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Úvod 
 

Riešenie projektu grantovej úlohy VEGA 1/4507/07 pod názvom „Mode-
lovanie technického a kondičného profilu mladých hráčov pre rôzne hráčske 
funkcie v športových hrách“ sa začalo v roku 2007 prvou etapou, ktorá v roku 
2008 vrcholí. 

 

Cieľom prvej etapy vedeckého výskumu je prispieť k naplneniu požia-
davky zosúladenia obsahovej stránky tréningového procesu s požiadavkami sa-
motného zápasu. Dôležitou úlohou v tomto období bolo zadefinovanie samot-
ných pojmov technický a kondičný profil hráča a získanie čo najväčšieho poč-
tu vstupných informácií.  

 

V zborníku prinášame poznatky z jednotlivých športových hier – basket-
balu, futbalu, hádzanej, volejbalu a ľadového hokeja. Prvý príspevok - z futbalu 
sa zaoberá intenzitou vonkajšieho zaťaženia starších dorastencov 
v majstrovských zápasoch.  

 

Príspevok z ľadového hokeja nadväzuje na príspevok v Zborníku č. 9 
a zaoberá na technickým profilom hráča starších žiakov v ľadovom hokeji.  

 

Príspevok z volejbalu je zacielený na vybrané somatické parametre vrcho-
lových hráčov, účastníkov olympijských hier 2008. 

 

Autor príspevku hádzanej analyzuje prípravu reprezentačného družstva 
Slovenska na majstrovstvá sveta juniorov v kategórii do 21 rokov. 

 

Na príspevok z hádzanej tematicky nadväzuje prvý príspevok z basketbalu 
zameraný na útočnú hernú činnosť jednotlivca – streľbu.  

 

Prvý príspevok v Zborníku súvisí s kondičným profilom mladých hráčov 
v zápase. Druhý, tretí a štvrtý príspevok súvisia s technickým profilom hráčov 
v rôznych športových hrách.  

 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK v Bratislave č. 11 je prio-
ritne zameraný práve na príspevky riešiace problematiku VEGA   č. 1/4507/07.  
 
 

Doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 
vedúci riešiteľ projektu  
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VONKAJŠIE ZAŤAŽENIE HRÁČOV                 
VO FUTBALE V KATEGÓRII                      

STARŠÍ DORAST 
 
 
Miroslav Holienka - Katedra hier FTVŠ UK, Bratislava;   
                                    holienka@fsport.uniba.sk 
Michal Slyško - Katedra hier FTVŠ UK, Bratislava; slysko@fsport.uniba.sk 
 
Kľúčové slová: futbal, vonkajšie zaťaženie, starší dorast, kondičný profil  
 
ABSTRAKT 
Herný výkon hráča v zápase je podmienený aj jeho kondičnou pripravenosťou. 
V našom príspevku poukazujeme na charakter pohybovej činnosti a jej intenzity 
u hráčov I. ligy staršieho dorastu na Slovensku v súťažnom ročníku 2007-2008. 
Celkom bolo analyzovaných 56 hráčov 7 družstiev podľa jednotlivých hráč-
skych funkcií. Získané poznatky budú cenným poznatkom pre obsahové zame-
ranie tréningového procesu mladých futbalistov.  
 
ROZBOR PROBLEMATIKY  
Pre správne a účelné vedenie tréningového procesu je nevyhnutná analýza po-
hybovej činnosti hráča v zápase. Intenzitu pohybovej činnosti hráč na ihrisku 
uskutočňuje podľa vzniknutých herných situácií.  
Základným ukazovateľom vonkajšieho zaťaženia hráča v zápase sú vzdialenosti, 
ktoré hráč prekoná rôznou intenzitou. Charakter vonkajšieho zaťaženia vyplýva 
z celkového množstva pohybových štruktúr a ich kombinácií (Holienka, 1997).  
Rôznorodosť pohybových činností hráča sa prejavuje v činnosti bez lopty ako aj 
v činnostiach s loptou. Sú to všetky druhy štartov, výskokov, pádov a najmä be-
hov. Vývojové tendencie vo futbale smerujú k tomu, že priemerné hodnoty pre-
konaných bežeckých úsekov obrancov, stredových hráčov a útočníkov sa za 
ostatné roky výrazne zvýšili. Rastie nielen celkový objem nabehaných metrov, 
ale aj počet úsekov nabehaných submaximálnou a maximálnou intenzitou. Behy 
maximálnou intenzitou predstavujú najnáročnejšie formy pohybu hráča v zápase 
a predstavujú len malú časť hracieho času.  
Je však samozrejmé, že tak objem ako aj intenzita pohybových činností závisí 
od herného systému družstva, kvality súpera a hráčskej funkcie.  
 
CIEĽ  
Cieľom príspevku je poukázať na rôzny charakter vonkajšieho zaťaženia hráčov 
podľa jednotlivých hráčskych funkcií v stretnutiach kategórie starší dorast I. ligy 
na Slovensku.  
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ÚLOHY 
Z cieľa vyplývajú nasledovné úlohy: 

1. zaznamenať charakter zaťaženia hráčov v majstrovských stretnutiach v 4 
pásmach intenzity, 

2. spracovať získané výsledky z jednotlivých pozorovaných zápasov,  
3. poukázať na charakter zaťaženia hráčov podľa hráčskych funkcií. 

 
METODIKA 
Výskumný súbor tvorilo 56 hráčov – 3 brankári, 13 strední obrancovia, 13 krajní 
obrancovia, 10 strední stredoví hráči (6 defenzívni a 4 ofenzívni), 8 krajní stre-
doví hráči a 9 koncoví hráči. Sledovaní hráči boli pozorovaní v zápasoch 1. ligy 
staršieho dorastu na Slovensku v družstvách – ŠK Slovan Bratislava, MFK Ru-
žomberok, ŽP ŠPORT Podbrezová, ŠK Stropkov, FC Vion Zlaté Moravce, 
MFK Dubnica a FK Púchov.  
Podklady k analýze vonkajšieho zaťaženia hráčov boli získané študentami špor-
tovej špecializácie futbal priamo na jednotlivých majstrovských zápasoch. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Vo výsledkovej časti príspevku sú uvedené v tabuľkách 1-8 a obrázkoch 1-7 
hodnoty vonkajšieho zaťaženia hráčov v majstrovských zápasoch I. ligy staršie-
ho dorastu na Slovensku podľa hráčskych funkcií.    
 
Brankári – tab. 1, obr. 1 
Brankár je špecifická hráčska funkcia, u ktorej z hľadiska podávania herného 
výkonu v zápase nie je dominujúca intenzita pohybovej činnosti.  
V našom príspevku uvádzame priemerné dosiahnuté hodnoty u trojici brankárov 
rôznych družstiev. Najväčší objem pohybovej činnosti predstavujú pohyby níz-
kej intenzity - 1369 metrov. V strednej intenzite je to 709 metrov, 
v submaximálnej intenzite 104 metrov a v maximálnej intenzite len 26 metrov 
pohybovej činnosti.  
Celková priemerná hodnota vonkajšieho bežeckého zaťaženia u brankárov je 
2208,5 metra.  
 

Tabuľka 1 Vonkajšie zaťaženie hráčov vo futbale v kategórii starší dorast         
(I. liga – 2007/08) -  brankári 

 

 
 

1. polčas 2. polčas 1. polčas 2. polčas 1. polčas 2. polčas 1. polčas 2. polčas
576,5 453 246,5 385 40 30 0 0 1731,0
546,5 483 246,5 384,5 40 30 0 0 1730,5
1081 967 421 444 30 142 64 15 3164,0
734,7 634,3 304,7 404,5 36,7 67,3 21,3 5,0 2208,5

Nízka intenzita Stredná intenzita Submax. intenzita Maximálna intenzita Celkom 
(m)

1369,0 709,2 104,0 26,3
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Obr. 1   Intenzita vonkajšieho zaťaženia brankárov I. ligy staršieho dorastu vo  

futbale na  Slovensku  
 

Strední obrancovia – tab. 2, obr. 2 
Strední obrancovia nepatria medzi hráčov, u ktorých je vonkajšie pohybové za-
ťaženie jedným  z limitujúcich z pohľadu podávania herného výkonu v zápase. 
Dirigovanie hry obrannej formácie prípadne družstva, hlavičkové súboje, čítanie 
hry a bránenie v najnebezpečnejšom priestore pre vlastnú bránu, to je hlavná 
náplň herných činností tejto hráčskej funkcie. Keďže ide o hráčov vyšších po-
stáv, prevažuje u nich pohyb strednej a nízkej intenzity – takmer 4/5 z celkového 
vonkajšieho zaťaženia.  
U tejto hráčskej funkcii je tak malý rozdiel v ukazovateľoch nízkej (1794 m) 
a strednej intenzity (2624 m). Zaťaženie submaximálnej intenzity predstavuje 
hodnotu 903 metrov a maximálnej intenzity 287 metrov.  
 

Tabuľka 2 Vonkajšie zaťaženie hráčov vo futbale v kategórii starší dorast         
(I. liga – 2007/08) - strední obrancovia 

 

 

1. polčas 2. polčas 1. polčas 2. polčas 1. polčas 2. polčas 1. polčas 2. polčas
951 940,5 1649,5 1497,5 315,5 293,5 107 144,5 5899,0
1095 1495 512,5 377,5 1230 1382,5 110 310 6512,5
775 1135 1440 1715 160 225 75 108 5633,0
828 815 1293 1283 610 600 77 104 5610,0
820 900 910 1110 398 225 64 35 4462,0
915 695 422,5 515 1110 775 365 217,5 5015,0

574,5 508 1162 1134 388 212 129 201,5 4309,0
1058,5 947 1509 1628,5 397 328,5 99,5 102 6070,0

659 923 1564 1447 541 365 349 194 6042,0
616 956 1845 1715 301 208 108 67 5816,0
1018 1155 1620 1980 397 327 160 80 6737,0
855 925 1765 1650 262 255 110 177 5999,0
783 972 1383 982 232 201 104 140 4797,0
842,2 951,3 1313,5 1310,3 487,8 415,2 142,9 144,7

Celkom 
(m)

Nízka intenzita Stredná intenzita Submax. intenzita Maximálna intenzita

1793,4 2623,8 903,0 287,5 5607,8
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Obr. 2   Intenzita vonkajšieho zaťaženia stredných obrancov I. ligy staršieho do-

rastu vo futbale na  Slovensku  
 
 
Krajní obrancovia – tab. 3, obr. 3 
V súčasnosti hráči tejto hráčskej funkcie sa výrazne podieľajú na útočnej fáze 
hry družstva. V krídelných priestoroch rýchlym vedením lopty alebo nabiehaním 
do voľného priestoru vytvárajú pre súperovu bránu nebezpečné situácie.  
Priemerná hodnota vonkajšieho zaťaženia hráčov predstavuje 6763 metrov. Naj-
väčší podiel majú zastúpené pohyby strednej intenzity – 3507 metrov. Potom 
nasledujú pohyby nízkej intenzity – 1580 metrov, submaximálnej intenzity – 
1199 metrov a nakoniec pohyby maximálnej intenzity – 478 metrov.  
 
Tabuľka 3  Vonkajšie zaťaženie hráčov vo futbale v kategórii starší dorast         

(I. liga – 2007/08) - krajní obrancovia 
 

 
 

1. polčas 2. polčas 1. polčas 2. polčas 1. polčas 2. polčas 1. polčas 2. polčas
897,5 911,5 1280,5 1206 514,5 490,5 211,5 221,5 5733,5
512 508 1690 1889 191 169 0 12 4971,0
800 1317,5 2003,5 2265 957,5 1316,5 610 607,5 9877,5
795 1352 1906 2262 903 1329 524 611 9682,0
585 900 1515 2070 835 1195 135 85 7320,0

737,5 640 2086,5 2165 654,5 640,5 394 244 7562,0
847 570 2291 1960 597 586 444 135,5 7430,5
804 618 2274 2294 586 647 332 295 7850,0
847 803 1037 962 184 223 237 109 4402,0
535 639 803 943,5 386,5 331,5 221 70 3929,5
920 1030 2450 2540 740 580 215 115 8590,0
521 450 1022 1027 367,5 156 68,5 203,5 3815,5
1080 920 1900 1750 560 440 66 50 6766,0
760,1 819,9 1712,2 1794,9 575,1 623,4 266,0 212,2

Maximálna intenzita Celkom 
(m)

1580,0 3507,1 1198,5 478,2 6763,8

Nízka intenzita Stredná intenzita Submax. intenzita



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 11 
 

 9 
 

Krajní obrancovia

1580,0

3507,1

1198,5
478,2

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

Nízka intenzita Stredná intenzita Submax. Intenzita Maximálna intenzita
Intenzita

 
Obr. 3   Intenzita vonkajšieho zaťaženia krajných obrancov I. ligy staršieho  do-

rastu vo futbale na Slovensku  
 
Strední stredoví hráči – defenzívni – tab. 4, obr. 4 
Hráči na tejto hráčskej funkcii získavajú v súčasnom modernom futbale 
v družstvách mimoriadne ocenenie. Z bývalých „nosičov vody“ a „usilovných 
včeličiek“ sa dnes vyvinuli hráči, ktorých hlavnou úlohou je naďalej predovšet-
kým zastavovanie útočných akcií súpera, ale pribudla im aj úloha konštruktív-
neho zakladania postupných ale aj rýchlych útokov.  
Z pohľadu hráčskych úloh pre túto hráčsku funkciu je potom aj zrejmý celkový 
priemerný objem vonkajšej bežeckej činnosti, ktorý predstavuje hodnotu 9114,9 
metra. Z celkového objemu na zaťaženie maximálnej intenzity pripadá 595 met-
rov, na zaťaženie submaximálnej intenzity 1461 metrov, na zaťaženie nízkej in-
tenzity 2058 metrov. Najviac je zastúpená pohybová činnosť strednej intenzity 
5001,5 metra.  
 
