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Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 13 
 
 
 
 
 
Úvod 
 

Riešenie projektu grantovej úlohy VEGA 1/4507/07 pod názvom 
„Modelovanie technického a kondičného profilu mladých hráčov pre rôzne 
hráčske funkcie v športových hrách“, ktoré prebiehalo v rokoch 2007 – 2009 sa 
dostalo do finálnej fázy.  

 

Cieľom prvej etapy vedeckého výskumu bolo prispieť k naplneniu 
požiadavky zosúladenia obsahovej stránky tréningového procesu 
s požiadavkami samotného zápasu. Dôležitou úlohou v tomto období bolo aj  
zadefinovanie samotných pojmov technický a kondičný profil hráča.   

 

Cieľom druhej etapy a čiastočne aj tretej etapy bolo získanie čo 
najväčšieho počtu vstupných informácií z jednotlivých zápasov športových hier 
za účelom následného modelovania spomenutých profilov hráčov. V zborníku 
prinášame poznatky z jednotlivých športových hier – futbalu, volejbalu, 
basketbalu a futsalu.  

 

Prvý príspevok z futbalu sa vzťahuje tak ku technickému ako aj ku 
kondičnému profilu starších dorastencov v zápasoch 1. ligy. Druhý príspevok 
z futbalu prináša poznatky z analýzy prihrávok stredných stredových hráčov 
finalistov ME 2008 vo futbale.  
 

Autor príspevku z volejbalu sleduje vybrané parametre vonkajšieho 
zaťaženia hráčov v jednotlivých hráčskych funkciách vo vrcholovom volejbale 
mužov. 

 

V basketbalovom príspevku sa autori zaoberajú efektívnosťou hry 
rozohrávača – tvorcu hry. 

 

Hernými činnosťami jednotlivca vybraných hráčov na ME 2007 vo futsale 
prispieva k problematike riešenia projektu v poslednom príspevku. 

 

Prvý príspevok v Zborníku súvisí s technickým a kondičným profilom, 
tretí s kondičným a ostatné s technickým profilom hráčov v rôznych športových 
hrách. 
 
 

Doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 
vedúci riešiteľ projektu  
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ABSTRAKT 
Snahou v našom príspevku je zistiť technický a kondičný profil koncového hrá-
ča v kategórii staršieho dorastu. Výskumné údaje sme získali pomocou nepria-
meho pozorovania zápasov kategórie starších dorastencov. Záznamové hárky 
sme zostavili tak, aby nám prinášali jasné a konkrétne informácie o technickom 
a kondičnom profile koncového hráča. Zo zistených výsledkov sa snažíme vy-
vodiť závery, ktoré nám tak detailnejšie poodhalia technický a kondičný profil 
koncového hráča v sledovanej kategórii. 
 
TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
Podľa Peráčka (2003) je individuálny herný výkon prejav určitého stupňa spô-
sobilosti k účasti v stretnutí, ktorý sa prejavuje ako súhrn osvojených herných 
činností integrovaných najviac do herného výkonu družstva. Individuálny herný 
výkon je prejavom zručnostnej a zdatnostnej kapacity hráča, pričom zručnostná 
kapacita predstavuje určitý vnútorný stav pripravenosti hráča k futbalovému 
zručnostnému výkonu využitím zásobníka špeciálnych herných zručností. Zdat-
nostná kapacita hráča je vykázaná morfologickými, biomechanickými a fyziolo-
gickými faktormi. Zručnostná a zdatnostná kapacita hráča tvorí jeho výkonovú 
kapacitu, ktorá sa za priaznivých podmienok realizuje cez herný výkon (Kačáni, 
1997).  
Individuálny herný výkon v zápase spôsobuje fyzické zaťaženie, ktoré vplýva na 
pohybový aparát hráča (biomechanické zaťaženie), na funkcie metabolického 
krytia energie (bioenergetické zaťaženie) a vyžaduje vysokú úroveň riadiacej 
činnosti CNS a psychických procesov (psychické zaťaženie). Určujúce činitele – 
bioenergetické, biochemické a psychické determinanty – možno považovať za 
subjektívne predpoklady individuálneho herného výkonu. Odlišné výkonové 
predpoklady sú príčinou, že hráči realizujú objektívne rovnaké úlohy na kvalita-
tívne rozdielnej úrovni, ktorá nezávisí od odolnosti každého hráča proti defor-
mačným faktorom (Kačáni, 2000). 
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Herný výkon sa prejavuje schopnosťami individuálne alebo kolektívne riešiť 
herné situácie s využitím: 

 technických 
 taktických 
 psychických  
 kondičných predpokladov. 

Herná činnosť jednotlivca je komplexná pohybová činnosť, ktorou hráč rieši 
hernú situáciu v premenlivých podmienkach hry. Každá herná činnosť zahŕňa 
technickú stránku – racionálny spôsob uskutočňovania hernej činnosti, herný 
prejav hráča vykonaný v závislosti od zložitosti podmienok hernej situácie. Tak-
tická stránka HČJ obsahuje všetky psychické procesy a myšlienkové operácie 
(vnímanie analýza, výber riešenia, ...), ktorých predmetom je pochopenie hernej 
situácie a výsledkom výber najúčelnejšieho riešenia. 
Problematike technického a kondičného profilu koncového hráča v kategórii 
staršieho dorastu sa venovali vo svojich záverečných prácach Pupík (2009) 
a Horný (2009). Pod technickým profilom hráča rozumieme činnosť hráča 
s loptou (∑ HČJ). Je to súhrn všetkých herných činností hráča, ktorými sa 
v priebehu zápasu zapája do hry a podieľa sa tak na úspešnom resp. neúspešnom 
riešení vzniknutých HSi v rôznych  hráčskych funkciách. 
Kondičné predpoklady sú nevyhnutnou podmienkou vysokej hernej výkonnosti. 
Vysoká úroveň kondičných predpokladov ešte však nemusí znamenať vysokú 
športovú výkonnosť. Vysoká športová výkonnosť je podmienená dostatočne vy-
sokou úrovňou kondičných predpokladov. Pri zadefinovaní kondičných požia-
daviek na koncového hráča v zápase musíme vychádzať z analýzy pohybového 
obsahu hry a musíme zohľadňovať typické herné činnosti, ktoré sú charakteris-
tické pre funkciu koncového hráča. 
Koncoví hráči patria vo futbale medzi najviac cenených hráčov. Práve oni sa 
najväčšou mierou podieľajú na výsledku zápasu a tým aj na úspešnosti hry celé-
ho družstva. V súčasnom modernom futbale koncoví hráči musia byť schopní 
presadiť sa najmä v súbojoch 1:1 pred a vo vnútri pokutového územia. Okrem 
technickej vyspelosti (rôzne parametre streľby na bránu, obchádzania protihrá-
ča) musia však disponovať aj vysokou úrovňou zdatnostného potenciálu.  
 
CIEĽ 
Cieľom nášho výskumu je na základe nepriameho pozorovania zistiť a poukázať 
na uplatňované herné činnosti jednotlivca (technický profil) a na intenzitu vyko-
návania pohybových činností (kondičný profil) u koncových hráčov v súťažných 
zápasoch kategórie staršieho dorastu. 
 
ÚLOHY 
1. Vypracovať záznamové hárky na registráciu vybraných ukazovateľov. 
2. Realizovať nepriame pozorovania súťažných zápasov vrcholového mládež-

níckeho vrcholového futbalu v kategórii staršieho dorastu. 
3. Vyhodnotiť získané výsledky z analyzovaných zápasov.   
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METODIKA 
Charakteristika súboru 
Samotný výskumný súbor bol rozdelený na dva podsúbory . V jednom sme sle-
dovali a zaznamenávali ukazovatele kondičného profilu a v druhom podsúbore 
ukazovatele technického profilu koncových hráčov v kategórii staršieho dorastu. 
Pri sledovaní kondičného profilu sme sledovali 3 súťažné stretnutia a pri odha-
ľovaní technického profilu koncového hráča sme pozorovali 5 súťažných stret-
nutí. V každom zápase sme sledovali dvoch hráčov, z každého družstva jedného. 
 
Tabuľka 1  Sledované zápasy /kondičný profil/ 
 

Zápas Hráči 
AS Trenčín - MFK Dubnica P.M. A.U. 

MŠK Tesla Stropkov - MFK Dubnica V.H. J.V. 
MŠK Žilina - MFK Dubnica D.Č. Ľ.U. 

  
 

Tabuľka 2  Sledované zápasy /technický profil/ 
 

Zápas Hráči 
MFK Dubnica - 1. FC Tatran Prešov V.A. K.R. 

MFK Dubnica - Bardejov V.A. J.J. 
MŠK Tesla Stropkov - MFK Dubnica H.V. V.A. 

MFK Ružomberok - AAC Sparta Trenćín A.L. M.K. 
MFK Dubnica - FK Dukla Banská Bystrica V.A. CH.J. 

 
Metódy získavania výskumných údajov 
Na získanie výskumných údajov sme využili metódu nepriameho pozorovania. 
Výsledky sme zaznamenávali do záznamových hárkov tak, že jeden záznamový 
hárok obsahoval kondičný profil počas 5 minút. Jeden zápas kategórie staršieho 
dorastu bol zaznamenaný na 18 záznamových hárkov. Pri zázname sme rozlišo-
vali štyri intenzity behu – nízku, strednú, submaximálnu a maximálnu, pre ktoré 
sme mali aj rozdielne farebné značenie. Vyhodnotenie jednotlivých záznamo-
vých hárkov bolo na základe zmerania zakreslených čiar a tým priradením počtu 
odbehaných metrov v sledovaných intenzitách.  
Na hodnotenie technického profilu koncových hráčov použili metódu nepriame-
ho pozorovania s písomnou technikou – čiarkovanou a grafickou. Pozorovanie 
bolo založené na sledovaní vopred určených kritérií (vybrané obranné a útočné 
herné činnosti jednotlivca). Sledovanými HČJ boli spracovanie lopty, prihráva-
nie, vedenie lopty, obchádzanie súpera, streľba, odoberanie lopty. Kde sme po-
zorovali ich úspešnosť prip. neúspešnosť. Každú úspešnú činnosť sme označili 
znamienkom (+) a každú neúspešnú činnosť znamienkom (-). Zápas sme si roz-
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delili po 15 minútových intervaloch, ku ktorým sme priradili jednotlivé zázna-
mové hárky. 
 
Metódy spracovania a vyhodnotenia získaných údajov 
Na vyhodnotenie získaných údajov sme použili základné matematické metódy, 
metódu logických záverov, indukciu, dedukciu, analýzu a syntézu. 
 
VÝSLEDKY 
Kondičný profil 
 
Tabuľka 3   Objem nabehaných metrov v zápase AS Trenčín - MFK Dubnica 
 

Hrač D.M. - AS Trenčín Hrač A.U. - MFK Dubnica  

Intenzita I. 
polčas 

II. 
polčas 

Celý 
zápas 

I. 
polčas 

II. 
polčas 

Celý 
zápas 

nízka 1829 1948 3777 2080 1853,5 3933,5 
stredná 2276 2394,5 4670,5 1905,5 1960,5 3866 
submaximálna 540 379 919 479 341,5 820,5 
maximálna 291,5 187,5 479 218,5 316,5 535 

Spolu 4936,5 4909 9845,5 4683 4472 9155 
 
 

Tabuľka 4   Objem nabehaných metrov v zápase MŠK Tesla Stropkov - MFK 
Dubnica 

Hrač V.H. - MŠK Tesla Stropkov Hrač J.V. - MFK Dubnica 

Intenzita I. 
polčas 

II. 
polčas 

Celý 
zápas 

I. 
polčas 

II. 
polčas 

Celý 
zápas 

nízka 1473,5 1602 3075,5 1639,5 1519,5 3159 
stredná 2334 2737 5071 2499,5 2265,5 4765 
submaximálna 351,5 437,5 789 544,5 558 1102,5 
maximálna 211,5 260 471,5 600 254 854 

Spolu 4370,5 5036,5 9407 5283,5 4597 9880,5 
 
 

Tabuľka 5  Objem nabehaných metrov v zápase MŠK Žilina - MFK Dubnica 
 

Hrač D.Č. - MŠK Žilina Hrač Ľ.U. - MFK Dubnica 

Intenzita I. 
polčas 

II. 
polčas 

Celý 
zápas 

I. 
polčas 

II. 
polčas 

Celý 
zápas 

nízka 1349 1317,5 2666,5 1654,5 1496 3150,5 
stredná 2979 2248,5 5227,5 3106,5 3428,5 6535 
submaximálna 542 238 780 382 443 825 
maximálna 133,5 51,5 185 270,5 146 416,5 

Spolu 5003,5 3855,5 8859 5413,5 5513,5 10927 
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Zo všetkých sledovaných zápasov sme zistili, že priemerná hodnota nabehaných 
metrov nízkou intenzitou bola v I. polčase 1670,9 m a v II. polčase 1622,8 m. 
V celom zápase sledovaní koncoví hráči odbehli 3293,7 m nízkou intenzitou. 
V strednej intenzite boli hodnoty nabehaných metrov pri porovnaní I. a II. pol-
času skoro totožné. V I. polčase 2516,8 m a v II. polčase 2505,8 m. Zistili sme 
rozdielnosť medzi I. a II. polčasom v submaximálnej a maximálnej odbehnutej 
intenzite. V I. polčase boli sledované hodnoty submaximálnej a maximálnej in-
tenzity vždy vyššie. Celkovo sme zistili, že priemerná hodnota nabehaných met-
rov bola za celý zápas submaximálnou intenzitou 872,7 m a maximálnou inten-
zitou 490,2 m. Pri sledovaní priemerných hodnôt celkového počtu odbehaných 
metrov sme zistili, že hráči odbehli v I. polčase 4948,4 m, v II. polčase 4730,6 m 
a spolu za celý zápas koncoví hráči odbehli 9679 m. 
 
Tabuľka 6   Priemerné hodnoty nabehaných metrov zo všetkých sledovaných 

zápasov  
Intenzita I. polčas II. polčas Celý zápas 

nízka 1670,9 1622,8 3293,7 
stredná 2516,8 2505,8 5022,5 
submaximálna 473,2 399,5 872,7 
maximálna 287,6 202,6 490,2 
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pas 22-23 krát, z toho 11-12 krát úspešne, čo predstavuje 50 – 52 % úspešnosť. 
Najviac využívaným spôsobom prihrávania lopty u sledovaného súboru bolo 
prihrávanie lopty pravou nohou po zemi na strednú až krátku vzdialenosť.  
Spracovanie lopty realizovali sledovaný hráči v priemere na zápas 21 krát. Naj-
častejším spracovaním lopty bolo preberanie lopty 12 krát. Minimálne 4 krát sa 
pokúšali o spracovanie lopty sťahovaním. 
Pri sledovaní útočnej hernej činnosti obchádzanie súpera sme zistili nasledovné 
hodnoty. Koncoví hráči kategórie staršieho dorastu sa snažili o obchádzanie sú-
pera v priemere 5 krát za zápas z toho 2-3 krát úspešne. O obchádzanie súpera sa 
snažili viacerými spôsobmi obhodením, klamlivým pohybom, sťahovaním. 

 
Tabuľka 7  Priemerné hodnoty jednotlivých herných činnosti jednotlivca konco-

vých hráčov staršieho dorastu. 
 

