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VZŤAH UKAZOVATEĽOV HERNÉHO  VÝKONU JEDNOTLIVCA  

K VÝSLEDKU  ZÁPASU V HÁDZANEJ 
 

Ján HIANIK 

Univerzita Komenského v Bratislave  

Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra hier 

hianik@fsport.uniba.sk  

 

ABSTRAKT 

Cieľom práce bolo zistiť súvislosť úspešnosti ukazovateľov herného výkonu jednotlivca 

k výsledku zápasu. V útočnej fáze hry výsledok zápasu signifikantne súvisel s úspešnosťou 

streľby z priestoru pivotmana, streľby sedemmetrového hodu a prerušením hráča v útoku 

(p<0,01), v obrannej fáze od bránenia individuálnej činnosti a základnej kombinácie 

súpera. V obojfázových ukazovateľoch sme zaznamenali signifikantný vzťah (p<0,01) pri 

zisku/strate lopty. Signifikantnú súvislosť (p<0,05) sme zistili tak isto medzi výsledkom 

zápasu a úspešnosťou streľby z priestoru spojky a krídla. V hernom výkone jednotlivca v 

obrannej a útočnej fáze hry nebol zaregistrovaný výraznejší vplyv úspešnej alebo 

neúspešnej realizácie ukazovateľov na výsledok zápasu.  

Výsledky sú súčasťou grantovej úlohy VEGA č. 1/4493/07 „Štrukturálne modely herného 

výkonu v kolektívnych športových hrách“ 

Kľúčové slová: Hádzaná, hodnotenie herného výkonu, herný výkonu jednotlivca, útočná 

fáza hry, obranná fáza hry. 

 

TEORETICKÉ  VÝCHODISKÁ 

 Výkonnosť, ako najvšeobecnejší pojem, definujú Slovík a Havlíček (1985) ako schopnosť 

opakovane podávať určitý výkon v danej činnosti na pomerne stabilnej úrovni, pohybovú 

výkonnosť ako schopnosť podávať relatívne vyrovnaný výkon v určitej pohybovej 

činnosti. Športovú výkonnosť charakterizuje Choutka (1991) ako schopnosť športovca 

podávať daný športový výkon opakovane v dlhšom časovom úseku na pomerne stabilnej 
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úrovni. Základným elementom športovej výkonnosti je športový výkon, ktorý definuje 

Choutka (1991) ako aktuálny prejav špecializovanej športovej výkonnosti, ktorého 

obsahom je uvedomelá pohybová činnosť, zameraná na riešenie úlohy vymedzenej 

športovými pravidlami. V športovom výkone rozlišuje priebeh pohybovej činnosti a jej 

konečný výsledok. Obidva ukazovatele predstavujú jednotu, preto ich považuje za 

neoddeliteľné. Táborský (1979) ako prvý predkladá pojem herný výkon, ktorý chápe ako 

špecifický prípad športového výkonu v športových hrách. Zároveň však tvrdí, že 

dôslednejší by bol termín „športovo herný výkon“, ktorý je však pomerne ťažkopádny, 

preto budeme aj my v ďalšom texte práce používať termín herný výkon. Dobrý a Velenský 

(1980) v charakteristike herného výkonu družstva v širšej miere uplatňujú hľadiská 

sociálne a psychologické. Dobrý a Semiginovský (1988) rozširujú definíciu herného 

výkonu jednotlivca, ktorý chápu ako vývojový stupeň spôsobilosti participovať na hernom 

výkone družstva. Jeho úroveň závisí od novo definovaných bioenergetických, 

biomechanických a psychických determinantov, ku ktorým pridali aj veľmi významné 

deformačné faktory, ktoré sú kladené nielen na hráčov, ale aj na trénera. 

Pre herný výkon v športových hrách je vo všeobecnosti charakteristická podľa Táborského 

(2009) nestálosť podmienok zápasu, veľký počet pohybových zručností, zložité pohybové 

štruktúry, variabilita a tvorivé konania hráčov, heuristické taktické myslenie, predvídanie 

úmyslov súpera a rozdelenie špeciálnych úloh v rámci družstva (hráčske funkcie). V súlade 

s tým Táborský (2009) definuje herný výkon ako realizovanú činnosť jednotlivca alebo 

súčinnosť skupiny hráčov v priebehu deja zápasu, ktorá je charakterizovaná mierou plnenia 

úloh v rámci hráčskych funkcií. Podľa potreby rozlišuje herný výkon jednotlivca a herný 

výkon družstva. Obidva termíny sú logické a z hľadiska slovenského jazyka 

transparentnejšie ako individuálny a kolektívny herný výkon. Herný výkon jednotlivca a 

družstva má v každej športovej hre svoju vlastnú štruktúru. 