Tabuľka 4  Vonkajšie zaťaženie hráčov vo futbale v kategórii starší dorast          

(I. liga – 2007/08) - stredoví hráči - defenzívni 
 

 
 
 
 

1. polčas 2. polčas 1. polčas 2. polčas 1. polčas 2. polčas 1. polčas 2. polčas
823,5 1190 2403 2872 1179 754 353 297 9871,5
832 1033 2416 2673,5 1191 970 385 454 9954,5
811 1011 2618 2426 943 458 350 310 8927,0
1037 1164,5 2178 2572,5 526,5 569 203,5 246,5 8497,5
1037 1155 2178 2731 514 558 213 244 8630,0
1064 1190 2197 2744 546 556 231 281 8809,0
934,1 1123,9 2331,7 2669,8 816,6 644,2 289,3 305,4

Celkom 
(m)

Nízka intenzita Stredná intenzita Submax. intenzita Maximálna intenzita

9114,92058,0 5001,5 1460,8 594,7
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Obr. 4   Intenzita vonkajšieho zaťaženia stredných stredových hráčov – defen-

zívnych I. ligy staršieho dorastu vo futbale na Slovensku  
 
Strední stredoví hráči – ofenzívni – tab. 5, obr. 5 
Úlohou hráčov tejto hráčskej funkcie je plniť úlohu podpory pre koncových hrá-
čov (útočníkov). Pohybujú sa za útočnou dvojicou, trojicou prípadne útočným 
hrotom. Plnia funkciu tvorcov hry, hre vlastného družstva dávajú určitú myš-
lienku a charakter.  
Ponukovú činnosť (výber miesta) pre spoluprácu so spoluhráčmi a vytváranie si 
priestoru v hre je ich jasnou typickou úlohou. Z tejto ich hernej charakteristiky 
potom vyplýva aj druhé najvyššie vonkajšie priemerne zaťaženie v priebehu hry 
(9025 metrov) s dominujúcim podielom zaťaženia strednej intenzity – 5086 met-
ra. To je najviac zo všetkých hráčskych funkcií. 
Zaťaženiu nízkej intenzity zodpovedá hodnota 1901 metrov, zaťaženiu subma-
ximálnej intenzity 1399 metrov a  zaťaženiu maximálnej intenzity 639 metrov.  
 
Tabuľka 5  Vonkajšie zaťaženie hráčov vo futbale v kategórii starší dorast         

(I. liga – 2007/08) - stredoví hráči - ofenzívni 
 

 
 
 
 
 

1. polčas 2. polčas 1. polčas 2. polčas 1. polčas 2. polčas 1. polčas 2. polčas
830 758 2603 2605 638 483 371 256 8544,0
797 1139 2351 2878 1203 698 359 294 9719,0
814 1072 2614 2496 888 621 362 442 9309,0
1014 1181 2142 2654 523 543 218 253 8528,0
863,8 1037,5 2427,5 2658,3 813,0 586,3 327,5 311,3

Nízka intenzita Stredná intenzita Submax. intenzita Maximálna intenzita Celkom 
(m)

1901,3 5085,8 1399,3 638,8 9025,0
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Obr. 5   Intenzita vonkajšieho zaťaženia stredných stredových hráčov –  ofen-

zívnych I. ligy staršieho dorastu vo futbale na Slovensku 
 
Krajní stredoví hráči – tab. 6, obr. 6  
Charakter činnosti krajných stredových hráčov je výrazne určovaný trénermi 
jednotlivých družstiev. Tí im prideľujú herné úlohy viac v smere ofenzívnom 
alebo viac v smere defenzívnom. Pri plnení týchto herných úloh sa často presú-
vajú o jednu hráčsku formáciu vyššie (do útočnej) resp. o jednu hráčsku formá-
ciu nižšie (do obrannej).  
Krajní stredoví hráči pôsobia v priestore, odkiaľ smeruje najviac finálnych pri-
hrávok. Pre ich úspešnú realizáciu musia krajní stredoví hráči vyvinúť značné 
úsilie aj v pohybovej aktivite. Prejavuje sa to aj v ich intenzite zaťaženia. Zaťa-
ženie maximálnej intenzity predstavuje hodnotu 810 metrov a submaximálnej 
intenzity 1337 metrov. Zaťaženie strednej intenzity 3382 metrov a nízkej inten-
zity 2343 metrov.  
 
Tabuľka 6  Vonkajšie zaťaženie hráčov vo futbale v kategórii starší dorast         

(I. liga – 2007/08) - krajní stredoví hráči 
 

 
 
 

1. polčas 2. polčas 1. polčas 2. polčas 1. polčas 2. polčas 1. polčas 2. polčas
613 873 1457 1367 442 169 39 6 4966,0
871 684 1118 1079 622 508 136 208 5226,0
664 537 3840 3570 406 163 37 15 9232,0
1366 1467,5 1360 1384 1104 567 527 578 8353,5
1196 1888,5 1513,5 1202 790,5 889 446 587 8512,5
1061 1689,5 1264 1138,5 833,5 896 421,5 618,5 7922,5

1336,5 1596 1773 1656,5 919 751,5 758,5 731 9522,0
1362 1542,5 1722,5 1610,5 806 829,5 638 728,5 9239,5
1058,7 1284,8 1756,0 1625,9 740,4 596,6 375,4 434,0

Celkom 
(m)

Nízka intenzita Stredná intenzita Submax. intenzita Maximálna intenzita

2343,4 3381,9 1337,0 809,4 7871,8
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Obr. 6   Intenzita vonkajšieho zaťaženia krajných stredových hráčov I. ligy star-

šieho dorastu vo futbale na Slovensku 
 
Koncoví hráči (útočníci) – tab. 7, obr. 7  
Sú v súčasnom futbale najviac cenení hráči. Pohybujú sa najbližšie k súperovej 
bráne, hrajú v neustálom kontakte so súperom a ich úlohou je rozhodovať stret-
nutia strieľaním čo najväčšieho počtu gólov. K vytváraniu osobných súbojov 
a vnikaniu do pokutového územia je potrebná výborná úroveň rýchlostných 
schopností. To sa prejavuje aj v celkovom objeme zaťaženia maximálnej inten-
zity, 673 metrov. Je to druhá najvyššia priemerná hodnota zo všetkých hráč-
skych funkcií.  
Na zaťaženia nízkej intenzity pripadá u koncových hráčov 2509 metrov, na za-
ťaženie strednej intenzity 2954 metrov a na zaťaženie submaximálnej intenzity 
958 metrov.  
 
Tabuľka 7 Vonkajšie zaťaženie hráčov vo futbale v kategórii starší dorast         

(I. liga – 2007/08 - koncoví hráči 
 

 
 
 

1. polčas 2. polčas 1. polčas 2. polčas 1. polčas 2. polčas 1. polčas 2. polčas
1349 1531 1503 1559 674 407 535 427 7985,0
899 865 1910 2070 155 65 15 10 5989,0
1240 1466 660 605 562 151,5 459,5 358,5 5502,5
1234 1408 556 644,5 531,5 211 471 364,5 5420,5

1219,5 1395 644 625 540 137,5 461,5 355 5377,5
1365 1515 1894 2755 807 627 488 302 9753,0
700 875 3365 3670 163 247 52 61 9133,0
1290 1505 1018 1070 732,5 962,5 442,5 406 7426,5
1240 1490 977,5 1065 705 945 440 400 7262,5
1170,7 1338,9 1391,9 1562,6 541,1 417,1 373,8 298,2 7094,4

Nízka intenzita Stredná intenzita Submax. intenzita Maximálna intenzita Celkom 
(m)

2509,6 2954,6 958,2 672,1
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Obr. 7   Intenzita vonkajšieho zaťaženia koncových hráčov I. ligy staršieho do-

rastu vo futbale na Slovensku 
 
ZÁVERY  
Získané ukazovatele vonkajšieho zaťaženia (tab. 8) z analýzy 56 hráčov kategó-
rie staršieho dorastu v majstrovských zápasoch 1. ligy na Slovensku sú cenným 
poznatkom pre odborníkov vo futbale a samotných trénerov pre realizáciu tré-
ningového procesu.  
 
Tabuľka 8   Priemerné hodnoty celkového vonkajšieho zaťaženia kategórie star-

ší dorast (1. liga) vo futbale v majstrovských zápasoch  
 

Intenzita zaťaženia Hráčska funkcia 
Nízka Stredná Submaximálna Maximálna 

Celkom

Brankár 1369 709 104 26 2208 
Krajný obranca 1579 3507 1199 478 6763 
Stredný obranca 1794 2624 903 287 5608 
Stredný stredový hráč – def.  2058 5001 1461 595 9115 
Stredný stredový hráč – of.  1901 5086 1399 639 9025 
Krajný stredný hráč  2343 3382 1337 810 7872 
Koncový hráč 2509 2954 958 673 7094 

 
Moderný tréningový proces, ak má zabezpečiť zvyšovanie hernej výkonnosti 
hráčov, musí rešpektovať individualizáciu tréningového procesu aj z pohľadu 
hráčskej funkcie. 
Kategória staršieho dorastu je prestupnou kategóriou do seniorského futbalu 
a túto požiadavku efektívnosti tréningového procesu musíme dodržiavať 
a rešpektovať.  
 
LITERATÚRA  
Holienka, M. (1997). Futbal. Hra – kondícia – tréning. Bratislava SFZ, 1997. 
144 s.  



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 11 
 

 14 
 

EXTERNAL LOAD OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS IN U-19 
CATEGORY  
 
Miroslav Holienka - Michal Slyško - Department of Games, Faculty of Physi-

cal Education and Sport, Comenius University in Brati-
slava 

 
SUMMARY 
Player’s performance in a match is determined, in addition to other factors, by 
his fitness preparedness. In our article we have focused on the character and in-
tensity of kinetic activity of Slovak U-19 1st division players. During the 2007-
2008 season, we have analysed total 56 players from 7 different teams, accor-
ding to different playing posts. Information acquired will be an useful backgro-
und for contentual side of young football players’ training process.  
 
Key words: football, external load, U-19 category, fitness profile  
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TECHNICKÝ PROFIL HRÁČA STARŠÍCH 
ŽIAKOV V ĽADOVOM HOKEJI 

 
Igor Andrejkovič - Katedra hier, FTVŠ UK  Bratislava 
 
Kľúčové slová: technický profil, starší žiaci, herné činnosti jednotlivca, hráčske    
                          funkcie 
 
 
 
ABSTRAKT 
Cieľom našej práce je poukázať na technický profil hráča v rôznych hráčskych 
funkciách (center, ľavé krídlo, pravé krídlo, pravý obranca a ľavý obranca) 
v kategórii starších žiakov v ľadovom hokeji.   
Pozorovanie bolo realizovane v 10 zápasoch slovenskej hokejovej lige (Západo-
slovenky kraj) v kategórii starších žiakov, v ktorých sme pozorovali vybrané 
herné činnosti jednotlivca v rôznych hráčskych funkciách. Na základe získaných 
údajov sme vytvorili profily jednotlivých hráčskych funkcií v danej vekovej ka-
tegórii. 
 
