy sú 
veľmi náročné na kondičnú pripravenosť hráčov,  ktorí  bránia  v daných systé-
moch väčší priestor ako pri obrannom systéme 0 – 6. Družstvo v 14 sledovaných 
zápasoch obdržalo 434 gólov, čím sa zaradili na siedme miesto, hoci od posled-
ného, ôsmeho, miesta ich delil iba jediný obdržaný gól. 
V obrannej fáze sme zaznamenali 643 kritických prípadov, z toho bolo 269 
kladných a 374 záporných (tab. 4). Ak vychádzame z percentuálnej úspešnosti 
kladných kritických prípadov v obrannej fáze hry,  tak môžeme konštatovať, že 
len v troch, zo  sledovaných 14 zápasov, prevyšuje kladná hodnota zápornú, a to 
len v zápasoch, hrajúcich v domácom prostredí (D). V prvom zápase proti Se-
čovciam, ktorý vyhrali 33 : 25,  v piatom zápase proti Topoľčanom, ktoré sa 
skončilo remízou 31 - 31, a v šiestom zápase proti ŠKP, ktorý skončil nerozhod-
ne 25 : 25. Ukázalo sa, že obranná hra sa veľkou mierou podieľa na celkovom 
výsledku zápasu, čo v podstate potvrdilo aj najvyšší počet prerušení, najnižší 
počet chýb v obrane, po ktorých sa súperov hráč dostal do vyloženej gólovej prí-
ležitosti a menší počet zavinených sedemmetrových hodov.  V týchto uvedených 
zápasoch, ktoré sa odohrali v prvej polovici základnej časti, družstvo získalo 4 
body a všetky ostatné zápasy prehralo. Nedostatkom sa ukázala slabšia  kondič-
ná pripravenosť hráčov, nedôsledná  spolupráca pri realizácii obranných kombi-
nácií, najmä pri preberaní po clonení, nedisciplinovanosť niektorých hráčov 
a „prehnaná“ bojovnosť, ktorá často vyústila do vylúčenia hráčov. 
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Tabuľka 4   Výskyt kritických prípadov v obrannej fáze hry  
 

Kladné Záporné     ∑  Zápasy 
V B O  Spolu  - 7 -2 Spolu ∑ % 

Sečovce  D 19 0 5 7 31 15 3 5 23 54 57,4 
Košice V 11 0 0 1 12 24 1 3 28 40 30 
P. Bystrica D 7 0 4 1 12 25 2 1 28 40 30 
Prešov V 11 0 6 2 19 23 4 4 31 50 38 
Topoľčany D 20 0 3 5 28 19 3 7 29 47 59,5 
ŠKP D 17 0 2 7 26 17 2 1 20 46 56,5 
N. Zámky V 15 2 1 4 22 18 5 8 31 53 41,5 
Sečovce V 14 0 4 0 18 29 1 3 33 51 35,3 
Košice D 11 2 7 2 22 23 2 2 27 49 44,9 
P. Bystrica V 15 1 2 5 23 14 5 5 24 47 48,9 
Prešov D 12 0 3 0 15 25 3 5 33 48 31,2 
Topoľčany V 11 1 0 0 12 15 2 8 25 37 32,4 
ŠKP V 13 0 1 1 15 10 4 7 21 36 41,6 
N. Zámky  D 9 1 2 3 15 16 0 5 21 36 41,6 
Celkovo 185 7 39 38 269 273 37 64 374 634 42,4 
Priemer  13,2 0,5 2,8 2,7 19,2 19,5 2,6 4,5 26,7 45,2 

 
 
Útočná fáza hry družstva 
 
V postupnom útoku družstvo realizovalo útočný systém s 1 pivotmanom. 
V útočnej fáze hry evidujeme celkovo 954 kritických prípadov, 520 kladných 
a 601 záporných, čo v priemere na jeden zápas znamená 37 kladných a 43 zá-
porných kritických prípadov (tab.5). Družstvo v sledovaných zápasoch zrealizo-
valo 954 útokov, z ktorých 707 zakončilo streľbou na bránku (354 – krát úspeš-
nou, 353 – krát neúspešnou streľbou) a 268 útokov sa skončilo stratou lopty po 
porušení pravidiel hry (technickou chybou). Ukázalo sa (tab. 4), že najvyššiu 
percentuálnu úspešnosť družstvo dosiahlo v jedinom vyhratom zápase a to až 
81%. Zo 14 zápasov len v piatich evidujeme prevahu záporných kritických prí-
padov (pod 50%). Dokonca aj v zápase, ktorý skončil remízou (šiesty zápas pro-
ti ŠKP) evidujeme len 49,2% úspešnosť útoku  a na druhej strane až 77,5% 
úspešnosť útoku v prehratom tretom zápase doma proti Považskej Bystrici. 
V tomto zápase malo družstvo len 30 % úspešnosť v obrannej fáze hry (tab. 3). 
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Tabuľka 5   Výskyt kritických prípadov v útočnej fáze hry družstva  
 

Kladné               Záporné    ∑  
Technické chyby 

 
Zápasy 

 
Úspešná 
streľba 

A + 7 
 

+ 2 Spolu
• x Spolu 

Neúsp. 
streľba 

Spolu ∑ 
 

% 

Sečovce D 33 4 8 3 48 7 3 10 16 26 59 81,3

Košice v 22 6 3 3 34 16 8 24 28 52 74 45,9

P. Bystrica D 27 7 2 1 37 17 8 25 26 51 78 77,5

Prešov v 21 5 4 1 31 12 11 23 31 54 75 41,3

Topoľčany D 31 4 9 3 47 9 10 19 19 38 69 68,1

ŠKP D 25 4 1 1 31 7 10 17 31 38 63 49,2

N . Zámky V 23 9 1 1 34 11 7 18 20 38 61 55,7

Sečovce V 18 3 4 4 29 19 10 29 27 56 74 39,1

Košice D 29 8 3 1 41 17 6 23 23 46 75 54,6

P. Bystrica V 30 7 7 2 46 10 4 14 27 41 71 64,8

Prešov D 21 4 6 2 33 14 11 25 27 52 72 45,8

Topoľčany V 29 3 7 2 41 11 4 15 21 36 65 63 

SKP V 24 9 3 3 39 6 4 10 27 37 61 64 

N. Zámky D 21 1 3 4 29 12 4 16 30 36 57 50,8

Celkovo 354 74 61 31 520 158 100 258 353 601 954 54,5

Priemer  25,2 5,3 4,3 2,2 37,1 11,3 7,1 19 25,2 42,9 67,9 

 
V sledovaných zápasoch družstvo dosiahlo 50 % úspešnosť streľby, najvyššiu 
zo sedemmetrového hodu 83,6 %, z protiútoku 75,3 %, z priestoru pivotmana 
69,2 %, z priestoru krídla 51 % a najnižšiu dosiahlo z priestoru spojky, len 33,2 
% (tab. 6). Nízka úspešnosť streľby z priestoru spojky je spôsobená najmä tým, 
že družstvo nemalo strelcov z väčších vzdialeností, no i napriek tomu sa pokúša-
li o streľbu z tohto priestoru so snahou prinútiť brániaceho hráča pristupovať 
k strieľajúcemu hráčovi, čím sa uvoľnil priestor v obrane súpera, ktorý mohla 
využiť spojka na uvoľnenie pivotmana.  
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Tabuľka 6   Prehľad streľby družstva v jednotlivých zápasoch  
 

Streľba z priestoru Streľba  z Streľba Zápasy 
 
 

S % K 
 

% P % T % 7m % Cel-
kom 
 

% 

Sečovce D 19/ 10 53 7/5 71 5/4 80 10/7 70 8/7 87 49/ 33 67 

Košice v 30/9 30 1 0/6 60 2/1 50 5/4 80 3/2 66 50/ 22 44 

P. Bystrica D 33/ 11 33 9/6 66 5/5 100 5/3 6 0 2/2 100 53/ 27 5 1 

Prešov v 24/6 25 9/5 55 3/2 66 8/5 63 4/3 75 52/ 21 40 

Topoľčany D 21/ 10 47 9/4 44 7/6 85 4/3 75 9/9 100 50/ 31 62 

ŠKP D 26/8 3 1 15/7 47 7/3 43 6/5 83 1/1 100 56/ 25 44 

N. Zámky V 23/8 35 5/4 80 6/5 83 5/3 60 1/0 0 43/ 23 53 

Sečovce V 25/5 20 8/3 37 2/2 100 2/2 100 4/3 75 45/ 1 8 40 

Košice D 30/ 11 37 5/4 8 0 4/4 100 5/5 100 3/1 33 52/ 29 56 

P. Bystrica V 25/9 36 5/2 40 8/4 50 6/6 100 7/6 86 57/ 30 52 

Prešov D 23/4 17 12/6 50 2/0 0 4/4 100 6/6 1 00 4 8/ 21 43 

Topoľčany V 19/8 42 16/8 50 2/2 100 6/4 66 7/7 100 50/ 29 58 

SKP V 29/ 11 38 5/3 60 6/3 50 8/6 75 3/1 33 5 1/ 24 47 

N. Zámky D 19/5 26 1 2/2 17 6/4 67 11/7 63 3/3 100 51/ 21 41 

Celkovo 346/ 
115 

33, 2 127/ 
65 

51 65/ 
45 

69, 
2 

85/ 64 75,3 61/51 83,6 707/ 
354 

50 

Priemer 8,2 4,6 3,2 4,5 3,6 25,2 

 
 
ZÁVER 
 
Z hľadiska úspešnosti družstva v zápase sa ukázalo, že na konečnom výsledku 
jednoznačne participuje obrana aj útok. V zápasoch, v ktorých družstvo dosiahlo 
dobré výsledky, bola úspešnosť obrany nad 50%, v prehratých zápasoch oveľa 
nižšia, niekedy až 30%, hoci percentuálna úspešnosť útokov  bola relatívne vy-
soká.  
V obrannej fáze hry sa ukázali nedostatky v hre 1 – 1, ktoré sú často zapríčinené 
„ pomalými“ nohami, nesprávnou technikou pri zmene smeru pohybu v obrane, 
a často aj neskorým reagovaním na danú situáciu, často zapríčinenú  „únavou“ 
hráčov, spôsobenou nedostatočnou kondíciou.  
V útočnej fáze sa hráči snažili presadiť hrou 1 – 1 a jednoduchými kombinácia-
mi. V zápasoch sme zistili  50%  celkovú úspešnosť streľby, najnižšiu (33,2 %) 
z priestoru spojky. Bez spojok (úspešných strelcov z väčších vzdialeností) sa 
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v súčasnej vrcholovej hádzanej nedajú dosiahnuť dobré výsledky. Okrem zvlád-
nutia jednotlivých spôsobov streľby a jej variabilného uplatnenia v hre (vzniknu-
tá vhodná herná situácia na realizovanie streľby, postavenie brániaceho hráča, 
postavenie brankára), musí spojka disponovať vynikajúcou úrovňou rozvoja si-
lových schopností (výbušná sila dolných a horných končatín, dynamická sila 
brušného a chrbtového svalstva ap.).  Na základe analýzy herného výkonu druž-
stva v sledovaných 14 zápasoch základnej časti súťaže môžeme konštatovať, že 
družstvo by sa malo v príprave zamerať na zlepšenie kondičnej pripravenosti 
a na zdokonaľovanie útočných a obranných herných činností jednotlivca a ich 
uplatnenie v útočných a obranných kombináciách a systémov hry.  
Použitá metodika hodnotenia herného výkonu v zápase poskytuje trénerovi 
množstvo informácií o výkone jednotlivých hráčov a celého družstva v obrannej 
a v útočnej fáze hry. Je len na  trénerovi, do akej miery je schopný získané po-
znatky využiť v praxi.    
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hodnotenia herného výkonu  
 
ABSTRAKT 
Cieľom nášho príspevku je analyzovať metódy a postupy diagnostiky herného 
výkonu vo volejbale. Analyzujeme ciele a úlohy diagnostiky, metódy a postupy 
používané pri získavaní, evidencii a pri vyhodnocovaní získaných údajov. Výz-
nam hodnotenia herného výkonu vidíme predovšetkým ako cenný zdroj infor-
mácií pre vyhodnotenie účinnosti tréningového procesu, jeho následné korekcie, 
posúdenie výkonnosti hráčov a celého družstva, posúdenie stratégie hry, silných 
a slabých stránok vlastného družstva a hry súpera, zisťovanie tendencií vývoja 
hry apod. Konštatujeme, že objektívna analýza hry založená na hodnotení kvali-
ty realizácie herných činností jednotlivca v zápase je najvhodnejšou metódou 
hodnotenia herného výkonu hráča a družstva. V súčasnosti je vo vrcholovom 
volejbale najčastejšie používaným a pre praktické potreby najvhodnejším prog-
ramom na hodnotenie herného výkonu softvérový program - Data Volley, ktorý 
umožňuje zaznamenávať a vyhodnocovať v podstate všetky relevantné údaje 
počas zápasu a po ňom. 
 
ÚVOD 
Hodnotenie herného výkonu (HV) je jednou z oblastí skúmania herného výkonu. 
Inšpiráciu prečo a ako by mal tréner, výskumník hodnotiť hráča môžeme hľadať 
v spoločenských vedách zaoberajúcich sa riadením ľudských zdrojov. MIKO-
VICH a BORDEAU (1993) uvádzajú, že hodnotenie pracovných výkonov je 
proces používaný k meraniu pracovných výkonov zamestnancov. Výkon za-
mestnancov (hráčov) je miera, v akej sa zamestnanec (hráč) vyrovnáva s pra-
covnými (hernými) požiadavkami. Všetky organizácie bez rozdielov hodnotia 
výkony svojich zamestnancov (hráčov). Navrhovanie a uplatňovanie hodnotia-
cich systémov vyžaduje zodpovedanie kľúčových otázok: 
- prečo hodnotiť pracovné (herné) výkony  
- aké pracovné (herné) výkony hodnotiť  
- ako merať pracovné (herné) výkony  
- kto by mal hodnotiť pracovné (herné) výkony  
- ako vyhodnotiť pracovné (herné) výkony  
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CIELE A ÚLOHY DIAGNOSTIKY HERNÉHO VÝKONU  
 
Niektorí autori, napr. HOHMANN, BRACK (1983), HOHMANN (2003), HA-
NES, LAMES (2001) v súvislosti s hodnotením herného výkonu hovoria o dia-
gnostike výkonu v športových hrách. Diagnostiku chápu ako zámerné vyšetre-
nie, ktoré má svoje zložky a fázy. Termín diagnostická technika ŠAFAŘÍKOVÁ 
(in – DOBRÝ, SEMIGINOVSKÝ, 1988) vysvetľuje ako teoretický model uspo-
riadania operácií a časových aspektov vyšetrenia s cieľom získať o vyšetrenom 
objekte diagnostický údaj. Konkrétnu podobu tento model nadobúda v jednotli-
vých diagnostických prostriedkoch.  
Teoretické aspekty diagnostiky výkonnosti v športových hrách rozobrali HOH-
MANN, BRACK (1983). Podľa autorov vedecká diagnostika výkonnosti 
v športových hrách analyzuje v zápase tak výkon družstva ako aj jednotlivca 
a slúži predovšetkým k vytvoreniu interindividuálnych overiteľných žiaducich 
hodnôt. HOHMANN (1999) systematicky rozdelil možnosti využitia diagnosti-
ky individuálneho herného výkonu (IHV) do piatich oblastí: pri vedení družstva 
v zápase (koučing), využitie pri výbere hráčov, pri riadení tréningu, pri klasifi-
kácii v školskom športe a využití v športovej vede. Pri koučovaní je najdôleži-
tejším kritériom priamy a nepriamy prínos hráča pre herný výkon družstva. Pri 
výbere hráčov autor myslí predovšetkým na výber talentov a využitie diagnosti-
ky pri určovaní nominácie, kde je dôležité určiť herné výkony tých hráčov, ktorí 
sú v družstve konkurentmi. Pri riadení v tréningu je optimálnym kritériom roz-
voja komplexného HV rozvoj športovej formy počas prípravného a súťažného 
obdobia. Pretože v budúcnosti sa môže docieliť ďalšie zlepšenie HV predovšet-
kým posilnením individuálneho prístupu k tréningu, získava diagnóza individu-
álnej športovej formy na význame. Pri klasifikácii v školskom športe predstavu-
je hodnotenie IHV potrebné postupy kontroly, platné „porovnávacie normy“, 
použiteľné riadiace zásahy učiteľa. HANSEN, LAMES (2001) kladú dôraz na 
prepojenie systému pozorovania HV, následnej analýzy a uplatnenia získaných 
poznatkov v tréningovej praxi, resp. v príprave na zápas a jeho vedení. Autori sa 
domnievajú, že len vzájomná dôvera medzi pozorovateľom (skautom), trénerom 
a hráčom a dôsledné uplatňovanie získaných poznatkov diagnostiky môže pri-
niesť pozitívne výsledky.  
 