V kolektívnych športových hrách sa najčastejšie posudzuje výkon jednotlivca 

subjektívnym odborným hodnotením. Odborné hodnotenie sa realizuje pozorovaním, ktoré 

charakterizuje Šafaříková (1988) ako zvláštny druh výberového, súvislého 

a kontrolovaného zmyslového vnímania pozorovateľa (trénera). Odborná expertíza dáva 

spoľahlivé stanoviská o športovej výkonnosti vtedy, keď ju vykonávajú aspoň dvaja 

vysoko kvalifikovaní odborníci. Hodnotenie herného výkonu jednotlivca sa môže 

vykonávať podľa Táborského (2009) rôznymi pozorovacími technikami. Najpoužívanejšia 
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technika v súčasnosti je pozorovanie pomocou DVD záznamu s následným elektronickým 

zaznamenávaním aktivity družstva do počítačového programu. 

Diagnostika herného výkonu jednotlivca má v hádzanej využitie hlavne pri sledovaní 

zmien úrovne herného výkonu u jednotlivých hráčov a následnom plánovaní zlepšenia ich 

herného výkonu. Herný výkon jednotlivca by sa mal vyhodnocovať v skupinách, ktoré by 

mali tvoriť hráčske funkcie, a to nielen útočné, ale aj obranné. Ak by sme teda mali 

porovnávať dvoch a viacerých hráčov, je to možné iba na základe približne rovnakých 

úloh, ktoré majú pridelené hráči v zápase. V útočnej fáze hry by to mali byť nasledovné 

skupiny: stredná spojka, krajná spojka, krídlo a pivotman. V obrannej fáze hry: stredný 

obranca, druhý obranca z kraja, krajný obranca a vysunutý obranca. Je veľkou chybou 

trénera, ak vytvára poradie hráčov v hernom výkone bez rozdielu hráčskych funkcií. 

Pri pozorovaní ukazovateľov herného výkonu jednotlivca sa väčšinou vychádza 

z kritických prípadov v útočnej a obrannej fáze hry. Používa sa technika kritických 

prípadov, ktorú teoreticky rozpracoval v oblasti pracovnej psychológie Flanagan (1954). 

Za kritický prípad považoval všetko to, čo výrazne prispieva alebo zabraňuje k dosiahnutiu 

cieľa. Základnou požiadavkou však je, aby kritické prípady boli ľahko pozorovateľné, 

jasne formulované a jednoznačné. Metódu kritických prípadov úspešne aplikovali 

výskumníci vo väčšine športových hier. V basketbale Argaj (2009), vo futbale Kačáni 

(2000), vo volejbale Přidal (2001), v ľadovom hokeji Tóth (2003), v hádzanej Slovík 

(1979), Táborský (1989), Hianik (1995). 

 

CIEĽ  PRÁCE 

Cieľom práce je prispieť novými poznatkami k problematike hodnotenia herného výkonu 

jednotlivca v hádzanej skúmaním súvislostí medzi výsledkom zápasu a ukazovateľmi 

herného výkonu jednotlivca vo vrcholovej hádzanej mužov.  

 

HYPOTÉZY  PRÁCE 

H1 Predpokladáme, že vzťah ukazovateľov herného výkonu jednotlivca k výsledku zápasu 

bude diferencovaný. Z ukazovateľov v útočnej fáze hry bude na výsledok zápasu vplývať 

predovšetkým streľba z priestoru spojky, streľba sedemmetrového hodu a prerušenie hráča 

v útoku. Z ukazovateľov v obrannej fáze zápasu to bude bránenie individuálnej činnosti 
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súpera a bránenie základnej kombinácie súpera. Z obojfázových ukazovateľov herného 

výkonu jednotlivca bude na výsledok zápasu vplývať najväčšou mierou strata a zisk lopty 

v hádzanárskom zápase.  

H2  Predpokladáme vyšší vplyv neúspešnej realizácie v jednotlivých ukazovateľoch  

herného výkonu jednotlivca na výsledok zápasu.  

 

ÚLOHY  PRÁCE 

Úloha 1 Zistiť vzťah úspešnosti ukazovateľov herného výkonu jednotlivca k 

výsledku zápasu. 

Úloha 2 Zistiť vplyv úspešnej a neúspešnej realizácie ukazovateľov herného výkonu 

jednotlivca na výsledok zápasu. 

 

METODIKA  PRÁCE 

Pri riešení problematiky sme použili retrospektívny výskum ex post facto. Na stanovenie 

podmienok výskumu sme vychádzali z cieľa, uvedených hypotéz a úloh práce. Výskum 

sme realizovali v prirodzených podmienkach športovej prípravy v Športovom klube polície 

(ŠKP) Bratislava. Pozorovanie sme vykonali počas troch súťažných ročníkov od 17. 

septembra 2003 do 24. mája 2006, kedy sme sledovali 108 majstrovských zápasov (v prvej 

sezóne to bolo 36, v druhej 37 a v tretej 35 zápasov). ŠKP Bratislava 39 zápasov vyhralo, 7 

remizovalo a 62 prehralo. Sledované družstvo obsadilo v prvej sezóne piate miesto, 

v druhej a tretej zhodne štvrté miesto v najvyššej hádzanárskej súťaži.  