ROZBOR PROBLEMATIKY 
Jedným z najdôležitejších herných prvkov hráčov v ľadovom hokeji je správna 
analýza, reakcia a účelné riešenie vzniknutej hernej situácie prostredníctvom 
vybranej hernej činnosti. Hernú činnosť jednotlivca (HČJ) charakterizujeme, 
ako premyslený rád určitých činnosti, ktorými hráč rieši hernú situáciu.  
Herná činnosť jednotlivca má technickú, taktickú a pohybovú stránku. Technic-
ká stránka predstavuje racionálny spôsob uskutočnenia HČJ, vonkajší pohybový 
prejav hráča vykonaný v závislosti na podmienkach hernej situácie – hodnotí sa 
štruktúra pohybu. 
Pod taktickou stránkou HČJ rozumieme psychické procesy a myšlienkové ope-
rácie, ktorých predmetom je pochopenie hernej situácie a výsledkom výber naj-
účinnejších spôsobov riešenia, pričom sa hodnotí výber činnosti.  
Tieto stránky HČJ tvoria celok, sú neoddeliteľne spojené a podmieňujú úroveň 
hry každého hráča. Taktika v ľadovom hokeji je ďalej ovplyvňovaná typom sú-
pera, možnosťou kontaktu do tela, dĺžkou trvania herného deja, prípadne súčin-
nosťou medzi jednotlivými spoluhráčmi. 
Hráč počas zápasu využíva herné činnosti, ktorými rieši vzniknuté herné situácie 
v jednotlivých fázach hry. Súhrn všetkých týchto herných činnosti v rôznych  
hráčskych funkciách označujeme ako technický (zručnostný) profil hráča (Ho-
lienka, 2007). 
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CIEĽ  
Cieľom príspevku je poukázať na technický profil hráča starších žiakov v rôz-
nych hráčskych funkciách  v ľadovom hokeji.  
 
ÚLOHY  
Z cieľa práce nám vyplývajú nasledujúce úlohy:  

1. Zaznamenať vybrané herné činnosti jednotlivca v rôznych hráčskych 
funkciách v ľadovom hokeji. 

2. Spracovať, porovnať a vyhodnotiť získané údaje v pozorovaných zápa-
soch. 

3. Na základe získaných výsledkov vytvoriť profil hráča v rôznych hráč-
skych funkciách v ľadovom hokeji v kategórii mladších žiakov.   

 
METODIKA  
Výskumný súbor tvorili hráči v kategórii starších žiakov v hokejovej sezóne 
2007/08. Pre tvorbu technického profilu sme využili podklady získa-
né nepriamym pozorovaním vybraných herných činností jednotlivca v 10 maj-
strovských zápasoch. V každom stretnutí sme sledovali 1 hráča, vždy v rôznej 
hráčskej funkcii (center, ľavé krídlo, pravé krídlo,  pravý obranca, ľavý obran-
ca). 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Objektom nášho sledovania boli náhodne vybraný hráči v 10 stretnutiach star-
ších žiakov v ľadovom hokeji. Charakteristický spôsob hry v rôznych hráčskych 
funkciách sa prejavil v diferencovanom uplatňovaní jednotlivých útočných 
a obranných herných činnosti v priebehu sledovaných zápasoch (obr. 1 a obr. 2). 

 

 
 

Obrázok 1 Frekvencia výskytu vybraných herných činností u útočníkov 
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Obrázok 2  Frekvencia výskytu vybraných herných činností u obrancov 
 
Najväčšie rozdiely medzi sledovanými útočnými hernými činnosťami v rôznych 
hráčskych funkciách boli v prihrávaní puku bekhendom medzi centrom 
a pravým krídlom (124 prípadov). Najmarkantnejší rozdiel medzi sledovanými 
obrannými hernými činnosťami jednotlivca (odoberanie puku hokejkou) bol 
medzi centrom a pravým krídlom (takmer 110) prípadov v 10 sledovaných stret-
nutiach. 
V hráčskej funkcii center (obr.3) sa najviac využíva útočná herná činnosť jed-
notlivca vedenie puku zastúpená 21%, ďalej nasleduje uvoľňovanie sa s pukom 
a prihrávanie puku (forhendom) so 17%. S obranných herných činnosti 
u stredového útočníka dominuje HČJ odoberanie puku hokejkou. 

 
 

       Obrázok 3  Zastúpenie vybraných herných činnosti jednotlivca v hráčskej  
funkcii – center 
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Ľavé krídlo (obr.4) najviac využíva útočnú hernú činnosť jednotlivca vedenie 
puku (20%) a potom nasleduje uvoľňovanie sa s pukom (19%) a spracovanie 
puku s 15%. S obranných herných činnosti u ľavého krídla dominujú obidve 
sledované HČJ. 

 
       Obrázok 4  Zastúpenie vybraných herných činnosti jednotlivca  v hráčskej    

funkcii – ľavé krídlo 
 
V hráčskej funkcii práve krídlo (obr.5) dominuje útočná herná činnosť jednot-
livca vedenie puku (20%), potom nasleduje spracovanie puku so 16 % a ďalej 
HČJ prihrávanie puku forhendom s 15%. Zaujímavé je zistenie, že HČJ vedenie 
puku a uvoľňovanie sa s pukom jednoznačne dominujú u útočiacich hráčov 
v tejto vekovej kategórii.   
 

 
 

     Obrázok 5   Zastúpenie vybraných herných činnosti jednotlivca v hráčskej    
funkcii – pravé krídlo 
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Ľavý obranca (obr.6) najviac využíva obrannú hernú činnosť jednotlivca odobe-
ranie puku hokejkou (25%), potom nasleduje ďalšia obranná HČJ odoberanie 
puku telom (16%) ďalej vedenie puku (13%) a spracovanie puku s 13%.  
 

 
 

   Obrázok 6   Zastúpenie vybraných herných činnosti jednotlivca v hráčskej   
funkcii – ľavý obranca 

 

V hráčskej funkcii pravý obranca (obr.7) sa najviac využíva obranná herná čin-
nosť jednotlivca odoberanie puku hokejkou (21%), ďalej nasleduje útočná HČJ 
vedenie puku s 15% a obranná herná činnosť jednotlivca odoberanie puku telom 
zastúpená 14%. 

 
 

        Obrázok 7 Zastúpenie vybraných herných činnosti jednotlivca  hráčskej 
funkcie – pravý obranca 
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Výsledky našej práce sú z časti podobné výsledkom dosiahnutým 
v predchádzajúcom nami realizovanom výskume v kategórii mladších žiakov, 
avšak majú určité špecifiká. U starších žiakov výrazne dominuje HČJ vedenie 
puku na rozdiel od prihrávania puku a uvoľňovania sa s pukom, ktoré sa priorit-
ne a vo väčšom množstve vyskytujú v kategórií mladších žiakov. 
 

ZÁVERY 
• Zo sledovaných herných činností jednotlivca v útočnej fáze hry  výrazne do-

minuje vedenie puku, uvoľňovanie sa s pukom a prihrávanie puku forhendom. 
V obrannej fáze hry prevažuje odoberanie puku hokejkou a telom.  

• Spomínané HČJ by mali byť zdokonaľované v tréningu, ale nie jednostranne 
preferované na úkor ostatných HČJ v danej vekovej kategórií.   

• Na zamyslenie stoji fakt, či je už v tejto kategórii nevyhnutné špecifikovanie 
herných funkcii  pre jednotlivých hráčov (ľavé krídlo, pravé krídlo, center, ľa-
vý obranca, pravý obranca). 

• Z pozorovania vyplýva, že v samotnej hre sa vyskytuje vysoká početnosť jed-
notlivých herných činnosti, ktorá je špecifická pre rôzne hráčske funkcie. 

 

LITERATÚRA  
1. BUKAČ, L., DOVALIL, J. : Lední hokej – Trénink herní dokonalosti. 

Praha:   
      Olympia, 1990. 
2. HOLIENKA, M.: Technický profil hráča vo finálovom zápase ligy maj-

strov vo futbale. Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 7. s. 6 
– 9. Bratislava: 2007. 

3. KORČEK, V.: Úvod do metodológie športovej edukológie. Bratislava:  
STU, 2004. 

 
TECHNICAL PROFILE OF YOUNG PLAYER (JUVENILE U15) 

 

Igor Andrejkovič -    Department of Games, Faculty of Physical Education and    
Sport, Comenius University in Bratislava 

   
SUMMARY 
The main goal of our research was to find out a technical profile of young ice 
hockey players in different game positions (left wing, right wing, center, left 
defensemen, and right defensemen). Observation was performed during 10 ice 
hockey games in Slovak ice hockey league U15 (Western division) where we 
examined different games skills used by players in different positions. Based on 
the results we might say that the number one skill used in all different monitored 
positions in offense was stick handling followed by dekes. In the defensive 
phase players used most of the time stick checks followed by body checks. 
 

Key words:  technical profile, juvenile U15, game skills, position in the game 
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VYBRANÉ SOMATICKÉ, MOTORICKÉ 
PARAMETRE A VEK HRÁČOV  

NA OH 2008 VO VOLEJBALE MUŽOV 
 
Vladimír Přidal - Katedra hier FTVŠ UK, Bratislava; pridal@fsport.uniba.sk 
 

 
Kľúčové slová: volejbal, muži, somatické a motorické parametre individuálneho 

herného výkonu, OH 2008 
 
 
 
 
ABSTRAKT 
Cieľom príspevku je analýza vybraných somatických, motorických parametrov 
a veku hráčov na OH 2008 vo volejbale. Skúmané parametre sme analyzovali 
z hľadiska zúčastnených družstiev, semifinalistov, jednotlivých herných funkcií 
a najúspešnejších hráčov v jednotlivých herných činnostiach jednotlivca (HČJ). 
Priemerná výška sa podľa hráčskych funkcií okrem libera pohybovala v rozpätí 
192,6 – 203,6 cm. Priemerný dosah hráčov z výskoku po rozbehu bol 342,7 cm 
a z miesta 325,1 cm. Výnimoční hráči majú dosah z rozbehu až 370 cm. Zistili 
sme, že priemerný vek hráčov na OH bol 28 rokov a semifinalistov dokonca 
29,4 rokov. 
 
ROZBOR PROBLEMATIKY 
Súčasný vrcholový volejbal tak ako iné športové hry si vyžaduje dôkladnú ana-
lýzu predpokladov limitujúcich individuálny herný výkon a herný výkon druž-
stva. Predovšetkým od zmeny pravidiel v roku 1998 môžeme pravidelne sledo-
vať nárast dynamiky, disciplinovanosti v hernom prejave špičkových družstiev. 
Súčasný vrcholový volejbal je charakteristický dynamikou samotného pohybu 
po ihrisku pred útokom i po ňom, pohybom v obrane, v dynamike herných čin-
ností charakteristických rýchlosťou nahrávok a tvrdým zakončením útoku, ktorý 
je realizovaný z veľkej výšky zo všetkých zón, agresivitou bloku. Myslenie 
a psychika hráčov je podriadená jedinému cieľu realizovať túto dynamickú kon-
cepciu pre víťazstvo svojho reprezentačného družstva práve v najdôležitejších 
zápasoch, kde sa bojuje o medaily. Takýto obsah herného výkonu je možný len 
ak je podložený adekvátnymi somatickými a motorickými parametrami. 
 
CIEĽ PRÁCE 
Cieľom práce bolo zistiť niektoré vybrané somatické, motorické parametre a vek 
vrcholových hráčov vo volejbale mužov. 
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METODIKA 
Sledovaným súborom bolo 12 družstiev – účastníkov turnaja vo volejbale mu-
žov na OH 2008 v Pekingu. 
Sledovanými premennými boli: 

- výška hráčov 
- dosah vo výskoku z rozbehu (smečiarsky výskok) 
- dosah vo výskoku z miesta (blokársky výskok) 
- vek hráčov 

Analýzy boli realizované na úrovni celého sledovaného súboru, semifinalistov 
(4 najlepšie družstvá), z hľadiska herných funkcií a najlepších hráčov 
v jednotlivých HČJ (prvých 10 hráčov). 
Zo štatistických metód sme použili deskriptívne štatistické postupy. Vyhodno-
covali sme: 

- aritmetický priemer 
- minimálne a maximálne dosiahnuté hodnoty 

Zdrojom údajov boli oficiálne štatistické údaje dostupné na www.fivb.ch 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Analýza somatických parametrov- výška hráčov 
 

Výsledky štatistickej analýzy ukazujú, že výška je limitujúcim faktorom úspeš-
nosti družstva. Na OH bolo najnižším družstvo, kde bola priemerná výška hrá-
čov s výnimkou libera 194,4 cm. U semifinalistov sme zistili priemernú výšku 
198,5 cm. Víťazi OH – družstvo USA malo priemernú výšku bez libera 201,4 
cm. V tomto prípade však treba poukázať na družstvo Brazílie (2. miesto), kto-
rého priemerná výška patrí k jedným z najnižších zo všetkých zúčastnených 
družstiev (195,3 cm). Môžeme tak predpokladať, že do určitej úrovne výško-
vých parametrov môžeme výšku nahradiť vyššou úrovňou reakčnej 
a akceleračnej rýchlosti, anticipáciou a súčinnosťou družstva či už v útočnej ale-
bo obrannej fázy hry družstva. V absolútnej svetovej špičke je však družstvo 
Brazílie výnimkou. 
 