Herná čin-
nosť jednot-

livca 

Spracovanie 
lopty 

Prihrávanie 
lopty 

Vedenie 
lopty 

Obchádzanie 
súpera Streľba Odoberanie 

lopty 

úspešné (+) 16,3 11,8 8,3 2,5 1,9 2,4 
neúspešné (-) 4,8 10,6 0,1 2,6 1,3 1,6 
spolu 21,1 22,4 8,4 5,1 3,2 4 
% úspešnosti 77 53 99 49 59 60 
 
Medzi najúspešnejšie vykonávanú útočnú hernú činnosti jednotlivca patrilo ve-
denie lopty s 99 % úspešnosťou. Najčastejšie sa pokúšali o vedenie lopty von-
kajším a vnútorným priehlavkom.  
O finálnu hernú činnosť streľbu na bránu sa koncoví hráči pokúšali minimálne 3 
krát za zápas, z toho aspoň 2 krát lopta smerovala do priestoru brány. Najčastej-
ším priestorom pre streľbu bol priestor pokutového územia. Z celkového počtu 
striel 33 na bránu strelili 5 gólov. Úspešnosť sledovaných hráčov bola iba            
15,15 %. 
Priemerný počet pokusov o vykonanie obrannej hernej činnosti odoberanie lopty 
bolo 3-4 krát za zápas, pričom 2-3 krát odobrali loptu konštruktívne. Využívali 
všetky spôsoby odoberania lopty. Konštruktívne najviac odobrali loptu vbehnu-
tím do prihrávky a deštruktívne najčastejšie odoberali loptu vypichnutím lopty. 
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ZÁVER 
Kondičný profil 
Na základe zistených hodnôt z analýz jednotlivých zápasov odporúčame zacho-
vať proporcionalitu zaťaženia vyjadrenú percentuálnym podielom jednotlivých 
intenzít pohybu hráča v zápase. V tréningovom procese je treba veľkú pozornosť 
venovať najmä pohybovej činnosti hráča vykonanú maximálnou 
a submaximálnou intenzitou. Tieto majú totiž mimoriadny význam pri úspešnos-
ti riešenia vzniknutých herných situácií v zápasoch. 
Upozorňujeme však, že príliš veľkým dôrazom a zameraním na nešpecifické 
zaťaženie na organizmus hráča sa toto zaťaženie časom prispôsobí. To môže 
záporným spôsobom ovplyvniť špecifickú stránku herného výkonu. Preto odpo-
rúčame venovať sa v tréningovom procese :  
• nešpecifickému zaťaženiu v súvislosti s rastúcim vekom a postupne zvyšovať 

objem anaeróbneho zaťaženia, 
• aplikovať zvýšené množstvo špecifického zaťaženia – prípravných hier. Pri 

zameraní na špecifické zaťaženie hráčov v tréningovom proces, je dôležité, 
aby aj realizácia tohto zaťaženia prebiehala v podmienkach, ktoré sa čo najviac 
podobajú podmienkam zápasu 

 
 

 
 

Obrázok 2   Percentuálny podiel jednotlivých intenzít pohybu hráča na celko-
vom objeme nabehaných metrov v kategórii starší dorast (priemer-
né hodnoty) 
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Technický profil 
Z hľadiska súčasných tendencií vo vývoji hry sa hra koncových hráčov v útoku 
stala viacej náročnejšou a zložitejšou. Musíme stále poukazovať a odhaľovať 
možnosti, ako pripravovať koncových hráčov, aby hrali čo najefektívnejšie. 
Špecializovaný tréning ma mimoriadny význam pre mladých talentovaných hrá-
čov v kategórii staršieho dorastu, u ktorých je nutné začať včas pracovať na vy-
lepšovaní a odstraňovaní nedostatkov. V tomto špecializovanom tréningu je dô-
ležité zamerať sa hlavne na kľúčové herné činnosti koncových hráčov (obchá-
dzanie súpera, streľba, vedenie lopty). Úlohou špecializovaného tréningu je zdo-
konaliť tieto herné činnosti tak, aby sa koncový hráč dokázal nimi presadiť aj 
v zložitých podmienkach hry - vykonať ich vo vysokej rýchlosti a pod čoraz vý-
raznejším tlakom súpera. Ako môžeme vidieť zo zistených výsledkov najväčšie 
nedostatky mali koncoví hráči staršieho dorastu v obchádzaní súpera. Úspešnosť 
vykonania tejto hernej činnosti bola len 49 %. Ďalej nasledovali herné činnosti, 
prihrávanie lopty 53 % úspešnosť a streľba s 59 % úspešnosťou vykonania. Prá-
ve z tohto zistenia by malo byť zacielenie a zameranie špecializovaného trénin-
gu pre kategóriu staršieho dorastu na zvyšovanie kvality vykonania spomína-
ných herných činností. 
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TECHNICAL AND FITNESS PROFILE OF END PLAYER IN U-19 
CATEGORY FOOTBALL MATCHES 

 
Miroslav Holienka – Michal Slyško - Department of Games, Faculty of Physi-
cal Education & Sport, Comenius University in Bratislava 
 
ABSTRACT 
The aim of our work is to find out a technical and fitness profile of an end player 
in U-19 category. We obtained the research data by indirect observation of U-19 
category matches. The used recoding sheets were designed to bring a clear and 
tangible information about end player’s technical and fitness profile. From the 
results obtained we try to make certain conclusions, that will reveal in more de-
tail the end player’s technical and fitness profile in monitored age category. 
 
Key words: football, individual game performance, technical profile, fitness pro-
file, U-19 category, end player 
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PRIHRÁVKY STREDNÝCH STREDOVÝCH 
HRÁČOV VO VYBRANÝCH ZÁPASOCH 
FINALISTOV NA ME 2008 VO FUTBALE 

 
Miroslav Holienka –   Katedra hier, FTVŠ UK Bratislava; 

holienka@fsport.uniba.sk 
Roman Koňušík, Jozef Hikl – FTVŠ UK Bratislava 

 
Kľúčové slová: futbal, stredný stredový hráč, tvorca hry, prihrávky 
 
 
ABSTRAKT 
V našom príspevku sa zaoberáme analýzou prihrávok stredných stredových hrá-
čov u finalistov ME 2008 vo futbale. Na získanie potrebných informácii sme 
podrobili analýze tri zápasy vo vyraďovacích bojoch Španielskej a Nemeckej 
reprezentácie a nadobudnuté poznatky sme zosumarizovali do tabuliek 
a obrázkov. Metódou komparácie sme navzájom porovnali sledovaných hráčov. 
Zámerom nášho výskumu bolo teda prispieť k rozšíreniu poznatkov o realizácii 
prihrávok, jednej z rozhodujúcich útočných herných činností stredných stredo-
vých hráčov - „tvorcov hry“. 

 
ROZBOR PROBLEMATIKY 
Prihrávanie – je základom spolupráce hráčov. Je to herná činnosť, ktorou hráč 
usmerňuje loptu kopom alebo hlavičkou svojmu spoluhráčovi.  
V hre na malom priestore sa používajú krátke prihrávky vnútornou stranou no-
hy, ktorých prednosťou je predpokladaná presnosť. Na prenesenie ťažiska hry sa 
používajú priehlavkové kopy na strednú alebo veľkú vzdialenosť. Prihrávka 
vonkajším priehlavkom je technicky náročnejšia, ale efektívna. Možno ju uplat-
niť pri nabiehaní hráčov do voľných priestorov, do ktorých smeruje rotovaná 
(falšovaná) prihrávka okolo súpera.  
Medzi špecifické prihrávky patrí krátky alebo dlhý „lob“, ktorý sa uplatňuje 
v situáciách, keď taktickým zámerom  je prehodenie súpera v poli alebo branká-
ra po vybehnutí z bránky. 
Loptu, ktorá letí vzduchom, prihráva hráč spoluhráčovi hlavou v stoji na zemi 
alebo vo výskoku. Presná a rýchla prihrávka hlavou závisí nielen od ovládania 
technickej stránky tejto činnosti, ale aj od úrovne rozvoja špeciálnych silových 
schopností hráča (trup, krčné svaly atď.) 
Prihrávka je limitujúcou hernou činnosťou hráča, základom efektívnej súčinnosti 
kolektívu, jeho kombinačnej schopnosti. Výsledky analýz hry svedčia 
o vysokom množstve nepresných prihrávok hráča v zápase. 
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Hráči musia ovládať veľa spôsobov prihrávania, pretože im to umožňuje úspeš-
ne riešiť herné situácie. Na optimálny výber spôsobu prihrávania má vplyv 
predchádzajúca činnosť hráča, postavenie a činnosť spoluhráča, súpera, priesto-
rové dimenzie hernej situácie, kvalita ihriska, počasie a iné činitele (Kačáni, 
2005). 
Súčasný futbal je stále variabilnejší, rýchlejší a z toho vyplývajú stále väčšie ná-
roky na včasnosť, presnosť, výšku a optimálnu rýchlosť prihrávky. V tréningo-
vom procese je nutné okrem ďalších aspektov rozvíjať kreatívny (tvorivý) prí-
stup k prihrávaniu a dôraz klásť na časovú a priestorovú dimenziu prihrávky, 
podmieňujúcu efektívnu súčinnosť hráčov (časovaná prihrávka má tzv. timing). 
Zvláštnu pozornosť si zaslúži tzv. finálna prihrávka, ktorej kvalita spolurozho-
duje o zakončení útočnej fázy úspešnou streľbou.  
Prihrávky môžu mať rôzny smer, vzdialenosť, výšku a rýchlosť letu i rotáciu. 
Prihrávanie nacvičujeme a zdokonaľujeme spolu s ďalšími hernými činnosťami, 
hlavne so spracovaním lopty, nabiehaním a uvoľňovaním. Po základnom osvo-
jení jednotlivých spôsobov prihrávok ich zdokonaľujeme, predovšetkým 
v podmienkach hry (Votík, 2003). 

  
CIEĽ 
Cieľom príspevku je prispieť k rozšíreniu poznatkov o realizácii prihrávok, jed-
nej z rozhodujúcich útočných herných činností stredných stredových hráčov 
„tvorcov hry“ vo vybraných zápasoch na ME 2008 vo futbale u družstiev Špa-
nielska a Nemecka. 
 
ÚLOHY 
Z cieľa vyplývajú nasledujúce úlohy: 

1. Vypracovať záznamový hárok na registráciu vybraných ukazovateľov.  
2. Uskutočniť spracovanie získaných poznatkov o spôsobe uplatňo-

vania prihrávok „tvorcov hry“. 
3. Porovnať získané výsledky a poukázať na odlišnosti v realizácii prihrávok 

„tvorcov hry“. 
4. Formulovať závery a odporúčania pre tréningovú prax. 

 

METODIKA 
Výskumný súbor tvorili dvaja tvorcovia hry reprezentačných družstiev, ktoré 
nastúpili proti sebe vo finále ME 2008. Boli nimi Xavi Hernandéz z víťazného 
družstva Španielska, ktoré získalo druhý titul majstra Európy a Ballack 
z porazeného finalistu, družstva Nemecka pýšiace sa tromi titulmi majstra Euró-
py a ďalšími dvoma finálovými účasťami. 
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Xavi Hernandéz – narodil sa 
25.1.1980. Za svoju krajinu nastupuje 
s číslom dresu 8. Jeho výška je 170 cm 
a hmotnosť 68 kg. Na klubovej úrovni 
pravidelne hráva súťaž Primera 
Division za jedno z najlepších 
španielskych a zároveň svetových 
družstiev - FC Barcelona. 

 
 

 
 
 
         Obrázok 1  Xavi Hernandéz 
 
 

 
 
Michael Ballack – narodil sa 

26.9.1976. Za svoju krajinu nastupuje 
s číslom dresu 13. Jeho výška je 188 cm 
a hmotnosť 85 kg. Na klubovej úrovni 
pravidelne hráva súťaž Premier Legue za 
jedno z najlepších anglických a zároveň 
svetových družstiev Chelsea Londýn CF. 

 
 
 
 
 
 

 
         Obrázok 2  Michael Ballack 

 
Rozpis jednotlivých pozorovaných zápasov je uvedený v tabuľke 1, kde je 

uvedené poradové číslo zápasu, dátum, zápas, výsledok, druh zápasu 
a analyzovaný hráč. 
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         Obrázok 2  Michael Ballack 

 
Rozpis jednotlivých pozorovaných zápasov je uvedený v tabuľke 1, kde je 

uvedené poradové číslo zápasu, dátum, zápas, výsledok, druh zápasu 
a analyzovaný hráč. 
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Tabuľka 1 Rozpis sledovaných zápasov  
 

Por. 
č. Dátum Zápas Zápas Druh Analyzovaný 

hráč 

1. 19.6.2008 Nemecko - Portugalsko 3 : 2 štvrťfinále Ballack 

2. 22.6.2008 Španielsko - Taliansko 0 : 0,  
(4 : 2 pen) štvrťfinále Xavi Hernandéz 

3. 25.6.2008 Nemecko – Turecko 3 : 2 semifinále Ballack 

4. 26.6.2008 Španielsko - Rusko 3 : 0 semifinále Xavi Hernandéz 

5. 29.6.2008 Španielsko - Nemecko 1 : 0 finále Ballack,  
Xavi Hernandéz  

 
Na získanie potrebných údajov z jednotlivých stretnutí, ktoré sme zaznamenali 
v záznamovom hárku, sme využili metódu pozorovania založenú na sledovaní 
v rámci analyzovania videozáznamu. Ide teda o nepriame pozorovanie. Výho-
dou tejto metódy je, že si môžeme hociktorú hernú situáciu zastaviť a spätne 
prehrať. No treba brať na zreteľ zníženú mieru objektivity, ktorá je spôsobená 
s nepriamym pozorovaním.  
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA  
Vyhodnotenie a porovnávanie získaných poznatkov o realizácii útočnej hernej 
činnosti jednotlivca – prihrávaní lopty tvorcami hry vo štvrťfinále, semifinále a 
finále na Majstrovstvách Európy 2008  (Xavi Hernández – Španielsko a Ballack 
- Nemecko) uvádzame v nasledujúcich tabuľkách. 
 
Tabuľka 2  Útočná herná činnosť jednotlivca - prihrávanie lopty 

Vzdialenosť prihrávky Výška prihrávky 

Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball.  
  
  krátka stredná dlhá po zemi polovysoké vysoké 

zápas + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / -

Štvrťfinále 35/0 24/1 16/0 2/3 6/2 2/1 52/1 22/1 3/0 3/2 2/1 3/2 

Semifinále 42/3 9/5 3/1 3/1 5/1 0/0 43/4 9/1 3/1 1/2 4/0 2/3 

Finále 34/0 7/2 24/4 8/6 10/4 0/3 62/4 12/2 2/0 1/4 4/4 2/5 

spolu 111/3 40/8 43/5 13/10 21/7 2/4 157/9 43/4 8/1 5/8 10/5 7/10

∑ 114 48 48 23 28 6 166 47 9 13 15 17 
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Tabuľka 2 (pokračovanie 1) Útočná herná činnosť jednotlivca - prihrávanie lop-
ty 

Smer prihrávky Časť nohy 

Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball.
  
  
  dopredu do strany vzad predná vnútorná vonkajšia 
zápas + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / -

Štvrťfinále 20/1 11/2 24/1 11/2 13/0 6/1 4/0 7/0 51/2 17/2 1/0 3/0 

Semifinále 23/3 1/4 21/0 4/0 6/2 7/2 4/0 1/0 46/5 9/3 0/0 0/2 

Finále 19/5 2/5 26/3 8/5 23/0 5/1 3/1 0/2 61/7 14/7 4/0 1/0 

spolu 62/9 14/11 71/4 23/7 42/2 18/4 11/1 8/2 158/14 40/12 5/0 4/2 

∑ 71 25 75 30 44 22 12 10 172 52 5 6 

 
Tabuľka 2 (pokračovanie 2) Útočná herná činnosť jednotlivca - prihrávanie lop-

ty 
Časť tela 

Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball.  
pravá noha ľavá noha hlava 

zápas + / - + / - + / - + / - + / - + / - 

Štvrťfinále 54/2 20/0 2/0 7/2 1/0 1/3 

Semifinále 49/4 8/4 1/1 1/0 0/0 3/2 

Finále 67/7 14/4 1/1 1/5 0/0 0/2 

spolu 170/13 42/8 4/2 9/7 1/0 4/7 

∑ 183 50 6 16 1 11 

 
Tabuľka 3 Počet dotykov hráča s loptou pred realizáciou prihrávky 

Prvým dot. 1 dotyk 2 dotyky 3 dotyky  
 Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball. 