METÓDY DIAGNOSTIKY HERNÉHO VÝKONU 
 
Herný výkon hodnotíme na základe pozorovania. Pozorovanie je historicky naj-
staršou a vo všetkých odvetviach ľudskej činnosti stále najrozšírenejšou metó-
dou získavania informácií. Je jednou zo základných vedeckých metód hlavne 
v spoločenských vedách, v pedagogike, v psychológii, v sociológii a teda aj 
v športe.  
TÁBORSKÝ (1981) vymedzuje nasledujúce požiadavky na vedecké pozorova-
nie: cieľavedomosť (pozorovateľ musí vedieť, čo bude pozorovať a aký to má 
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zmysel), objektívnosť, dôkladnosť a podrobnosť, pripravenosť a prepojenosť s 
predchádzajúcimi vedomosťami o pozorovanom predmete, systematičnosť a 
plánovitosť, aktívne myslenie, slovné sformulovanie výsledkov. Podľa HOH-
MANNA a BRACKA (1983) sa vedecká diagnostika výkonnosti rozčleňuje na 
správanie sa v zápase a stav výkonu. Analýza v zápase sa robí pomocou systé-
mového pozorovania hry (Spielbeobachtung), ktorá zahŕňa podľa individuálnej 
taktiky aj vyššie regulačné roviny skupinovej taktiky a taktiky družstva. Analýza 
stavu výkonnosti družstva a jednotlivca zahŕňa kondičné, technické a taktické 
faktory. V interdisciplinárnom skúmaní pristupujú naviac antropomotorické a 
biomechanické ukazovatele. Podobný prístup uvádzajú aj HUGHES a BAR-
LETT (2002), ktorí indikátory výkonu delia na všeobecné indikátory zápasu 
(výsledkové) a na indikátory taktické, technické a biomechanické. Výkonový 
indikátor je výber alebo kombinácia činnostných premenných, ktoré smerujú 
k definovaniu niektorých alebo všetkých aspektov výkonu. Výkonové indikátory 
by sa mali vzťahovať k úspešnému výkonu alebo výsledku. Biomechanické vý-
konové indikátory sa spájajú s výsledkom prostredníctvom hierarchických mo-
delov techniky, medzi ktorými na jednotlivých úrovniach existujú biomechanic-
ké vzťahy. Tieto vzťahy sú v herných zručnostiach podporované matematickým 
modelovaním. Autor poukazuje na v súčasnosti nedostatočné využívanie biome-
chanických analýz v kolektívnych športoch na rozdiel od športov individuál-
nych. Analytici a tréneri využívajú výkonových indikátorov k hodnoteniu výko-
nu jednotlivcov, skupiny alebo celého družstva. 

Tabuľka 1  Príklady výkonových indikátorov vo volejbale  

Výsledkové  
indikátory  

Taktické  
indikátory 

Technické  
indikátory 

Biomechanické 
indikátory 

Víťazstvo  
v sete, v zápase, 
počet es, blo-
kov, útočných 
úderov potreb-
ných na víťaz-
stvo, kvalita 
realizácie HČJ 
vo vzťahu 
k úspešnosti 
v sete apod. 

Počet blokujú-
cich hráčov vo 
vzťahu 
k úspešnosti 
bloku, miesto 
zakončenia, rea-
lizácie a smery 
útokov 
v súvislosti 
s úspešnosťou 
útoku apod. 

Frekvencia víťaz-
ných útočných úde-
rov a chýb vo vzťa-
hu k priestoru ihris-
ka 

Rýchlosť letu lopty 
pri podaní, útočnom 
údere vo vzťahu 
k ich úspešnosti, 
uhly v jednotlivých 
segmentoch tela  pri 
náprahu pred sme-
čom vo vzťahu 
k rýchlosti letu lop-
ty apod. 

V pozorovaní je potrebné stanoviť spôsob hodnotenia ukazovateľov pozorova-
ného objektu. ČELIKOVSKÝ (1979) hodnotením rozumie meranie v širšom 
slova zmysle. Pri hodnotení premietame výsledky športovej činnosti do jedno-
značne určeného systému čísiel alebo číslic. To znamená, že priraďujeme výko-
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nu v športovej činnosti nejakú hodnotu podľa vopred určených pravidiel. Hod-
notenie podľa citovaného autora delíme na: 
- odborné posudzovanie (zisťovanie kvalitatívnych údajov obvykle pomocou 

bodových škál ordinálneho alebo kvázi – intervalového charakteru). Každý 
stupeň vyjadruje presne zadefinované správanie sa skúmaného javu. 

- meranie (zisťovanie objektívne kvantitatívnych údajov reprezentovaných 
najčastejšie niektorou fyzikálnou jednotkou). EJEM (1976) k ním priraďuje 
aj odhadovanie, ktoré je však realizované na základe subjektívnych kritérií.  

Procedúry spojené s hodnotením herného výkonu môžeme rozdeliť do dvoch 
rozdielnych skupín (EJEM, 1973), LAMES - HOHMANN, 1997):    
- subjektívne postupy         
- objektívne postupy 
Prvý z nich je založený na subjektívnom hodnotení celého hráčovho výkonu a-
lebo niekoľkých jeho častí. Toto hodnotenie je potom vyjadrené priradením ne-
jakej kvantity, určitého množstva bodov z jeho rozsahu, určeného dopredu pred 
aplikáciou danej metódy. Takéto priradenie bodových hodnôt jednotlivým hrá-
čom sa stáva objektívnejším a spoľahlivejším, ak použijeme ešte ďalšie pomoc-
né prostriedky. EJEM (1973) rozdeľuje subjektívne postupy do viacerých kon-
krétnych metód hodnotenia výkonu hráča:  
- Bez pomoci akéhokoľvek pomocného prostriedku.  
- Postupným porovnávaním všetkých hráčov, opäť bez akéhokoľvek pomoc-

ného prostriedku, a to porovnaním všetkých hráčov každého s každým alebo 
s hráčmi, ktorí preukázali v priebehu pozorovaného zápasu najlepší, najhorší 
a priemerný výkon. 

- Pomocou špeciálne pripravených dotazníkov. Základným problémom je roz-
delenie hráčovho výkonu do množstva častí. Tieto časti sú potom vyjadrené 
vo forme otázok alebo jednotlivých položiek daného dotazníka. 

- Pomocou špeciálne pripravených hodnotiacich stupníc. Tento postup je kva-
litatívne na vyššej úrovni. Predchádzajúci a uvádzaný postup je založený na 
logickej analýze hráčovho výkonu, ktorý je rozdelený do niekoľkých zložiek. 
V protiklade z predchádzajúcou metódou sú zmienené zložky v tejto súvis-
losti obsažnejšie a ich počet je mnohokrát menší. Každá takáto zložka je po-
tom hodnotená samostatne niekoľkými kvalitami, ocenenými rozdielnym 
počtom bodov. Z ich celkového súčtu, obsahujúci jednotlivé množstvá zo 
všetkých zložiek, je potom vyžadovaná kvantita, vyjadrujúca presne úroveň 
pozorovaného výkonu. Počet kvalít pre tieto zložky môže byť rozdielny 
a závisí na mnohých faktoroch (rozlišovacia úroveň, znalosti pozorovateľov 
a pod.). Príkladom takéhoto postupu môže byť prístup VLACHA a HOR-
SKÉHO (2003), ktorí pri sledovaní pohybových sekvencií v herných činnos-
tiach jednotlivca vo volejbale žiakov vytvorili posudzovacie škály pre jednot-
livé herné činnosti. Jednotlivé pohybové sekvencie (napr. nadhod, náprah, 
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pohyb úderovej paže, úder pri podaní) klasifikovali 4 – stupňovou klasifikač-
nou stupnicou. 

Uvádzané subjektívne metódy hodnotenia odporúčame využívať predovšetkým 
na hodnotenie začiatočníckej úrovne výkonu hráča. Na druhej strane sa tieto po-
stupy ukazujú jedinou všeobecnou a relatívne ľahko dostupnou metódou hodno-
tenia technických stránok všetkých herných činností jednotlivca.  
 
K objektívnym procedúram, pomocou ktorých je hodnotený hráčov výkon zara-
ďuje dve: 
• Pomocou turnajov, hraných systémom každý s každým, medzi všetkými 

možnými družstvami, vytvorenými z pozorovaných hráčov.  
Tento postup vychádza z hypotézy, že výkon hráča alebo hráčov v zápase je 
veľmi úzko spojený s výsledkom družstva v tomto zápase. Opačne môžeme 
povedať, že výsledok zápasu predstavuje istý druh projekcie výkonu hráčov 
alebo presnejšie istý výraz interakcie medzi výkonmi hráčov obidvoch strán. 
Podľa počtu víťazstiev z plného počtu zápasov je možné potom určiť poradie 
hráčov. Tento postup je jednoznačne časovo najnáročnejší zo všetkých uvá-
dzaných postupov. 

• Pomocou objektívnej analýzy hry. 
Objektívna analýza hry je v súčasnosti najrozšírenejšou metódou hodnotenia 
herného výkonu vo volejbale medzi trénermi i výskumnými pracovníkmi. 
Táto metóda sa ukazuje ako najvhodnejšia a umožňuje najvyššiu pravdepo-
dobnosť spravodlivého a objektívneho hodnotenia výkonu. Tento postup je 
založený na pozorovaní a analýze činnosti hráča v priebehu hry. Pri tomto 
postupe sa pristupuje k hodnoteniu výkonu na základe objektívne zistenej 
kvantity a kvality daných zložiek v zápase. Využitie herných činností jednot-
livca sa zdá byť najjednoduchšou možnosťou pre rozdelenie výkonu hráča do 
jednotlivých dimenzií.  

 
Tabuľka 2 Postupy používané k určeniu individuálneho herného výkonu 

(LAMES – HOHMANN, 1997) 
 

Postupy používané k určeniu individuálneho herného výkonu 
                  Objektívne postupy    Subjektívne postupy 
Simulačné postu-
py 
teoretické modely 
matematického 
modelovania  
(napr. Markovov 
reťazec) 

Indexy 
- index hernej úspeš-
nosti 
- koeficient HV 
- herné štatistiky 

Rating 
- škálovanie 
- klasifikácia 
 

Ranking 
- poradie 
- párové porov-
nanie 
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V súčasných teoretických prácach a konkrétnych výskumoch (HANSEN – LA-
MES, 2001, HUGHES - BARLETT, 2002, HOHMANN, 2003) sme zistili, že sa 
v praxi používajú dve základné procedúry objektívnej analýzy hry: notačná ana-
lýza (notational analysis) a kvalitatívne hodnotenie  herného výkonu (Qualitati-
ve Spielebeobachtung). S pomocou tejto metódy bol dosiahnutý súlad napríklad 
medzi tréningom a zápasom v plážovom volejbale (HANSEN a LAMES, 2001). 
Podľa uvádzaných autorov interpretatívny postup pri hodnotení herného výkonu 
so zreteľom k súčasnému kontextu je znakom kvalitatívnej výskumnej metodo-
lógie, ktorá sa etablovala vo všetkých vedeckých disciplínach zaoberajúcich sa 
správaním vedľa tradične kvantitatívne orientovanej metodológie. HEIN (1993, 
in HANSEN, LAMES, 2001) vidí „kvalitativné a na konanie orientované“ pozo-
rovanie ako metódu, ktorá v porovnaní k tradičnému kvantitativnému berie 
v úvahu situačno – taktické aspekty hry. Autor vidí na jednej strane nutnosť o-
medzenia popisu herného deja (Spielgeschehen), na druhej strane vidí potrebu 
doplniť pozorovanie ďalšími aspektami, ktoré berú na vedomie situačno – tak-
tický kontext. Chápe tak kvalitatívne hodnotenie ako kombináciu kvalitatívnych 
objektívnych dát a subjektívnych dojmov a posúdení. FRÖHNER (1995) uvádza 
takisto termín kvalitatívna analýza a myslí tým analýzu, ktorá sa opiera o video 
a dokumentáciu komplexného herného deja (komplexe Spielszene). BRANDT, 
MIETHLING, 1997 (in HANSEN, LAMES, 2001) nenazývajú analýzu kvalita-
tívnou, ale „rekonštrukciou hernej skutočnosti“ a „špecifické modelovanie“. Po-
kúšajú sa rekonštruovať hru spojením subjektívnej teórie hráča (trenéra) so sys-
tematicky získavanými údajmi. LAMES (1994) vidí kvalitatívne pozorovanie 
ako zvláštnu metódu získavania dát a zaraďuje ju pod metódu zbierania vzorkou 
(event samplings). Termín kvalitatívny spojuje s posúdením konania vzhľadom 
k úspešnosti (úspech, pôsobenie, chyba), s posúdením ďalších kvalitatívnych 
znakov (pasívny, agresívny) a s interpretáciou komplexnej hernej situácie. 
 