Výsledky nám ďalej podľa očakávania ukázali, že najvyššími hráčmi sú blokári, 
ktorých priemerná výška bola u všetkých družstiev 203,6 cm a väčšina hráčov 
meria minimálne 200 cm. Z hľadiska hráčskych funkcií majú priemernú výšku 
nad 200 cm aj diagonálni hráči (201,2 cm). U prihrávajúcich smečiarov sme zis-
tili pri ich priemernej výške u celého súboru 196,9 cm najväčšie rozdiely medzi 
najnižším a najvyšším smečiarom (189 cm, resp. 212 cm). Treba však povedať, 
že výška Kromma (GER) 212 cm je u svetových prijímajúcich smečiarov ojedi-
nelá a pohybuje sa najčastejšie v rozpätí 195 – 200 cm. Ukazuje sa, že väčšina 
nahrávačov dosahuje výšku nad 190 cm a viacero špičkových nahrávačov ako 
Ball (USA) či Zagumny (POL) meria aj viacej ako 200 cm. Výnimkou 
v absolútnej špičke je Marcelo (BRA), ktorý meria 183 cm. Funkciu libera sme 
do našich štatistík nezaraďovali nakoľko vzhľadom k ich úlohám v hre neočaká-
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vame, že by výška limitovala ich herný výkon. Ich priemerná výška je 
v priemere 185 cm. Najnižšie libero meral len 174 cm a najvyšší 190 cm.  
Výška je limitujúcim predpokladom herného výkonu aj z hľadiska účinnosti v 
koncových HČJ (útočný úder, podanie, blok). Tak isto najviac bodujúci hráči 
patrili na turnaji k tým najvyšším (v priemere 201,1 cm). Pri obrane v poli i pri 
príjme podania dominovali naopak nižší hráči najčastejšie liberá, prijímajúci 
smečiari a nahrávači. Ukazuje sa, že herná lokomócia, ktorá nie je spojená 
s riešením herných situácií vo výskoku ako útočný úder, blok a z časti podanie 
je skôr doménou nižších volejbalistov a je ťažšie nahraditeľná anticipáciou, pl-
nením taktických pokynov či skúsenosťou. 
 
 

Graf 1  Priemerná výška hráčov
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Graf 2  Výška hráčov podľa herných funkcií

0

50

100

150

200

250

cm

priemer 203,6 196,9 201,2 192,6 185,3

maximum 211 212 207 203 190

minimum 193 189 190 182 174

blokár smečiar diag. hráč nahrávač libero

 
 
 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 11 

 24 
 

Vybrané motorické parametre – dosah vo výskoku z rozbehu a z miesta 
V uvádzaných ukazovateľoch sme zistili podobné tendencie z hľadiska úspeš-
nosti družstiev, jednotlivých HČJ či hráčskych funkcií ako pri výške hráčov. 
Úspešní hráči majú vyššie dosahy z rozbehu i z miesta. Priemerný dosah hráčov 
v celom súbore bol 346,7 cm z rozbehu a 328,8 cm z miesta. Rozdiel medzi do-
sahom z rozbehu a miesta je najčastejšie v rozpätí 17 – 25 cm. Výnimoční hráči 
ako Kazijskij (BUL), Cisolla (ITA) uvádzajú dosah z rozbehu až 370 cm, resp. 
368 cm. Najvyššie dosahy sme zistili u blokárov (350,3 cm, resp. 331,7 cm) a 
diagonálnych hráčov (349,1 cm, resp. 330,1 cm). Nahrávači majú dosah 
v priemere o 10 – 15 cm nižší.  
Z hľadiska účinnosti jednotlivých HČJ majú najlepšie útočiaci hráči priemerný 
dosah až 355,1 cm. Podobne nadpriemerné parametre sme zistili aj pri najlepšie 
podávajúcich hráčov (352,3 cm), najviac bodujúcich hráčov (352,1 cm). Logic-
ky výška dosahu nesúvisí s presnosťou pri obrane v poli (330,5 cm) či príjmom 
podania (339 cm). 

Graf 3  Priemerné dosahy z výskoku z rozbehu a z 
miesta
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Graf 4 Dosah z rozbehu u hráčov podľa herných 
funkcií
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Graf 5 Dosah z miesta u hráčov podľa herných funkcií

0

100

200

300

400
cm

priemer 331,7 330,1 330,1 320,5 284,4

maximum 352 350 342 341 329

minimum 316 312 310 300 302

blokár smečiar diag. hráč nahrávač libero

 
 
Vek hráčov 
 

V súčasnom vrcholovom volejbale čoraz častejšie môžeme pozorovať, že abso-
lútnu svetovú špičku tvoria starší hráči vo veku nad 30 rokov vo všetkých her-
ných funkciách. Profesionalita, starostlivosť o svoje zdravie, výživa, regenerá-
cia, kvalitný tréningový proces, vnútorná i vonkajšia motivácia umožňuje súčas-
ným hráčom predĺžiť si svoju profesionálnu kariéru aj nad 35 rokov. V zápasoch 
na OH, ktoré sú určite pre všetkých hráčov vrcholom kariéry sa ukazuje, že 
hráčska a životná skúsenosť sú faktory, ktoré zohrávajú v zlomových momen-
toch zápasu kľúčovú úlohu. 
Priemerný vek všetkých hráčov na turnaji bol 28,1 rokov. U semifinalistov do-
konca 29,4 rokov. Najstarším hráčom na turnaji bol 41 ročný bulharský druhý 
nahrávač Tassev. Najmladším hráčom bol 19 ročný čínsky blokár Hongmin. 
Jedným z najstarších hráčov a zároveň kľúčovým hráčom družstva USA bol 36 
ročný nahrávač Ball, v družstve Srbska Grbič (35 rokov), prihrávajúci smečiari 
tridsaťdvaročný Giba (BRA), či v družstve Ruska Tetuchin (33 rokov) a mnoho 
ďalších sú neoddeliteľnou súčasťou svojich reprezentačných družstiev. 
U družstva USA bol dokonca najmladším hráčom celého kádra 26 ročný hráč. 
Olympijský víťaz družstvo USA a Taliansko, ktoré skončilo na 4. mieste mali 
v kádri 8 tridsiatnikov, družstvo Brazílie šiestich.  
Z hľadiska hráčskych funkcií sme nezistili výrazné rozdiely. Podľa očakávania 
najstaršími hráčmi boli v priemere liberá (31,8 rokov) a nahrávači (30,9 rokov). 
U ostatných funkcií sú však rozdiely minimálne (28,1 – 29,5 rokov). Najmenšie 
vekové rozdiely sme zistili u diagonálnych hráčov – hlavných útočníkov, kde 
ich herný profil si vyžaduje enormné skokanské zaťaženie spojené s úderom do 
lopty, čo u hráčov vysoko nad 30 rokov môže byť už problémom.  
 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 11 

 26 
 

Graf 6  Priemerný vek hráčov
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Graf 7 Vek hráčov podľa herných funkcií
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ZÁVER 
Olympijský turnaj ukázal vo všetkých herných funkciách okrem libera význam 
telesnej výšky. Tak isto výška dosahov z výskoku je predpokladom úspešnosti 
vo všetkých koncových HČJ. Potvrdila sa tendencia vyššieho veku absolútnej 
svetovej špičky hráčov, kde mladší hráči (pod 25 rokov) sú skôr výnimkou (Mi-
chailov, Kazijskij, Winiarski). 
Na záver uvádzame parametre vybraných špičkových hráčov vo všetkých her-
ných funkciách. 
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Tabuľka 1   Vybrané parametre špičkových hráčov v jednotlivých herných funk-
ciách 

 

Meno Družstvo Herná funk-
cia 

Výška 
(cm)  

Dosah z 
rozbehu 

Dosah z 
miesta 

Vek  

Ball Lloy 
Grbič Nikola 
Vermiglio Valerio 

USA 
SRB 
ITA 

nahrávač 203 
194 
190 

351 
346 
342 

316 
320 
320 

36 
35 
32 

Stanley Clayton 
Miljkovič Ivan 
Michailov Maxim 

USA 
SRB 
RUS 

diagonál. 
hráč 

205 
206 
203 

357 
354 
345 

332 
333 
330 

30 
29 
20 

Giba Godoy Filho 
Kazijskij Matej 
Winiarski Michal 

BRA 
BUL 
POL 

prihr. sme-
čiar 

192 
202 
200 

325 
370 
355 

312 
335 
335 

32 
24 
25 

Gustavo Endres 
Lee David 
Volkov Alexander 

BRA 
USA 
RUS 

blokár 203 
203 
210 

337 
350 
355 

325 
325 
335 

33 
26 
23 

Verbov Alexej 
Ignaczak Krysztof 
Sergio  Dutra San-
tos 

RUS 
POL 
BRA 

libero 183 
188 
184 

315 
330 
325 

310 
315 
310 

26 
30 
33 
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SELECTED SOMATIC, MOTOR PARAMETERS OF AGE AND 
PLAYERS TO OG 2008 IN MEN'S VOLLEYBALL  
 
Vladimir Přidal - Department of Games, Faculty of Physical Education and  
     Sport, Comenius University in Bratislava 
 

SUMMARY 
The aim of the analysis is selected somatic, motor parameters and the age of 
players on the Olympics in 2008 in volleyball. We studied the parameters ana-
lyzed in terms of participating teams, each game features and the most success-
ful players in the gaming activities of the individual skills. The average height, 
according to players' functions in addition to free ranged from 192.6 to 203.6 
cm. The average impact players from jump the run-up was 342.7 cm (spike) and 
325.1 cm (block) place. Exceptional players have an impact on the run-up to 370 
cm. We've found that the average age of players on the OG was 28 years and 
even semifinal 29.4 years. 
 

Key words:  volleyball, men, somatic and motor parameters of the individual 
game performance, OG 2008  
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ANALÝZA KONCENTROVANEJ PRÍPRAVY 
DRUŽSTVA MUŽOV SLOVENSKA             

DO 21 ROKOV NA MAJSTROVSTVÁ SVETA 
V HÁDZANEJ 

 
Ján Hianik - Katedra hier FTVŠ UK, Bratislava; hianik@fsport.uniba.sk 
 
Kľúčové slová: hádzaná, reprezentačné družstvo, všeobecné a špeciálne trénin-

gové ukazovatele, mikrocyklus,  tréningová jednotka, zaťaženie, 
tréningové súčasti, metodicko – organizačné formy 

 
ABSTRAKT 
Práca sa zaoberá analýzou koncentrovanej prípravy družstva mužov Slovenska 
do 21 rokov v prípravnom období a počas majstrovstiev sveta v hádzanej. Jej 
cieľom bolo analyzovať a vyhodnotiť obsah športového tréningu vo vzťahu 
k všeobecným a špeciálnym tréningovým ukazovateľom a tak prispieť 
k získaniu informácií o stavbe a plánovaní športovej prípravy reprezentačného 
družstva na vrcholné podujatie v hádzanej. Výsledky sme získali obsahovou a-
nalýzou jednotlivých tréningových jednotiek z pohľadu kvantitatívnych a kvali-
tatívnych ukazovateľov tréningového a zápasového zaťaženia. Obsah športové-
ho tréningu bol realizovaný dvomi typmi tréningových jednotiek: herným tré-
ningom (61%) a kombinovaným tréningom (39%). V hernom tréningu sme 
uprednostňovali prípravnú hru (36%) a herné cvičenie 2. typu (30%) oproti 
ostatným metodicko – organizačným formám cvičení. Z hľadiska zaťaženia sme 
kládli dôraz na tri energetické režimy: ATP (10%), ATP-CP (11%) a O2 [LA] 
(63%).  Na základe zistených údajov a empirických skúseností sme formulovali 
závery pre prax. 
 