zápas +/ - +/ - +/ - +/ - +/ - +/ - +/ - +/ - 

Štvrťfinále 12/1 14/3 17/0 8/0 7/1 2/2 13/0 2/0 

Semifinále 13/2 5/5 5/1 0/0 14/1 1/0 10/0 4/0 

Finále 26/5 8/5 23/1 4/3 12/1 2/2 6/1 1/1 

spolu 51/8 27/13 45/2 12/3 33/3 5/4 29/1 7/1 

∑ 59 40 47 15 36 9 30 8 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 13 

 18 
 

Tabuľka 2 (pokračovanie 1) Útočná herná činnosť jednotlivca - prihrávanie lop-
ty 

Smer prihrávky Časť nohy 

Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball.
  
  
  dopredu do strany vzad predná vnútorná vonkajšia 
zápas + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / -

Štvrťfinále 20/1 11/2 24/1 11/2 13/0 6/1 4/0 7/0 51/2 17/2 1/0 3/0 

Semifinále 23/3 1/4 21/0 4/0 6/2 7/2 4/0 1/0 46/5 9/3 0/0 0/2 

Finále 19/5 2/5 26/3 8/5 23/0 5/1 3/1 0/2 61/7 14/7 4/0 1/0 

spolu 62/9 14/11 71/4 23/7 42/2 18/4 11/1 8/2 158/14 40/12 5/0 4/2 

∑ 71 25 75 30 44 22 12 10 172 52 5 6 

 
Tabuľka 2 (pokračovanie 2) Útočná herná činnosť jednotlivca - prihrávanie lop-

ty 
Časť tela 

Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball.  
pravá noha ľavá noha hlava 

zápas + / - + / - + / - + / - + / - + / - 

Štvrťfinále 54/2 20/0 2/0 7/2 1/0 1/3 

Semifinále 49/4 8/4 1/1 1/0 0/0 3/2 

Finále 67/7 14/4 1/1 1/5 0/0 0/2 

spolu 170/13 42/8 4/2 9/7 1/0 4/7 

∑ 183 50 6 16 1 11 

 
Tabuľka 3 Počet dotykov hráča s loptou pred realizáciou prihrávky 

Prvým dot. 1 dotyk 2 dotyky 3 dotyky  
 Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball. 

zápas +/ - +/ - +/ - +/ - +/ - +/ - +/ - +/ - 

Štvrťfinále 12/1 14/3 17/0 8/0 7/1 2/2 13/0 2/0 

Semifinále 13/2 5/5 5/1 0/0 14/1 1/0 10/0 4/0 

Finále 26/5 8/5 23/1 4/3 12/1 2/2 6/1 1/1 

spolu 51/8 27/13 45/2 12/3 33/3 5/4 29/1 7/1 

∑ 59 40 47 15 36 9 30 8 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 13 

 18 
 

Tabuľka 2 (pokračovanie 1) Útočná herná činnosť jednotlivca - prihrávanie lop-
ty 

Smer prihrávky Časť nohy 

Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball.
  
  
  dopredu do strany vzad predná vnútorná vonkajšia 
zápas + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / -

Štvrťfinále 20/1 11/2 24/1 11/2 13/0 6/1 4/0 7/0 51/2 17/2 1/0 3/0 

Semifinále 23/3 1/4 21/0 4/0 6/2 7/2 4/0 1/0 46/5 9/3 0/0 0/2 

Finále 19/5 2/5 26/3 8/5 23/0 5/1 3/1 0/2 61/7 14/7 4/0 1/0 

spolu 62/9 14/11 71/4 23/7 42/2 18/4 11/1 8/2 158/14 40/12 5/0 4/2 

∑ 71 25 75 30 44 22 12 10 172 52 5 6 

 
Tabuľka 2 (pokračovanie 2) Útočná herná činnosť jednotlivca - prihrávanie lop-

ty 
Časť tela 

Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball.  
pravá noha ľavá noha hlava 

zápas + / - + / - + / - + / - + / - + / - 

Štvrťfinále 54/2 20/0 2/0 7/2 1/0 1/3 

Semifinále 49/4 8/4 1/1 1/0 0/0 3/2 

Finále 67/7 14/4 1/1 1/5 0/0 0/2 

spolu 170/13 42/8 4/2 9/7 1/0 4/7 

∑ 183 50 6 16 1 11 

 
Tabuľka 3 Počet dotykov hráča s loptou pred realizáciou prihrávky 

Prvým dot. 1 dotyk 2 dotyky 3 dotyky  
 Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball. 

zápas +/ - +/ - +/ - +/ - +/ - +/ - +/ - +/ - 

Štvrťfinále 12/1 14/3 17/0 8/0 7/1 2/2 13/0 2/0 

Semifinále 13/2 5/5 5/1 0/0 14/1 1/0 10/0 4/0 

Finále 26/5 8/5 23/1 4/3 12/1 2/2 6/1 1/1 

spolu 51/8 27/13 45/2 12/3 33/3 5/4 29/1 7/1 

∑ 59 40 47 15 36 9 30 8 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 13 

 18 
 

Tabuľka 2 (pokračovanie 1) Útočná herná činnosť jednotlivca - prihrávanie lop-
ty 

Smer prihrávky Časť nohy 

Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball.
  
  
  dopredu do strany vzad predná vnútorná vonkajšia 
zápas + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / - + / -

Štvrťfinále 20/1 11/2 24/1 11/2 13/0 6/1 4/0 7/0 51/2 17/2 1/0 3/0 

Semifinále 23/3 1/4 21/0 4/0 6/2 7/2 4/0 1/0 46/5 9/3 0/0 0/2 

Finále 19/5 2/5 26/3 8/5 23/0 5/1 3/1 0/2 61/7 14/7 4/0 1/0 

spolu 62/9 14/11 71/4 23/7 42/2 18/4 11/1 8/2 158/14 40/12 5/0 4/2 

∑ 71 25 75 30 44 22 12 10 172 52 5 6 

 
Tabuľka 2 (pokračovanie 2) Útočná herná činnosť jednotlivca - prihrávanie lop-

ty 
Časť tela 

Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball.  
pravá noha ľavá noha hlava 

zápas + / - + / - + / - + / - + / - + / - 

Štvrťfinále 54/2 20/0 2/0 7/2 1/0 1/3 

Semifinále 49/4 8/4 1/1 1/0 0/0 3/2 

Finále 67/7 14/4 1/1 1/5 0/0 0/2 

spolu 170/13 42/8 4/2 9/7 1/0 4/7 

∑ 183 50 6 16 1 11 

 
Tabuľka 3 Počet dotykov hráča s loptou pred realizáciou prihrávky 

Prvým dot. 1 dotyk 2 dotyky 3 dotyky  
 Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball. 

zápas +/ - +/ - +/ - +/ - +/ - +/ - +/ - +/ - 

Štvrťfinále 12/1 14/3 17/0 8/0 7/1 2/2 13/0 2/0 

Semifinále 13/2 5/5 5/1 0/0 14/1 1/0 10/0 4/0 

Finále 26/5 8/5 23/1 4/3 12/1 2/2 6/1 1/1 

spolu 51/8 27/13 45/2 12/3 33/3 5/4 29/1 7/1 

∑ 59 40 47 15 36 9 30 8 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 13 

 19 
 

Tabuľka 3 (pokračovanie) Počet dotykov hráča s loptou pred realizáciou pri-
hrávky 

4 dotyky 5 dotykov 6 a viac dotykov  
 Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball. 

zápas +/ - +/ - +/ - +/ - +/ - +/ - 

Štvrťfinále 4/0 1/0 3/0 1/0 0/0 0/0 

Semifinále 5/1 2/1 2/0 0/0 1/0 0/0 

Finále 1/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 

spolu 10/1 3/1 5/0 3/1 0/0 0/0 

∑ 11 4 5 4 2 0 

 
Tabuľka 4 Počet finálnych prihrávok a celkový počet prihrávok 

Počet finálnych 
prihrávok 

Počet prihrávok 
celkom  

Xavi Ballack Xavi Ballack 

Štvrťfinále 0 0 59 33 

Semifinále 5 0 55 18 

Finále 3 0 76 26 

∑ 8 0 190 77 

 
 
Z pozorovania troch zápasov na vrcholnom podujatí ME 2008 a zo získaných 
údajov, ktoré sú zhrnuté podrobne v tabuľkách číslo 2, 3 a 4, môžeme porovnať 
dvoch špičkových hráčov, ktorí sú označovaní na celom svete za tvorcov hry vo 
svojom reprezentačnom mužstve. Xavi Hernández zo španielskeho mužstva  a 
Michael Ballack z nemeckého mužstva. 
Najskôr porovnáme jednotlivé zápasy a sledovaných hráčov.   
Vo štvrťfinále hráč Xavi prihrával najviac na krátku vzdialenosť (35-krát) po 
zemi (53-krát) smerom do strany (25-krát). Časťou tela, ktorou prihrával bola 
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Tabuľka 3 (pokračovanie) Počet dotykov hráča s loptou pred realizáciou pri-
hrávky 

4 dotyky 5 dotykov 6 a viac dotykov  
 Xavi Ball. Xavi Ball. Xavi Ball. 
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spolu 10/1 3/1 5/0 3/1 0/0 0/0 

∑ 11 4 5 4 2 0 
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Počet finálnych 
prihrávok 

Počet prihrávok 
celkom  
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kom alebo až po prvom dotyku s loptou. Jeho náprotivok Ballack tak isto prefe-
roval prihrávanie na krátku vzdialenosť(25-krát) po zemi (23-krát), ale zhodne 
smerom do strany a smerom dopredu (po 13-krát). Časťou tela, ktorou najčastej-
šie prihrával bola pravá noha (20-krát) konkrétne vnútorná strana nohy z celko-
vého počtu 33 prihrávok za zápas. Prihrávky realizoval hneď prvým dotykom 
(17-krát), alebo ihneď po prvom dotyku. 
V semifinále hráč Xavi hral do 69. minúty a za ten čas prihral celkovo 55-krát. 
Pri prihrávkach preferoval prihrávky na krátku vzdialenosť (45-krát) po zemi 
(47-krát). Prihrávka smerovala najčastejšie dopredu (26-krát), ale veľmi často 
prihrával aj do strany (21-krát). Časťou tela, ktorou prihrával bola prevažne pra-
vá noha (53-krát), konkrétne vnútorná strana nohy (51-krát). Prihrávky riešil pr-
vým dotykom alebo po krátkom a rýchlom prebratí lopty (21-krát). Dva resp. tri 
dotyky predchádzali prihrávke pomerne často v tomto zápase a to až 25-krát z 
celkového počtu 55 prihrávok za zápas. Hráč nemeckého mužstva Ballack  pre-
feroval tak isto prihrávky na krátku vzdialenosť (14-krát) po zemi (10-krát). Na 
rozdiel od Xaviho smerovala prihrávka najčastejšie smerom vzad (9-krát). Prefe-
roval prihrávanie svojou silnejšou nohou a to pravou (12-krát) konkrétne vnú-
tornou stranou nohy. Z celkového počtu prihrávok za zápas 18, prihrávku riešil 
až v 10 prípadoch prvým dotykom. Treba spomenúť že mal iba 50% úspešnosť. 
Vo finále Xavi prihrával na krátku vzdialenosť (34-krát), ako i na strednú vzdia-
lenosť (28-krát). Čo sa týka výšky prihrávky volil prihrávku až v 66 prípadoch 
po zemi z celkového počtu 76 prihrávok za zápas. Smer prihrávky iba jemne 
preferoval do strany, lebo v 24 prípadoch prihrával dopredu, v 29 do strany a v 
23 smerom vzad. Prihrával svojou silnejšou nohou 74 krát a takmer vždy vnú-
tornou stranou nohy (68-krát), i keď v 4 prípadoch dal tzv. „utajenú prihrávku“ 
vonkajšou stranou nohy. V porovnaní s jeho predchádzajúcimi dvoma zápasmi 
kde si rád i „zadribloval“, tento krát výlučne prvým dotykom respektíve po pr-
vom krátkom dotyku realizoval prihrávku. Ballack vo finále preferoval prihráv-
ky na strednú vzdialenosť a po zemi (zhodne 14-krát). Smer jeho prihrávok jem-
ne prevyšovala smerom do strán a dopredu. Prihrával výlučne svojou silnejšou 
nohou a vnútornou stranou nohy. Až 20 prihrávok z celkového počtu 26 realizo-
val prvým dotykom, respektíve po krátkom spracovaní.  
 

Vo všetkých sledovaných zápasoch Xavi Hernández preferoval prihrávky na 
krátku vzdialenosť (114-krát) a po zemi (166-krát). Smer prihrávky bol najčas-
tejšie do strany a to 75-krát z celkového počtu prihrávok za 3 zápasy,              
(190 prihrávok). Hráč preferoval pochopiteľne svoju silnejšiu nohu (pravú) a to 
až v 183 zo 190 prípadov. Prihrával vnútornou stranou nohy, 172-krát. Prihráv-
ky realizoval prvým dotykom alebo po jednom rýchlom „medzidotyku“, spolu v 
96 prípadoch z celkového počtu 190. Z čoho nám vyplýva , že Xavi počas zápa-
su pred prihrávkou aj veľmi rád dribluje. Ale nejde o klasické dlhé vedenie lopty 
ako sa môže z čísiel zdať. Ide skôr a väčší počet dotykov na malom priestore. 
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Treba ešte spomenúť, že Xavi dal 12 finálnych prihrávok, čo sa Ballackovi 
v sledovaných zápasoch nepodarilo ani raz. 
Pri sledovaní troch odohraných zápasov Michaela Ballacka môžeme povedať, 
že preferoval prihrávky na krátku vzdialenosť (48-krát) smerom do strany (30-
krát) a po zemi (47-krát). Z celkového počtu 77 prihrávok za 3 zápasy prihrával 
50-krát svojou silnejšou nohou vnútornou stranou nohy (52-krát). Loptu prihrá-
val prvým dotykom (27-krát), alebo po jednom dotyku s loptou (12-krát).  
 
Tabuľka 5 Úspešnosť prihrávok (v %) 

 zápas + - celkom % 

Štvrťfinále 57 2 59 96,61 

Semifinále 50 5 55 90,91 

Finále 68 8 76 89,47 
Xavi 

∑ 175 15 190 92,11 

Štvrťfinále 28 5 33 84,85 

Semifinále 12 6 18 66,67 

Finále 15 11 26 57,69 
Ballack 

∑ 55 22 77 71,43 
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Z tabuľky č. 5 a obrázku č. 3 vyplýva, že jednoznačne lepší v percentuálnej 
úspešnosti prihrávok bol v nami sledovaných zápasoch Xavi. No taktiež treba 
podotknúť, že celé španielske družstvo hralo na veľa prihrávok a Xavi bol hlav-
ných „rozohrávačom“, cez ktorého išla prakticky každá lopta od obrancov 
v obrannej zóne Španielska. Na druhej strane Ballack sa do „rozohrávky“ zapá-
jal málo, skôr hral voľného podhrotového hráča, kde si hľadal priestor jednak na 
to, aby prihrávku mohol prijať, a tiež aby mal možnosť loptu ďalej prihrať. Špa-
nieli mali tiež výrazne variabilnejší pohyb, preto mal Xavi omnoho viac príleži-
tostí na presnú prihrávku. 
 
Závery a odporúčania pre tréningovú prax  
Hráči označovaní za tvorcov hry preferujú prihrávky najmä na krátku, ale i na 
strednú vzdialenosť. Výšku prihrávky volia prevažne po zemi s dôrazom na 
presnosť. Smer prihrávok nie je až taký jednoznačný, no prevláda s istotou pri-
hrávanie do strán a dopredu pred „defenzívnou“ prihrávkou vzad. Tvorcovia hry 
používajú na realizovanie svojich zámerov najmä svoju silnejšiu nohu a dominu-
je vnútorná strana nohy. Keďže majú skvelý prehľad o hre, vedia dopredu kam 
bude smerovať ich prihrávka, preto väčšinu prihrávok realizujú prvým dotykom, 
resp. po jednom krátkom dotyku. 
 