Druhým smerom objektivnej analýzy HV je notačná analýza. Notačná analýza 
sa zameriava na skúmanie hlavných ukazovateľov zápasu, taktické a technické 
ukazovatele. Podieľa sa na určení fyziologických, psychologických, technických 
a taktických požiadaviek v rôznych športoch (HUGHES, 2004). Pri tejto metóde 
sú herné situácie a herné javy zaznamenávané v matematických symboloch. 
Cieľom tohto postupu je pomocou znakového systému zachytiť vzorce herného 
konania hráčov. Väčšinou sa skúma vzťah týchto herných vzorcov (patterns of 
play) k celkovej úspešnosti. Zaznamenáva sa nielen kvalita jednotlivých dejov, 
ale aj vzájomné relácie a konfigurácie. Záznam je evidovaný formou ručného 
zápisu alebo ukladaním kódovaných informácii do počítača, ktoré sú priamo 
triedené a spracované. 
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MOŽNOSTI EVIDENCIE SKÚMANÝCH JAVOV 
 
Diagnostické údaje získame pomocou záznamu o zápase. Hodnotiť herný výkon 
môžeme priamo alebo nepriamo, prostredníctvom obrazového záznamu. Najpo-
užívanejším obrazovým záznamom je videorekordérový záznam vzhľadom na 
to, že spĺňa viaceré požadované podmienky, ako je vysoká mobilnosť kamery 
vrátane zdrojov, jednoduchá manipulácia a ovládateľnosť kamery, rýchle preví-
janie na opakovanie sledovaného javu, zastavenie obrazu, časovanie pohybu 
a pod. V súčasnosti sa častejšie používa priame nahrávanie do počítača 
s možnosťou ihneď po zápase nahrať zápas na CD, DVD. 
Samotný záznam o zápase môže mať nasledovnú podobu: 
- štatistický záznam 
- grafický záznam 
- fonetický záznam 
- digitálny záznam 
a) štatistický záznam 
Štatistickým záznamom rozumieme zaznamenávanie vybraných štatistických 
údajov (kvalita realizácie HČJ, ďalšie parametre HČJ ako napr.: druh podania, 
miesto vedenia útoku, počet blokujúcich hráčov a pod) do vopred pripravených 
záznamových hárkov. Na základe vyhodnotenia skúmaného javu je údaj zazna-
menaný písomne do konkrétneho políčka záznamového hárku. Diagnostické ú-
daje sú zaznamenávané na úrovni jednotlivých hráčov alebo len celého družstva.  
Príkladom štatistického záznamu sú napríklad výsledky z MS 1974 publikované 
STIBITZOM (1976) a hodnotenie československej volejbalovej ligy 1975 vy-
hodnocované HORÁKOM (1976).  
Vývoj štatistického záznamu sa uberal smerom priberania a hodnotenia ďalších 
parametrov hry až k podrobným záznamom, ktoré reprezentuje systém použitý 
EJEMOM a JINOCHOM (1987) počas MS žien v Prahe. Hodnotili individuálny 
i kolektívny HV. Sledovali šesť HČJ (podanie, príjem podania, nahrávku, útoč-
ný úder, blok, obranu v poli). Pozorovanie vykonávalo dvanásť pozorovateľov. 
Jednotiacim prvkom záznamu bolo číslo rozohry. Každý kontakt s loptou v kon-
krétnej HČJ pozorovateľ zaznamenal. V niektorých prípadoch pozorovateľ hod-
notil aj „povinnosť hráča“ a jeho možnosti zasiahnuť do hry aj keď ku kontaktu 
s loptou neprišlo (príjem podania, blok). 
Tvorba záznamových hárkov – formulárov je v súčasnosti zvýhodnená možnos-
ťami, ktoré umožňujú tabuľkové programy a to pri tvorbe designu tabuliek, tak 
hlavne v následnom vyhodnotení. Vždy záleží na zámere trénera z akého pohľa-
du chce diagnostikovať HV. Základnou otázkou je kedy majú byť získané údaje 
použité, či už v priebehu zápasu alebo až v tréningovom procese. Členenie for-
mulárov väčšinou kopíruje štruktúru zápasu, t.j. jednotlivé sety, prípadne jednot-
livé rozohry (HANÍK, WIESNER, 2006). 
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b) grafický záznam 
Grafický záznam predstavuje pomerne značné množstvo údajov prebiehajúceho 
deja zápasu. Dôležitý význam majú dohovorené grafické znaky, resp. symboly, 
ktoré umožňujú zaznamenať rýchly priebeh situácie. Jedná sa o určitú formu 
notačného zápisu. Nejde len o záznam HČJ, ale o úspešnosť či neúspešnosť her-
ných kombinácií v interakcii súperovho konania a pod. Grafický záznam si vy-
žaduje dôkladnú prípravu. Ak vykonávajú záznam viacerí pozorovatelia majú 
presne určené úlohy. Príkladom úspešného využitia grafického záznamu môže 
byť záznam reprezentačného družstva mužov Japonska, víťaza OH 1972. Podľa 
EJEMA (1977) je zápis pomerne podrobný a zaznamenáva s dohodnutými 
znakmi zakončenie prakticky každej rozohry. Rozoznávali až 29 symbolov. Slú-
žil hlavne po zápase k analýze jeho vývoja a k overeniu správnosti či chýb 
v konaní trénera. Z grafu možno vidieť, či je skóre vyrovnané alebo sa vyrovná-
va a naopak, či dochádza k nárastu rozdielu. Na graf môžeme zaznamenať dôle-
žité body vývoja zápasu, chyby či dosiahnuté body alebo ich série a zaznamenať 
kto a akým spôsobom sa zaznamenaný vývoj zaslúžil. Podobný spôsob hodno-
tenia herného výkonu môžeme nájsť u SAWULU (in VOJÍK, 1982) alebo 
BÖNISCHA a NERADA (1977). Grafický priebeh zápasu môžeme vyhodnotiť 
aj v súčasnosti najznámejším softvérovým programom Data Volley o ktorom sa 
zmienime podrobnejšie neskôr. 
c) fonetický záznam 
Takmer dokonalý záznam priebehu zápasu poskytuje fonetický záznam (magne-
tofónový záznam). Tak isto môžeme hovoriť o notačnej forme zaznamenávania 
herného deja. Po osvojení symbolov zachytí vyškolený pozorovateľ priebeh 
všetkých HČJ, HK jedného ale aj obidvoch družstiev s uvedením kvality ich rea-
lizácie, zóny i každej zmeny stavu stretnutia, striedania hráčov, oddychových 
časov a pod. Prepis záznamu však vyžaduje relatívne dlhú dobu. Magnetofónový 
záznam bol veľmi často používaný v bývalej NDR. BAACKE (1982), jeden 
z tvorcov metódy konštatuje, že každá z metód má svoju hodnotu s ohľadom na 
cieľ analýzy, pričom vôbec neexistuje žiadna dokonalá metóda. Pre veľký počet 
a rozmanitosť herných akcií ich nemeckí odborníci roztriedili do šiestich skupín 
podľa taktických princípov. Nazvali ich „zložkami hry“ (u nás HČJ). Pre každú 
skupinu herných akcií vymedzili skratku a znak pre akustický záznam, zapiso-
vanie a počítanie. Pre zjednodušenie štatistickej analýzy hry brali do úvahy iba 
„akcie s loptou“, pretože vo volejbale majú tieto herné akcie oveľa väčší vplyv 
na bodový stav ako „akcie bez lopty“. Vychádzali pri hodnotení kvality zo 
štvorstupňovej škály hodnotenia kvality realizácie hodnotených HČJ. Po zápase 
boli zaznamenané údaje prevedené z magnetofónového záznamu do zvláštnych 
formulárov na ďalšie počítanie, vyhodnotenie a spracovanie komentára. 
d) digitálny záznam 
Využitie počítačových programov je v súčasnosti najvhodnejšia forma zberu dát. 
Počítačové programy na hodnotenie herného výkonu nám umožňujú rýchlejšie 
a presnejšie vyhľadávanie potrebných údajov, možnosť okamžitej aktualizácie 
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položiek a vizualizácie údajov v potrebnom množstve i kvalite. Veľkou výhodou 
digitálneho záznamu je možnosť okamžitého hromadného spracovania dát, kde 
sa javí najvhodnejšie použitie hotových programových balíkov (napr. STAT-
GRAPHICS, BIMED, SPSSX), ktoré obsahujú štatistické metódy od elementár-
nych až po najzložitejšie. 
Popis postupu pri zbere dát uvádza PRIELOŽNÝ (1987) na príklade reprezen-
tačného družstva USA. Dvaja operátori vyhodnocujú všetky družstvá a hráčov 
zo zápasov. Hodnotenie vykonávajú z videozáznamov pomocou počítača, kde 
zachytávajú všetky HČJ. Zadávanie potrebných údajov do počítača riešili pomo-
cou klávesnice. Klávesnica je rozdelená podľa častí ihriska a súčasne každý hráč 
má určené jedno tlačidlo na klávesnici. Vďaka tomuto rozdeleniu môže operátor 
vždy, keď sa hráč dotkne lopty, zaznamenať druh kontaktu s loptou číslo hráča, 
ktorý bol v kontakte, postavenie hráča na ihrisku a kvalitu realizácie konkrétnej 
HČJ. Konkrétny postup pri registrácii dát i s možnosťami využitia programu u-
vádza PENNER (1984), CZWALINA a kol. (1991), FRÖHNER (1991), THU-
RINSKÝ (1993).  
V súčasnosti je vo svete najpoužívanejším softvérový program Data Volley 
a Data Video. Používa sa predovšetkým na analýzy pred, počas a po zápase 
u vrcholových družstiev. Počas zápasu môže byť asistent trénera na lavičke spo-
jený pomocou bezdrôtovej technológie s počítačom skauta (pozorovateľa) 
a zaznamenané informácie môže okamžite zobraziť na svojom PC. 
Najnovšia verzia Data Volley 2007 umožňuje skautom zaznamenávať a vyhod-
nocovať početnosť všetkých HČJ a kvalitu ich realizácie, druh úderu, podania, 
zónu zakončenia útoku, zónu dopadu lopty, špecifické informácie ako počet hrá-
čov v skupinovom bloku, typ chyby a mnoho ďalších informácií. Z počítača je 
možné v akomkoľvek čase vytlačiť analytické informácie k objektívnemu hod-
noteniu herného výkonu družstva týkajúce sa napr. jednej alebo viacerých her-
ných činností, jedného hráča alebo celého družstva, jednej alebo viacerých rotá-
cií, jedného setu alebo celého zápasu. Program umožňuje hodnotiť každú HČJ 
podľa zóny, v ktorej bola vykonaná, vypočítať účinnosť útočných kombinácií 
podľa zóny, z ktorej bol úder realizovaný. Softvér môže zisťovať a zobraziť 
všetky smery útokov rozdelených podľa kvality, podľa hráča, podľa rotácie. Da-
ta Volley umožňuje spravovať komplex pracovných tabuliek a zošitov: v každej 
bunke je možné doplniť požadované dáta, ktoré program automaticky vyberá zo 
štatistickej databázy, k vytvoreniu formulárov, kde sú komplexne integrované 
dáta podľa špecifikácií aké potrebujeme. Všetky získané informácie budú zada-
né taktiež v grafickej forme v zošitoch pre následnú prípravu na ďalší  zápas. 
Data Video nám umožňuje za pár sekúnd synchronizovať skautov videozáznam 
a okamžite sledovať a zaznamenávať v každej sekvencii všetky údaje potrebné 
k štúdiu a analýze družstva (rotácie, zóny útokov a iné). Pomocou Data Videa 
môžeme sledovať všetky rozohry rozdelené z hľadiska rotácie, fáz rozhory. No-
vá verzia Data Video 2007 umožňuje sledovať kľúčové herné situácie priamo na 
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lavičke počas priebehu zápasu počas prenosu obrazu do PC druhého trénera na 
lavičke. 

 

Tabulka 3 Štatistický záznam z Data Volley 

Dinamo-Tattransgaz KAZAN (M) 3 - 2  Copra PIACENZA (M)  
 

Indesit European champions' League - Final Four Tournamen 
  
Match F-004 Spectators 7500 
Date 03/30/2008 Income   
Hour 14.30.00 Hall MOSiR  
City LODZ 
Referees: LABASTA Milan (CZE) - HOBOR Bela (HUN) 

  

Set Time Score 
1 set  25 19-25 
2 set  33 26-24 
3 set  25 18-25 
4 set  26 25-17 
5 set  15 15-10 
TOT 2.04 103-101 

SET POINTS SERVE RECEPTION ATTACK BLOCKDinamo-Tattransgaz KAZAN 
(M)  

 SIDELNIKOV Victor  1 2 3 4 5 Tot BP W-L Tot Err Pts Tot Err Pos% Exc% Tot Err Blo Pts Pts%   Pts 

1 BALL Lloy 6 4 5 1 5 5 2 · 16 2 1 · · · · 2 · · 2 100%  2
2 ZAYTSEV Pavel          · · · · · · · · · · · · · · ·  ·
3 KOSAREV Alexander 1 5   2 6 8 2 · 13 3 2 20 1 55% 30% 14 1 1 6 43%  ·
5 BOGOMOLOV Alexander 5 3 4 6 4 13 5 +1 11 · · · · · · 15 · 3 8 53%  5
7 BOVDUY Alexey  * 6     4 · -4 7 2 · 6 2 33% 17% 10 1 2 4 40%  ·
8 TETYUKHIN Sergey (C) 4 2 3 5 3 11 6 -2 17 2 · 21 1 67% 48% 27 2 4 11 41%  ·
9 ERMAKOV Artem  *       · · · 1 · · · · · · · · · · ·  ·
11 APALIKOV Nikolay          · · · · · · · · · · · · · · ·  ·
13 STANLEY Clayton 3 1 2 4 2 21 4 +8 20 4 · · · · · 37 2 4 20 54%  1
14 EGORCHEV Andrey 2 6 1 3 1 13 6 +2 18 1 3 2 · 100% 50% 14 1 · 8 57%  2
15 GERASIMOV Alexander        * · · · · · · · · · · · · · · ·  ·
17 BABICHEV Vladislav (L) * * * * * · · -2 · · · 37 2 70% 54% · · · · ·  ·

Team Totals 75 25 +3 103 14 6 86 6 64% 44% 119 7 14 59 50%  10

Partial Ser Att Blo Op.Er Tot Err Pts Tot Err Pos% Exc% Tot Err Blo Pts Pts%   Pts
Set 1 2 11 · 6 20 2 2 21 3 62% 43% 27 1 6 11 41%  ·
Set 2 · 18 4 4 26 4 · 21 1 67% 43% 32 2 2 18 56%  4
Set 3 · 12 2 4 18 5 · 24 2 54% 46% 29 2 3 12 41%  2
Set 4 3 13 1 8 25 2 3 13 · 85% 46% 23 2 2 13 57%  1
Set 5 1 5 3 6 14 1 1 7 · 57% 43% 8 · 1 5 62%  3

SET POINTS SERVE RECEPTION ATTACK BLOCKCopra PIACENZA (M)  
 LORENZETTI Angelo  1 2 3 4 5 Tot BP W-L Tot Err Pts Tot Err Pos% Exc% Tot Err Blo Pts Pts%   Pts 

1 RODRIGUEZ CALDERON 
Israel 

 *       · · · · · · · · · · · · · · ·  ·

3 GRANVORKA Frantz 1 2 1 2 3 16 3 +3 24 4 2 11 1 73% 45% 23 4 2 13 57%  1

5 COZZI Paolo      * * 1 · -1 2 · · · · · · 1 · · 1 100%  ·

6 MEONI Marco 3 4 3 4 5 1 1 -3 11 1 · · · · · · · · · ·  1

9 BONINFANTE Dante  *       · · · 2 · · · · · · · · · · ·  ·

10 DUTRA DOS SANTOS 
Sergio (L) 

* * * * * · · · · · · 47 · 72% 51% · · · · ·  ·

11 ZLATANOV Hristo 4 5 4 5 6 25 10 +11 21 2 · 5 1 40% 20% 48 6 3 24 50%  1

12 SIMEONOV Ventceslav          · · · · · · · · · · · · · · ·  ·

13 PEREIRA BRAVO Joâo 
Paulo 

6 1 6 1 2 14 6 +3 13 1 2 23 3 52% 35% 20 3 2 10 50%  2

14 GROMADOWSKI Marcel * *   *   · · · 3 · · · · · · · · · · ·  ·

16 BOVOLENTA Vigor (C) 2 3 2 3 4 8 5 -7 9 2 · 1 1 · · 12 2 1 4 33%  4
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18 BJELICA Novica 5 6 5 6 1 12 2 +4 15 4 1 1 · · · 11 · 1 6 55%  5

Team Totals 77 27 +10 100 14 5 88 6 64% 43% 115 15 9 58 50%  14

Partial Ser Att Blo Op.Er Tot Err Pts Tot Err Pos% Exc% Tot Err Blo Pts Pts%   Pts
Set 1 3 12 6 4 23 2 3 18 2 72% 39% 26 4 · 12 46%  6
Set 2 1 15 2 6 24 3 1 22 1 73% 45% 29 1 4 15 52%  2
Set 3 1 13 3 8 25 1 1 13 · 69% 54% 24 3 2 13 54%  3
Set 4 · 10 2 5 17 4 · 22 2 36% 32% 22 5 1 10 45%  2
Set 5 · 8 1 1 11 4 · 13 1 77% 54% 14 2 2 8 57%  1

   
Legenda:           
Bp Break Point Err Error W-L Won - Lost Pts Points 
Blo Blocked Exc Excellent Pos Positive +#  

 
 
POSTUPY PRI KVANTIFIKÁCII KVALITATÍVNYCH JAVOV 
 
Na hodnotenie a kvantifikáciu kvalitatívnych javov, v našom prípade kvality 
realizácie jednotlivých herných činností jednotlivca, sa používajú hodnotiace 
stupnice – bodovacie škály, v rozsahu od troch až po päťbodové. Krajné hodno-
ty predstavujú úspešné resp. neúspešné zásahy hráča v jednotlivých hodnote-
ných herných činnostiach. Citlivosť a vyššia informatívnosť hodnotenia na jed-
nej strane, ale väčšia subjektivita hodnotenia na strane druhej, pribúda s vyšším 
počtom jednotlivých hodnotiacich stupňov. Tie predstavujú všetky herné situá-
cie, pri ktorých rozohra pokračuje ďalej. Princíp hodnotenia konkrétnej HČJ je 
vlastne založený na hodnotení vplyvu HČJ na následnú HČJ (napr.: kvalita po-
dania je hodnotená na základe hodnotenia kvality  príjmu podania prijímajúceho 
hráča súpera). Dôležitou podmienkou objektivity hodnotenia je presné defino-
vanie jednotlivých hodnotiacich stupňov pre každú sledovanú hernú činnosť 
jednotlivca. Uvádzame troj, štvor a päť – bodové hodnotiace stupnice, pri kto-
rých môžeme vychádzať pri konkrétnom definovaní jednotlivých stupňov v kaž-
dej hernej činnosti jednotlivca podľa PŘIDALA a ZAPLETALOVEJ (1999): 

 
Trojstupňová hodnotiaca škála: 
 
Stupeň 1 – Vynikajúce vykonanie HČJ. Znamená zisk bodu (útočný úder, blok, 
podanie) alebo vytvára najoptimálnejšie podmienky pre hru vlastného družstva 
(príjem podania, obrana v poli, nahrávka). 
Stupeň 2 – Také vykonanie HČJ, ktorým vlastné družstvo súpera nedosiahlo 
bod, resp. neboli vytvorené optimálne podmienky pre hru družstva. Rozohra po-
kračuje ďalej. 
Stupeň 3 – Chyba, ktorá znamenala bod pre družstvo súpera. 
 