TEORETICKÉ  VÝCHODISKÁ 
Tréningový proces v reprezentačnom družstve hádzanej vrcholí účasťou na maj-
strovstvách sveta. Družstvo mužov Slovenska do 21. rokov sa prebojovalo na 
svetový šampionát výhodným umiestnením (6. miesto) na majstrovstvách Euró-
py a následným víťazstvom v kvalifikačnom turnaji. Dosiahnutie optimálnej 
pripravenosti družstva na turnaj takéhoto významu je pre realizačný tím ne-
smierne ťažká úloha. Aby sa reprezentačný kolektív nachádzal v optimálnej 
športovej forme v presne daný časový úsek, je potrebné naplánovať a úspešne 
realizovať koncentrovanú prípravu do tréningových cyklov. Cyklus v športe 
charakterizuje Dovalil (2002) ako relatívne ukončený celok rôzne dlhých časo-
vých úsekov tréningového procesu, ktoré môžu trvať niekoľko dní, mesiacov, 
ale aj rokov. Úlohy v týchto celkoch sa plnia na základe vytýčených cieľov pre 
družstvo. Práca s reprezentačným družstvom juniorov je o to ťažšia, že realizač-
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ný tím má k dispozícii hráčov iba na krátke obdobie (2 – 3 týždne) pred súťaž-
ným podujatím. Kondičnú prípravu musia reprezentanti absolvovať buď 
s oddielovým družstvom, alebo na základe individuálneho plánu. Je zrejmé, že 
už v úvode tak vznikajú v spoločnej príprave disproporcie v kondičnej priprave-
nosti hráčov, ktoré musí reprezentačný tréner korigovať. 
V praktickej organizácii tréningového procesu zohrávajú rozhodujúcu úlohu 
mikrocykly. Podľa Dovalila (2002) sú tieto niekoľkodňové cykly najdôležitej-
šími „manipulačnými“ blokmi plánovanej tréningovej činnosti. Vychádzajú z 
cyklov vyššieho typu, z mezocyklov, svojim rozsahom však najviac vyhovujú 
operatívnym požiadavkám aktuálnych tréningových potrieb a zmien. Ich dĺžka 
je v závislosti od cieľa prípravy tri až desať dní. Dovalil (2002) rozlišuje nasle-
dovné typy mikrocyklov: úvodný, rozvíjajúci, stabilizačný, kontrolný, vylaďo-
vací, súťažný a zotavovací. 
 
CIEĽ  PRÁCE 
Cieľom práce je analyzovať koncentrovanú prípravu družstva mužov Slovenska 
do 21 rokov na majstrovstvá sveta v hádzanej a tak prispieť k získaniu informá-
cií o stavbe športového tréningu reprezentačného družstva. 
 
ÚLOHY  PRÁCE 
U1 Analyzovať všeobecné a špeciálne tréningové ukazovatele v sledovanom ob-
dobí. 
 

U2 Analyzovať objemové ukazovatele herného tréningu a nácviku, typy trénin-
gových jednotiek, využitie metodicko-organizačných foriem a intenzitu zaťaže-
nia v sledovanom období. 
 
METODIKA  PRÁCE 
Sledovaný súbor tvorilo hádzanárske družstvo mužov Slovenska do 21 rokov 
(tab. 1), ktorí sa kvalifikovali na majstrovstvá sveta v roku 2007. V družstve boli 
zaradení štyria hráči zo zahraničných klubov, inak bolo zložené zo štyroch naj-
lepších družstiev na Slovensku. Výškový priemer bol 188,4 cm, pričom štyria 
hráči mali viac ako 195 cm. Hmotnostný priemer bol  86,25 kg. Sledovaný súbor 
bol, s minimálnymi hráčskymi zmenami, účastníkom dvoch juniorských maj-
strovstiev Európy. Autor článku bol hlavným trénerom reprezentačného druž-
stva. 
Pri stanovení podmienok výskumu sme vychádzali z cieľa a úloh práce. Navrh-
nuté sledovanie sme zrealizovali v priebehu troch týždňov koncentrovanej prí-
pravy a samotného šampionátu (dva týždne), na ktorom sledované družstvo 
odohralo 8 zápasov. Sledované družstvo obsadilo 14. miesto na svete. 
Základnou metódou práce bol pedagogický experiment. Experimentálnym čini-
teľom bola racionálna štruktúra obsahu päťtýždňového bloku prípravy družstva. 
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Pri evidencii a analýze tréningového zaťaženia sme použili počítačový program 
“Evidencia a diagnostika v športovom tréningu“ (Rummel, 2000). 
Intenzitu zaťaženia v tréningu sme určovali na základe intervalu zaťaženia (ča-
sovej dĺžky cvičenia), odpočinku a intenzity vykonanej činnosti. Srdcovú frek-
venciu sme merali u štyroch náhodne vybraných hráčov palpačnou metódou na 
vretennej alebo krčnej tepne v trvaní 15 sekúnd bezprostredne po skončení cvi-
čenia. Sme si vedomí toho, že v dôsledku využitia palpačnej metódy majú vý-
sledky intenzity zaťaženia iba orientačnú hodnotu.  
 
Tabuľka 1 Sledovaný súbor družstva mužov Slovenska do 21 rokov 
 

Číslo Meno Rok na-
rodenia Športový klub Výš-

ka 
Hmot-
nosť 

Hráčska 
funkcia 

1. T. P. 1987 I.S. Košice 195 90 brankár 
2. M. B. 1986 MSK P. Bystrica 183 86 brankár 
3. P. K. 1986 ŠKP Bratislava 186 75 brankár 
4. M. M. 1986 ŠKP Bratislava 181 79 krídlo 
5. J. K. 1987 MSK P. Bystrica 180 83 krídlo 
6. T. U. 1989 I.S. Košice 185 70 krídlo 
7. L. D. 1987 MSK P. Bystrica 174 66 krídlo 
8. A. P. 1986 US Ivry (FRA) 200 102 pivotman 
9. M. K. 1988 KK Nyiregyhazi (HUN) 200 108 pivotman 
10. J. G. 1987 Tatran Prešov 190 90 pivotman 
11. J. B. 1986 HC St. Ingbert (GER) 195 95 spojka 
12. M. M. 1986 Tatran Prešov 194 90 spojka 
13. M. U. 1986 Tatran Prešov 185 80 spojka 
14. D. B. 1986 ŠKP Bratislava 185 80 spojka 
15. B. M. 1986 ŠKP Bratislava 195 97 spojka 
16. L. G. 1987 KK Nyiregyhazi (HUN) 187 89 spojka 
 
VÝSLEDKY  PRÁCE 
Koncentrovaná príprava družstva juniorov Slovenska do 21 rokov bola zrealizo-
vaná v piatich mikrocykloch (tab. 2 a 3): 
 

1. Herne rozvíjajúci mikrocyklus (23.7. – 31.7.) 
2. Kontrolný mikrocyklus (1.8. – 3.8.) 
3. Vylaďovací mikrocyklus (6.8. – 11.8.) 
4. Súťažný mikrocyklus A (12.8. – 18.8.) 
5. Súťažný mikrocyklus B (19.8. – 25.8.) 

 
Herne rozvíjajúci mikrocyklus bol zameraný na rozvoj kondičných schopností 
špecifickými prostriedkami a herný tréning, ktorý bol zacielený na zdokonaľo-
vanie systému hry družstva v obrannej a útočnej fáze hry. Bolo to veľmi náročné 
obdobie s dvojfázovým tréningom, ktoré trvalo 9 dní. Doobedňajšia tréningová 
jednotka bola v trvaní 2,5 až 3 hodiny, zahrňovala však komplexné rozcvičenie, 
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rozvoj silových a koordinačných schopností, záverečné tonizačné cvičenia ale-
bo strečing. Poobedňajšia tréningová jednotka bola jednoznačne zameraná na 
súčinnosť hráčov v obrannej a útočnej fáze hry. Najväčším nedostatkom tejto 
fázy prípravy bola rozdielna úroveň kondičnej pripravenosti hráčov. Niektorí 
absolvovali individuálny kondičný tréning, iní sa kondične pripravovali 
s oddielovým družstvom v domácich podmienkach alebo absolvovali kondičné 
sústredenie v horskom prostredí. 
Po regeneračnom dni družstvo, v rámci kontrolného mikrocyklu, odcestovalo na 
dva prípravné zápasy do Slovinska, v ktorých si overilo systém hry proti silné-
mu súperovi.  
Po návrate mal reprezentačný výber dva dni voľna a po nich nasledoval vylaďo-
vací mikrocyklus, v ktorom sme sa sústredili na zlepšenie súčinnosti v obrannej 
a útočnej fáze hry (tri prípravné zápasy) a regeneráciu. Tréningové jednotky boli 
skrátené na 1,5 – 2,0 hod. Dôraz bol kladený na intenzitu zaťaženia a kvalitu 
realizácie herných činností. 
V prvom súťažnom mikrocykle (A) sme odohrali štyri zápasy v základnej sku-
pine, v druhom (B) štyri zápasy v skupine o umiestnenie. Šampionát sa odohral 
v náročnom prostredí v halách bez klimatizácie (teploty okolo 40 stupňov). 
 
Tabuľka 2 Všeobecné tréningové ukazovatele 
 

Všeobecné  tréningové  ukazovatele (hodiny) 

KD DZ TJ ČT  
Počet 

zápasov  
5 

ČZ RS NP

Pohybová 
príprava 

spolu      
4+6 

Tréning 
spolu      

9+7+8 Mikrocyklus 

1 2 3 4 PZ MZ 6 7 8 9 10 
Herne - rozvíja-
júci 9 9 17 41,8 0 0 0 2,3 4 41,8 48,1 

Kontrolný 3 2 1 1,8 2 0 4 2 2 5,8 9,8 
Vylaďovací 6 6 5 12,9 3 0 6,5 4,3 2 19,4 25,7 
Súťažný A 7 5 3 3 0 4 8 2 2 11 15.0 
Súťažný B 7 6 2 2,6 0 4 8 2 2 10,6 14,6 
Spolu 32 28 28 62,1 5 8 26,5 12,6 12 88,6 113,2 
 
Vysvetlivky: KD kalendárne dni, DZ dni zaťaženia, TJ tréningová jednotka, 
ČT čas tréningového zaťaženia, Poč. z. počet zápasov, ČZ čas zápasového za-
ťaženia, PZ prípravné zápasy, MZ súťažné zápasy RS regenerácia síl, NP ne-
pohybová príprava,  
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Tabuľka 3 Špeciálne tréningové ukazovatele 
 

Špeciálne  tréningové  ukazovatele (hodiny) 
Kondičný 

tréning Útok Obrana 

R DŠ KO 
S R V ∑ ČJ ÚK ÚS PR ∑ ČJ OK OS PR ∑ 

Hra

Herný 
nácvik 
a herný 
tréning 
22+27+28

Obdobie 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Herne - rozví-
jajúci 8,2 0 2,6 3,7 1,5 0 5,2 4,3 1,9 5,6 3,4 15,3 1,3 1,2 5,2 1,7 9,4 1,3 26 

Kontrolný 0,5 0 0,2 0 0,3 0 0,3 0,2 0 0 0,3 0,5 0 0 0,2 0,1 0,3 0 0,8 
Vylaďovací 2,2 0 0,8 1,6 0,3 0,3 2,2 1,8 1,1 1,4 0,8 5 0,5 0,2 1,6 0,4 2,7 0 7,7 
Súťažný A 1,2 0 0,2 0 0 0 0 0,7 0,1 0 0,5 1,3 0 0 0,1 0,2 0,3 0 1,6 
Súťažný B 0,7 0,3 0,2 0,5 0 0 0,5 0,3 0 0 0,2 0,5 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,9 
Spolu 12,8 0,3 3,9 5,7 2,2 0,3 8,2 7,2 3,1 7 5,2 22,5 1,8 1,4 7,1 2,5 13 1,6 37 

 

Vysvetlivky: R rozcvičenie, DŠ doplnkové športy, KO koordinácia, S sila, R 
rýchlosť, V vytrvalosť, ČJ činnosti jednotlivca, ÚK útočné kombinácie, ÚS ú-
točné systémy, PR protiútok, OK obranné kombinácie, OS obranné systémy  
 
Typy tréningových jednotiek 
Vo všetkých sledovaných mikrocykloch jednoznačne prevládal herný tréning 
(59 – 100%). Kondičný tréning ani herný nácvik sa monotematicky v samostat-
nej tréningovej jednotke nevyskytoval. Aj tréning rozvoja sily v posilňovni bol 
zaradený do spoločnej tréningovej jednotky s nasledujúcim herným tréningom. 
Podobne sa realizovala v kombinovanom type tréningovej jednotky aj súčinnosť 
v obranných či útočných kombináciách a systémoch. V koncentrovanej príprave 
reprezentačného družstva sa tak vyskytli iba dva typy tréningových jednotiek: 
herný tréning a kombinovaný tréning (obr. 1). Kombinovaný tréning sa vyskytol 
vo zvýšenom objeme (41%) v herne – rozvíjajúcom mikrocykle (tab. 4). Bol za-
radený hlavne v doobedňajších tréningových jednotkách, kedy sa herný tréning 
vhodne dopĺňal s rozvojom kondičných schopností. 
 