V dnešnom modernom futbale je veľmi dôležité zvládnuť veľké množstvo her-
ných činností, vrátane tej základnej, prihrávanie lopty. Z pozorovania vybraných 
zápasov sme prišli k záveru, že samotné realizovanie prihrávky začína dávno 
predtým ako príde lopta k hráčovi. Každý zo sledovaných tvorcov hry, či Xavi 
alebo Ballack, sa snažili vytvoriť čo najlepšiu pozíciu pre príjem prihrávky. Tak 
isto neustále analyzujú situáciu na ihrisku dávno predtým, ako sa k ním lopta 
dostane. To ich stavia do výhody pri následnej prihrávke, ktorú môžu vďaka 
svojej dobrej orientácii realizovať prvým dotykom. 
Vzhľadom na výsledky našich pozorovaní týkajúcich sa prihrávania lopty tvor-
cami hry uvádzame pre tréningovú prax nasledujúce závery: 
1. Venovať sa viac prípravným i herným cvičeniam zameraným na prihrávky na 

krátku respektíve strednú vzdialenosť. 
2. Do herných cvičení zakomponovať a žiadať od hráčov, ktorých pokladajú tré-

neri za tvorcov hry, aby realizovali prihrávky prevažne po zemi a s častým 
menením ťažiska hry. 

3. Tréneri musia od týchto hráčov žiadať, aby mali dokonalý prehľad o priesto-
re, o postavení hráčov, či už súperových , alebo spoluhráčov, a to z dôvodu 
schopnosti realizovať prihrávku prvým dotykom s možnou zmenou ťažiska 
hry. 

4. Toto môžeme dosiahnuť rôznymi prípravnými hrami na malom priestore za-
meranými na malý počet dotykov a častým menením ťažiska hry. Existuje 
mnoho prípravných hier, ktorými sa môžeme postupne priblížiť k vytúžené-
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mu cieľu a tým by mala byť hra čo najvyššej úrovne. Pre tréningovú prax 
odporúčame uplatňovať nasledujúce prípravné hry.  

 
PH1: Veľkosť ihriska 25 x 25m. Počet hráčov 2:2. 
 Hrá sa na dve brány postavené z kužeľov. Hra je voľná, bez obmedzení. 
Aby sa zachovala plynulosť hry, tréner má prichystané ďalšie lopty, ktoré po 
opustení lopty ihriska okamžite vhodí do hry.  

 

 
                           Obrázok 4  Prípravná hra č. 1 

 
PH2: Veľkosť ihriska: ½ ihriska. Počet hráčov 6 : 6 s brankármi. 
 Ihrisko je rozdelené horizontálne na dve pásma. Prihrávku z obranného 
pásma do útočného pásma môže dať len stredný hráč (kvázi stredný stredový 
hráč). Hráčom obranného pásma môže pomôcť aj brankár k vytvoreniu si priaz-
nivej hernej situácie na realizovanie prihrávky od stredného hráča spoluhráčovi 
v útočnom pásme. Po tejto prihrávke sa hrá v útočnom pásme bez obmedzení 
a hráči z obranného pásma sa môžu presunúť do útočného pásma, taktiež aj hrá-
či brániaceho sa družstva môžu pomôcť hráčom v obrannom pásme. Po získaní 
lopty sa družstvo stáva útočiacim a útočiace družstvo brániacim. 
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PH3: Veľkosť ihriska: ½ ihriska. Počet hráčov 6 : 5 s brankármi. 
 Ihrisko je rozdelené horizontálne na tri pásma. V pásme A hrajú 2:1, 
v pásme B 3:2 a v pásme C 1:2. Cieľom hry je, aby hráči v pásme B pripravili 
vhodnú hernú situáciu pre uskutočnenie finálnej prihrávky do pásma C. Ak pri-
hrá stredný stredový hráč a padne gól, ráta sa za 2 body, keď iný stredový hráč – 
1 bod. Druhému družstvu platia všetky góly za dva body, keďže majú handicap 
(o 1 hráča menej). 
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ABSTRACT 
In our work we analyze the central midfielder’s passes in EURO 2008 finalists’ 
teams. To obtain the necessary information, we analyzed three games of Spain 
and Germany teams in final tournament preliminary phase, and we summarized 
the obtained information into tables and schemes. Also, using a comparison 
method, we compared the monitored players. The aim of our work was to con-
tribute to the knowledge about passes realization, one of the crucial offensive 
game activities of central midfielders - “the play makers”. 
 
Key words: football, central midfielder, play maker, passes 
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VYBRANÉ PARAMETRE VONKAJŠIEHO 
ZAŤAŽENIA HRÁČOV V JEDNOTLIVÝCH 

HERNÝCH FUNKCIÁCH                                
VO VRCHOLOVOM VOLEJBALE MUŽOV 

 
Vladimír Přidal - Katedra hier FTVŠ UK, Bratislava; pridal@fsport.uniba.sk 
Michal Klačan – FTVŠ UK, Bratislava 
 
Kľúčové slová: vrcholový volejbal, muži, vonkajšie zaťaženie, herné funkcie 
 
 
 
ABSTRAKT 
V našom príspevku analyzujeme vybrané parametre vonkajšieho zaťaženia hrá-
čov vo vrcholovom volejbale mužov. Zamerali sme sa na analýzu frekvencie 
výskytu výskokov v priebehu setu a zápasu z pohľadu ich uskutočnenia pri jed-
notlivých HČJ, frekvencie výskytu rýchlych presunov a frekvencie výskytu po-
hybových reťazcov hráčov v jednotlivých herných funkciách. Zistili sme, že po-
hybová aktivita hráčov v jednotlivých uvádzaných herných lokomóciách je roz-
dielna. Potvrdili sme objektívnymi ukazovateľmi herného výkonu hráčov potre-
bu uplatňovať špecializované tréningové zaťaženie v jednotlivých hráčskych 
funkciách.  
 
ROZBOR PROBLEMATIKY  
Pri riešení problematiky herného výkonu vo volejbale je jednou dôležitou oblas-
ťou skúmania problematika vonkajšieho zaťaženia hráča v zápase. Len na zá-
klade poznania dĺžky trvania zápasov, setov, dĺžky trvania a priebehu rozohier, 
konkrétnych lokomócií hráčov v priebehu zápasu, frekvencie realizácie jednotli-
vých HČJ môžeme vytvárať najvhodnejšie modely zaťažovania hráča 
v tréningovom procese.  
Danej problematike sa venovalo viacero autorov, ktorí predovšetkým skúmali 
z rôznych výkonnostných a vekových kategóriách základné vonkajšie parametre 
výkonu (Papageorgiu – Timmer, 1988, Palgut, 2000; Benediková, 2000; Přidal – 
Zapletalová , 2003;  Kľučková, 2003; Laurenčík, 2001).  
Chýbajú však údaje, ktoré by charakterizovali herný výkon hráča v jednotlivých 
herných funkciách z pohľadu ich nadväznosti v rozohre. Len na základe pozna-
nia takýchto pohybových vzorcov a ich frekvencie výskytu v zápase môžeme 
presne preniesť herné konanie hráčov do tréningu. V tréningu tak môžeme učiť 
pohybové reťazce, ktoré sú typické pre konkrétnu hernú funkciu hráča. 
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CIEĽ  
Cieľom práce je zistiť frekvenčný výskyt vybraných parametrov vonkajšieho 
zaťaženia hráčov vo vrcholovom volejbale mužov v jednotlivých herných funk-
ciách. 
 
ÚLOHY  
1. Vytvoriť spôsob evidencie vybraných parametrov hodnotenia vonkajšieho 

zaťaženia hráčov v jednotlivých herných funkciách. 
 

2. Vyhodnotiť jednotlivé skúmané parametre vonkajšieho zaťaženia hráčov.  
 

3. Na základe získaných údajov zostaviť konkrétne odporúčania pre tréningový 
proces.   

 
METODIKA 
Objektom nášho skúmania boli vrcholové družstvá mužov vrcholovej úrovne 
štartujúce na OH 2008 a ME 2007. Hodnotili sme družstvá: Brazílie, Ruska, 
USA, Talianska, Španielska, Nemecka, Francúzska, Holandska, Srbska 
a Slovenska. Vyhodnotili sme spolu 10 zápasov, pričom sme vždy hodnotili hrá-
čov obidvoch družstiev. 
Na získavanie údajov sme použili metódu nepriameho pozorovania. Vybrané 
parametre vonkajšieho zaťaženia  sme s DVD záznamov zaznamenávali do zá-
znamových hárkov.  
Hodnotili sme nasledovné premenné: 

- herná špecializácia (prihrávajúci smečiar – PS, blokár – B, nahrávač – N, 
diagonálny hráč – DH a libero – L) 

- počet jednotlivých druhov výskokov (výskoky pri útočnom údere - VUU, 
pri blokovaní - VB, pri blokovaní po presune – BVPP, pri podaní- VP, pri 
nahrávke - VN) 

- počet rýchlych presunov z východzieho postavenia (do 3 metrov, nad 3 
metre) 

- počet nadväzujúcich pohybových činností v priebehu rozohry (napr.: blo-
kársky výskok  – rýchly presun, výskok pri útočnom údere – blokársky 
výskok a pod) 

 
Pri vyhodnocovaní získaných štatistických údajov sme využili základné štatis-
tické charakteristiky (absolútna a relatívna početnosť, priemer, minimálne a ma-
ximálne hodnoty). Pri vyhodnocovaní výsledkov sme použili metódy vecnej 
a logickej analýzy. 
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VÝSLEDKY 
Analýza frekvencie výskytu výskokov v priebehu zápasu a setu v jednotlivých 
herných funkciách 
 

Rozlišovali sme výskoky z hľadiska ich realizácie pri konkrétnej hernej činnosti 
a z hľadiska herných funkcií. Podľa očakávania sme zistili značné rozdiely me-
dzi jednotlivými hernými funkciami v realizácii výskokov či už z hľadiska cel-
kovej početnosti alebo z pohľadu ich uplatnenia pri jednotlivých HČJ. 
Z hľadiska skokanského zaťaženia je najvyťaženejšou hernou funkciou nahrá-
vač. V tomto prípade však musíme brať v úvahu, že 59,5 % výskokov je realizo-
vaných pri nahrávke, kde nahrávač neskáče s maximálnym úsilím ako pri vý-
skokoch u ostatných HČJ. Z pohľadu výskokov realizovaných s maximálnym 
úsilím v priemere najviac skáču diagonálni hráči a blokári (Tab 1). V prvom prí-
pade ide o najčastejšie využívaných útočníkov družstva často útočiacich aj zo 
zadných zón. U blokárov početnosť výskokov narastá nutnosťou blokovať vo 
všetkých zónach a výskokmi pri útoku prvým sledom, kde hráč musí vyskočiť 
skôr než je realizovaná nahrávka, čiže aj v prípadoch keď sám neútočí. Rozdele-
nie z pohľadu realizácie výskokov pri jednotlivých HČJ sú však značné rozdiely. 
U blokárov prevláda výskok pri blokovaní, kde pri spojení výskokov z miesta 
a po presune tvorí až  50,6 % všetkých výskokov. Celkove sú blokárske výskoky 
(spolu z miesta a po presune) najčastejšie druhy výskokov u všetkých herných 
funkcií s výnimkou nahrávača. Ukazuje sa tak, že stratégia blokovania čo naj-
väčším počtom hráčov znásobená taktickou pripravenosťou odhadnúť miesto 
vedenia útoku sa prejavuje ako dominantná pohybová činnosť pri sieti hráčov 
všetkých funkcií. Nahrávku vo výskoku sme zistili len u nahrávačov. V prípade 
ak nahrávali hráči iných funkcií nahrávali bez výskoku. Najvyrovnanejšie rozde-
lenie druhov výskokov v priebehu zápasu sme zistili u prihrávajúcich smečiarov 
(PS). Na druhej strane nahrávka vo výskoku je dominantným druhom výskoku 
u nahrávačov u ktorých je výskok pri útočnom údere výnimočný čo logicky vy-
plýva z hernej funkcie. 
 

Tabuľka 1  Frekvencia výskytu výskokov v sete a v zápase 
 Prihrávajúci 

smečiar 
Blokár Diagonálny 

hráč 
Nahrávač Libero 

Celkový 
počet vý-
skokov za 
set 

Min 
Max 
 
Priem

10 
26 

 
18 

13 
30 

 
19,5 

12 
35 

 
22 

15 
32 

 
23,5 

0 
0 
 

0 
Celkový 
počet vý-
skokov za 
zápas 

Min 
Max 
 
Priem

41 
116 

 
76 

61 
101 

 
81 

 

57 
109 

 
83 

68 
108 

 
88 

0 
0 
 

0 
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22 
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Analýza frekvencie výskytu rýchlych presunov v priebehu zápasu a setu v jed-
notlivých herných funkciách 
 

Rozlišovali sme rýchle presuny hráčov do 3 metrov a nad 3 metre. Podľa pred-
pokladov sme zistili najvyššiu frekvenciu rýchlych presunov u libera 
a nahrávačov (tab. 2). Libero je špecialista na obranu v poli a z jeho funkcie vy-
plýva prihrať aj tie lopty nahrávačovi, ktoré neletia len do jeho zóny bránenia. 
Z hernej funkcie nahrávača vyplýva, že je v kontakte s loptou v podstate vždy 
pri druhom odbití lopty v rámci družstva a prilietajúca lopta po príjme podania 
či po obrane v poli nesmeruje vždy presne na rozhranie zón 2 a 3. V mnohých 
prípadoch sa tak nahrávač musí k miestu realizácie nahrávky rýchlo premiestniť. 
Diagonálny hráč a prihrávajúci smečiari na rozdiel od blokárov hrajú aj 
v zadných zónach, kde početnosť rýchlych presunov narastá. U blokárov nižší 
počet rýchlych presunov ovplyvňuje skutočnosť, že sme blokárske presuny na 
okraj siete do tejto kategórie nezaradili. Hodnotené boli pri výskokoch 
v kategórii výskoky na blok po presune. Tak isto blokári hrajú v zadných zónach 
len v jednom postavení pri vlastnom podaní. Vo všetkých špecializáciách pre-
vládajú rýchle presuny do 3 metrov približne v pomere 1 : 3-4 s výnimkou blo-
károv (obr 2). 
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Tabuľka 2  Frekvencia výskytu rýchlych presunov v sete a v zápase 
 
 Prihrávajúci 

smečiar 
Blokár Diagonálny 

hráč 
Nahrávač Libero 

Celkový 
počet  
rýchlych 
presunov 
za set 

Min 
Max 
 
Priem 

9 
16 
 
13 

4 
17 
 
6 

9 
21 
 
19 

14 
31 
 
22,5 

14 
38 
 
26 

Celkový 
počet  
rýchlych 
presunov  
za zápas 

Min 
Max 
 
Priem 

37 
38 
 
58 

17 
57 
 
37 

42 
96 
 
69 

64 
112 
 
88 

42 
96 
 
69 

 
 
 

 
  
Obrázok 2   Frekvenčný výskyt rýchlych presunov v priemere za set 

v jednotlivých herných funkciách 
 
 
Analýza frekvencie výskytu pohybových reťazcov v priebehu zápasu a setu 
v jednotlivých herných funkciách 
 

Zisťovali sme aké sú najčastejšie pohybové činnosti hráčov v jednotlivých her-
ných funkciách po rýchlych presunoch a jednotlivých druhov výskokov (Obr. 3). 
Zistili sme, že vo všetkých herných funkciách po rýchlych presunoch na kratšiu 
i dlhšiu sledovanú vzdialenosť hráči vo viacej ako 58 % (DH po presunoch nad 
3 m) až v 92 % (blokári po presunoch do 3 m) prípadoch pokračujú v ďalšej 
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činnosti. Po jednotlivých výskokoch hráči vykonávajú ďalšiu lokomóciu v 40 % 
(PS po blokárskom výskoku po presune - BVPP) až v 67 % prípadoch (B po po-
daní vo výskoku - VP). Špecifikom je činnosť po nahrávke vo výskoku – VN, 
kde sme zaregistrovali následnú pohybovú činnosť len u nahrávačov ale až v 95 
% prípadov. 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