Táto trojstupňová škála je základom oficiálnej metodiky FIVB na hodnotenie 
herného výkonu jednotlivcov a družstiev na vrcholných kontinentálnych a sve-
tových podujatiach. 
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Štvorstupňová škála: 
 
Stupeň 1 – Vynikajúce vykonanie HČJ. Znamená zisk bodu (útočný úder, blok, 
podanie) alebo vytvára najoptimálnejšie podmienky pre hru vlastného družstva 
(príjem podania, obrana v poli, nahrávka). 
Stupeň 2 – Dobré vykonanie HČJ, ktoré nevyústilo bezprostredne v bod. Takéto 
vykonanie HČJ zachováva výhodu pre vlastné družstvo. 
Stupeň 3 – Zlé vykonanie HČJ, ktoré nevyústilo bezprostredne v bod. Takáto 
realizácia HČJ vytvára zlé podmienky pre hru vlastného družstva a dobré pre 
hru súpera. 
Stupeň 4 – Chyba, ktorá znamenala bod pre súpera. 

 
Päťstupňová škála: 
 
Stupeň 1 – Vynikajúce vykonanie HČJ. Znamená zisk bodu (útočný úder, blok, 
podanie) alebo vytvára najoptimálnejšie podmienky pre hru vlastného družstva 
(príjem podania, obrana v poli, nahrávka). 
Stupeň 2 – Dobré vykonanie HČJ, ktoré nevyústilo bezprostredne v bod. Takéto 
vykonanie HČJ zachováva výhodu pre vlastné družstvo. 
Stupeň 3 – Priemerné vykonanie. Ani jedno družstvo nemá výhodné postavenie 
pre ďalší priebeh rozohry. 
Stupeň 4 – Zlé vykonanie HČJ, ktoré nevyústilo bezprostredne v bod. Takáto 
realizácia HČJ vytvára zlé podmienky pre hru vlastného družstva a dobré pre 
hru súpera. 
Stupeň 5 – Chyba, ktorá znamenala bod pre súpera. 

 

Validita a reliabilita údajov 
Spoľahlivosť hodnotenia svojho pozorovania overovali EOM, SCHUTZ (1992) 
metódou test – retest. Na základe videozáznamu kvantitatívne vyhodnotili vý-
konnosť v šiestich herných činnostiach jednotlivca pomocou navrhnutej škály 
a údaje nahrali do počítača. O tri dni neskôr tá istá osoba postup zopakovala. 
Dáta z obidvoch pokusov podrobili variačnej analýze a určili stupeň intraindivi-
duálnej spoľahlivosti hodnotenia u každej HČJ. Vo všetkých prípadoch dosaho-
vali korelačné koeficienty hodnoty 0,90, čo predstavuje vysokú konzistentnosť 
zachytávania dát. Spoľahlivosť sledovaných premenných (HČJ) PŘIDAL (2000) 
overoval Kendallovým koeficientom zhody (W) osobitne pre každú HČJ. Hod-
notenie vykonávali traja pozorovatelia z videozáznamu. Všetky hodnotenia 
v jednotlivých HČJ mali vysokú spoľahlivosť. Medzi skutočnou hodnotou a 
hodnotením jednotlivých HČJ bola korelácia 0,6221 – 0,9766 (p < 0,01). Pri 
koncových HČJ (útočný úder, blok, podanie) sa pohybovala v rozpätí 0,7148 - 
0,9502.  
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ŠTATISTICKÉ METÓDY VYHODNOCOVANIA ZÍSKANÝCH ÚDAJOV 
 
K štatistickej analýze dát  používajú autori korelačné techniky (GOLIAN, 1985), 
diskriminačnú analýzu (EOM, SCHUTZ, 1992, ZAPLETALOVÁ, PŘIDAL, 
1995), faktorovú analýzu (NISHIJIMA, 1987), χ2 – test (KAPLAN, 1984, PŘI-
DAL, 1997, 1999, 2001, 2007, 2008) až po zložité multivariačné techniky ako 
log – lineárna analýza (EOM, SCHUTZ, 1992, KAPLAN, 1984). Každá z metód 
má svoje výhody aj nevýhody. Zdá sa však, že v tomto smere môže kvalitatívna 
analýza priniesť prijateľnejšie vysvetlenie zákonitostí volejbalového zápasu a 
jeho výsledku ako kvantitatívne analýzy, v ktorých dochádza k spriemerneniu 
údajov. Tie nerešpektujú význam krajných hodnôt hodnotenia HČJ z hľadiska 
výsledku zápasu, resp. setu. Tieto matematicko štatistické postupy využívajú 
skôr výskumníci zaoberajúci sa diagnostikou HV z pohľadu skúmania zákoni-
tostí hry a z toho rezultujúcich vývojových tendencií.  
V praxi sa však skôr uplatňujú menej náročné štatistické postupy orientujúce sa 
na absolútne a relatívne vyjadrenia kvalitatívnych údajov či už na úrovni indivi-
duálneho herného výkonu alebo herného výkonu družstva. Absolútne hodnoty je 
vhodné využiť na vyhodnotenie maximálne úspešných a neúspešných „konco-
vých“ činností, tj. zásahov, po ktorých družstvo získa alebo stratí bod. Umožňu-
jú presne určiť, na základe ktorých herných činnosti jednotlivca družstvo vyhra-
lo, resp. prehralo set alebo zápas. Relatívne hodnoty je vhodné využiť pre pre-
zentáciu všetkých hodnotiacich stupňov.  
 
ZÁVER 
 
Na základe doterajších uvádzaných teoretických a empirických poznatkov mô-
žeme konštatovať, že vo volejbale sa v súčasnosti vo svete používajú rôzne ana-
lýzy herného výkonu. Aj keď odborníci k zhromažďovaniu a k spracovaniu úda-
jov potrebných na objektívnu analýzu herného výkonu jednotlivcov a družstiev 
pristupujú rôznym spôsobom, v zásade sa v názoroch na metodológiu hodnote-
nia herného výkonu zhodujú. Orientujú sa na jednotlivé herné činnosti, ktorých 
počet sa mení podľa požiadaviek na celý hodnotiaci systém.  
Na hodnotenie úrovne vykonania jednotlivých herných činností jednotlivca sa 
používajú hodnotiace stupnice – bodovacie škály, najčastejšie v rozsahu od 
troch po päť bodov, pričom trojstupňové sú objektívnejšie a päťstupňové infor-
matívnejšie. Niektoré systémy registrujú aj iné, pre hodnotenie herného výkonu 
dôležité parametre.   
Dôležitý je aj spôsob registrácie údajov. Pozorovateľ si musí ujasniť, či chce 
hodnotiť jednotlivých hráčov alebo družstvo ako celok. Vyhodnotenie výsled-
kov je možné v absolútnych, ako aj relatívnych hodnotách. Absolútne hodnoty 
je vhodné využiť na vyhodnotenie maximálne úspešných a neúspešných „kon-
cových“ činností, tj. zásahov, po ktorých družstvo získa alebo stratí bod. Umož-
ňujú presne určiť, na základe ktorých herných činnosti jednotlivca družstvo vy-
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hralo, resp. prehralo set alebo zápas. Relatívne hodnoty je vhodné využiť pre 
prezentáciu všetkých hodnotiacich stupňov (PŘIDAL, ZAPLETALOVÁ 1999). 
Ak chce tréner zistiť, prečo prehral daný set alebo zápas, je možné porovnať či 
už absolútne alebo relatívne hodnoty výsledkov sledovania vo vyhratých a pre-
hratých zápasoch a setoch. V praxi stačí logická a vecná analýza, vo vý-
skumných prácach je možné dané rozdiely hodnotiť pomocou matematickej šta-
tistiky (korelačná analýza, analýza rozptylu, chi-kvadrát test, log-lineárna analý-
za). Ustupuje sa od vyhodnocovania kvality vykonania jednotlivých HČJ pomo-
cou rôznych vzorcov, vytvárania vzorcov na kvantifikovanie herného výkonu 
jednotlivcov či družstva jedným kvalitatívnym údajom. Menej podrobné hodno-
tenia sú vhodné na sledovanie trendu výkonnosti družstva, či jednotlivcov, vyu-
žívajú sa k analýzam hry súpera v príprave na zápas, k hodnoteniu hry vlastného 
družstva i počas priebehu zápasu. Podrobnejšie hodnotenia, predovšetkým z po-
hľadu využitia matematicko-štatistických metód, sa používajú väčšinou z vý-
skumných dôvodov, aby sa objavili všeobecné zákonitosti herného výkonu vo 
volejbale. 
V súčasnosti je najčastejšie používaným a pre praktické potreby najvhodnejším 
programom na hodnotenie HV softvérový program - Data Volley, ktorý umož-
ňuje zaznamenávať a vyhodnocovať v podstate všetky relevantné údaje, ktoré 
sme popísali v tomto príspevku. 
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ABSTRAKT 
Cieľom práce bolo zistiť súvislosti medzi bodovým stavom v sete a druhom po-
užívanej nahrávky z hľadiska jej rýchlosti vo volejbalovom zápase. Na analýzu 
sme použili záznamy zápasov z Majstrovstiev Európy mužov v Moskve 2007. 
Analyzovali sme 22 setov a 625 nahrávok. Na zistenie vzájomnej súvislosti me-
dzi rýchlosťou nahrávky a bodovým stavom v sete sme použili χ2 test. Výsledky 
potvrdili súvislosť medzi bodovým stavom v sete a rýchlosťou nahrávky (χ2 = 
10,7; p < 0,05), ak sme brali do úvahy všetky analyzované sety a nezohľadňova-
li kvalitu prihrávky. Z tohto pohľadu v koncovkách setov (S3) badať výrazný 
pokles rýchlych nahrávok (1. sled) (χ2 = 5,6; p < 0,05). Pri analýze týchto vzťa-
hov osobitne vo vyhraných a prehraných setoch bez ohľadu na kvalitu prihrávky 
sa súvislosť medzi bodovým stavom v sete a rýchlosťou nahrávky  nepotvrdila 
(χ2 = 7,7; χ2 = 9,1; p>0,05). Napriek tomu je v koncovkách prehraných setov 
(S3) badať, že dochádza k určitému poklesu relatívnych hodnôt rýchlych nahrá-
vok a stúpa podiel pomalých nahrávok (3. sled). Pri zohľadnení kvality prihráv-
ky je po presnej prihrávke vo vyhraných setoch vo všetkých jeho fázach (S1, S2, 
S3) charakteristická čiastočne vyššia relatívna početnosť stredne rýchlych na-
hrávok 2. sledu. 
Príspevok je súčasťou grantu VEGA 1/4493/07. 
 
ROZBOR PROBLÉMU 
Útok je všeobecne považovaný za najdôležitejšiu hernú fázu vo volejbale. 
V každej rozohre je úlohou týmu, či už po príjme podania alebo po obrane 
v poli, efektívne vykonať útočný úder. Úspešné vykonanie útočného úderu závi-
sí od mnohých faktorov. V najväčšej miere je však ovplyvnený nahrávkou od 
nahrávača. Nahrávačská zručnosť sa skladá z mnohých faktorov, ako napríklad 
kreatívnosť, presnosť a neočakávanosť. Taktiež závisí na stratégii, s ktorou ide 
nahrávač do zápasu a na jeho schopnosti vybrať najvhodnejšie riešenie danej 
situácie a riadiť tempo hry. Dobrý nahrávač je schopný narušiť tempo a sú-
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držnosť súpera správnym a rýchlym rozhodnutím, napr. kedy a komu nahrá 
(HYPPOLITE – TATTERDELL – WINN, 1993).  
Nahrávač je kľúčovým hráčom vo volejbale. V každej rozohre je v kontakte 
s loptou, rozhoduje o jej usmernení pred zakončením útoku, a tým pádom vý-
razne ovplyvňuje herný výkon družstva. Predovšetkým musí byť schopný presne 
a takticky nahrať útočiacim hráčom bez ohľadu na zónu, v ktorej sa aktuálne 
nachádza (MILLS, 1997). Dobrý nahrávač dokáže aj z horšej prihrávky nahrať 
prekvapivo a rýchlo, t.j. vytvoriť vhodné podmienky na zakončenie útoku. 
Musí sa neustále rozhodovať, ktorá nahrávka je najvhodnejšia a najúčinnejšia a 
mať vždy premyslenú útočnú stratégiu svojho týmu. Tréneri a nahrávači sú jedi-
ní, ktorí rozhodujú o jej najvhodnejšom a najúčinnejšom variante. Pri plánovaní 
útočnej stratégie musia riešiť otázky typu, v ktorej zóne sa nachádza slabší blo-
kár, v ktorej zóne sa nachádza najlepší a najvhodnejší útočník, aký druh nahráv-
ky vyhovuje jednotlivým útočníkom a kedy a v akom prípade môže najlepšie 
útočiaci hráč útočiť proti slabšiemu bloku (STORK,1992). 
Pre nahrávača je dôležitá presná prihrávka,  pretože mu umožňuje využiť širokú 
škálu nahrávok, a tým pádom dostať svoje družstvo do výhody. Nepresná pri-
hrávka obmedzuje variabilitu hry nahrávača a zvýhodňuje súpera. Z daného vy-
plýva, že variabilita nahrávok a ich prekvapivosť je podmienená kvalitou pri-
hrávky. Skutočnosťou je, že prihrávka je jedným z rozhodujúcich faktorov pri 
výbere útočnej kombinácie (VIERA, FERGUSON, 1996) a že jej kvalita rozho-
duje o výsledku zápasu.  
Schopnosť nahrávača variabilne nahrávať ovplyvňujú okrem presnosti prihrávky 
aj rôzne deformačné faktory, ktoré sa vyskytujú v zápase. Vo volejbale je jed-
ným z nich aj zvyšujúce sa skóre. V priebehu setu nie je taktika vedenia 
a zakončenia útoku rovnaká. V koncovke setu sa nahrávač účelovo zameriava na 
útočné kombinácie, ktoré sa mu potvrdili v prechádzajúcich častiach setu a kto-
ré sú zárukou efektívneho zakončenia útoku.   
Z týchto skutočností vyplývajú otázky, ako môže bodový stav v sete ovplyvniť 
taktiku nahrávky z hľadiska jej rýchlosti a ako môže taktiku nahrávky z hľadiska 
jej rýchlosti v rôznych častiach setu okrem toho ovplyvniť aj presná alebo ne-
presná prihrávka. 
 