Kombinovaný tréning 39%

Herný tréning 61%

 
 

Obrázok 1 Typy tréningových jednotiek v sledovanom období 
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Tabuľka 4 Typy tréningových jednotiek v jednotlivých mikrocykloch 
 

Typy tréningových jednotiek v jednotlivých mikrocykloch 

Mikrocyklus/     
Typ tréningu 

Herný 
tréning 

Kondičný 
tréning 

Herný 
nácvik 

Kombino-
vaný tré-

ning 
Herne - rozvíja-
júci 59% 0% 0% 41% 
Kontrolný 100% 0% 0% 0% 
Vylaďovací 65% 0% 0% 35% 
Súťažný A 100% 0% 0% 0% 
Súťažný B 0% 0% 0% 100% 
Spolu 61% 0% 0% 39% 

 
Metodicko–organizačné formy 
Z hľadiska zaradenia jednotlivých metodicko–organizačných foriem sme sa 
v príprave sústredili na analýzu dvoch mikrocyklov: herne – rozvíjajúceho 
a vylaďovacieho mikrocyklu (tab. 5).  
V herne – rozvíjajúcom mikrocykle prevládala prípravná hra (38%). Družstvo 
realizovalo množstvo prípravných hier v malých skupinách (2 - 4) hráčov, na-
koľko u väčšiny členov kolektívu chýbala herná prax, ktorú sme potrebovali do-
stať na vyhovujúcu úroveň.  
Vo vylaďovacom mikrocykle prevládali herné cvičenia 2. typu (50%). Družstvo 
bolo sedem dní pred šampionátom prvýkrát kompletné, nominácia hráčov na 
šampionát bola uzavretá, preto sa kolektív koncentroval hlavne na súčinnosť 
v herných kombináciách a systémoch. Táto úloha sa mohla splniť aj formou prí-
pravných hier, čo by bolo možno efektívnejšie vzhľadom k malému počtu prí-
pravných zápasov družstva. Vzhľadom na súťaživosť a emocionálny charakter, 
ktoré sú sprievodným znakom prípravných hier, je dobré zaraďovať prípravné 
hry vo zvýšenej miere (45 – 50%) do tréningu aj bezprostredne pred majstrov-
stvami sveta. 
Z hľadiska využitia metodicko–organizačných foriem v sledovanom období 
hodnotíme ako nedostatok nezaradenie riadenej hry (tab. 5). Vzhľadom na jej 
charakter mala byť táto metodicko–organizačná forma do prípravy reprezentač-
ného družstva zaradená. Použitie herného cvičenia 1. typu (2%) iba vo vylaďo-
vacom mikrocykle bolo kompenzované zvýšeným objemom herných cvičení 2. 
typu. 
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Prípravná hra 36%

HC 2.typu 30%

Voľná hra  12%

PC 2.typu 16%

PC 1.typu 6%

 
 

Obrázok 2 Podiel metodicko-organizačných foriem v sledovanom období 
 
 
Tabuľka 5 Podiel metodicko-organizačných foriem v jednotlivých mikrocykloch 
 

Podiel metodicko - organizačných foriem (MOF) v jednotlivých mikrocykloch 
Mikrocyklus/  
MOF 

Prípravná 
hra 

PC 
1.typu 

PC 
2.typu 

HC 
1.typu 

HC 
2.typu 

Riadená 
hra 

Voľná 
hra 

Herne - roz-
víjajúci 38% 8% 15% 0% 23% 0% 16% 

Kontrolný 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 
Vylaďovací 37% 0% 11% 2% 50% 0% 0% 
Súťažný A 22% 0% 61% 0% 17% 0% 0% 
Súťažný B 63% 0% 37% 0% 0% 0% 0% 
Spolu 36% 6% 16% 0% 30% 0% 12% 
 
Intenzita  zaťaženia v tréningových jednotkách 
 
Intenzitu zaťaženia družstva v tréningových jednotkách sme evidovali 
z hľadiska piatich energetických systémoch. Z výsledkov meraní (tab. 6) je 
zrejmé, že chýba zaťaženie LA systému, aj keď sa mohlo aplikovať v herne roz-
víjajúcom mikrocykle v rozsahu 2 – 5%. Pozitívne hodnotíme objem zaťaženia 
ATP a ATP-CP v herne – rozvíjajúcom mikrocykle (30%). Toto zastúpenie sa 
ale nepodarilo udržať vo vylaďovacom mikrocykle (iba 18%). 
Jednoznačne prevládajúcim zaťažením bolo zaťaženie na úrovni anaeróbnom 
prahu (obr. 3), pri ktorom sme v tréningu modelovali zápasové zaťaženie. Opä-
tovne ale musíme poukázať iba na obmedzenú platnosť výsledkov, keďže sme 
použili palpačnú metódu merania srdcovej frekvencie. 
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O2(LA) 63%O2 16%

ATP-CP 11%

ATP 10%

 
 

Obrázok 3 Intenzita zaťaženia v sledovanom období 
 
Tabuľka 6 Intenzita zaťaženia v jednotlivých mikrocykloch 
 

Intenzita zaťaženia v jednotlivých mikrocykloch 
Mikrocyklus/        
Energetický sys-
tém 

ATP ATP-CP LA O2(LA) O2 

Herne - rozvíja-
júci 13% 17% 0% 50% 20% 
Kontrolný 9% 0% 0% 83% 9% 
Vylaďovací 9% 9% 0% 67% 15% 
Súťažný A 9% 2% 0% 78% 11% 
Súťažný B 3% 5% 0% 80% 12% 
Spolu 10% 11% 0% 63% 16% 
 
ZÁVERY  PRÁCE 
V práci sme analyzovali koncentrovanú prípravu družstva mužov Slovenska do 
21 rokov na majstrovstvá sveta v hádzanej. Na základe vyhodnotenia všeobec-
ných a špeciálnych tréningových ukazovateľov sme prišli k nasledovným záve-
rom: 
• Družstvo absolvovalo v porovnaní z ostatnými kolektívami na šampionáte níz-

ky objem koncentrovanej prípravy (18 dní v porovnaní k 30 dňom u väčšiny 
družstiev). 

• Sledované družstvo odohralo iba 5 prípravných zápasov (optimálny počet by 
bol 7 až 8). 

• V hernom tréningu a hernom nácviku bola preferovaná útočná fáza pred ob-
rannou (22,5 hodín ku 13 hodinám), 

• V príprave nebol zabezpečený dostatočný časový objem regenerácie (12,6 ho-
diny pri 88,6 hodín tréningového zaťaženia), 

• Veľmi nízky bol aj objem nepohybovej prípravy (12 hodín). Hráči v našich 
podmienkach nie sú zvyknutí na dôkladné analýzy herného výkonu, prednášky 
o súdržnosti družstva, stravovaní a režime športovca, prípadne individuálne 
vyhodnocovanie herného výkonu. 
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Analýzou jednotlivých tréningových jednotiek z hľadiska ich typov, využitia 
metodicko-organizačných foriem a intenzity zaťaženia hráčov družstva sme 
dospeli k nasledujúcim záverom: 
• Obsah športového tréningu realizovalo sledované družstvo dvomi typmi tré-
ningových jednotiek, monotematickým herným tréningom (61%) a kombinova-
ným tréningom (39%). 
• V hernom nácviku a hernom tréningu bola správne uprednostnená prípravná 
hra (36%) a herné cvičenie 2. typu (30%) oproti ostatným metodicko–
organizačným formám. Za nedostatok považujeme nezaradenie riadenej hry.  
• Z hľadiska intenzity zaťaženia v príprave družstva jednoznačne prevládalo za-
ťaženie na úrovni anaeróbneho prahu (63%). Za pozitívum považujeme pomerne 
vysoký objem stimulácie systému ATP a ATP-CP v herne rozvíjajúcom mikro-
cykle (30%), v ktorom však mohol byť stimulovaný aj LA systém (2 – 5%). 
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THE ANALYSIS OF CONCENTRATED TRAINING IN THE SLOVAK 
NATIONAL TEAM OF MEN U21 FOR THE WORLD CHAMPIONSHIP 
IN HANDBALL 
 

Ján Hianik  -   Department of Games, Faculty of Physical Education and Sport, 
Comenius University in Bratislava 

 

SUMMARY 
The paper deals with the analysis of  concentrated training of Slovak national 
Team of Men U 21 year in their preparatory period to the World Handball 
Championship and during this championship. Its aim is to analyse and evaluate 
the content of  training concerning general and special training indicators. It was 
intended to obtain information on structure and planning the sports training for 
the top handball event. The results were received through contents analysis of 
the individual training units taking in account the indicators of quality as well as 
quantity. Two types of training were prefered: game like training (61%) and 
training of game elements (39%). In game like training was given priority to 
preparatory games (36%) and exercise 2nd game type (30%). Proportionality of 
intensity of load was  in four energetical regimes as following: ATP (10%), 
ATP-CP (11%), O2 [LA] (63%) a O2 (16%). 
 
 

Key words: handball, training for WCH, general and special training indicators, 
training microcycle, training unit, intensity of load, conditioning, game like 
training, training of game elements 
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ABSTRAKT 
Medzi herné činnosti vyžadujúce stabilný postoj počas jej vykonávania patrí 
basketbalová streľba z miesta vykonávaná s kontaktom s podložkou. Cieľom 
bolo prispieť k poznaniu stability postoja v priebehu série 50 streleckých poku-
sov. Na získanie údajov sme použili diagnostický systém FiTRO Sway check. 
Testovaniu sa podrobilo 5 basketbalistov (vek 24,8 ± 2,6 rokov, výška 188,3 ± 
12,0 cm a hmotnosť 86,5 ± 23,0 kg). Zistili sme, že s opakovanými pokusmi 
streľby na kôš nedošlo k zmenám dĺžky pohybu ťažiska v predozadnom smere, 
avšak hodnoty pohybu ťažiska sa postupne zväčšovali v pravoľavom smere. 
Odporučili sme ďalší výskum s väčším počtom skúmaných strelcov a podľa 
hráčskych funkcií. 
 
ROZBOR PROBLEMATIKY 
Basketbaloví tréneri a odborníci už dávno vypozorovali, že strelci pri streľbe 
často strácajú stabilitu (Argaj – Rehák, 2007). Tento poznatok sa netýka iba 
streľby z miesta pri strieľaní trestných hodov, ale aj pri streľby z výskoku jed-
nou rukou sponad hlavy a streľby podľa hráčskych funkcií (Pětivlas et al., 
2008). 
Pri streľbe trestných hodov strelec niekedy po vypustení lopty z ruky prepadne 
vpred a vkročí do vymedzeného územia trestných hodov skôr, ako mu to umož-
ňujú pravidlá, pričom to neurobí zámerne, ale z dôvodu straty stability postoja. 
Najčastejšou príčinou zníženia stability je nedostatočná silová a koordinačná 
dispozícia strelca, nízka zautomatizovanosť streleckého pohybu, celková alebo 
lokálna únava. 
Celkom prirodzene nestabilita postoja, v ktorom strelec vykonáva strelecký po-
hyb streľby z miesta vplýva na jej úspešnosť. Skúsenostne sa traduje, že negatív-
ne. 
Aj preto Mozola (1973) navrhol uplatňovať v tréningu basketbalovej streľby 
z miesta špeciálnu didaktickú pomôcku na narušovanie stability postoja 
v trojrozmernom priestore s cieľom pripraviť strelcov na nestabilné vykonanie 
streleckého pohybu v súťažných zápasoch (obr. 1). 
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Obr. 1  Pomocné tréningového zariadenie na narušenie rovnováhy strelca tres-
tných hodov (spracované podľa Mozola, 1973) 

 
Premenlivosť silových faktorov a zmeny ich úrovní vo vzťahu k predpokladom 
úspešnej streľbe trestných hodov je dokumentovaná výsledkami autorov Keller 
– Mozola (1974), Mozola. Pri meraní tlaku nôh na tenzometrické dosky pri bas-
ketbalovej streľbe zistili: 

1) reakcia opory má individuálny charakter a vyznačuje sa veľkou stabilitou 
u jedinca, neovplyvňovanou tréningovým zaťažením, 

2) zbytočné pohyby a dlhá fáza amortizácie predlžujú dobu hodu, čo sa zá-
porne odráža na výsledkoch streľby, 

3) u výkonnejších basketbalistov dynamika reakcie opory pri uskutočňovaní 
trestných hodov nevplýva na výsledok streľby; mohlo by z toho vyplývať, 
že napriek rôznej reakcie opory výkonní basketbalisti sú schopní vykonať 
korigujúce pohyby zabezpečujúce odhodovú rýchlosť a odhodový uhol 
v prípustných hodnotách, 

4) krem toho, že reakcia opory má individuálny charakter sa aj líši stabilitou 
ako úspešných, tak aj neúspešných trestných hodov. 