PS
B
DH
N
L

PS 78 65 48 53 40 60 0

B 92 84 46 60 55 67 0

DH 77 58 50 45 60 57 0

N 88 75 61 66 57 67 95

L 59 77 0 0 0 0 0

presun do 3 m presun nad 3 m VUU VB BVPP VP VN

 
 
Obrázok 3   Relatívny výskyt nadväzujúcich pohybových činností po výskokoch 

a rýchlych presunoch u jednotlivých herných funkcií 
 
 
ZÁVER 
Z výsledkov nášho výskumu vyplýva, že pohybové činnosti hráčov 
v jednotlivých herných funkciách sú rozdielne. Tieto poznatky o vybraných pa-
rametroch vonkajšieho zaťaženia hráčov v zápase by sa mali uplatniť aj pri plá-
novaní obsahu tréningových jednotiek. Myslíme tým rešpektovanie participácie 
jednotlivých pohybových činností na individuálnom hernom výkone a ich vyko-
návanie v priestoroch (zónach) ihriska, kde ich hráči jednotlivých herných funk-
cií realizujú. Naše sledovania sú však zamerané len na určenie početnosti a dru-
hu realizovaných pohybových činností.  
Pri celkovom hodnotení pohybového zaťaženia hráčov v jednotlivých herných 
funkciách je vhodné rozlíšiť tri funkcie hráčov. Sú to útočníci (PS, DH a B), na-
hrávači a libero. Medzi týmito tromi funkciami sú najväčšie rozdiely.  
U útočníkov dominuje výskok predovšetkým pri blokovaní a útočnom údere, 
nasledujú rýchle presuny do 3 m. V menšej miere sú to presuny na dlhšiu vzdia-
lenosť ako 3 m. Zistili sme, že u všetkých útočníkov po rýchlych presunoch na 
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hrávači a libero. Medzi týmito tromi funkciami sú najväčšie rozdiely.  
U útočníkov dominuje výskok predovšetkým pri blokovaní a útočnom údere, 
nasledujú rýchle presuny do 3 m. V menšej miere sú to presuny na dlhšiu vzdia-
lenosť ako 3 m. Zistili sme, že u všetkých útočníkov po rýchlych presunoch na 
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činnosti. Po jednotlivých výskokoch hráči vykonávajú ďalšiu lokomóciu v 40 % 
(PS po blokárskom výskoku po presune - BVPP) až v 67 % prípadoch (B po po-
daní vo výskoku - VP). Špecifikom je činnosť po nahrávke vo výskoku – VN, 
kde sme zaregistrovali následnú pohybovú činnosť len u nahrávačov ale až v 95 
% prípadov. 
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kratšiu i dlhšiu sledovanú vzdialenosť hráči vo viacej ako v 58 % (DH po presu-
noch nad 3 m) až v 92 % (blokári po presunoch do 3 m) prípadov pokračujú 
v ďalšej činnosti. Po jednotlivých výskokoch hráči vykonávajú ďalšiu lokomó-
ciu v 40 % (PS po blokárskom výskoku po presune - BVPP) až v 67 % prípa-
doch (B po podaní vo výskoku - VP). 
Špecifikom nahrávačov je častý výskok pri nahrávke, ktorý tvorí približne 60 % 
všetkých výskokov čo je až 50 % zo všetkých výskokov nahrávača. Tieto vý-
skoky nie sú realizované s maximálnym úsilím a slúžia k zrýchleniu a zatajeniu 
smeru nahrávky, kľúčovej hernej činnosti nahrávača. Pre tréningový proces je 
dôležité poznanie, že nahrávka je realizovaná predovšetkým po rýchlom presune 
a po nej nasleduje často krát rýchly presun na vykrytie vlastného útočiaceho 
hráča. Rýchlych presunov vykonajú nahrávači najviac zo všetkých herných 
funkcií (v priemere 88 krát za zápas). 
Z hernej funkcie libera je logické, že sme nezaznamenali žiadne výskoky. Pohy-
bové činnosti sú tak zúžené len na rýchle presuny poprípade rôzne pády, ktoré 
sme však v našom výskume neregistrovali. Za dôležité, z hľadiska prenosu do 
tréningového procesu, považujeme zistenie, že po rýchlych presunoch nasleduje 
až v 77 % prípadoch následný rýchly presun. 
Výsledky našej štúdie potvrdili potrebu špecifikovať tréningové zaťaženie hrá-
čov v kondičnej i hernej príprave v jednotlivých herných funkciách na základe 
poznania zaťaženia hráča v zápase. 
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EXTERNAL LOAD PARAMETERS OF SELECTED PLAYERS IN THE 
INTERNATIONAL VOLLEYBALL OF MEN  
 
Vladimír Přidal -  Department of Games, Faculty of Physical Education & 
Sport, Comenius University in Bratislava 
Michal Klačan - Department of Games, Faculty of Physical Education & Sport, 
Comenius University in Bratislava 
 
SUMMARY  
In our contribution we analyse selected parameters of the external loads of play-
ers in the international volleyball men. We focused on analysing frequency jump 
over set and match from the perspective of their implementation in various of 
individual skill, frequency of fast movements and frequency of motion se-
quences in each game players specializations. We found that physical activity 
players in each game put locomotion is different. We confirmed by objective 
indicators of the game players need to apply specialized training load in individ-
ual players' functions.  
 
Key words: international volleyball, men, outdoor load game functions 
 
Práca je súčasťou výskumnej úlohy Modelovanie technického a kondičného pro-
filu mladých hráčov pre rôzne hráčske funkcie v športových hrách VEGA č. 
1/4507/07. 
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VYBRANÝCH HRÁČOV 
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Kľúčové slová: futsal, herná aktivita, herné činnosti jednotlivca, hráčske funkcie 
 
 
 
ABSTRAKT 
V príspevku sa zaoberáme analýzou hernej aktivity vybraných hráčov v troch 
záverečných zápasoch ME 2007 vo futsale. Hodnotili sme dva parametre pri 
každej z piatich sledovaných herných činností hráčov rôznych hráčskych funk-
cií. Zistili sme niektoré špecifiká pri využívaní sledovaných herných činností 
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ZHS 4-0 - stopéri, krajní hráči; 
ZHS 2-2 – obrancovia, útočníci (Sampedro, 1997; Burns, 2003; Pakusza, 2004). 
Podľa Holienku (2007), súhrn všetkých herných činností hráča v zápase, ktoré 
realizuje s loptou, charakterizujú jeho technický (zručnostný) profil. Tento zruč-
nostný profil je možné charakterizovať aj ako hernú aktivitu hráča. 
 
CIEĽ 
Cieľom príspevku je analýzou hernej aktivity a vybraných parametrov sledova-
ných herných činností hráčov rôznych hráčskych funkcií vo futsale zistiť štruk-
túru herných činností a tým poskytnúť podklady na efektívne plánovanie obsahu 
prípravy podľa hráčskych funkcií. 
 
ÚLOHY 
Z cieľa práce vyplývajú nasledovné úlohy: 

1. Zaznamenať hernú aktivity a určené parametre sledovaných herných čin-
ností vybraných hráčov. 

2. Spracovať a porovnať získané výsledky. 
3. Navrhnúť odporúčanie pre adekvátne plánovanie tréningového procesu 

hráčov rôznych hráčskych funkcií vo futsale. 
 
METODIKA  
Charakteristika súboru 
Pozorovanie sme realizovali v troch záverečných zápasoch ME 2007 vo futsale, 
ktoré sa konali v novembri 2007 v Portugalsku (tab. 1) 
 
Tabuľka 1 Sledované zápasy 
Č. zápasu Zápas Výsledok Polčas Druh zápasu 

1. Taliansko - Rusko 2:0 1:0 Semifinále 
2. Španielsko - Portugalsko 2:2 0:0 Semifinále 
3. Taliansko - Španielsko 1:3 0:1 Finále 

 
Tabuľka 2    Charakteristika sledovaných hráčov 
Sledovaný 
hráč Hráčska  funkcia Družstvo Č. zápasu 
Malyshev Krajný hráč Rusko 1. 
Shayakhmetov Libero Rusko 1. 
Ricardinho Stopér Portugalsko 2. 
Marcelinho Stopér Portugalsko 2. 
Grana Stopér Taliansko 1., 3. 
Foglia Pivot Taliansko 1., 3. 
Kike Stopér Španielsko 2., 3. 
Daniel Krajný hráč Španielsko 2., 3. 
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Vo vybraných zápasoch sme sledovali dvoch hráčov z každého družstva. Hráč-
ske funkcie jednotlivých hráčov vyplývali aj z preferovaného základného herné-
ho systému (ZHS). Kým Rusko preferovalo ZHS 1-2-1 (hráčske funkcie: libero- 
krajní hráči- pivot), ostatné družstvá hrali v ZHS 4-0 (stopéri – krajní hráči). 
 
Metódy získavania výskumných údajov 
Na získanie výskumných údajov sme využili metódu nepriameho pozorovania. 
Na hodnotenie sledovaných ukazovateľov sme vytvorili záznamový hárok her-
nej aktivity hráča vo futsalovom zápase, kde sme zaznamenávali kvantitatívne 
ukazovateľ a dva vybrané parametre sledovaných herných činností jednotlivca 
(HČJ) s loptou (tab. 3). 
 
Tabuľka 3  Záznamový hárok hernej aktivity hráča vo futsalovom zápase 
 

HČJ Parameter Počet Suma 
do 15 m     Prihrávanie nad 15 m     
po zemi     Preberanie lopty zo vzduchu     
do 5 m     Vedenie lopty nad 5 m     
čelné     Obchádzanie súper bočné, chrbtom     

z bránkového územia     
Streľba mimo bránkového 

územia     

konštruktívne     Odoberanie lopty deštruktívne     
 
Metódy vyhodnocovania výskumných údajov 
Na vyhodnotenie získaných výsledkov sme použili základné matematicko – šta-
tistické metódy, metódu logických záverov, indukciu, dedukciu, analýzu 
a syntézu. 
 
VÝSLEDKY 
Výsledky analýzy hernej aktivity a parametrov vybraných herných činností jed-
notlivca uvádzame v tabuľke 4.  
Celkové hodnotenie jednotlivých herných činností: 

 Prihrávanie – priemerný počet prihrávok bol 50,5 s veľkým variačným 
rozpätím (88). Minimálny počet prihrávok bol 4 (Foglia), čo ovplyvnil aj 
kratší hrací čas hráča v 2 polčase sledovaného zápasu. Až v troch prípa-
doch sme zaznamenali viac ako 80 prihrávok za zápas (boli to hráči, ktorí 
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Vo vybraných zápasoch sme sledovali dvoch hráčov z každého družstva. Hráč-
ske funkcie jednotlivých hráčov vyplývali aj z preferovaného základného herné-
ho systému (ZHS). Kým Rusko preferovalo ZHS 1-2-1 (hráčske funkcie: libero- 
krajní hráči- pivot), ostatné družstvá hrali v ZHS 4-0 (stopéri – krajní hráči). 
 
Metódy získavania výskumných údajov 
Na získanie výskumných údajov sme využili metódu nepriameho pozorovania. 
Na hodnotenie sledovaných ukazovateľov sme vytvorili záznamový hárok her-
nej aktivity hráča vo futsalovom zápase, kde sme zaznamenávali kvantitatívne 
ukazovateľ a dva vybrané parametre sledovaných herných činností jednotlivca 
(HČJ) s loptou (tab. 3). 
 
Tabuľka 3  Záznamový hárok hernej aktivity hráča vo futsalovom zápase 
 

HČJ Parameter Počet Suma 
do 15 m     Prihrávanie nad 15 m     
po zemi     Preberanie lopty zo vzduchu     
do 5 m     Vedenie lopty nad 5 m     
čelné     Obchádzanie súper bočné, chrbtom     

z bránkového územia     
Streľba mimo bránkového 

územia     

konštruktívne     Odoberanie lopty deštruktívne     
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rozohrávali akcie pri presilovej hre s brankárom za nepriaznivého stavu). 
Až 85% prihrávok bolo realizovaných na vzdialenosť do 15 m. 

 Preberanie lopty – priemerný počet preberania lopty bol 41,8 
s variačným rozpätím až 69. Až 96 % preberaní lopty sa realizovalo po 
prihrávkach po zemi. U piatich hráčov sme nezaznamenali ani jedno pre-
beranie lopty zo vzduchu. 

 Vedenie lopty – priemerný počet vedenia lopty v zápase bol 10,4 a z toho 
77 % na vzdialenosť do 5 m. 

 Obchádzanie súpera – priemerný počet obchádzania súpera bol 4,2. 
Hráči častejšie sa pokúšali o obchádzanie v čelnom postavení. Najaktív-
nejším bol Foglia vo finálovom zápase (13 pokusov). 

 Streľba – priemerný počet streleckých pokusov bol 4,3. Väčšina strelec-
kých pokusov bola realizovaná spoza bránkového územia a väčšine sle-
dovaných prípadov (8) sa hráči min. 5 – krát za zápas pokúsili 
o zakončenie. 

 Odoberanie lopty – priemerný počet odoberaní bol 7,9, približne rovna-
kým podielom konštruktívneho a deštruktívneho odoberania. Najaktívnej-
ším bol Shayakhmetov (20x). 

 
Hodnotenie hernej aktivity podľa hráčskych funkcií: 
Libero – vzhľadom na fakt, že v obrannej fáze je to hráč, ktorý je najbližšie 
k vlastnej bráne je logické, že bol najaktívnejším pri odoberaní lopty, pričom 
dominovalo deštruktívne odoberania (dôraz na bezpečnosť). Pri prihrávaní 
a preberaní lopty patril k najaktívnejším hráčom (bezpečné rozohrávanie) a jeho 
aktivita pri obchádzaní a streľbe bola nadpriemerná. 
Pivot – vzhľadom na to, že v útočnej fáze sa pohybuje v prehustenom priestore 
je jeho herná aktivita nižšia. Je zaujímavé, že sa často pokúšal o obchádzanie 
súpera (13x). 
Krajní hráči – boli priemerne aktívni vo všetkých herných činnostiach, zapájali 
sa do medzihry, pokúšali sa aj o získanie priestoru vedením lopty ako aj 
o odoberanie lopty v obrannej fáze hry. 
Stopéri – boli aktívni v medzihre (bezpečná rozohrávka), priemerní pri obchá-
dzaní, ale všetci aktívni pri streľbe spoza bránkového územia. V obrannej fáze 
okrem Granu aktívny aj pri odoberaní lopty. 
 
ZÁVERY 
Na základe výsledkov analýzy môžeme konštatovať, že: 

 Dôležitou a najčastejšie využívanou hernou činnosťou pre všetky hráčske 
funkcie je prihrávanie v jednoduchom reťazci herných činností 
s preberaním lopty. Najmä od libera a stopérov sa vyžadujú aj prihrávky 
na viac ako 15 m. 

 Dominuje vedenie lopty do 5 m a využívajú je najmä krajní hráči. 
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 Obchádzanie súpera je dôležitým predpokladom prečíslenia. Je potrebné 
sa mu venovať na všetkých hráčskych postoch. 

 Vzhľadom na vyspelosť družstiev v obrannej fáze dominovala streľba 
spoza bránkového územia, kde boli aktívni hráči všetkých hráčskych 
funkcií. 

 Odoberanie lopty dominuje u hráčov, ktorí v obrannej fáze sú bližšie 
k vlastnej bráne (libero, stopéri), ale aktívny by mali byť aj krajní hráči. 