CIEĽ PRÁCE 
Cieľom práce je zistiť, aké rozdiely sú vo výbere druhu nahrávky z hľadiska 
jej rýchlosti u vrcholových volejbalových družstiev mužov za rôzneho bodového 
stavu v sete bez ohľadu na kvalitu prihrávky a pri zohľadnení jej kvality vo vy-
hraných a prehraných setoch.. 
 
HYPOTÉZA PRÁCE 
Očakávame, že bodový stav v sete bude mať významný vplyv na výber druhu 
nahrávky z hľadiska jej rýchlosti bez ohľadu na kvalitu prihrávky, a to tak vo 
vyhraných ako aj prehraných setoch. 
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ÚLOHY PRÁCE 
1. Zistiť súvislosti medzi rýchlosťou nahrávky a bodovým stavom v sete bez 

ohľadu na jeho výsledok a kvalitu prihrávky. 
2. Zistiť súvislosti medzi rýchlosťou nahrávky a bodovým stavom v sete vo 

vyhraných a prehraných setoch bez ohľadu na kvalitu prihrávky.  
3. Zistiť súvislosti medzi rýchlosťou nahrávky a bodovým stavom v sete vo 

vyhraných a prehraných setoch po presnej prihrávke. 
 
METODIKA PRÁCE 
Skúmaný súbor tvorili špičkové európske mužské družstvá, ktoré sa zúčastnili 
Majstrovstiev Európy v Moskve 2007. Družstvá sme hodnotili v 22 setoch (11 
víťazných a 11 prehraných setov). 
Bodový stav sme rozdelili do troch úrovní podľa dosiahnutého bodového stavu 
v sete od 0 do 8 bodov (S1), od 9 do 18 bodov (S2) a od 19 bodov do konca setu 
(S3). K členeniu nás viedli nasledujúce praktické skúsenosti:  
- Do bodového stavu 8 si nahrávač overuje možnosti a disponibilitu útočníkov 

– nastoľuje taktiku.  
- Do  bodového stavu 18 nahrávač podľa vývoja v sete viac či menej využíva 

škálu útočných kombinácií a signálov – overuje taktiku. 
- Nad bodový stav 19 sa nahrávač účelovo zameriava na útočné kombinácie, 

ktoré sa mu osvedčili a ktoré sú zárukou efektívneho zakončenia útoku – fi-
nálne využíva taktiku, ktorá speje k úspechu v sete. 

Rýchlosť nahrávok sme rozdelili do troch úrovní: 
- 1. sled – rýchla nahrávka na stred siete (zóna 3) 
- 2. sled – stredne rýchla nahrávka na okraj siete (zóny 1, 2 a 4) alebo na stred 

siete (zóna 6) 
- 3. sled – pomalá nahrávka na okraj siete (zóny 1, 2 a 4) alebo na stred siete 

(zóna 6)  
Za účelom zistenia vzájomných vzťahov sme vo všetkých 22 setoch hodnotili 
nasledujúce kombinácie premenných: 
- bodový stav S1, S2, S3 – rýchlosť nahrávky bez ohľadu na kvalitu prihrávky 

súhrnne vo všetkých setoch, 
- bodový stav S1, S2, S3 – rýchlosť nahrávky bez ohľadu na kvalitu prihrávky 

vo vyhraných a prehraných setoch, 
- bodový stav S1, S2, S3 – rýchlosť nahrávky po presnej prihrávke vo vyhra-

ných a prehraných setoch 
Základnou metódou získavania údajov bolo nepriame pozorovanie. Hodnotili 
sme jednotlivé sety hrané do 25 bodov, ktoré skončili maximálne s 5-bodovým 
rozdielom. Prípadný piaty set sme neposudzovali. Všetky zápasy boli snímané 
statickou videokamerou. Získané údaje sme protokolovali do vopred priprave-
ných záznamových hárkov. 
Pre vyhodnotenie získaných údajov sme použili základné štatistické charakteri-
tiky – absolútnu a relatívnu frekvenciu rozloženia sledovaných premenných a na 
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zistenie vzájomnej súvislosti medzi skóre v sete a výberom druhu nahrávky χ2 – 
test. Pri interpretácií výsledkov sme použili logické metódy – analýzu, syntézu, 
induktívne a induktívno-deduktívne postupy. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Ak  berieme do úvahy všetky analyzované sety, existuje významná súvislosť 
medzi rýchlosťou nahrávky bez ohľadu na  kvalitu prihrávky a bodovým stavom 
v sete (χ2 = 10,7; p<0,05). Na danom vzťahu sa najviac podieľa rýchla (χ2

c = 
5,6) a pomalá nahrávka (χ2

c = 1,6) v koncovkách setov (S3).V stredných čas-
tiach setov (S2) sa podieľa na vzťahu rýchla nahrávka (χ2

c = 1,5). 
Najmarkantnejší rozdiel v rýchlosti nahrávok je badať v koncovkách setov (S3), 
kde dochádza k výraznému poklesu relatívnej početnosti rýchlych nahrávok 
oproti strednej časti hry (S2). Stredne rýchle nahrávky sú zastúpené rovnomerne 
vo všetkých častiach hry. Relatívna početnosť pomalých nahrávok stúpa 
v strednej časti setov (21 %), ale v koncovej časti setov má naopak klesajúcu 
tendenciu (20 %).   
Rozloženie frekvencie nahrávok z hľadiska ich rýchlosti ukazuje, že nahrávači 
v koncovkách setov vyberali pomalšie nahrávky a zakončenie útoku lokalizovali 
najmä do zón Z2 a Z4, t.j. na  okraje siete. V distribúcii nahrávok badať istú 
stratégiu. V priebehu setu si nahrávači vytvorili podmienky na čo najvyššiu e-
fektivitu útočnej aktivity v záverečnej časti setu. Opierali sa najmä o krajných 
útočiacich hráčov, ktorým distribuovali pomalšie nahrávky hrané na istotu 
(obr. 1). 
V danom prípade sa nám potvrdila hypotéza, že rýchlosť nahrávky súvisí 
s bodovým stavom v sete. 

           

0

5

10

15

20

25

1.sled 2.sled 3.sled

rýchlosť nahrávky

%
S1
S2
S3

    
 
Obr. 1  Distribúcia nahrávok 1., 2. a 3. sledu v závislosti od bodového stavu 

v sete vo všetkých analyzovaných setoch bez ohľadu na kvalitu pri-
hrávky 
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V ďalšej časti práce sa pokúsime analyzovať vzájomnú súvislosť medzi rýchlo-
sťou nahrávky a bodovým stavom v sete bez rozlíšenia kvality prihrávky osobit-
ne vo vyhraných a prehraných setoch. Uvažovali sme o analýze osobitne po 
príjme podania a po obrane v poli, ale počet akcií po obrane v poli nám pred-
bežne túto analýzu neumožnil. 
 
Významná súvislosť medzi rýchlosťou nahrávky a bodovým stavom v sete bez 
rozlíšenia kvality prihrávky sa nepotvrdila ani vo vyhraných ani v prehraných 
setoch (χ2 = 7,7; χ2 = 9,1; p>0,05). Relatívny výskyt rýchlych nahrávok (1. sled) 
je v jednotlivých častiach vyhraných i prehraných setov takmer identický. 
V koncovkách vyhraných aj prehraných setov je badať pokles relatívnej počet-
nosti rýchlych nahrávok. Tento pokles je takmer identický vo vyhraných aj pre-
hraných setoch.  
 
Vo vyhraných setoch je celkové zastúpenie stredne rýchlych nahrávok nevý-
znamne vyššie ako v prehraných a je badať výrazný vzostup stredne rýchlych 
nahrávok v koncovkách setov (z 18 % na 28 %). Opačná situácia nastáva 
v prehraných setoch, kde relatívna početnosť stredne rýchlych nahrávok 
v koncovkách setov klesá (z 19 % na 12 %). Relatívna početnosť pomalých na-
hrávok vo vyhraných setoch je v každej časti setu nižšia ako v prehraných se-
toch. Najmarkantnejší sa javí rozdiel v relatívnej početnosti pomalých nahrávok 
v koncovkách setov, keď vo vyhraných setoch dosahuje hodnotu 59 % 
a v prehraných setoch až 75 %. V koncovkách prehraných setov je badať výraz-
ný vzostup pomalých nahrávok (z 56 % na 75 %). Ale aj tieto rozdiely naznaču-
jú iba určitú tendenciu. 
 
Určitý rozdiel medzi vyhranými a prehranými setmi je v stredne rýchlych 
a pomalých nahrávkach. Vo vyhraných setoch je rýchlosť nahrávky takticky roz-
ložená do strednej a koncovej časti setov. Stredne rýchla a pomalá nahrávka sú 
v koncovkách setov v pomere 1 : 2. V prehraných setoch je hlavne koncovkách 
setov tendencia opačná. Relatívna početnosť stredne rýchlych a pomalých na-
hrávok má zostupnú tendenciu (obr. 2 a 3).  
 
V prípade rozlíšenia setov na víťazné a prehrané sa nepotvrdila hypotéza, že 
rýchlosť nahrávky súvisí s bodovým stavom v sete. Z hľadiska výsledku setov 
existujú určité odlišnosti vo výskyte druhu nahrávok, ale tieto nie sú dostatočne 
preukazné. 
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Obr. 2  Distribúcia nahrávok 1., 2. a 3. sledu v závislosti od bodového stavu 

v sete bez rozlíšenia kvality prihrávky vo vyhraných setoch 
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Obr. 3  Distribúcia nahrávok 1., 2. a 3. sledu v závislosti od bodového stavu 

v sete bez rozlíšenia kvality prihrávky v prehraných setoch 
 
V ďalšej časti práce sa pokúsime analyzovať a porovnať vzájomnú súvislosť 
medzi rýchlosťou nahrávky a bodovým stavom v sete po presnej prihrávke oso-
bitne vo vyhraných a prehraných setoch. Zámerne sme zvolili analýzu po pres-
nej prihrávke, pretože pre nahrávača vytvára optimálne podmienky využiť zvo-
lenú taktiku vedenia útoku. 
 
Významná súvislosť medzi rýchlosťou nahrávky a bodovým stavom v sete po 
presnej prihrávke sa nepotvrdila ani vo vyhraných ani v prehraných setoch (χ2 = 
6; χ2 = 1,6; p>0,05), existujú ale určité tendencie (obr. 4. a 5.).  
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Obr. 4  Distribúcia nahrávok 1., 2. a 3. sledu v závislosti od bodového stavu 

v sete po presnej prihrávke vo vyhraných setoch 
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Obr. 5  Distribúcia nahrávok 1., 2. a 3. sledu v závislosti od bodového stavu 

v sete po presnej prihrávke v prehraných setoch 
 
Pre vyhrané sety je vo všetkých častiach setu (S1, S2, S3) charakteristická vyš-
šia relatívna početnosť stredne rýchlych nahrávok. Naopak pomalé nahrávky sú 
vo väčšej miere zastúpené v prehraných setoch. V koncovkách vyhraných setov 
badať pokles relatívnej početnosti rýchlych nahrávok (z 36 % na 20 %) 
a zvýšenie počtu stredne rýchlych nahrávok (z 27 % na 42 %). V koncovkách 
prehraných setov volili nahrávači pomalšiu hru.  
Na základe výsledkov je po presnej prihrávke v priebehu setu možné badať, hoci 
nie dostatočne preukazne, istý zámer nahrávačov v koncovkách setov sa v útoč-
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nej aktivite družstva opierať v prevažnej miere o stredne rýchle nahrávky. 
V prehraných setoch je táto tendencia nižšia, čo je pravdepodobne zapríčinené 
neschopnosťou útočiacich hráčov, najmä prihrávajúcich smečiarov a diagonál-
nych hráčov, úspešne zakončiť útočný úder.  
V  prípade presnej prihrávky sa hypotéza, že rýchlosť nahrávky súvisí s bodo-
vým stavom v sete, nepotvrdila tak vo vyhraných ako aj prehraných setoch. Re-
latívny výskyt jednotlivých druhov nahrávky v priebehu setov, ale určité ten-
dencie naznačuje. 
 
ZÁVERY 
 
Významný vplyv bodového stavu v sete na výber druhu nahrávky z hľadiska jej 
rýchlosti sme potvrdili len v prípade, ak sme nebrali do úvahy kvalitu prihrávky 
a výsledok setu. Z tohto pohľadu sa v úvode a strede setu nahrávači opierali 
hlavne o rýchle a pomalé nahrávky, pričom v záverečnej časti setu majoritne 
využívali pomalé nahrávky, z ktorých útočia najmä prihrávajúci smečiari 
a diagonálni hráči.  
Pri analýze vplyvu bodového stavu v sete na rýchlosť nahrávky bez rozlíšenia 
kvality prihrávky osobitne vo vyhraných a prehraných setoch badať 
v koncovkách vyhraných setov vo všeobecnosti určitý pokles relatívnej počet-
nosti rýchlych nahrávok a nárast stredne rýchlych nahrávok. Pomalé nahrávky 
dosahujú rovnakú úroveň tak v strednej ako aj koncovej časti setu.  
 
V prehraných setoch badať najmä v ich závere nárast pomalých nahrávok na ú-
kor rýchlych a stredne rýchlych. Pre vyhrané sety je charakteristický celkovo 
relatívne vyšší výskyt stredne rýchlych nahrávok vo všetkých častiach setu 
a relatívne nízky počet pomalých nahrávok.  
Pri analýze vplyvu bodového stavu na rýchlosť nahrávky bez rozlíšenia druhu 
prihrávky vo vyhraných a prehraných setoch po presnej prihrávke je podobne 
ako v predchádzajúcej analýze badať v koncovkách vyhraných setov určitý po-
kles relatívneho výskytu rýchlych nahrávok a vyšší výskyt stredne rýchlych na-
hrávok. V prehraných setoch dominuje rýchla a pomalá nahrávka, vo vyhraných 
setoch je rýchlosť nahrávky rozložená rovnomerne. V koncových častiach setov 
vo všeobecnosti dominuje stredne rýchla nahrávka, ktorá je podľa nášho názoru 
z hľadiska vyústenia setu rozhodujúca.  
 
Na základe zistených výsledkov odporúčame pre tréningovú prax zamerať sa 
v útočnej fáze družstva na distribúciu rýchlych nahrávok na okreje siete nielen 
po presnej prihrávke, ale hlavne po nepresnej prihrávke. Taktiež odporúčame 
sústrediť útočnú aktivitu družstva z rýchlych nahrávok na okrajoch siete do kon-
covej časti setov, ktorá má výrazný vplyv na výsledok v sete a zápase.   
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VPLYV KVALITY HERNEJ ČINNNOSTI 
JEDNOTLIVCA NA ÚSPEŠNOSŤ  

DRUŽSTVA V PLÁŽOVOM VOLEJBALE 
 
Marián Uvaček – Katedra telesnej výchovy, Strojnícka fakulta STU Bratislava 
 
Kľúčové slová: plážový volejbal, herná činnosť jednotlivca, herný výkon, hod-

notenie herného výkonu 
 
TEORETICKÝ ROZBOR 
Športový výkon je jednou z cieľových kategórií vied o športe. Dosiahnutie špor-
tového výkonu je podmienené telesnou, technickou, taktickou, psychickou a teo-
retickou úrovňou pripravenosti športovca. Pre kultiváciu športového výkonu je 
ale dôležité preniknúť do jeho podstaty poznať všetky komponenty, vlastnosti, 
schopnosti a znaky, od ktorých výkon závisí. Hodnotenie v oblasti športu chápe 
KASA (2003) ako proces, pri ktorom sa posudzujú výkony, výsledky, prejavy 
vlastností jednotlivcov a porovnávajú sa so stanovenými kritériami. Hodnotenie 
herného výkonu hráča si nevyhnutne vyžaduje odborný prístup, ktorého zákla-
dom sú predovšetkým vedomosti o hernom výkone a možnosti ako ho najobjek-
tívnejšie zmerať. Hodnotenie herného výkonu by malo byť čo najpresnejšie a 
najobjektívnejšie. 
Vo volejbale je objektívna analýza hry v súčasnosti najrozšírenejšou metódou 
hodnotenia herného výkonu vo volejbale. Táto metóda je založená na pozorova-
ní a analýze činnosti hráča v priebehu zápasu. Hodnotí sa kvalita realizácie jed-
notlivých herných činností jednotlivca (PŘIDAL, 2001). 
 