Vo výskumnej štúdii Perrina et al. (1991) bolo zistené, že stabilita postoja je 
funkciou hráčskej skúsenosti a pravdepodobne aj telesnej výšky. Okrem toho 
objavili indície o ovplyvnení stability postoja basketbalistov ich telesnou výškou. 
Navyše Hudson (1985) zistila súvislosť medzi presnosťou streľby s nízkou hori-
zontálnou mobilitou a vysokou stabilitou. 
Streľba vo výskoku je tiež predmetom pozornosti výskumníkov. Skúmaní hráči 
mali v oporovej fáza mierne presunutú hmotnosť tela na ľavej nohe. Možno to 
bolo spôsobené tým, že obidvaja strelci boli praváci a ľavá noha viac udržiavala 
stabilitu počas a pri dokončievaní streleckého pohybu pravej streleckej ruky ako 
pravá noha. Posun ťažiska tela strelcov pritom osciloval vpred a vzad ± 5 cm pri 
krčení sa a ± 6 cm pred odrazom (obr. 2). 
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a - skúsený strelec b - stredne pokročilý basketbalista 

Obr. 2  Znázornenie rovnováhy a premiestňovania pri streľbe vo výskoku (a) 
skúseného a (b) stredne pokročilého basketbalistu (Spina, Cleary & 
Hudsonová, 1996); 

 

Legenda: 
• odtieň tieňovania vyjadruje plochu opory počas (tmavá) a pred (tmavá + 

svetlá) výskokom. 
• šípky vyjadrujú pozíciu a rýchlosť smeru pohybu ťažiska každých 17 ms 

počas krčenia (prázdne šípky) a vystierania (vyplnené šípky) sa strelca. 
• začiatok šípky znázorňuje pozíciu línie ťažiska voči chodidlám. 
• dĺžka šípky vyjadruje rýchlosť posunu ťažiska (na obrázku smer hore 

znamená u strelca vpred). 
 

CIEĽ 
Zaujímalo nás, či a do akej miery dochádza k narušeniu stability postoja pri opa-
kovanej streľbe z miesta. Okrem toho sme boli zvedaví, či nájdeme aspoň ná-
znak vplyvu stability postoja pri streľbe z miesta na jej úspešnosť. 

 
MATERIÁL A METÓDY 
Skupina 5 basketbalistov (vek 24,8 ± 2,6 rokov, výška 188,3 ± 12,0 cm 
a hmotnosť 86,5 ± 23,0 kg) vykonala 50 streleckých pokusov na kôš v jednej 
sérii. Zaznamenávali sme úspešnosť každého pokusu zvlášť. Súčasne boli regis-
trované stabilografické parametre pomocou diagnostického systému FiTRO 
Sway check (obr. 3), ktorý umožňuje monitorovanie pohybu ťažiska v horizon-
tálnej rovine na základe analýzy distribúcie vertikálnej sily registrovanej pomo-
cou dynamometrickej platne s tromi tenzometrickými snímačmi sily frekvenciou 
100 Hz. 
Strieľalo sa na basketbalovú konštrukciu s meniteľnou výškou obruče, ktorú sme 
zdvihli o výšku dynamografickej dosky od podložky. Tým sme zabezpečili pra-
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vidlami určenú výšku obruče voči rovine dynamografickej dosky, na ktorej stál 
strelec. Z priebehov pohybu ťažiska všetkých skúmaných sme vypočítali prie-
merné hodnoty znázornené na obrázkoch vo výsledkovej časti práce. 
 

 
Obr. 3  Streľba na kôš počas stoja na dynamometrickej platni 

 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Výsledky ukázali, že s opakovanými pokusmi streľby na kôš nedošlo 
k zmenám dĺžky pohybu ťažiska v predozadnom (obr. 4a) avšak jej hodnoty sa 
postupne zvyšovali v pravoľavom smere (obr. 4b). Je možné, že to bolo zaprí-
činené postupne nastupujúcou lokálnou únavou streleckej ruky v priebehu série 
päťdesiatich pokusov. Skúsenostne vieme a aj výsledky výskumov naznačujú, 
že únava spôsobuje zmenu tvaru a predlžovanie dráhy pôsobenia streleckej ru-
ky na vystreľovanú loptu (Mačura, 2008). 
Je zaujímavé, že počet neúspešných pokusov sa však ani pri takomto narušení 
stability postoja výraznejšie nezvyšoval. V priemere bol počet neúspešných po-
kusov znížený od potenciálneho maxima všetkých 50-tich pokusov  - 4 ± 1,7. 
Najväčšie zníženie úspešnosti streľby sme zaznamenali o 8 neúspešných poku-
sov. 
Použitá dynamografická doska pri získavaní údajov, obdobne ako podlaha 
v hale, v priestore „neustúpi“ pri vytváraní tlaku chodidlami strelca. V tomto 
smere je didaktická tréningová pomôcka navrhnutá Mozolom (1973) variabil-
nejšia, ako podmienky streľby zo zvyčajnej vodorovne a úplne rigidnej podlahy 
v telocvični, alebo v hale. Vrch zrezanej gule, na ktorej by podľa tohto návrhu 
trénujúci strieľajúci basketbalista stál by ustupovala aj do „hĺbky“ voči rovine 
obruče počas vykonania streleckého pohybu, resp. by "dvíhala" protismernú 
časť svojho telesa. Viac by sa tak približovali podmienky streľby trestných ho-
dov v tréningu k potenciálnemu zápasovému diskomfortu strelca. 
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       Obr. 4   Dĺžka pohybu ťažiska v predozadnom smere (a) a do strán (b) 
s opakujúcimi sa pokusmi streľby na kôš u basketbalistov 

 
 
ZÁVERY 
Vykonali sme merania stability postoja pri basketbalovej streľbe z miesta. Zistili 
sme nestabilitu postoja pri basketbalovej streľbe z miesta v pravoľavom smere 
vyplývajúcu pravdepodobne z únavy strelca. Narušenie stability postoja v smere 
medio-lateral pri opakovaných pokusoch streľby na kôš nespôsobilo zníženie 
presnosti skúmanej streľby. Na potvrdenie získaných výsledkov by sa však vy-
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žadovali ešte ďalšie merania na väčšej skupine hráčov a prípadne aj ich porov-
nania podľa hráčskych funkcií. 
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SUMMARY 
Set shooting in basketball executed with the contact with the ground belongs 
among game acts requiring stable posture during its performance. The aim of 
this study was to contribute  to the knowledge on posture stability in the course 
of a series of 50 shooting attempts. FiTRO Sway check diagnostic system was 
used for data mining. 5 basketball players (aged 24.8 ± 2.6 years, height: 188.3 ± 
12.0 cm and weight: 86.5 ± 23.0 kg) were subject to testing. We came to 
a conclusion that with the recurrent shooting attempts there did not come to 
changes in the length of front-to-back gravity centre movement, however, the 
values of the gravity centre movement were gradually increasing in the left-right 
direction. We recommend further research with a higher number of tested shoot-
ers and according to their play roles. 
 
Key words: basketball, basketball shooting, posture stability. 
 
 
Práca je jedným z výstupov výskumnej úlohy Modelovanie technického a kon-
dičného profilu mladých hráčov pre rôzne hráčske funkcie v športových hrách č. 
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démie vied riešenej pod vedeným hlavného riešiteľa doc. PaedDr. Miroslava 
Holienku, PhD. na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského 
v Bratislave v období 2007-2009. 
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ABSTRACT 
The sport and the Internet seem to have a perfect link. The aim of this research 
was the creation of a valid and reliable evaluation tool of the Greek spectators’ 
interest in sport and of their familiarization with the Internet (QUESTISI-
Questionnaire of Internet & Sport Interest). Moreover, the researchers aimed to 
record the basic demographic characteristics of the Internet users and the sports 
fans of a Greek sample, so as to realise whether their demographic profiles are 
alike. A questionnaire was created so that to satisfy the needs of the research. 
The sample was constituted of 900 individuals. Factor and Reliability Analysis 
were contacted, and two factors resulted: a) "Sport Interest and Briefing" and b) 
"Use and Familiarization with the Internet" that satisfied the research questions. 
The collection of the demographic characteristics resulted that both the sport 
fans and the Internet users are, mainly well educated men, aged from 19-30 
years old. Even with the restriction of the categorisation of the sample and the 
data collection from certain geographic region, the demographic results were the 
same as in other relative researches that have been realised to Internet users and 
to sports fans. 
 
INTRODUCTION 
The emergence of the Internet represents one of the most significant technologi-
cal developments of all time. As a result, there is a wealth of literature that 
claims the medium is still in its first stages but that the use and development of 
the net is set to grow and revolutionise whole societies, communities and or-
ganisations (BEECH et al., 1999). Since the 1990s, the Internet as a global 
communication and exchange medium has witnessed unprecedented growth. It 
has grown faster than all other forms of electronic technology and all other me-
diums of communication (BROWN, 2003; INTERNET WORLD STATS, 
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2008). The usage of Internet from 2000-2008 has –only in Europe- grew to 
264% while in Greece it grew to 280%. ZAKON (2005) suggested that globally, 
the number of websites increased from 23,000 in 1995 to more than 55 million 
in 2005 with FORRESTER RESEARCH INC. (2005) highlighting that Euro-
pean based internet marketers experienced a 44% increase of online sales in 
2004 alone. This is dramatic growth. Today the importance of the internet to 
buyers, sellers, and intermediaries across all aspects of the relationship contin-
uum, from prospective customers to customer retention, is unquestioned 
(SCHIBROWSKY et al., 2007).  
Not since the advent of commercial television has sport had such an opportunity 
to develop techniques for using a new communication medium. Through various 
means sport has created a symbiotic relationship with the internet in much the 
same way that it did with television. BRUNELLI and his colleague (2000) be-
lieve that sport is one of the most attractive ways by which one’s attention is at-
tracted to a web page. This assertion is supported by a number of other scholars 
arguing that the Internet is an ideal medium to target sport fans (TSITSKARI et 
al., 2004; CASKEY et al., 1999; MILNE et al., 1999). 
Sports cause intense interest in Internet, as it used to cause in television as well 
(BRUNELLI et al., 2000). DELPY et al. (1998) confirmed almost ten years ago 
the significance of the link between the web and the sport, identifying a strong 
correlation between the average net user and the average sport fan. 
According to a September of 2007 survey contacted by the Pew Internet and 
American Life Project Surveys in regard to the demographic characteristics of 
Internet users it appears that most of them are men (77%), aged from 18-30 
years old, well educated (67%). These results don’t seem to much differ from 
those that KIELY (1995) and ACTMAN (1995) had concluded 13 year ago. 
KIELY (1995) claimed that 95% of web users were men, up to the age of 30 
years, 36% of those were graduates and students and 45% professionals. The 
same year, statistical data of Consumer Line Services on 1995 reported that 30 
million people used the Net, and about half of them used amusing web pages. 
They were educated, mainly, men, aged 18-34, with an average income of 
$85.000 (ACTMAN, 1995). According to ACTMAN (1995), these elements 
show that the Internet is the ideal medium to approach someone who is inter-
ested in sports, as the demographic profile of Internet users blend with the one 
of athletes and sport fans. 
Prior research indicates that consumers utilize technology to satisfy their affec-
tive and cognitive needs (MCQUAIL, 1984). For simplicity, RUST et al. (1996) 
have categorized these needs as follows: 1. information needs: while mass media 
is one voice speaking to many, interactive media provides individuals easy ac-
cess to information that is tailored to their specific needs, 2. entertainment 
needs: interactive media provides individuals with a great variety of entertaining 
activities and 3. socialization needs: internet is a haven for interactive “chat 
rooms”. 
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According to MILNE et al. (1999), these three needs are particularly salient for 
sport fans. Part of the enjoyment of following sport is the vast amount of avail-
able information, ranging from player, team and league statistics to editorial 
commentary. Satisfying entertainment needs also motivates sport consumers. 
Participating and watching sport provides an escape from the realities of every-
day life. Socialization needs are also primary for these consumers. Sport fans 
socialize before games, during and after them and even after the season are done 
(MILNE et al., 1999).  
According to the same researchers, the communal nature of the web provides an 
opportunity for sport marketers to extend the communities that form naturally 
around sport teams and organizations. Sport builds a collective identity by pro-
moting communication, involving people in group activities and providing 
common rituals and symbols. Successfully extending these sport communities to 
the Internet, however, presents unique challenges (MILNE et al., 1999).  
The aim of this research was the creation of a valid and reliable evaluation tool 
of the Greek basketball and football spectators’ interest in sport and of their fa-
miliarization with the Internet (QUESTISI-Questionnaire of Internet & Sport 
Interest).). A supplementary objective of the research was the recording of cer-
tain demographic characteristics of the sample in order to examine the demo-
graphic profile of the sport fans and the possible Internet users. 
  