Potrebné ja ale uvedomiť si skutočnosť, že aktivitu sledovaných hráčov v istej 
miere ovplyvnili aj špecifické taktické varianty hry - spôsob striedania, obranný 
a útočný herný systém (napr. presilová hra s brankárom), špecifické úlohy pre 
hráčov v obrannej a útočnej fáze hry (snaha o hru 1:1) a pod. 
Predpokladáme aj na základe tohto výskumu, že univerzalizácia hráčov vo futsa-
le je veľmi dôležitá a na vrcholnej úrovni vo väčšine zápasových situácií potreb-
ná. Vzhľadom na málo výskumných materiálov zo sledovanej problematiky vo 
futsale odporúčame aj naďalej sa venovať analýzam hernej aktivity pre presnej-
šie určenie požiadaviek pre jednotlivé hráčske funkcie. 
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Tabuľka 4 Výsledky analýzy hernej aktivity hráčov vo futsale 
 

Prihrávanie Preberanie lopty Vedenie lopty 
Hráč Hráčska 

funkcia Č.zápasu
do 

15m
nad 
15m Suma po 

zemi
zo 

vzduchu Suma do 
5m 

nad 
5m Suma

Shayakhmetov libero 1. 75 11 86 56 0 56 14 6 20 
1. 3 1 4 10 1 11 3 1 4 Foglia pivot 3. 25 2 27 31 4 35 9 2 11 

Malyshev 1. 48 8 56 44 2 46 11 4 15 
2. 45 4 49 38 0 38 9 4 13 Daniel 

krajný 
hr. 

3. 29 7 36 24 6 30 10 3 13 
1. 29 8 37 24 2 26 2 6 8 Grana 3. 82 10 92 80 0 80 15 1 16 
2. 56 28 84 70 0 70 5 0 5 Kike 3. 37 9 46 25 2 27 2 1 3 

Ricardinho 2. 54 4 58 53 0 53 8 2 10 
Marcelinho 

stopér 

2. 26 5 31 27 3 30 7 0 7 

Prihrávanie Preberanie lopty Vedenie lopty 
Štatistický ukazovateľ do 

15m
nad 
15m Suma po 

zemi
zo 

vzduchu Suma do 
5m 

nad 
5m Suma

aritmetický priemer 42,9 8,1 50,5 40,2 1,7 41,8 8,0 2,5 10,4 
minimum 3 1 4 10 0 11 2 0 3 
maximum 82 28 92 80 6 80 15 6 20 

variačné rozpätie 79 27 88 70 6 69 13 6 17 
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Tabuľka 4  (pokračovanie) Výsledky analýzy hernej aktivity hráčov vo futsale 
 

Obchádzanie Streľba Odoberanie lopty
Hráč Hráčska 

funkcia Č.zápasu
čelné bočné, 

chrbtom Suma z BÚ mimo 
BÚ Suma konštr. deštruk. Suma

Shayakhmetov libero 1. 7 1 8 2 3 5 5 15 20 
1. 3 0 3 0 3 3 6 3 9 Foglia pivot 3. 9 4 13 0 5 5 1 1 2 

Malyshev 1. 2 0 2 0 1 1 1 1 2 
2. 2 2 4 0 8 8 8 3 11 Daniel 

krajný 
hr. 

3. 2 1 3 1 2 3 5 1 6 
1. 1 3 4 1 4 5 0 1 1 Grana 3. 2 1 3 1 4 5 2 0 2 
2. 1 0 1 0 5 5 2 3 5 Kike 3. 2 0 2 0 2 2 8 7 15 

Ricardinho 2. 3 3 6 1 4 5 5 4 9 
Marcelinho 

stopér 

2. 1 0 1 0 5 5 5 8 13 

Obchádzanie Streľba Odoberanie lopty
Štatistický ukazovateľ 

čelné bočné, 
chrbtom Suma z BÚ mimo 

BÚ Suma konštr. deštruk. Suma

aritmetický priemer 3,1 1,3 4,2 0,5 3,8 4,3 3,8 3,9 7,9 
minimum 1 0 1 0 1 1 0 0 1 
maximum 9 4 13 2 8 8 8 15 20 

variačné rozpätie 8 4 12 2 7 7 8 15 19 
 
 
 
ANALYSIS OF PLAY ACTIVITY OF SLECTED PLAYERS IN FUTSAL 
EUROPEAN CHANPIONCHIPS 2007 
 

Zsolt Pakusza - Department of Games, Faculty of Physical Education & Sport, 
Comenius University in Bratislava 
 
 

ABSTRACT 
In our report we are analyzing game activity of chosen players in last 3 games at 
European Championship 2007in futsal. We were rating 2 parameters in each of 
5 watched gaming activities of players at the different playing positions. We 
found out some particularities of using watched gaming activities according to 
the positions of the players. Also presented results are confirming importance of 
universality of the players in futsal. 
 
Key words: futsal, play activity, individual skills, player position. 
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Key words: basketball, playmaker, defense 
 
 
ABSTRACT 
In a basketball match, playmaker has an irreplaceable function. He controls his 
team-mates in an offensive play. He is an extended hand of a coach in a match. 
Our hypothesis was that the way of playmaker guarding influences the result of 
a match. The aim was to contribute to the knowledge on the impact of the way 
of guarding of an attacking playmaker in a basketball match on his offensive 
performance, the one of his team and the overall result in the match. A qualita-
tive assessment scale for the defending activity of a player in a basketball match 
was created. We professionally evaluated 10 matches of Men’s Euroleague in 
the season 2007/08 using an analysis of digital recordings and the incidence of 
the ways of a playmaker guarding was recorded. We came to the conclusion that 
playmakers of the winning teams were defended more weakly than the ones of 
the defeated teams in nine out of the ten examined matches. The ways of de-
fending the attacking playmakers markedly influenced their game performance 
as well as the one of their teams. 
 
INTRODUCTION 
In basketball we differentiate three player’s functions: playmaker, wing and cen-
tre (Pětivlas et al., 2008). The profile of a player of a certain post is character-
ized by technical, tactical, conditional as well as psychological (personality) pre-
requisites along with the fulfillment of basic anthropometric measures such 
as body height, body construction and body weight (Mačura, 2007). 
Playmaker is most frequently the fastest player of the team (Tsitskaris et al., 
2003) and that is why he is usually responsible also for defending the playmaker 
of the opponent’s team. He is responsible for controlling the offensive play; 
therefore, the most stable performance of both complex game and individual 
character is required from him. The ability to permanently present a certain level 
of fitness and also coordination prerequisites belongs to his inseparable attrib-
utes (Stonkus, 2003; Mačura, 2004). He very often influences the defensive 
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play. In an offensive play, he must be able to have control over the playing 
tempo of his team, to be able to feel what should be done at the right moment 
(Wootten, 1992). 
For example, upon pressing defense he directs and guides the dribbling player to 
sandwiching, he gives signal specifying the way of defending, he is responsible 
for the transfer of information from the trainer to his teammates on the play-
ground. He is an extended hand of the coach on the field. 
Frequency and success of offensive activities of a playmaker upon terminating 
the offensive phase are different (Table 1). Their rate of success of two-point 
shots is much lower than in underneath players, which can be substantiated 
largely by the lower distance of the starting position of underneath players from 
the basket. Efficiency of free throw shoots in playmakers is significantly higher 
than in wings (Tsitskaris et al., 2002), or in female playmakers it is comparable 
with other player’s posts - wing and centre (Argaj – Tománek, 1997). 
 
Table 1 Parameters of two-point and three-point shots according to posts (Tsit-

skaris et al., 2002) 
 

 TYPE OF SHOOTING 
 TWO-POINT SHOTS THREE-POINT SHOTS 
 SUCCESS- 

FUL 
TOTAL % SUCCESS- 

FUL 
TOTAL % 

 M - SD M - SD M - SD M - SD M - SD M - SD 
1 194.4 150.4 426.8-325.9 43.99a - 7.12 140.8 - 78.12 398 - 220.3 34.01 - 4.96 

2+3 293 - 187.8 641.4-402 45.92 - 2.25 154b - 76.82 434.2b - 227.8 35.76 - 2.61 

4+5 334.2 - 234.7 633.2-517.5 56.34a - 9.10 35.4b - 16.47 100.2b - 52.9 37.68 - 6.30 
 

Legend 
1 – playmaker, 2+3 – wing, 4+5 – underneath player 
a Statistically significant difference between wings and playmakers 
b Statistically significant difference between wings and underneath players 
 
As a way-out for the creation of typology of playmakers we can differentiate 
two pure types of playmakers: 

• playmaker, who mainly directs the offensive play of his team, and rarely 
terminates the offensive phase of his team; 

• terminating playmaker, who focuses more on scoring points than control-
ling the play of his team. 

However, there are also playmakers, who primarily direct the play of their team 
in offense and in case that the teammates do not know how to achieve points 
during several offensive phases; they mainly successfully terminate the play. We 
can speak of a mixed type of playmaker, who is the most required one by 
coaches. 
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From the point of view of the defensive team it is easier to defend the pure type 
of playmaker than the mixed one, whose play is more variable and potentially 
surprising. In case of a mixed type, the defending opponent in this defensive 
phase does not know whether he will be more ball handling and controlling the 
play of his team, or will be active towards the basket with the aim to score a 
point, or pass the final ball to any of the cutting teammates. 
In any case, playmaker is the „soul“ and „engine“ of the team (Mačura, 1990; 
1994). In the past, playmaker was sometimes designated as “central” playmaker. 
According to Alford - Schilling (1995), some coaches say that a team with poor 
players, but a good playmaker, can win, but a team with strong players and weak 
playmaker can even though loose. 
Unbalanced distribution of termination of offensive actions in an offensive 
phase of the game according to the posts (Mexas et al., 2005) in favor of exter-
nal players evoked a question, whether defending a playmaker in basketball in-
fluences his rate of success and efficiency of his team. 
 
AIM 
The aim of work was to contribute to the knowledge on the way of defending an 
attacking playmaker in a basketball match on his offensive performance, on the 
performance of his team and on the overall result in the match. 
 
HYPOTHESIS  
Defending a playmaker influences the result of a match. Various ways of de-
fending a playmaker influence his possibility to direct his teammates in an of-
fensive play; they influence the rate of success of termination of attacking and 
thus also the overall result of the match. 
We were interested in whether the application of various ways of defending an 
offensive playmaker could negatively influence his game performance, the game 
performance of his team and the overall result of the match. 
 
TASKS 
In order to fulfill the aim the following tasks were set: 

1. to create a qualitative evaluating scale for defending a playmaker in a 
basketball match, 

2. by means of an analysis of digital recordings of selected basketball 
matches to professionally evaluate and record the occurrence of the speci-
fied ways of defending a playmaker, 

3. to find out and evaluate the game performance of a playmaker and the 
game performance of his team both in a match and in a season, 

4. to attempt to find a relationship between the way of defending a play-
maker and his game performance and the game performance of his team. 
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METHODS  
Characterization of the research situation 
We were investigating into the relationship between the way the playmaker was 
defended in a match and: 

• his game performance, 
• the game performance of his team. 

 

We analyzed digital recordings, evaluated them professionally and recorded the 
occurrence and effectiveness of the found ways of defending playmakers of both 
teams in the recording form. We assessed the defending of playmakers based on 
the evaluating scale prepared in advance. We observed 10 selected matches of 
Euroleague in the season 2007/2008. 
Having finished the analyses of matches we processed using mathematic and 
statistic methods and evaluated the primary data from recording forms. Then we 
assessed the game performance of all examined playmakers using the selected 
method. We focused on the game performance in the given match and the aver-
age game performance of a playmaker in the whole season. We proceeded in the 
same way in all examined teams. We assessed the game performance in the ob-
served match and the average game performance of the team during the whole 
season. In conclusion, we used the given method to deduce the existence and 
significance of the relationship between the results characterizing the way and 
degree of defending a playmaker and the results of the game performance. 
 
Characteristics of the examined group 
Our research was focused on the play of playmakers in the matches of the top 
European club competition of men – Euroleague in the season 2007/2008. The 
examined competition was chosen because of its high quality, character of play 
and availability of digital recordings from the matches. 
 
The following matches were examined: 
 

Top 16 
CSKA Moscow – AXA FC Barcelona   (72 – 55) 
Unicaja – CSKA Moscow   (72 – 67) 
Lottomatica Roma – CSKA Moscow   (54 – 82) 
CSKA Moscow – Unicaja   (93 – 70) 
AXA FC Barcelona – CSKA Moscow   (64 – 62) 
 
Play-off 
CSKA Moscow – Olympiacos   (74 – 76) 
Olympiacos – CSKA Moscow   (73 – 83) 
CSKA Moscow – Olympiacos   (81 – 56) 
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Our research was focused on the play of playmakers in the matches of the top 
European club competition of men – Euroleague in the season 2007/2008. The 
examined competition was chosen because of its high quality, character of play 
and availability of digital recordings from the matches. 
 
The following matches were examined: 
 

Top 16 
CSKA Moscow – AXA FC Barcelona   (72 – 55) 
Unicaja – CSKA Moscow   (72 – 67) 
Lottomatica Roma – CSKA Moscow   (54 – 82) 
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Final four 
Tau Ceramica – CSKA Moscow   (79 – 83) 
Maccabi Elite Tel Aviv – CSKA Moscow  (77 – 91) 
 
In these matches we analyzed the play and effectiveness of defending of play-
makers specified in Table 2. 
 
Table 2 Characteristics of examined playmakers 
 

Club Name Date of birth Body height 
CSKA Moscow Theodoros Paploukas 1977 200 
 Jon Robert Holden 1976 185 
Lottomatica Roma Roko-Leni Ukic 1984 196 
 Ibrahim Jaaber 1984 188 
AXA FC Barcelona Pepe Sanchez 1977 192 
 Jaka Lakovic 1978 186 
Unicaja Bojan Popovic 1983 190 
 Carlos Cabezas 1980 186 
 Terrel Castle 1972 182 
Olympiacos Roderick Blackney 1976 186 
 Milos Teodosic 1987 195 
Maccabi Elite Tel Aviv Will Bynum 1983 183 
 Vonteego Cummnigs 1976 190 
Tau Ceramica Pablo Prigioni 1977 193 
 Zoran Planicic 1982 199 

 
Data mining 
The primary data were obtained using the method of digital recording and the 
method of analyzing basketball matches with a focus on the specified game ac-
tivities of defending players and attacking playmakers. 
 
Method of obtaining the data on defending playmakers in a match 
In order to obtain the necessary primary data on defending playmakers in a 
match a recording form containing critical cases suitable for assessing the qual-
ity of defending playmakers in a match was elaborated. Selected critical cases 
occurring in matches were recorded in the recording form using the method of 
expert appraisal. The recording form contained: 
 

a) general information: 

• name of the team, 
• part of the competition, round, 
• list of playmakers of teams with numbers, 
• order number of the quarter of the match. 
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b) specific information, i.e. critical cases observed in a match: 
1. type of offense of attacking team: 

- fast counterattack, 
- secondary counter-attack, 
- set attack, 

2. defensive game system of defending team: 
- pressing (personal defending system), 
- zone defensive system, 
- combined defensive system, 

3. lost balls of the playmaker of the attacking team: 
- loss of ball when dribbling, 
- loss of ball when passing, 
- loss of ball in other situation, 
- all the previous cases, 

4. playmaker’s assists, 
5. termination of an attack by the attacking team: 

- successful termination of attack (termination of attack by suc-
cessful two-point and three-point shots, successful free throw 
shooting), 

- unsuccessful termination of an attack (termination of an attack of 
the team without shooting, i.e. by loosing the ball, unsuccessful 
shot, unsuccessful free throws), 

6. the method of defending a playmaker of the attacking team in the given 
attack, by allotting qualitative degrees A, B, or C (based on the evaluating 
scale for the assessment of defending the playmaker described below). 

 
Notes: 

- All critical cases were recorded in each attack (offensive phase of the 
match) of both teams. If the attacking team after a shooting attempt re-
bounded the ball and immediately or in the closest moments was shooting 
at a basket again, we considered it a single attacking action. If the attack-
ing team rebounded the ball after a shooting attempt, and it crossed over 
to a set attack, we recorded it as another (new) attacking action. 