CIEĽ  
Cieľom práce je zistiť, ktoré herné činnosti jednotlivca vplývajú na úspešnosť 
družstva v plážovom volejbale. 
 
HYPOTÉZA 
Predpokladáme, že víťazné družstva budú mať účinnejšie podanie a menej po-
kazených podaní a tak isto budú mať účinnejší útočný úder ako porazené druž-
stvá. 
 
ÚLOHY 
1. Navrhnúť hodnotiacu škálu  pre hodnotenie kvality jednotlivých herných 

činností jednotlivca v plážovom volejbale. 
2. Zistiť výskyt a kvalitu herných činností jednotlivca vo vybraných zápasoch. 
3. Zistiť, v ktorých herných činnostiach jednotlivca sa od seba odlišujú úspešné 

a neúspešné družstvá. 
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METODIKA 
 
Sledovaný súbor tvorili štyri družstva  plážového volejbalu, ktoré sa zúčastnili 
Majstrovstiev Európy 2007.  
Prvý sledovaný zápas sa odohral v základnej skupine a to medzi družstvami Ta-
lianska (Farzzi, Pisseri) a  Norska  (Antonsen, Sigstad), ktorý skončil víťaz-
stvom Talianska 2:0 /21, 21/. Druhý sledovaný zápas sa odohral medzi druž-
stvami  Fínska ( Manninen, Vaisanen ) a Nemecka (Einbrodt, Hellmuth). Aj ten-
to zápas sa odohral v skupine a vyhralo družstvo Nemecka 1:2 /19, -16,-27/.  
 
Na získavanie údajov sme použili metódu pozorovania a odborného posudzova-
nia pomocou modifikovaných hodnotiacich škál podľa PŘIDALA (2001).  
 
Podanie 

1- priamy bod z podania  
2- hráč podával tak, že súper mohol nahrávať len bagrom a to z väčšej vzdia-

lenosti  
3- hráč podával tak že súper po príme podania mohol založiť kvalitný útok 
4- hráč pokazil podanie – koniec rozohry 

Príjem podania a obrana v poli ( prihrávka ) 
1- prihrávka umožňuje kvalitnú nahrávku prstami a bagrom a možnosť útoku 

nahrávajúcim hráčom 
2- prihrávka umožňuje  nahrávku len bagrom a to z väčšej vzdialenosti resp. 

mimo ihriska s väčšou nepresnosťou 
3- prihrávka neumožňuje nahrávku na útok ( lopta prelieta k súperovi ) alebo 

spoluhráč loptu zachraňuje prehodením na druhú stranu 
4- chyba v rozohre – koniec hry 

Nahrávka 
1- kvalitná nahrávka umožňuje spoluhráčovi použiť akýkoľvek druh útočné-

ho úderu 
2- slabá kvalita nahrávky umožňuje útočiacemu hráčovi použiť obmedzený 

druh útočného úderu ( lob, drajv ) 
3- nepresná nahrávka, útočník loptu len zachraňuje, lopta smeruje k súperovi 
4- chyba pri nahrávke – koniec rozohry 

Útočný úder 
1- útočiaci hráč získava priamy bod 
2- útočník útočil tak, že súper nedokázal spracovať loptu a prehadzuje ju do 

poľa súpera, ktorý ju má možnosť kvalitne spracovať 
3- útočník útočil tak, že súper dokázal založiť protiútok  
4- hráč útočil chybne – bod pre súpera 

Blok 
1- blokujúci hráč zabránil preletu lopty do vlastného poľa a buď získal pria-

my bod, alebo súper musel založiť útok znovu 
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2- blokujúci hráč nadrazil loptu tak, že spoluhráč dokázal loptu spracovať 
resp. udržať v hre 

3- chybný blok - koniec rozohry 
Sledované premenné sme zaznamenávali do vopred zhotovených zberných hár-
kov. 
Na spracovanie a vyhodnocovanie sme použili logické a matematicko-štatistické 
metódy (absolútny a relatívny frekvenčný výskyt, chí-kvadrát test).  
 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 
Frekvencia výskytu sledovaných premenných v zápasoch 
Najfrekventovanejšou hernou činnosťou jednotlivca v zápase bol útočný úder 
(26,55%), po ňom nasleduje nahrávka (24,37%) podanie (20,21%) príjem poda-
nia (16,38%) obrana v poli (9,33%) a nakoniec blok (3,21%).  
 
Tab. 1  Absolútny a relatívny počet herných činností jednotlivca 
 
Sledované 
družstvá 

Podanie Príjem 
podania 

Nahrávka Útočný 
úder 

Blok Obrana 
v poli 

ITA 42 30 48 51 4 17 
NOR 35 39 46 46 2 12 
Spolu 77 69 94 97 6 29 
FIN 63 62 75 70 8 39 
GER 68 56 74 85 8 47 
Spolu 131 118 149 155 16 76 
Celkovo  
% 

208  
20,20% 

187 
16,36% 

243 
24,37% 

252 
26,55% 

22 
3,20% 

105 
9,32% 

 
 
Analýza súvislostí medzi úspešnosťou družstva v sete a kvalitou hernej činnos-
ti jednotlivca 
Medzi úspešnosťou družstva v sete a kvalitou podania sme v obidvoch sledova-
ných zápasoch nezistili štatisticky významný vzťah (ITA – NOR: χ2=3,19; 
p<0.05, FIN – GER: χ2=5,17; p<0.05). Ukazuje sa však, že porazené družstvá 
v sete majú tendenciu kaziť viac podaní, ako družstvá víťazné. Účinné podanie, 
po ktorom nasleduje bod (stupeň 1), sme zaznamenali v prvom zápase u víťaz-
ného družstva Talianska (tab. 2 a 3). 
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Tab. 2  Závislosť úspešnosti družstva od kvality podania (ITA – NOR) 
 
Podanie 1 2 3 4 Spolu 
Víťazi 5 5 29 3 42 
% 11,90% 11,90% 69,06% 7,14%  100%
Porazení 1 2 27 5 35 
% 2,86% 5,71% 77,14% 14,29%   100%
  6 7 56 8 77 
 
Tab. 3  Závislosť úspešnosti družstva od kvality podania (FIN – GER) 
 
Podanie 1 2 3 4 Spolu 
Víťazi 1 17 49 4 71 
% 1,41% 23,95% 69,01% 5,63%   100%
Porazení 2 17 32 9 60 
% 3,33% 28,34% 53,33% 15,00%   100%
  3 34 81 13 131 
 
Medzi úspešnosťou obidvoch sledovaných družstiev v sete a kvalitou príjmu 
podania sme nezistili štatisticky významný vzťah (ITA – NOR: χ2=2,94; p<0.05, 
FIN – GER: χ2 =3,13; p<0.05). Kvalita príjmu podania bola u sledovaných druž-
stiev približne na rovnakej úrovni  (tab. 4 a 5). 
 
Tab. 4 Závislosť úspešnosti družstva od kvality príjmu podania (ITA – NOR) 
 
Príjem 1 2 3 4 Spolu 
Víťazi 27 2 0 1 30 
% 90,00% 6,66% 0,00% 3,33%   100%
Porazení 29 5 0 5 39 
% 74,36% 13,34% 0,00% 12,82%   100%
  56 7 0 6 69 
 
Tab. 5 Závislosť úspešnosti družstva od kvality príjmu podania (FIN – GER) 
 
Príjem po-
dania 1 2 3 4 Spolu 
Víťazi 32 15 2 2 51 
% 62,75% 29,41% 3,92% 3,92%   100%
Porazení 49 14 3 1 67 
% 73,13% 20,89% 4,48% 1,49%   100%
  81 29 5 3 118 
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Medzi úspešnosťou družstva v sete a kvalitou nahrávky sme nezistili štatisticky 
významný vzťah (ITA – NOR: χ2 =8,69; p<0.05, FIN – GER: χ2=0,38; p<0.05). 
Kvalita nahrávky neovplyvnila výsledok setu, nakoľko ich presnosť bola pri-
bližne na rovnakej úrovni u víťazných i porazených družstiev. (Tab 6. a 7.).  
 
Tab. 6 Závislosť úspešnosti družstva od kvality nahrávky (ITA – NOR) 
 
Nahrávka 1 2 3 4 Spolu 
Víťazi 34 13 0 1 48 
% 70,83% 27,08% 0,00% 2,08%   100%
Porazení 21 18 3 4 46 
% 45,65% 39,13% 6,52% 8,70%   100%
  55 31 3 5 94 
 
Tab. 7 Závislosť úspešnosti družstva od kvality nahrávky (FIN – GER) 
 
Nahrávka 1 2 3 4 Spolu 
Víťazi 28 34 0 7 69 
% 40,58% 49,28% 0,00% 10,14%   100%
Porazení 34 37 0 9 80 
% 42,50% 46,25% 0,00% 11,25%   100%
  62 71 0 16 149 
 
V prvom   sledovanom   zápase    sme    zistili   medzi   úspešnosťou    družstva   
v sete a kvalitou útočného úderu štatisticky významný vzťah (χ2=10,56; p<0.05). 
Kvalita útočného úderu (stupeň 1) u víťazného družstva ITA bola vyššia a nao-
pak porazené družstvo NOR častejšie chybovalo. 
Medzi úspešnosťou družstva v sete a kvalitou útočného úderu v druhom zápase 
sme  nezistili štatisticky významný vzťah (χ2=5,02; p<0.05). Hodnota kvality 
útočného úderu bola u víťazného i porazeného družstva v setoch rovnaká.  
 
Tab. 8 Závislosť úspešnosti družstva od kvality útočného úderu (ITA – NOR) 
 
Útok 1 2 3 4 Spolu 
Víťazi 29 5 12 5 51 
% 56,86% 9,80% 23,53% 9,80%   100% 
Porazení 12 4 22 8 46 
% 26,09% 8,70% 47,83% 17,39%   100% 
  41 9 34 13 97 
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Tab. 9 Závislosť úspešnosti družstva od kvality útočného úderu (FIN – GER) 
 
Útok 1 2 3 4 Spolu 
Víťazi 25 8 23 19 75 
% 33,33% 10,67% 30,67% 25,33%   100% 
Porazení 23 6 38 13 80 
% 28,75% 7,50% 47,50% 16,25%   100% 
  48 14 61 32 155 
 
 
Medzi úspešnosťou družstva v sete a  kvalitou bloku sme u obidvoch sledova-
ných družstiev nezistili štatisticky významný vzťah (ITA – NOR: χ2=2,62; 
p<0.05, a FIN – GER: χ2=4,15; p<0.05).  
Z uvedených údajov môžeme povedať, že v kvalite bloku neboli významné roz-
diely u sledovaných družstiev (Tab 10. a 11.). 
 
Tab. 10 Závislosť úspešnosti družstva od kvality bloku (ITA – NOR) 
 
Blok 1 2 3 Spolu 
Víťazi 3 1 0 4 
% 75,00% 25,00% 0,00%   100% 
Porazení 1 0 1 2 
% 50,00% 0,00% 50,00%   100% 
  4 1 1 6 
 
Tab. 11 Závislosť úspešnosti družstva od kvality bloku (FIN – GER) 
 
Blok 1 2 3 Spolu 
Víťazi 4 3 0 7 
% 57,14% 42,86% 0,00%   100% 
Porazení 3 2 4 9 
% 33,33% 22,22% 44,44%   100% 
  7 5 4 16 
 
   
Medzi úspešnosťou družstva a kvalitou obrany v poli sme v obidvoch sledova-
ných zápasoch nezistili štatisticky významný vzťah (ITA – NOR: χ2=3,49; 
p<0.05,  FIN – GER: χ2=5,59; p<0.05). V kvalite obrany v poli sme tak nezistili 
významné rozdiely medzi víťaznými a porazenými družstvami.  
 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 10 
___________________________________________________________________________ 

 83

 

Tab. 12 Závislosť úspešnosti družstva od kvality obrany v poli (ITA – NOR) 
 
Pole 1 2 3 4 Spolu 
Víťazi 9 6 1 1 17 
% 52,94% 35,29% 5,88% 5,88%   100%
Porazení 4 3 2 3 12 
% 33,33% 25,00% 16,67% 25,00%   100%
  13 9 3 4 29 
 
 
Tab. 13 Závislosť úspešnosti družstva od kvality obrany v poli (FIN – GER) 
 
Pole 1 2 3 4 Spolu 
Víťazi 12 19 5 4 40 
% 30,00% 47,50% 12,50% 10,00%   100%
Porazení 14 13 1 8 36 
% 38,89% 36,11% 2,78% 22,22%   100%
  26 32 6 12 76 
 
ZÁVER 
 
Cieľom tohto pilotného výskumu bolo zistiť, ktoré herné činnosti jednotlivca 
vplývajú na úspešnosť družstva v plážovom volejbale V sledovaných dvoch zá-
pasoch sme zistili štatisticky významné rozdiely v kvalite realizácie HČJ medzi 
víťaznými a porazenými družstvami len u útočného úderu v jednom zápase. U 
ostatných sledovaných HČJ sme súvislosti s úspešnosťou v sete nezistili. Ukazu-
je sa však, že víťazné družstvá majú vo všetkých sledovaných HČJ vyššiu účin-
nosť útoku (stupeň 1) a vo väčšine prípadoch aj viacej kazia (stupeň 4), resp. 
presnosť realizácie nekoncových HČJ (príjem podania, nahrávka, obrana v poli) 
je vyššia u víťazných družstiev. 
Domnievame sa, že v prípade sledovania väčšieho počtu setov by sa ukázali vý-
raznejšie rozdiely v kvalite realizácie HČJ medzi víťaznými a porazenými druž-
stvami.  
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ABSTRAKT 
Cieľom práce je prispieť k objasneniu niektorých vybraných motivačných cha-
rakteristík hráčov a hráčok v basketbale a vo volejbale. Sledovaný súbor tvorilo 
37 probantov. Rozdelili sme ich na skupiny z hľadiska športovej hry a pohlavia. 
Empirické údaje získané pomocou DMV zistili, že súbor športovcov sa ukázal 
ako vysoko motivovaný, so snahou dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Anxiozita 
má v osobnosti hráčov športových hier v nových a záťažových situáciách silne 
mobilizujúci efekt. 
Relatívne vysoké interindividuálne rozdiely v dosiahnutých testových skóre me-
dzi jednotlivými hráčmi a hráčkami naznačujú, že pre prax je užitočnejší a má 
väčší prínos individuálny prístup a analýza osobnosti hráča. 
Pre trenéra je dôležité aké má hráč tréningové úsilie, nasadenie, potenciál, aby 
nedošlo k primárnemu alebo sekundárnemu psychickému zlyhaniu v zápase 
v dôsledku rôznych emočných tlakov. 
 