METHODS 

 

Sample & Data Collection 
Data was gathered during three basketball and three football games that took 
place in Thessaloniki (Greece) during April 2006. Games were selected from 
both the basketball and football league’s Greek schedule. All three games for 
each sport were played in different stadiums in order to eliminate the possibility 
of asking the same fans. In order to randomly select the subjects at each game, 
the interviewers obtained a seating chart of each of the facilities and selected 
150 seats from all sections of each venue prior to the games, using a random 
number chart. In cases that pre-assigned seats were empty, the alternative num-
bers-seats were chosen. If those seats were also empty, the subjects were marked 
as “Non-Respondent”. One hundred and fifty subjects were randomly selected 
among the spectators in each of the six games, building a total sample size of 
900 subjects. The sample was skewed towards well educated (49,8%) males 
(61,8%), within an age range of 19-30 (53%). The 71,6% of the respondents de-
clared that used the net frequently. 
 

Description of the Questionnaire 
The questionnaire’s aim was to study whether individuals are interested in vari-
ous sport events and, if yes, by which mean of communication they choose to 
get informed about them. Moreover, if they are Internet users and, if yes, how 
much familiarized they are with its various operations. Following a critical re-
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view of the literature, a pool of questions was developed and included the fol-
lowing: a) demographic characteristics (sex, age and education), b) which sport 
do they prefer to watch (MILNE et al., 1999), c) which is their highest level of 
participation in a sport (MILNE et al., 1999), d) if they are sports fans, how 
much interested they are in sports competitions and how they choose to get in-
formed about sports (MILNE et al., 1999) and e) if they are Internet users, 
which are the main reasons forcing them to use it and how much familiarized 
they feel with its various operations (GVU's WEB USAGE QUESTIONNAIRE, 
2002). 
As a whole, the questionnaire included 40 variables. Fans were provided with 
questionnaires which sought responses to questions related to the frequency of 
its variables in their lives which allowed them to respond according to 5-point 
Likert style scale (5: "very often" to 1: "never").  
The validity and relativity of content was studied, examining:  a) the clarity of 
content through the analytical examination of the relative bibliography and 
through the determination of its clarity by a team of experts, that decided which 
questions were the appropriate ones, b) the content’s relativity was edited and 
examined for likely omissions of important questions or the use of unimportant 
ones or the erroneous attribution of gravity in the factors of the list and c) the 
representativity of content, that is the control of whether the questions that were 
selected represented sufficiently each factor. The team of experts examined this 
dimension as well.  
A pilot test was conducted at two basketball facilities in Thessaloniki and 150 
sport fans, aged from 15-55 years old, completed the questionnaire. This first 
data collection showed no comprehension problems regarding the question-
naire’s variables. The measure was purified through Exploratory Factor Analysis 
and Reliability Analysis (test a of Cronbach). The aim of the pilot study was to 
test aspects related to the face validity (comprehension) of the scale. A principal 
component and reliability analysis (Alpha Reliability of Cronbach) were con-
ducted in the 40 questionnaire’s variables. After these analyses, 7 questions 
were removed and two factors resulted: “Sport interest”, with 12 items (a= .94) 
and v) "Use and familiarization with the Internet", with 21 variables (a= .98). 
Using the above questionnaire the researchers conducted a test-retest pilot study 
during two amateur basketball games in two different installations in order to 
avoid reaching the same fans. The sample of the pilot study consisted of 200 
spectators. The first part of the survey was conducted on-site while the re-test 
was conducted two weeks later by phone (the researchers obtained this informa-
tion by the respondents). The results of the Interclass Correlation Coefficient 
were more than satisfactory (r>.70). More specifically, for the “sport interest” 
factor the icc=.70 while the “use and familiarization with the Internet” factor ad 
an icc =8. For the needs of the study, the evaluation tool will be from now on 
referred to as “QUESTISI”. 
RESULTS 
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Factor Analysis 
A principal component analysis of the 33-item scale was performed in order to 
investigate the underlying dimensions of the concepts studied, using the SPSS 
Factor program. Only those components with an eigenvalue greater than 1.0 
were retained and rotated (STEVENS, 1992) with Varimax rotation to enhance 
the interpretability of the extracted factorial model. The loading matrix produced 
is presented in Table 1. The sizes of the loadings reflect the extent of relation-
ship between each observed variable and each factor.  
Two factors emerged which accounted for 67,9% of the variance. The question-
naire observed the criteria of factorization with KMO = 0,959 and Bartlett's Test 
of Sphericity = 16934,59, with p<, 001. The two factors were defined as fol-
lows: 
a) "Sport interest" (12 items): it explained 45% of the total variance. All the sub-
jects of this factor, which declared the interest of the public for sport events and 
the means of communication that they use they choose to get informed about 
them, had high loadings (from 0.50 and above). The factor included such items 
as “I watch sport events on television”, “I use the Internet in order to find sport 
news”, etc. 
b) "Use and familiarization with the Internet" (21 items): it explained 23% of 
the total variance and all its items had high loadings (from 0.70 and above). This 
factor could only be answered by people that were Internet users and examined 
the use and their familiarization with this new medium. This factor included 
questions such as “I use the Net for purchases”, “I use the Net for communica-
tion”, “I am familiarized using the Net for shopping”, etc. 
 
Reliability Analysis 
The Cronbach-alpha coefficient was calculated for the whole scale and for each 
of the sub-scales. The alpha for the whole scale was found to be 0.96. The 
"Sport interest” sub-scale had an a =0.94. A high level of reliability also had the 
sub-scale "Use and familiarization with the Internet", which showed an internal 
cohesion of items with a =0.94.  
 
Table 1.  Factor analysis of the data                                  Factors 

Variables Sport 
interest

Use and familiarization 
with the Internet 

H2 

How much interested are you in sport events?  , 865 , 750 
I watch sport events on  television  , 879 , 773 
I listen to sport events on the  radio  , 812 , 661 
I read the athletic pages in the newspaper that I 
b

 , 853 , 729 
I watch or hear sport news on the television or the 

di
 , 842 , 713 

I read books related to sports and athletes  , 683 , 492 
I read magazines related to sports and athletes  , 853 , 735 
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I use the Internet in order to I find sport news  , 568 , 622 
I go to the ground in order to I watch games  , 676 , 466 
I get informed about sport news by television  , 650 , 427 
I get informed about sport news by radio  , 704 , 504 
I get informed about sport news by sport newspa-  , 784 , 621 
How often did you use the Net these last six 
months for each of the following?

   

I am consulted the commercial list of the company , 773  , 598 
For purchases , 778 , 607
In order to enter in on-line newspapers or maga-
i

, 868  , 768 
To find information for products/services , 854  , 731 
Instead of watching television , 774  , 615 
To find financial information , 744  , 566 
To find sport new/information , 773  , 800 
To search something  for your work/ research , 872  , 771 
For communication , 855  , 736 
How much familiarized are you with each of the 
following Net activities? 

   

Searching of data , 913  , 836 
Revelation and recording of your personal data , 765  , 587 
Surfing , 867 , 757
Use of your credit card for purchases , 747  , 563 
On-line order of articles/other , 742  , 566 
For educational reasons , 888  , 790 
For your job ,832  ,698 
For sport information ,806  ,801 
For shopping ,745  ,560 
For entertainment ,841  ,711 
For news ,892  ,811 
For communication ,874  ,769 
% of variance                                  44,934     23,038  
 Total Variability                                                
67,972 
 Eigenvalue               14,531       7,603 
The smallest was 0.30.  
 
Demographic Results 
Frequencies Analysis was conducted. It was found that the 76.1% of individuals 
that answered in the Questionnaire declared fans of a team. Moreover, 78.2% 
declared that they used computers and 74.3% of them are Internet users. More 
analyses were realised and it was found that the Internet users of the sample, 
were mostly men (65,4%). Then the fans were studied according to their age 
(Figure 1) and their educational level (Figure 2). 
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Figure 1  Proportion of the Internet users according to their age 
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Figure 2  Proportion of the Internet users according to their level of education 

 
Finally, the demographic characteristics of the sports fans of the sample were 
studied, and first of all their proportion according to their sex, where once again 
it was found that men (68,5%). Then, the sports fans were studied according to 
their age and their level of education (Figures 3 & 4). 
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Figure 3  Proportion of the sports fans according to their age 
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 Figure 4  Proportion of the sport fans according to their level of education 
  
DISCUSSION 
The fundamental objective of this research was the development of an evalua-
tion instrument of the sport interest and the use and familiarization with the 
Internet of a sample of the Greek basketball and football spectators. For this rea-
son this study appears of great importance if someone takes into consideration 
the growth of both sport and Internet. The creation of the questionnaire was 
based on a literature review and more specifically on a research of MILNE et al. 
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(1999). in sport fans and on research of GVU's (2002) about the use of the Net 
(Web Usage Questionnaire).  
Indeed, the factors of the questionnaire satisfied precisely these two questions: 
a) the fans’ interest on sport events and the ways they select to get informed 
about sport (factor: "Sport interest") and b) whether they use the Internet, for 
which reason and how much familiarized they are with its functions (factor: 
"Use and Familiarization with the Internet"). The questionnaire that was created 
in this research can constitute a useful tool for the sport –and not only- compa-
nies that wish to form the demographic profile as well as the wishes and the 
needs of sport fans and of the general public. By this reason, they will be much 
more prepared and competent when promoting their products/services. By this 
way they would offer them a competitive advantage and they could possibly 
earn or increase their fans’ satisfaction and loyalty.  
Moreover, this questionnaire can be useful as a means of collection of the 
demographic characteristics of Internet users. Consequently, this questionnaire 
can be used so much by sport managers and marketers and by representatives of 
mass media, by designers of web sites (athletic or not) or even by companies for 
the collection and statistical analysis of various demographic characteristics of 
their target population. 
The collection of the demographic characteristics showed that both the fans and 
the Internet users are, mostly, men, aged from 19-30 years old, with academic 
education. These results indicate some cross-correlation between the fans and 
the Internet users. Even though there is a restriction because of the collection of 
the data from a certain geographic region, the demographic results do not differ 
from others of relative surveys that were realised to Internet users (GVU7, 1997) 
and to their relation with sport fans (CASKEY et al., 1999; MILNE et al. 1999). 
 In a international survey of Internet users that was realised in 1997 from the 
GVU7, it resulted that their mean age worldwide was 34.9 years, while in the 
United States the mean user was calculated  little older: 38.2 years. The aca-
demic education was one more common characteristic of these two populations. 
For the mean American user, aged older than 16 years, it was found that: 
• the 18% had certain postgraduate education 
• the 23% were graduates 
• the 32% had received certain Academic education while  
• the 27% had finished at least the high school. 
And for the European users, however, there were found relative results, with the 
54% of Europeans having completed their academic studies or still having re-
ceived one more degree (GVU7, 1997). As it has already been reported, these 
results do not differ from the demographic profile of a sport fan (CASKEY et 
al., 1999) 
According to certain indicators for the examination of the Internet’s growth in a 
country, Greece in 1999 was found between the countries with the lowest 
growth of Internet’s use in Europe. Moreover, according to a research by the 
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ICAP/FOCUS-BARI COMPANY (1999), 57% of Greeks were not interested in 
the use of Internet. Nevertheless, the last few years the crowd of Internet users 
increases with a rhythm 80-100% (TSAKLAGKANOS, 2001). Nowadays, al-
most 3,500,000 Greeks use the Net for various reasons, which is a tremendous 
growth (INTERNET WORLD STATS, 2008). Consequently, so much the 
demographic characteristics, and the use and familiarization of people with this 
new means of communication is going to change in the next years, and it will 
surely be a subject study for the enterprising world, in general, and for the sport 
companies/organizations.  
The questionnaire that was created can, as it has been reported above, be used as 
a tool for sport managers, so that they could, more concretely, determine the 
ways of communication with their fans-consumers and the general public. The 
realisation of a relative research in a larger population and in more geographic 
regions, will not only allow the generalisation of the results and the conclusions, 
but, it will also allow the realisation of more demographic comparisons.  
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