- The player who controlled the play of the team was considered the play-
maker. It was found based on the information on the team, players, or by 
observing the matches of the given team. A team has more than one 
playmaker, mostly two. If in the given offensive phase one playmaker of 
the team was situated in the field, he was allotted a qualitative grade, i.e. 
the way the playmaker was defended. If in the same offensive phase two 
playmakers of the team were situated in the field, the qualitative grade of 
defending was allotted to each of them separately. 
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- Data recorded during the teams’ fast breaks were not included in the proc-
essing and evaluation of data, since it was not always possible to thor-
oughly assess all observed main critical cases from the digital recording 
of matches. Processing and assessing of defending of playmakers was 
thus related only to set attacks, or secondary attack. 

- The main critical factors were determined the following ones: the type of 
attack, termination of an attack, and the way of defending the playmaker. 
The type of defensive game system of the team, lost balls and assists of 
the playmaker were considered complementary. These complementary 
factors were not assessed in our work. 

 
Assessment scale of defending a playmaker 
The assessment scale of defending a playmaker in a basketball match containing 
three qualitative grades of defending a playmaker was elaborated and compiled 
based on the study of domestic and foreign literature dealing with the issues of 
defending in basketball in general, such as Hlasica (1996), consultancy with 
basketball experts, players and coaches, and our own player’s and coach’s ex-
perience. 
 
 
Assessing the grade of defending a playmaker 
Way of defending A: a defense hindering the activity of a playmaker (the best 

defense) 
In order to allot the qualitative grade of the type of defending A, the presence of 
the characteristic activity of a defending player was needed. 
 

Characteristic attacking activities of a playmaker: 
- playmaker is unsuccessful upon getting free without a ball (upon  ball 

handling and passing from out of the bounds, in the course of an attack), 
i.e. he does not know how to get free for receiving the passed ball by a 
teammate, 

- playmaker is not successful upon getting free with a ball, 
- playmaker does not know how to „direct“ the game, how to handle the 

ball and pass it to a teammate, 
- playmaker is pressed to deal only with his own game activities (such as 

dribbling) and has no sense of the movement and actions of his team-
mates, 

- playmaker looses ball when dribbling, passing to his teammate, or in other 
situations, thus his team losing control over the ball, mainly due to defen-
sive game activities of defending the opponent’s players. 
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Characteristic defensive activities of a player defending playmaker: 
- aggressive, tight defense, applying pressure on playmaker, 
- defender defends so that the opponent does not get the ball, 
- defender „determines“ what the attacker has to do, like the direction of 

dribbling, etc. 
- defenders will prevent playmaker from doubling, 
- defender or his teammates gain the ball when defending the attacking 

playmaker. 
 
Way of defending B: a defending limiting the action of a playmaker (moder-

ately effective defense) 
The presence of characteristic activity of a playmaker and at the same time of 
the characteristic activity of defending by a defender was necessary for the al-
lotment of qualitative grade in case of the B method of defending. 
 
Characteristic offensive actions of playmaker: 

- playmaker has problems with getting free without a ball (when passing 
the ball from out of the bounds, or during an attack), i.e. he must make 
a big effort in order to get free for receiving the ball passed by his team-
mate, 

- playmaker has problems with getting free with a ball (during the transition 
to the opponent’s half, or during an attack), i.e. he makes an inadequate 
effort in order to get free while handling the ball, 

- playmaker controls and directs the play with problems, handles the ball, 
dribbles, passes the ball, etc., 

- playmaker is pressed to concentrate on his own game actions (dribbling) 
during the play, 

- playmaker must partly adjust his play to the one of the defender. 

Characteristic defensive actions of his defender: 
- tight defense (with elements of aggressive defense), 
- defensive player permanently or alternately applies pressure on attacking 

playmaker by his defensive actions; he defends tightly; he presses the 
playmaker to be attentive by being indicative of ball interception, thus de-
tracting the attention from perceptional teammates´ actions; he tipped out 
the ball under the control of a playmaker, out of the bounds behind the 
baseline or sideline, while the attacking team controls the ball, etc. 
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Characteristic defensive activities of a player defending playmaker: 
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Way of defending C: defense does not limit the play of the playmaker (the 
poorest defense) 

The presence of characteristic actions of the playmaker and at the same time of 
characteristic actions of defending by a defender was necessary in order to allot 
the qualitative grade in case of the C method of defending. 
 
Characteristic offensive plays of a playmaker: 

- playmaker has no problems with getting free without a ball (when passing 
the ball by the teammate from out of the bounds, during the attack), i.e. he 
is not pressed to make a big effort in order to get free for the ball, 

- playmaker has no problems with getting free with a ball (during the transi-
tion into the opponent’s half, during the attack), he does not make an ef-
fort to get free with a ball, 

- playmaker directs the play without any problems, he has no problem with 
handling the ball for a longer time, dribbling, or passing the ball, 

- playmaker has no problem to get, with or without the ball, to any place on 
the playground, 

- playmaker is not pressed to concentrate during the attack on performing 
his own actions (such as dribbling), 

- playmaker need not adjust his actions to the defender. 

Characteristic defensive actions of his defender: 
- in case that playmaker directly does not threaten the basket by shooting or 

cutting, defender defends the playmaker loosely and passively.  
 
Processing of the primary data 
Method of processing and evaluating the defending of playmakers in 
matches 
The primary data on defending of all observed attacking playmakers of both 
teams during each match were entered in the recording form through an addition 
of all occurrences of main critical cases. 
 
Based on the addition of the data the values related to individual teams and 
playmakers were assessed: 
 

1. occurrence in a match, which is characterized by the occurrence of 
individual ways of defending a playmaker in the match, 

2. effectiveness of defending using individual ways of defending 
playmakers in the match, i.e. percentage of the number of unsuc-
cessful attacks, when the offensive team does not shoot or its shots 
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are not successful, out of the overall number of  recorded attacks 
with the defense of the given type. 

 
Method of assessment of the overall number and effectiveness of individual 
ways of defending the playmaker 
The overall number of individual ways of defending was calculated as the sum 
of their numbers for each examined playmaker and in all observed matches. Fol-
lowing, the representation of each way of defending was expressed in percent-
age. 
Effectiveness of individual ways of defending a playmaker was calculated using 
the same procedure as in case of effectiveness of defending. Data on defending 
of all examined defenders in all matches were used as the input data. 
 
Method of processing and evaluation of the game performance of playmak-
ers and teams 
The game performance of playmakers was characterized by means of officially 
used ranking value; the game performance of teams was characterized by means 
of the number of scored points in a match. 
The game performance of all playmakers and teams in the examined matches 
was determined from the data on game statistics of the given match. 
The average game performance in the season of all examined playmakers and 
teams was determined from the data on game statistics. 
 
Method of searching for the relationship between the defense of a play-
maker and the game performance 

Relationship No. 1: The relationship between the defending of a playmaker and 
his game performance. 

In order to find out the relationship and connections between the defending of 
a playmaker and his game performance in the examined matches a statistic 
method of correlation calculation was used. The method resulted in the correla-
tion coefficient for the relationship No. 1. The following dependence was 
checked by means of the test of significance. 
Correlation was calculated between the values PDGP and DD (see below) of all 
examined playmakers in all matches. 

Relationship No. 2: The relationship between the defending of a playmaker and 
the game performance of his team. 

In order to find out the relationship and connections between the defense of 
playmakers and the game performance of his team in the examined matches a 
statistic method of correlation calculation was used. The method resulted in the 
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calculation of the correlation coefficient for the relationship No. 2. The follow-
ing dependence was checked by means of the test of significance. 
Correlation was calculated between the values PDGP of teams and the DD val-
ues DD of all playmakers within the teams, of all the examined teams and mat-
ches. 
PDGP – percentage of difference in the game performance of a playmaker, or 
a team in a match (GPM) and the average game performance of a playmaker, or 
a team in the given season (GPS), thus: 
 

((GPM-GPS)/GPS)*100=PDGP 
 
DD – degree of defense – is represented by the value, which was determined as 
characterizing the defending of a playmaker using all selected ways of defend-
ing in a match. It was calculated based on the substitution of values in the for-
mula, while the resulting number designates the relation of effectiveness of indi-
vidual ways of defending to the overall number of defenses observed in the 
match. It is calculated as the weighted average of the number of individual ways 
of defending A, B, C, where the weight is percentage of effectiveness of defend-
ing for individual ways of defending. The overall result represents the sum for 
A, B, C, thus: 
 

(a1*a2)/(a1+b1+c1)+(b1*b2)/( a1+b1+c1)+(c1*c2)/( a1+b1+c1)=DD 
 
The obtained data on the defense of a playmaker were substituted in the for-
mula: 

- the number of defenses of a playmaker in a match using the way A  (a1), 
- effectiveness of defending in a match using the way A  (a2), 
- the number of defenses of a playmaker in a match using the way B (b1), 
- effectiveness of defending in a match using the way B (b2), 
- the number of defenses of a playmaker in a match using the way C (c1), 
- effectiveness of defending in a match using the way A (c2). 

 
Relationship No. 3: The relationship between the defending of a playmaker and 

the win and loss of the team 
We determined, in what number of matches the degree of defending of play-
makers of the loosing team was higher than in the playmakers of the winning 
team and vice versa. 
The data were processed using computer software of Microsoft Word and Mi-
crosoft Excel. 
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Assessment of the results of data processing 
The results of the obtained primary data were evaluated by means of logical 
methods such as: comparison, analysis, synthesis, induction, deduction and gen-
eralization. 
 
RESULTS 
Results of the ways of defending of playmakers and their effectiveness 
From the analysis of the ways of defending playmakers it is clear that there is an 
inverse proportionality between the degree and activities of players defending 
central playmakers and the effectiveness of this defending reflecting in the ef-
fectiveness of the attack (Fig. 1). The more frequently a certain way of defend-
ing the playmaker occurred, the less effective it was. 
If a playmaker was defended more tightly (the way of defending A – defending 
preventing from the action of an attacking playmaker), then it occurred 27 times 
(1.9%) out of the total number of 1427 examined attacks with an 85.2% rate of 
success of defending the playmaker. Teams used this way of defending play-
maker of the opponent very rarely. The reason can be seen in a very high com-
plexity and risk. In order to be possible to apply such way of defending, an ade-
quate fitness preparation and a high level of defensive game actions of players 
with and without a ball on the spot as well as when moving are necessary. It has 
been proved that there is only a very small opportunity to fully eliminate 
a playmaker in offense. 
Another explaining reason of the lower occurrence of defending preventing from 
successful actions of attacking playmaker is the increased risk for the defending 
player connected with the character and mainly complexity of this defense. In 
case of failure to manage this situation by the defending player there occurs 
a plentiful superiority of players of attacking team and possibility to foul by 
a defending player. On the other hand, if the defending player succeeded in de-
fending the playmaker in such way, in the following attacking phases the de-
fended playmaker used a more cautious and wakeful play in several consecutive 
attacks, even in case of the following looser way of defending. 
In terms of time of the match, the occurrence depended on the actual need of 
teams in a match. This way of defending was used for example if a team needed 
to gain the ball, or change the rhythm of play. Also one defending preventing 
from the play of the attacking playmaker using the way of defending (A) can 
influence the action of the playmaker in the consecutive attacking phases or in 
the whole match. 
The way of defending B (defending limiting the play of the playmaker) was re-
corded 211 times, which represents 14.8% of all analyzed attacking phases of 
the examined matches. This way was successful in 149 cases, which is 70.6% 
rate of success of the playmaker using the way B. 
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Fig. 1 Quantities and effectiveness of the ways of defending playmakers in the 
examined attacks (A – the best way of defending, B – moderately effec-
tive defense, C – the poorest defense) 

 
The way of defending (B) of the attacking playmaker is a bit less demanding in 
terms of condition, but it can be considered identically demanding from the 
point of view of applied defensive actions of an individual. The risk from the 
side of the defensive team is a bit lower, since the application does not require 
running into extremes. This way of defending playmaker is a suitable means for 
keeping the attacking opponent’s playmaker under pressure for a long time dur-
ing the match. 
Effectiveness of defending of playmakers using the way C (the lowest effort of 
the defending player) was 46.5%. This way of defending was successful in 553 
out of 1189 attacks. 
From the tactical point of view it is bewildering that the highest occurrence from 
all three examined ways of defending of central playmaker was using the way of 
defending C, which gives the attacking playmakers the largest freedom in con-
trolling the game. It was effective only if the team was winning and did not need 
to exert a pressure on the opponent and to try to change the course of the game. 
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Basic supportive data, of which the levels of the figures and effectiveness of in-
dividual ways of defending playmakers were determined, are enclosed in Annex 
1 at the end of the contribution. 
 
Relationships between the defense of a playmaker and the game  
performance 
Defending a playmaker and his game performance 
Coefficient of correlation r1 among all data of the formulation of percentage of 
the difference of game performance (PDGP) of playmakers and all the data of 
the degree of defending (DD) of playmakers in the observed matches is -0.56, 
which is labeled as slightly tight correlation. Since it is a negative correlation, 
the increase in one value is accompanied by a drop of another particular value 
and vice versa, while the significance of the given dependence is -4.16 at the 
degree of freedom 38 (P < 0.001). It is a significant dependence. Objectively, it 
means that the way the attacking playmaker is defended, influences to a certain 
degree his action in the match. It proves the existence of the relationship be-
tween the way of defending of the attacking playmaker and his game perform-
ance in the match. 
 
Defending a playmaker and the game performance of his team 
Coefficient of correlation r2 among all data of the percentage formulation of the 
difference of game performance (PDGP) of playmakers of all teams and all the 
data characterizing the degree of defending (DD) playmakers of all teams in the 
examined matches is -0.83, which can be explained as moderately tight correla-
tion. It is a negative correlation, i.e. an increase in one value is always accompa-
nied by a drop of the other particular value and vice versa. The significance of 
the objective dependence is -6.31 at the degree of freedom 18 (P < 0.001). It is 
a significant dependence, too. It accrues from the fact that not only the way of 
defending the playmaker (Argaj - Rehák 2007), but also the way of defending 
the attacking playmaker influences to a certain degree the play of all his team-
mates characterized by the game performance of the team. 
Coming out of the comparison of the size of values of correlation coefficients r1 
(-0.56) and r2 (-0.83) we can state that the relationship between defending of the 
attacking playmaker and the performance of his team is stronger than the one 
between the defending of the attacking playmaker and his individual game per-
formance in the match. 
 
Defending of a playmaker and winning or loosing of his team in a match 
In nine out of ten examined matches the value of the rate of defending a play-
maker (DD) was lower in the winning team than in the loosing one. This means 
that playmakers of the winning team were defended poorer than the ones of the 
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loosing team almost in all matches. Probably, this resulted in the fact that the 
attacking playmakers who were defended better, managed the role of playmak-
ers in their team poorer and that is why their team lost their matches with the 
exception of one. This identifies that there exists a relationship between the way 
of defending of a playmaker and the win, or loss in a match. Data for the calcu-
lation of the examined relationships are shown in Annexes 2 and 3. 
 
CONCLUSIONS 
Results of our research document that playmakers of winning teams were de-
fended more weakly, than the playmakers of the loosing teams in nine of ten ex-
amined matches of the Euroleague in the competition year 2007/2008. The va-
lidity of the definition of game performance of a team was thus proved in com-
pliance with Süss (2006), who understands it as an open system created by the 
subsystems of game performance of individuals with their mutual relations. 
Methods of defending attacking playmakers markedly impacted their game per-
formance and the performance of the team. 
We thus consider the hypothesis proved. The justness of the proclaimed profes-
sional and experience knowledge, advices and recommendations of coaches 
concerning the importance of defense in basketball generally, as well as theo-
retical knowledge on the play of a playmaker, was thus proved. 
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lation of the examined relationships are shown in Annexes 2 and 3. 
 