TEORETICKÝ ROZBOR 
Publikácie a štúdie športových psychológov za posledné roky ukázali, že väčši-
na je venovaná téme, ako systematické športovanie ovplyvňuje osobnosť špor-
tovca, a taktiež, do akej miery vplývajú vlastnosti osobnosti na výsledky, vý-
konnosť a dosiahnutie športového výkonu.  
Skutočné poznanie osobnosti športovca tvorí podklad na trénerove pochopenie 
športovca a jeho primerané vedenie v zmysle rozvoja výkonnosti. 
Základom na dosiahnutie špičkovej športovej výkonnosti na svetovej úrovni je, 
ak sa do budovania výkonu zapojí celá integrovaná osobnosť športovca, a nie 
iba svalový aparát. 
Osobnosť vo všeobecnosti môžeme definovať ako sebaregulujúci systém indivi-
duálne jedinečne kombinovaných psychických charakteristík, ktoré sa utvárajú 
individuálne jedinečne v jednote dedičného a získaného a ktoré fungujú 
v systéme vonkajších vzťahov u konkrétneho jedinca (KOŠČ, 1994). 
Osobnosť športovca je pojem zložitý, treba ho chápať vývojovo. Hovoríme o 
individuálnej jednote duševných vlastností a procesov športovca, ktoré sú po-
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merne stále a typickým spôsobom sa prejavujú v konkrétnej činnosti športovca, 
a tak ovplyvňujú dosahovanie výsledkov (MACÁK, 1987). 
K vlastnostiam osobnosti, ktoré sa výsostne dotýkajú a ovplyvňujú pohybovú 
výkonnosť športovca patria: temperament, charakter, vôľové a morálne vlastnos-
ti, emócie  ako úzkosť, strach, hnev a v neposlednom rade i motivačné činitele. 
Športovci sú všeobecne tou časťou populácie, ktorá má relatívne stabilnejšiu 
motiváčnú štruktúru a potrebu veľkého výkonu, ktorá sa prejavuje neustálym 
záujmom o šport v priebehu športového tréningu a kariéry (GREGOR,  2004). 
Záujem o problematiku motivácie výkonu je v posledných desaťročiach nielen 
v psychológii, v súvislosti so zdôrazňovaním potreby sledovať rozvoj osobnosti, 
ale aj v oblasti ekonómie, vzdelávania, výchovy a športu, v súvislosti s potrebou 
podať dobrý výkon, byť úspešný.  
Potrebu alebo motív výkonu môžeme chápať ako vnútorný psychogénny činiteľ, 
dispozíciu, črtu jednotlivca, ktorá sa aktualizuje za prítomnosti určitých situač-
ných, ale i ďaľších vnútorne podmienených činiteľov. Výkon a jeho kvalita je 
determinovaná úrovňou motivácie a úrovňou schopností: výkon = schopnosti x 
motivácia (NAKONEČNÝ, 1996). 
S výkladom a aplikáciou výkonovej motivácie sa už pomerne často stretávame i 
v psychológii športu. Úsilie, ktoré športovec vkladá do svojej prípravy a súťaže, 
nesúvisí len s potrebou pohybu, sociálnych väzieb, ale v prvom rade je to moti-
vácia k výkonu, ktorá ho ženie k prekonávaniu prekážok a rizík (riziko zrane-
nia), ženie  ho za úspechom (SVOBODA- VANĚK, 1986). 
Motív výkonu ako relatívne stála dispozícia jednotlivca je i zdrojom rozdielov 
medzi jednotlivcami a preto nadobúda na význame jej zmeranie, meranie moti-
vácie výkonu.  
Športovci preukazujú vysokú úroveň motívu výkonu, viazanú na športové situá-
cie, kde sa cítia istí svojím výkonom. U ľudí s vysokou výkonovou motiváciou 
prevažuje tendencia dosiahnuť úspech nad tendenciou vyhnúť sa zlyhaniu (VA-
NĚK – HOŠEK – MAN, 1982). 
Športovci majú vyššiu úroveň výkonovej motivácie ako nešportovci (GREGOR 
1994, 2004) a športovci s vysokou výkonovou motiváciou zaznamenali vyšší 
vzostup pohybovej výkonnosti ako tí s nižšou úrovňou výkonovej motivácie 
(HRABAL et al., 1984). 
VANĚK et al (1983) aj NAKONEČNÝ (1993) uvádzajú, že vlastné zdroje vý-
konovej motivácie sú vo faktoroch ontogenetického vývoja, súvisia ale i so situ-
ačnými vplyvmi a sociálnou rolou. V príbehu ontogenetického vývoja sa výko-
nová motivácia považuje za produkt sociálneho učenia, preto má veľký význam 
výchova, najmä postoje rodičov k výchove, hodnotenie v škole a na tréningu. 
Ďalej je potrebná rodinná atmosféra s výkonovo orientovanou ašpiračnou úrov-
ňou. Tieto poznatky sú použiteľné pri formovaní motivácie športovcov. 
Vrcholové športové výkony možno očakávať iba od športovcov, ktorí majú pot-
rebné fyzické, technické a taktické predpoklady výkonu umocnené aj vysokou 
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motiváciou výkonu ako jednou z psychologických determinánt vrcholového vý-
konu (GREGOR, 1994). 
Výkonová motivácia podľa názoru viacerých odborníkov patrí k najdôležitejším 
faktorom výkonnostného športovca, talentu. Pripisuje sa jej rozhodujúci vplyv 
na rozvoj talentu, na pripravenosť k výkonu, na správanie sa v súťaži a výkony 
v súťaži (GENOVA – ISAEVA – AMZINA, 1985).  
Osobnosť hráča v športových hrách je v interakcii s ostatnými hráčmi a tréne-
rom. Spolu tvoria jeden celok, jeden z kľúčových determinantov herného výko-
nu v športových hrách. Oblasť basketbalu a volejbalu, ktorú sme si vybrali, je 
v tomto smere málo prebádaná. Našim príspevkom by sme chceli prispieť 
k rozšíreniu poznatkov v oblasti výkonovej motivácie. 

 
CHARAKTERISTIKA SÚBORU 
Do výskumnej úlohy sa zapojili reprezentačné družstvá žien Slovenska v bas-
ketbale a vo volejbale a basketbalová reprezentácia mužov do 20 rokov. Sledo-
vaný súbor tvorili tri skupiny:  
- basketbalistky (n=8) s vekovým priemerom 17,25 roka,  
- basketbalisti (n=15) s vekovým priemerom 19,33 roka,  
- volejbalistky (n=14) s vekovým priemerom 16,29 roka. 

METODIKA 
V našom príspevku sme sa zamerali na jednu z vlastností osobnosti každého 
športovca, na výkonovú motiváciu. Empirické údaje výkonovej motivácie sme 
získali aplikáciou a vyhodnotením dotazníka motivácie výkonu (DMV) zo súbo-
ru psychodiagnostických a didaktických testov. DMV tvorí 52 položiek, škála 
motívu výkonu (24 položiek), škála anxiozity brzdiacej výkon (17 položiek)a 
škála anxiozity podporujúcej výkon (10 položiek). 
Štandardizovaný dotazník DMV obsahuje tri škály: 
1. MV –  motivácia výkonu, ktorú saturujú nasledovné subškály: 

- aspekt výkonového správania 
- aspekt ašpiračnej úrovne 
- aspekt vytrvalosti v práci 
- aspekt časovej orientácie do budúcnosti. 

2. AB –  anxiozita brzdiaca výkon, ktorá postihuje sebapriznanie úbytku vý-
konu a stratu pohotovosti a aktivity v stavoch napätia vyvolaných 
najmä v kritických záťažových situáciách alebo nových situáciách.  

3. AP –  anxiozita podporujúca výkon, tá postihuje súvislosť medzi miernym 
stavom napatia a mobilizáciou aktivity. 

Výsledky z vyplnených dotazníkov sú štatisticky spracované a zaznamenané v 
tabuľkách, ktoré uvádzame v časti výsledky. Podrobnejšie je vyhodnotená škála 
motív výkonu, ktorá je saturovaná subškálami: aspekt výkonového správania, 
aspekt ašpiračnej úrovne, aspekt vytrvalosti v práci a aspekt časovej orientácie 
do budúcnosti. 
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VÝSLEDKY 
Výsledky interpretujeme vzhľadom na jednotlivé skupiny. Namerané hodnoty 
jednotlivých premenných každej skupiny uvádzajú tabuľky č.1,2 a 3. Každý sú-
bor je  charakterizovaný základnými štatistickými mierami polohy ako aritme-
tický priemer, modus, medián a mierami variability (smerodajná odchýlka, va-
riačné rozpätie). Tabuľky uvádzajú aj maximálne a minimálne hodnoty dosiah-
nuté v škálach DMV. 
Hodnota aritmetického priemeru v stenovej stupnici v škále motív výkonu do-
siahla u basketbalistek úroveň 8 stenu, čo je značná výkonová motivácia vzhľa-
dom na priemernú populáciu. Na tejto výkonnostnej úrovni je to očakávaná vý-
sledok, ktorý potvrdzuje fakt vysokej motivácie u športovcov. Hodnota variač-
ného rozpätia v rozmedzí od 97 do 133 bodov vypovedá o nie príliš veľkej ho-
mogenite súboru, čo potvrdzujú aj čiastkové výsledky dosiahnuté v jednotlivých 
aspektoch motívu výkonu. Najhomogénnejšie výsledky boli namerané v aspekte 
ašpiračnej úrovne, kde bola hodnota variačného rozpätia 6 (tab. 1). 
 
Tab. 1 

                                   DMV             
  MV         AB AP 

Meno a priezvisko  AV AA AVP ČO   
B.P. 97 35 23 18 21 46 23 
D.B. 131 45 29 25 32 44 36 
P.K. 129 46 27 25 31 66 31 
A.Z. 113 40 28 21 24 62 40 
A.P. 133 47 29 27 30 46 49 
L.K. 106 42 24 21 19 46 24 
N.K. 107 37 24 26 20 33 25 
K.K. 110 39 26 20 25 54 28 

          
smerod. odchýľka 12,59712 4,090767 2,222049 3,05931 4,841229 9,923929 8,514693
variačné rozpätie 36 12 6 9 13 33 26 

modus     24 25   46   
medián 111,5 41 26,5 23 24,5 46 29,5 

aritm. priemer 115,75 41,375 26,25 22,875 25,25 49,625 32 
maximum 133 47 29 27 32 66 49 
minimum 97 35 23 18 19 33 23 

        
MV – motív výkonu        
AV-aspekt výkonového správania       
AA - aspekt ašpiračnej úrovne       
AVP - aspekt vytrvalosti v práci       
ČO - aspekt časovej orientácie do budúcnosti      
AB - anxiozita brzdiaca výkon       
AP - anxiozita podporujúca výkon       

Najvyššie hodnoty, najväčšie percentuálne zastúpenie v škále motív výkonu sú 
zaznamenané v aspekte výkonového správania. Tento aspekt sa podieľal na mo-
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tíve výkonu 35-timi percentami. Približne rovnakú úroveň dosiahli hráčky bas-
ketbalu v aspekte ašpiračnej úrovne, kde je hodnota aritmetického priemeru 
26,25 bodu, čo predstavuje približne 22,9 % a v aspekte časovej orientácie do 
budúcnosti, s aritmetickým priemerom 25,25 bodu, čiže 21,8 %. O niečo nižší 
podiel je nameraný v aspekte vytrvalosti v práci (20,3 %). 
Priemerná hodnota v subškále aspekt ašpiračnej úrovne (dosiahnutá hodnota je 
26,25 bodu, pričom nominálna hodnota tejto premennej je 30 bodov) sa blíži 
k 4/5 z maximálnej nominálnej hodnoty. Môžeme skonštatovať, že basketbalis-
tky majú vysokú úroveň ašpirácií. 
Najvyššiu hodnotu v škále motív výkonu dosahuje hráčka basketbalu, 133 bo-
dov z 144 možných bodov. 
Reprezentačný výber volejbalistiek, resp. priemerná hodnota z dosiahnutých vý-
sledkov jednotlivcov v stenovej stupnici  v škále motív výkonu je na úroveni 6. 
stenu. V stenovej stupnici, kde sú stredné hodnoty 5 a 6 to nie je výrazne vyššia 
výkonová motivácia oproti priemeru. Súbor je v tejto škále menej homogénny. 
Dosiahnuté skóre sa pohybuje v rozmedzí od 73 do 132 bodov (tab. 2). 37,6 % 
je najväčšie percentuálne zastúpenie subškály v škále motív výkonu v tejto sku-
pine. Dosiahnutá hodnota je nameraná v aspekte výkonového správania. Priemer 
súboru v aspekte vytrvalosti v práci (21 bodov, 23,3 %) dosiahol takmer rovna-
kú bodovú hodnotu ako priemer v aspekte časovej orientácie do budúcnosti 
(20,5 boda, 22,7 %). 
33,9 boda z maximálneho počtu 48 bodov, ktoré možno dosiahnuť  v aspekte 
výkonového správania predstavuje hodnota aritmetického priemeru, čo je oča-
kávaný výsledok u športovcov na tejto výkonnostnej úrovni. Volejbalová repre-
zentácia v ostatných aspektoch  dosahuje skóre  na úrovni priemernej populácie. 
Očakávali sme vyššie hodnoty v tejto kategóii športovcov. 
Maximálne nominálne hodnoty sú namerané v aspekte ašpiračnej úrovne. Dve 
hráčky z volejbalovej reprezentácie majú v tejto subškále  30 bodov. 
Zo všetkých troch skupín sa reprezentačné družstvo hráčov basketbalu javí ako 
najviac výkono motivované. V škále motív výkonu priemer z dosiahnutých 
čiastkových výsledkov v stenovej stupnici je na úroveni 9 stenu. Najväčší podiel 
na tom má aspekt výkonového správania a aspekt časovej orientácie do budúc-
nosti (tab. 3). Výsledky sú očakávané, pretože muži dosahujú vyššiu výkonovú 
motiváciu. Je to pre nich subjektívne silnejšia váha k danému športu z dôvodu 
vyššej vonkajšej a vnútornej motivácie. 
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Tab. 2 
                                   DMV         
  MV     AB AP 

Meno a priezvisko  AV AA AVP ČO   
N.D. 84 27 22 19 16 47 38 
L.J. 73 27 18 15 13 50 28 
M.Š 114 37 26 26 25 54 41 
A.N. 111 33 26 23 29 56 38 
T.C. 84 37 18 19 10 40 17 
V.M. 132 44 30 28 30 55 36 
J.H. 93 35 23 20 15 41 29 
N.R. 101 32 24 22 23 48 30 
M.S. 120 44 26 22 28 58 44 
M.N. 96 32 24 22 18 45 31 
D.C. 110 36 24 22 28 48 33 
E.S. 86 26 21 20 19 32 27 
D.M. 82 27 21 18 16 43 34 
M.H. 108 38 30 18 22 45 33 

smerod.odchýľka 16,32139 5,725436 3,569285 3,22933 6,254794 6,860118 6,493718
variačné rozpatie 59 18 12 13 20 26 27 
modus 84 27 26 22 16 48 38 
medián 98,5 34 24 21 20,5 47,5 33 
aritmetický priemer 90,25793 33,92857 23,78571 21 20,85714 47,28571 32,78571
maximum 132 44 30 28 30 58 44 
minimum 73 26 18 15 10 32 17 
Tab. 3 
                                   DMV         

  MV     AB AP 
Meno   AV AA AVP ČO   
M.B. 87 26 22 22 17 44 37 
A.I. 113 31 28 22 32 51 34 
M.B. 106 37 25 19 25 68 33 
M.Z. 84 20 20 21 23 48 25 
P.T 107 36 28 25 18 47 42 
M.B. 77 24 18 20 15 59 28 
J.V. 113 38 28 23 24 42 39 
J.Z. 110 34 28 22 26 36 39 
M.Z. 132 46 29 28 29 47 49 
T.F. 102 31 26 21 24 64 24 
L.P. 96 35 25 21 15 44 36 
J.S. 96 28 25 16 27 46 13 
P.T. 85 25 17 18 25 29 20 
F.L. 65 23 16 17 9 25 23 
M.B. 85 31 21 21 12 49 31 

smerodajná odchýľka 16,522 6,65 4,27 2,91 6,43 11,15 9,11 
variačné rozpätie 67 26 13 12 23 43 36 

modus 113 31 28 21 25 44 39 
medián 96 31 25 21 24 47 33 

aritmetický priemer 97,2 31 23,7 21,1 21,4 46,6 31,5 
maximum 132 46 29 28 32 68 49 
minimum 65 20 16 16 9 25 13 
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V anxiozite brzdiacej výkon priemerné hodnoty prepočítaných hrubých skóre 
jednotlivcov do stenovej stupnice sú u hráčov a hráčiek basketbalu na úrovni 4 
stenu, u volejbalistiek na úroveni 3 stenu. Na základe zistených údajov môžeme 
povedať, že hráči a hráčky nepozorujú na sebe úbytok výkonu, stratu aktivity a 
pohotovosti v záťažových a vypätých situáciách, akými tréningy a zápasy na 
reprezentačnej úrovni nepochybne sú.  
V škále anxiozity podporujúcej výkon basketbalistky i volejbalistky sú v prie-
mere na hladine 7 stenu. V stenovej stupnici priemerné hodnoty anxiozity pod-
porujúcej výkon u hráčov basketbalu dosahujú úroveň 6.stenu. Výsledky sú 
vzhľadom na túto výkonnostnú triedu očakávané a potvrdzujú fakt, že anxiozita 
v osobnosti hráčov basketbalu a volejbalu sa prejavuje stavom mierneho napätia 
a mobilizuje aktivity, potrebné na podanie dobrého výkonu, či už v tréningovom 
procese alebo v zápase. 
 