CONCLUSIONS 
Results of our research document that playmakers of winning teams were de-
fended more weakly, than the playmakers of the loosing teams in nine of ten ex-
amined matches of the Euroleague in the competition year 2007/2008. The va-
lidity of the definition of game performance of a team was thus proved in com-
pliance with Süss (2006), who understands it as an open system created by the 
subsystems of game performance of individuals with their mutual relations. 
Methods of defending attacking playmakers markedly impacted their game per-
formance and the performance of the team. 
We thus consider the hypothesis proved. The justness of the proclaimed profes-
sional and experience knowledge, advices and recommendations of coaches 
concerning the importance of defense in basketball generally, as well as theo-
retical knowledge on the play of a playmaker, was thus proved. 
 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 13 

 56 
 

LITERATURE 
 

1. Alford, S. - Schilling, E.: Basketball guard play. Indianapolis: Master 
Press, 1995. 

2. Argaj, G. – Tománek, Ľ.: Využitie hernej štatistiky v basketbale. In: Vý-
učba a tréning v športových hrách. (The use of game statistics in basket-
ball). Ed. Viera Zaťková. Bratislava, Fakulta telesnej výchovy a športu, 
Univerzita Komenského 1997. s. 119-125. (in Slovak). 

3. Argaj, G. – Rehák, M.: Teória a didaktika basketbalu. (The theory and di-
dactics of basketball). Bratislava, Univerzita Komenského Bratislava 
2007. (in Slovak). 

4. Hlasica, D.: Škála na hodnotenie obrannej činnosti. (The scale of evalua-
tion of defense individual activities in basketball). In: Basketbalový tré-
ner, 1996, č. 2, s. 23 – 25. (in Slovak). 

5. Mačura, P.: Hráčske funkcie v basketbale (The game players´ functions in 
basketball – in Slovak). In: Slovík, J. a kol.: Teória a didaktika športových 
hier (pre učiteľské zameranie štúdia). (The theory and didactics of sport 
games for study of teachers). Vysokoškolské skriptá. Univerzita Komen-
ského. Bratislava 1990. s. 51-52. (in Slovak). 

6. Mačura, P.: Funkcie hráčov v basketbale. (The game players´ functions in 
basketball). In: Mačura, P. a kol.: Teória a didaktika basketbalu. (The the-
ory and didactics of basketball). Bratislava. Univerzita Komenského. 
1994. s. 96-99. (in Slovak). 

7. Mačura, P.: Disjunktívny reakčný čas dolných končatín mladých basket-
balistiek reprezentantiek Slovenskej republiky. (The disjunctive reaction 
time of lower extremities of young basketball female players of national 
team of Slovak republic). In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ 
UK, č. 2. Bratislava, Občianske združenie Športové hry 2004. s. 68-78. (in 
Slovak). 

8. Mačura, P.: Profil hráčskych funkcií v basketbale. (The profile of game 
players´ functions in basketball). In: Curricular transformation of educa-
tion in physical education & sport in Slovakia (CD ROM). Nitra, Univer-
zita Konštantína Filozofa 2007. s. 170 – 176. (in Slovak). 

9. Mavridis, G. – Laios, A. – Taxildaris, K. – Tsitskaris, G.: Developing of-
fense in basketball after a return pass outside as crucial factor of winning. 
Inquires in sport and Physical Education, 2, 2003, 81-86. (in Greek). 

10. Mexas, K. – Tsitskaris, G. – Kyriakou, D. – Garefis, A.: Comparison of 
effectiveness of organized offenses between two different championships 
in high level basketball. International Journal of Performance Analysis in 
Sport, 5, 2005, č. 1 (June), s. 72-82. 

11. Pětivlas, T. – Janík, Z. – Tománek, Ľ. – Nykodým, J. – Žůrek, P.: 
Basketbal. Abeceda pivotmana. (The basketball. ABC of center). Brno, 
Masarykova Universita – Fakulta sportovních studií 2008. (in Czech). 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 13 

 56 
 

LITERATURE 
 

1. Alford, S. - Schilling, E.: Basketball guard play. Indianapolis: Master 
Press, 1995. 

2. Argaj, G. – Tománek, Ľ.: Využitie hernej štatistiky v basketbale. In: Vý-
učba a tréning v športových hrách. (The use of game statistics in basket-
ball). Ed. Viera Zaťková. Bratislava, Fakulta telesnej výchovy a športu, 
Univerzita Komenského 1997. s. 119-125. (in Slovak). 

3. Argaj, G. – Rehák, M.: Teória a didaktika basketbalu. (The theory and di-
dactics of basketball). Bratislava, Univerzita Komenského Bratislava 
2007. (in Slovak). 

4. Hlasica, D.: Škála na hodnotenie obrannej činnosti. (The scale of evalua-
tion of defense individual activities in basketball). In: Basketbalový tré-
ner, 1996, č. 2, s. 23 – 25. (in Slovak). 

5. Mačura, P.: Hráčske funkcie v basketbale (The game players´ functions in 
basketball – in Slovak). In: Slovík, J. a kol.: Teória a didaktika športových 
hier (pre učiteľské zameranie štúdia). (The theory and didactics of sport 
games for study of teachers). Vysokoškolské skriptá. Univerzita Komen-
ského. Bratislava 1990. s. 51-52. (in Slovak). 

6. Mačura, P.: Funkcie hráčov v basketbale. (The game players´ functions in 
basketball). In: Mačura, P. a kol.: Teória a didaktika basketbalu. (The the-
ory and didactics of basketball). Bratislava. Univerzita Komenského. 
1994. s. 96-99. (in Slovak). 

7. Mačura, P.: Disjunktívny reakčný čas dolných končatín mladých basket-
balistiek reprezentantiek Slovenskej republiky. (The disjunctive reaction 
time of lower extremities of young basketball female players of national 
team of Slovak republic). In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ 
UK, č. 2. Bratislava, Občianske združenie Športové hry 2004. s. 68-78. (in 
Slovak). 

8. Mačura, P.: Profil hráčskych funkcií v basketbale. (The profile of game 
players´ functions in basketball). In: Curricular transformation of educa-
tion in physical education & sport in Slovakia (CD ROM). Nitra, Univer-
zita Konštantína Filozofa 2007. s. 170 – 176. (in Slovak). 

9. Mavridis, G. – Laios, A. – Taxildaris, K. – Tsitskaris, G.: Developing of-
fense in basketball after a return pass outside as crucial factor of winning. 
Inquires in sport and Physical Education, 2, 2003, 81-86. (in Greek). 

10. Mexas, K. – Tsitskaris, G. – Kyriakou, D. – Garefis, A.: Comparison of 
effectiveness of organized offenses between two different championships 
in high level basketball. International Journal of Performance Analysis in 
Sport, 5, 2005, č. 1 (June), s. 72-82. 

11. Pětivlas, T. – Janík, Z. – Tománek, Ľ. – Nykodým, J. – Žůrek, P.: 
Basketbal. Abeceda pivotmana. (The basketball. ABC of center). Brno, 
Masarykova Universita – Fakulta sportovních studií 2008. (in Czech). 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 13 

 56 
 

LITERATURE 
 

1. Alford, S. - Schilling, E.: Basketball guard play. Indianapolis: Master 
Press, 1995. 

2. Argaj, G. – Tománek, Ľ.: Využitie hernej štatistiky v basketbale. In: Vý-
učba a tréning v športových hrách. (The use of game statistics in basket-
ball). Ed. Viera Zaťková. Bratislava, Fakulta telesnej výchovy a športu, 
Univerzita Komenského 1997. s. 119-125. (in Slovak). 

3. Argaj, G. – Rehák, M.: Teória a didaktika basketbalu. (The theory and di-
dactics of basketball). Bratislava, Univerzita Komenského Bratislava 
2007. (in Slovak). 

4. Hlasica, D.: Škála na hodnotenie obrannej činnosti. (The scale of evalua-
tion of defense individual activities in basketball). In: Basketbalový tré-
ner, 1996, č. 2, s. 23 – 25. (in Slovak). 

5. Mačura, P.: Hráčske funkcie v basketbale (The game players´ functions in 
basketball – in Slovak). In: Slovík, J. a kol.: Teória a didaktika športových 
hier (pre učiteľské zameranie štúdia). (The theory and didactics of sport 
games for study of teachers). Vysokoškolské skriptá. Univerzita Komen-
ského. Bratislava 1990. s. 51-52. (in Slovak). 

6. Mačura, P.: Funkcie hráčov v basketbale. (The game players´ functions in 
basketball). In: Mačura, P. a kol.: Teória a didaktika basketbalu. (The the-
ory and didactics of basketball). Bratislava. Univerzita Komenského. 
1994. s. 96-99. (in Slovak). 

7. Mačura, P.: Disjunktívny reakčný čas dolných končatín mladých basket-
balistiek reprezentantiek Slovenskej republiky. (The disjunctive reaction 
time of lower extremities of young basketball female players of national 
team of Slovak republic). In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ 
UK, č. 2. Bratislava, Občianske združenie Športové hry 2004. s. 68-78. (in 
Slovak). 

8. Mačura, P.: Profil hráčskych funkcií v basketbale. (The profile of game 
players´ functions in basketball). In: Curricular transformation of educa-
tion in physical education & sport in Slovakia (CD ROM). Nitra, Univer-
zita Konštantína Filozofa 2007. s. 170 – 176. (in Slovak). 

9. Mavridis, G. – Laios, A. – Taxildaris, K. – Tsitskaris, G.: Developing of-
fense in basketball after a return pass outside as crucial factor of winning. 
Inquires in sport and Physical Education, 2, 2003, 81-86. (in Greek). 

10. Mexas, K. – Tsitskaris, G. – Kyriakou, D. – Garefis, A.: Comparison of 
effectiveness of organized offenses between two different championships 
in high level basketball. International Journal of Performance Analysis in 
Sport, 5, 2005, č. 1 (June), s. 72-82. 

11. Pětivlas, T. – Janík, Z. – Tománek, Ľ. – Nykodým, J. – Žůrek, P.: 
Basketbal. Abeceda pivotmana. (The basketball. ABC of center). Brno, 
Masarykova Universita – Fakulta sportovních studií 2008. (in Czech). 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 13 

 56 
 

LITERATURE 
 

1. Alford, S. - Schilling, E.: Basketball guard play. Indianapolis: Master 
Press, 1995. 

2. Argaj, G. – Tománek, Ľ.: Využitie hernej štatistiky v basketbale. In: Vý-
učba a tréning v športových hrách. (The use of game statistics in basket-
ball). Ed. Viera Zaťková. Bratislava, Fakulta telesnej výchovy a športu, 
Univerzita Komenského 1997. s. 119-125. (in Slovak). 

3. Argaj, G. – Rehák, M.: Teória a didaktika basketbalu. (The theory and di-
dactics of basketball). Bratislava, Univerzita Komenského Bratislava 
2007. (in Slovak). 

4. Hlasica, D.: Škála na hodnotenie obrannej činnosti. (The scale of evalua-
tion of defense individual activities in basketball). In: Basketbalový tré-
ner, 1996, č. 2, s. 23 – 25. (in Slovak). 

5. Mačura, P.: Hráčske funkcie v basketbale (The game players´ functions in 
basketball – in Slovak). In: Slovík, J. a kol.: Teória a didaktika športových 
hier (pre učiteľské zameranie štúdia). (The theory and didactics of sport 
games for study of teachers). Vysokoškolské skriptá. Univerzita Komen-
ského. Bratislava 1990. s. 51-52. (in Slovak). 

6. Mačura, P.: Funkcie hráčov v basketbale. (The game players´ functions in 
basketball). In: Mačura, P. a kol.: Teória a didaktika basketbalu. (The the-
ory and didactics of basketball). Bratislava. Univerzita Komenského. 
1994. s. 96-99. (in Slovak). 

7. Mačura, P.: Disjunktívny reakčný čas dolných končatín mladých basket-
balistiek reprezentantiek Slovenskej republiky. (The disjunctive reaction 
time of lower extremities of young basketball female players of national 
team of Slovak republic). In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ 
UK, č. 2. Bratislava, Občianske združenie Športové hry 2004. s. 68-78. (in 
Slovak). 

8. Mačura, P.: Profil hráčskych funkcií v basketbale. (The profile of game 
players´ functions in basketball). In: Curricular transformation of educa-
tion in physical education & sport in Slovakia (CD ROM). Nitra, Univer-
zita Konštantína Filozofa 2007. s. 170 – 176. (in Slovak). 

9. Mavridis, G. – Laios, A. – Taxildaris, K. – Tsitskaris, G.: Developing of-
fense in basketball after a return pass outside as crucial factor of winning. 
Inquires in sport and Physical Education, 2, 2003, 81-86. (in Greek). 

10. Mexas, K. – Tsitskaris, G. – Kyriakou, D. – Garefis, A.: Comparison of 
effectiveness of organized offenses between two different championships 
in high level basketball. International Journal of Performance Analysis in 
Sport, 5, 2005, č. 1 (June), s. 72-82. 

11. Pětivlas, T. – Janík, Z. – Tománek, Ľ. – Nykodým, J. – Žůrek, P.: 
Basketbal. Abeceda pivotmana. (The basketball. ABC of center). Brno, 
Masarykova Universita – Fakulta sportovních studií 2008. (in Czech). 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 13 

 57 
 

12. Stonkus, S.: Krepšinis. Istorija, teorija, didaktika. (Basketbal. História, 
teória, didaktika). Kaunas, Lietuvos kũno kultũros akademija 2003. (in 
Lithuanian). 

13. Süss, V.: Význam indikátorů herního výkonu pro řízení tréninkového 
procesu. (The importance of game performance indicators to organization 
of training process). Praha, Univerzita Karlova – Nakladatelství 
Karolinum 2006. (in Czech). 

14. Tsitskaris, G. – Theoharopoulos, A. – Galanis, D. – Nikopoulou, M.: 
Types of shots used at the Greek national basketball championship ac-
cording to the division and position of players. Journal of Human Move-
ment Studies, 2002, 42, s. 43-52. 

15. Tsitskaris, G. – Theoharopoulos, A. – Garefis, A.: Speed, speed dribble 
and agility of male basketball players playing in different positions. 
Journal of Human Movement Studies, 45, 2003, s. 21-30. 

16. Wootten, M.: Coaching basketball successfully. Champaign: Human Ki-
netics, 1992. 

 
 
ÚČINNOSŤ RÔZNEHO SPÔSOBU BRÁNENIA ROZOHRÁVAČA  
V BASKETBALE 
 
Peter Mačura - Katedra hier, Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita 
Komenského v Bratislave 
Pavol Chmelár - absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu, Univerzita Ko-
menského v Bratislave 
 
ABSTRAKT 
Rozohrávač má v basketbalovom zápase nezastupiteľnú funkciu. V útoku riadi 
svojich spoluhráčov, je predĺženou rukou trénera v zápase. S cieľom prispieť 
k poznaniu vplyvu spôsobu bránenia útočiaceho rozohrávača v basketbalovom 
zápase na jeho útočný výkon, na výkon jeho družstva a na celkový výsledok 
v zápase sme formulovali hypotézu, že spôsob bránenia rozohrávača vplýva na 
výsledok zápasu. Vytvorili sme kvalitatívnu hodnotiacu škálu bránenia rozohrá-
vača v basketbalovom zápase a rozborom digitálnych záznamov 10 zápasov 
mužskej Euroligy v sezóne 2007/2008 sme odborne posúdili a zaznamenali vý-
skyt spôsobov bránenia rozohrávača. Zistili sme, že rozohrávači víťazných druž-
stiev boli slabšie bránení ako rozohrávači porazených družstiev v deviatich z 
desiatich skúmaných zápasov. Spôsoby bránenia útočiacich rozohrávačov vý-
razne vplývali na ich herný výkon a výkon jeho družstva. 
 
Kľúčové slová: basketbal, rozohrávač, obrana 
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mužskej Euroligy v sezóne 2007/2008 sme odborne posúdili a zaznamenali vý-
skyt spôsobov bránenia rozohrávača. Zistili sme, že rozohrávači víťazných druž-
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desiatich skúmaných zápasov. Spôsoby bránenia útočiacich rozohrávačov vý-
razne vplývali na ich herný výkon a výkon jeho družstva. 
 
Kľúčové slová: basketbal, rozohrávač, obrana 
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2 

J.R.H. 7,6 0,4 5,26 8 1 100 5 60 46 47,8 49,98 
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Annex 1 Game performance of playmaker and methods of defending playmaker 
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Annex 2 Methods of defending playmakers and the game performance of their 
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