ZÁVER 
 
Na základe dosiahnutých výsledkov sa sledované  súbory športovcov  ukazujú 
ako vysoko motivované, so snahou dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Ukazuje sa, 
že anxiozita má v osobnosti hráčov a hráčok športových hier v nových a záťažo-
vých situáciách silne mobilizujúci efekt. 
Relatívne vysoké interindividuálne rozdiely v dosiahnutých testových skóre me-
dzi jednotlivými hráčmi a hráčkami naznačujú, že pre prax je užitočnejší a má 
signifikantnejší prínos individuálny prístup a analýza osobnosti hráča. 
V taktickej a psychologickej príprave v športových hrách je znalosť motivácie 
výkonu jednotlivých hráčov nevyhnutnosťou pri ovplyvňovaní ich motivačnej 
štruktúry, ako i pri tvorbe hráčskeho kolektívu, na  reprezentačnej úrovni pod-
čiarkujúc. Zmeranie výkonovej motivácie vhodne dopĺňa základné diagnostické 
údaje o osobnosti hráča začleneného do kolektívu. 
Ide o psychodiagnostický vstup do daného družstva a psychodiagnostickú štúdiu 
hráčov, ktorých výsledky sú použiteľné pre trénera. Každý tréner ich môže zoh-
ľadniť v individuálnom prístupe k hráčovi, jednak pri motivácii a jeho nasadení 
v tréningovom procese. Ďalej pri nominácii v zápase, pri tvorbe kompatibilného 
kolektívu, pri kaučovaní zápasu a v neposlednom rade i v psychologickej prí-
prave pri zvládaní predštartových, štartových a poštartových stavoch hráča. Ide 
o celkovú psychologickú starostlivosť o hráča zo strany trénera. 
Vrcholový šport sa vyznačuje zvýšením úrovne výkonov, ktoré sú priamo závis-
lé nielen od fyzických, ale aj psychických charakteristík športovca a jeho osob-
nostných vlastností. Výkonová motivácia sa podieľa aj na hernom výkone. Do 
akej miery, to je cieľom ďalšieho nášho výskumu. 
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ABSTRAKT 
Florbal je poměrně nová týmová branková hra, která se rozšířila do všech koutů 
České republiky a stala se oblíbenou hrou všech věkových, ale i výkonnostních 
kategorií. Cílem našeho badatelského snažení bylo získat objektivní aktuální in-
formace o struktuře a systémech herního výkonu ve florbalu. Pomocí regresní 
analýzy byly získány dílčí výsledky, které poukazují na možné kvantitativní 
hodnoty jednotlivých elementů souboru a těsnosti jejich vztahů. Modelová řeše-
ní poukazují na proměnné, které je nutné preferenčně rozvíjet. Dominantní pos-
tavení zaujímá driblink, významná je i tělesná stavba hráče ve které dominuje 
ektomorfní komponenta somatotypu. Důležitou součástí výkonu jsou však i psy-
chické předpoklady vyjádřené herní komunikací a rychlostí realizačních myš-
lenkových procesů. 
Naše badatelské úsilí poukazuje na nutnost komplexního přístupu k řešení díl-
čích faktorů herního výkonu ve florbalu. 

 
ÚVOD 
Hry vznikají jako součást časových relací spolu s historickým vývojem lidstva. 
Nově vzniklé hry většinou nezanikají, ale pouze s dobovým koloritem se zdoko-
nalují a transformují spolu se společností, s rozvojem technologií a diferencova-
ně naplňují zájmy a potřeby člověka. 
Pohlédneme-li na hru jako sociální jev, napadají nás objektivní souvislosti 
s jinými sociálními jevy analogických funkcí, jako kulturou nebo výchovou. Hra 
je obdobně jako výchova nebo kultura trvalým atributem vývoje člověka (Char-
vát, 2001). Každá nově vzniklá hra oslovuje určité skupiny zájemců a stává se 
součástí jejich životního stylu. Někdy se prudce šíří, jindy nalézá úzký kruh 
příznivců, ale vždy přispívá k obohacení lidského bytí. 
 
FLORBAL – MLADÁ TÝMOVA HRA 
Florbal je týmová branková hra, kterou lze nejsnáze popsat jako sálový hokej 
(Kostka, Bukač, Šafařík, 1985). Předpokládá se, že vychází z tzv. bandyhokeje, 
podobně jako lední nebo pozemní hokej. 
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Florbalový míček v dnešní podobě paradoxně nevyvinuli florbalisté, ale basebal-
listé. Plastový děrovaný míček podobných rozměrů totiž sloužil k tréninku base-
ballových nadhazovačů. 
Přestože první krůčky zaznamenala hra podobná dnešnímu florbalu v zámoří, 
počátky organizovaného florbalu jsou spojeny zejména se zeměmi Skandináv-
ského poloostrova. Ve Švédsku se počátky hry zvané innebandy datují na začá-
tek sedmdesátých let minulého století, finské saalibandy o několik let později. 
Švédsko je považováno za kolébku této týmové hry a především Švédové udá-
vali směr vývoje pravidel. 
Vlastní cestou se florbal ubíral ve Švýcarsku, kde se této hře říká unihockey. 
Dlouhou dobu bylo pro Švýcary charakteristické, že brankář hrál po vzoru hoke-
je s hokejkou. 
Vůbec první setkání s florbalem v České republice se pravděpodobně událo díky 
výměnnému pobytu studentů VŠE v Praze se studenty helsinské univerzity KY 
v roce 1984. Na svém zájezdu do Čech Finové přivezli sadu florbalových hoke-
jek a malá tělocvična na VŠE byla svědkem historického zápasu mezi Finy a 
Čechy (Zlatník, 2001). 
Historickým mezníkem pro český florbal se však stal zájezd střešovických prů-
kopníků florbalu do Maďarska, odkud se do Čech přivezly první opravdové 
florbalové mantinely. Díky tomu se mohly začít hrát turnaje a hra získávala na 
popularitě. 
Florbal se dostával do povědomí v stále více zemích, a to byl motiv pro Interna-
tional Floorball Federation ( IFF). Byla založena v roce 1986 ve švédské Hus-
kvarně a u zrodu byli největší propagátoři florbalu v Evropě – Švédsko, Finsko a 
Švýcarsko. Mezi členské země se postupně zařadily v roce 1991 Dánsko a Nor-
sko, v roce 1992 Maďarsko, a v roce 1993 společně s Ruskem také Česká repub-
lika. Rok 1993 byl také spojen s první mezinárodní akcí velkého formátu. Usku-
tečnily se úvodní ročníky Europacupu (Poháru mistrů evropských zemí). První 
mistrovství světa ve florbalu se uskutečnilo v květnu 1996 ve Švédsku.  
V lednu 1992 byla založena Česká florbalová unie (ČFbU), která se stala nosite-
lem a organizátorem soutěží i reprezentace. První ročník florbalové ligy v České 
republice se uskutečnil v roce 1994. Během několika dalších let se florbal rozší-
řil do všech koutů České republiky a stal se týmovou hrou, která zaujala všechny  
věkové kategorie. 
 
SPORTOVNÍ VÝKON VE FLORBALU 
Současné tendence v poznání sportovního výkonu jako motoricko-psychicko-
socio-fyzikálního fenoménu vedou přes teorie dynamických systémů k multifak-
toralitě. Sportovní výkon na základě těchto teorií (Havlíček,1998; Dovalil, 2002; 
Nykodým, 2006) je chápán jako komplexní dynamický systém složený 
z adekvátního počtu elementů. Strukturu elementů tvoří dynamicky se měnící 
stav v závislosti  na konečné struktuře. Okamžité stavy  každého z elementů a 
jejich spojení  definují stav celého systému sportovního výkonu (Baláž, Kasa 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 10 
___________________________________________________________________________ 

 94

2001). Florbal, jako specifická pohybová činnost má všeobecné i specifické e-
lementy.  Naše šetření se snaží objasnit strukturu a rozsah uvedených elementů, 
které následně vypovídají o herním výkonu ve florbalu. 

 
 
Obr. 1  Všeobecná struktura sportovního výkonu 
 
Cílem výzkumného šetření bylo získat objektivní aktuální informace o struktu-
ře a systémech herního výkonu ve florbalu, hierarchicky uspořádat faktory vý-
konu ve florbalu tak, aby vyjadřovaly logickou i statistickou determinací vkladů 
jednotlivých faktorů do sledovaného sportovního výkonu. 
Na základě předvýzkumu jsme formulovali tyto hypotézy: 

• Herní výkony hodnocené subjektivně a pomoci reálných faktorů nebudou 
korelovat 

• Ve výkonech budou korelovat technicko-somaticko-vytrvalostní faktory 
• Ve výkonu 2 je předpoklad úzkých vztahů mezi technikou driblinku a 

některými somatickými znaky a vytrvalosti 
• Vysoká míra korelace bude pravděpodobně mezi psychickými faktory, 

technikou, silou a vytrvalostí 
Stanovili jsme tyto úkoly výzkumu: 

• Vytvořit sledované soubory probandů 
• Realizovat motorické testy pohybových schopností a dovedností 
• Vykonat somatometrické testování 
• Realizovat psychologické testy 
• Vyhodnotit somatometrické měření, testy motorických schopností, psy-

chologické testy a expertizní hodnocení 
• Vytvořit závěry pro pedagogickou teorii a praxi 

 
METODIKA 
 
Charakteristika souboru 
Do korelačního výzkumu byly vybrány tři týmy z 1. ligy žen ČFbU. Ve smyslu 
splnění stanovených cílů byly použity metody testování, odborné expertízy, mě-
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ření a dotazníky. Měření bylo prováděno na 39 ženách hrajících 1. ligu florbalu 
ČR ve věku 18 – 26 let. Soubor tvořily hráčky ligových celků 1. HFK Děkanka 
Inservis (n = 14) z Prahy, VUT Bulldogs Brno (n = 12), a 1. SC SSK Vítkovice 
(n = 13). 
 
Výzkumné metody  
Pro ověření hypotéz, splnění úkolů a cílů byly pro výzkum stanoveny empirické 
metody zkoumající stav pohybových schopností, dovedností, psychologické tes-
ty a měření tělesné stavby. 
 
Metody získávání údajů 
Testy všeobecných motorických schopností (Měkota, Blahuš, 1983) 

• člunkový běh 4 x 10 m s dotykem 
• skok do dálky z místa 
• běh na 1500 m 
• výdrž ve shybu  

Testy speciálních motorických dovedností (Hirtz, 1985) - modifikované 
• přihrávka s nároky na přesnost 
• přihrávka za pohybu 
• driblink kolem čtyř met 

Psychologické testy (Bezák, 1989) 
• zrakově – percepční  rychlost POR 
• zrakově – percepční rychlost ORPO 

Somatotypologické měření metodou Heath-Carter (1967) 
 
Měření stavu a úrovně sportovního výkonu 
Sportovní výkon I – Statistika ze vzájemných zápasů (pozorování úspěšných a 
neúspěšných zásahů hráček ve hře 
Sportovní výkon II – Expertizní (subjektivní) hodnocení trenérů 
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 
 
Sportovní výkon ve florbalu je složitý dynamický systém jehož komponenty 
tvoří jak všeobecné tak specifické atributy hráče. Kromě základních motoric-
kých předpokladů, jakými jsou pohybové schopnosti různé úrovně, determinuje 
sportovní výkon ve florbalu také tělesná stavba a řada psychosociálních před-
pokladů. 
Pomocí regresní analýzy byly získány výsledky, které v omezené míře poukazu-
jí na možné kvantitativní hodnoty jednotlivých elementů souboru a těsnosti je-
jich vztahů. Z výzkumných výsledků byly vytvořeny dva moduly, které pouka-
zují na kvalitu i kvantitu vztahů proměnných herního výkonu ve florbalu. 
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Obr. 2   Korelační schéma sportovního výkonu 1 
 
 
 

 
 
Obr. 3   Korelační schéma sportovního výkonu 2 
 

SV 1 
driblink 
r = 0,40 

POR 
r = 0,22 

přihrávka z pohybu 
  r = -0,37 

   vytrvalost 
 r = -0,27 kožní řasa-lýtko 

r = 0,09 

výdrž ve shybu 
r = 0,39 

SV 2 
BMI 

r = -0,42 

driblink 
r = -0,47 skok 

z místa 
r = -0,26% tuku 

r = -0,04 

ORPO 
r = 0,00

obvod paže 
r = -0,06 

kostní rozměr 
koleno r = -0,22 

vytrvalost 
r = 0,30 

kožní řasa–triceps 
r = 0,07 
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ZÁVĚRY PRO TEORII A PRAXI HERNíHO VÝKONU VE FLORBALU 
Výzkum tak složitého jevu, jakým je sportovní výkon ve hrách, je třeba provádět 
v široké škále vlastního výkonu i jeho faktorů. Analýza, nutná pro závěry, po-
tom bude ve svém výsledku průkaznější a zřejmě i přesnější. Faktorová skladba 
řádu (uspořádání podle statistické významnosti), by zřejmě vytvořila poněkud 
jinou strukturu. I tyto badatelské výsledky na menších vzorcích proměnných 
umožňují modelovat nejen samotný sportovní výkon, ale současně vymezují 
faktory, které limitují tuto závislou proměnnou. 
Modelová šetření poukazují na proměnné, které je nutné preferenčně rozvíjet. 
Dominantní postavení zaujímá driblink, dále pak orientace a koordinovaný po-
hyb podpořený poměrně vysokými nároky na rychlostně silový projev při téměř 
všech herních činnostech jednotlivce uplatňovaných ve vlastní hře. Významná je 
i tělesná stavby hráče, ve které dominuje ektomorfní komponenta somatotypu. 
Součástí herního výkonu jsou však i psychické předpoklady, jako percepční 
schopnosti, herní komunikace a rychlost realizačních myšlenkových pochodů. 
Jako doplněk lze uvést psychickou odolnost jako komplexní faktor hry, který 
často kulminuje s herní zkušeností. 
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