Hodnotenie herného výkonu družstva sme vykonali odbornou expertízou videozáznamov 

majstrovských zápasov. Každý zápas hodnotila rovnaká dvojica expertov – tréner družstva 

a jeho asistent. Výsledky pozorovania sme vyhodnocovali pomocou počítačového 

programu „Hodnotenie herného výkonu družstva v hádzanej“, ktorý sme skonštruovali 

v technickej spolupráci s Mariánom Rummelom. Program bol vytvorený 

v najrozšírenejšom tabuľkovom procesore Microsoft Excel. 
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Kritické prípady herného výkonu družstva v hádzanej a ich posudzovanie 

Ú t o č n á    f á z a   h r y 

Herný výkon v útočnej fáze hry sme evidovali prostredníctvom 22 kritických prípadov, 

z toho 12 kladných a 10 záporných. Za účelom vyhodnotenia herného výkonu jednotlivca 

sme vytvorili štvorbodovú stupnicu hodnotenia pozitívnych kritických prípadov 

a štvorbodovú stupnicu hodnotenia negatívnych kritických prípadov (tab. 1). 

 

Tabuľka 1 Kritické prípady v útočnej fáze hry a ich kvantifikácia 
 

Kritický prípad v útočnej fáze hry Kladné body Záporné body 
Streľba z priestoru spojky 4 -2 
Streľba z priestoru krídla 4 -2 
Streľba z priestoru pivotmana 4 -2 
Streľba skokom do bránkoviska („náskok“) 4 -3 
Streľba z protiútoku 4 -3 
Streľba sedemmetrového hodu 4 -3 
Asistencia 3 - 
Zisk sedemmetrového hodu 3 - 
Zisk odrazenej lopty v útoku 3 - 
Strata lopty - -3 
Prerušenie hráča v útoku 2 -1 
Vylúčenie v útoku: súper-vlastné 3 -3 
Vylúčenie do konca zápasu: súper-vlastné 4 -4 

 

 

O b r a n n á   f á z a   h r y 

Herný výkon v obrannej fáze hry sme evidovali prostredníctvom 17 kritických prípadov, 

z toho bolo 9 kladných a 8 záporných. Za účelom vyhodnotenia aj herného výkonu 

jednotlivca sme vytvorili štvorbodovú stupnicu hodnotenia pozitívnych kritických 

prípadov a štvorbodovú stupnicu hodnotenia negatívnych kritických prípadov (tab. 2). 

Definície kritických prípadov herného výkonu v útočnej a obrannej fáze hry, ktoré sú 

totožné s ukazovateľmi herného výkonu jednotlivca uviedol Hianik (2010). Kritériom 

úspešnosti kritických prípadov bolo pre nás  úspešné (+) alebo neúspešné (-) riešenie 

hernej situácie.  
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Tabuľka 2 Kritické prípady v obrannej fáze hry a ich kvantifikácia 
 

Kritický prípad v obrannej fáze hry Kladné body Záporné body 
Bránenie individuálnej útočnej činnosti 2 -4 
Bránenie základnej útočnej kombinácie 3 -3 
Bránenie špeciálnej útočnej kombinácie 4 -2 
Blokovanie streľby 3 -1 
Bránenie odrazenej lopty v obrane 3 -3 
Zisk lopty 4 - 
Zavinenie sedemmetrového hodu - -3 
Vylúčenie v obrane: súper-vlastné 3 -3 
Vylúčenie do konca zápasu: súper-vlastné 4 -4 
Nevynútená chyba súpera 1 - 

     

Na spracovanie a vyhodnotenie výsledkov práce sme použili nasledovné metódy: 

- základné štatistické charakteristiky polohy (medián) a rozptylu (variačné rozpätie, 

extrémne hodnoty),  

- frekvenčnú analýzu výskytu sledovaných herných činností a testovanie úrovne 

vzájomnej asociácie úspešnosti herných činností k výsledku zápasu chi-kvadrát testom 

(X2) v tabuľkovom a grafickom vyjadrení,  

- v prípade štatisticky významných výsledkov sme určovali podiel jednotlivých políčok 

kontingenčnej tabuľky na celkovej hodnote X2, 

- signifikantnosť rozdielov sme vyhodnocovali na 5 % a 1 % hladine štatistickej 

významnosti, 

- pri interpretácii výsledkov a formulácii záverov práce sme sa opierali o metódy 

analýzy a syntézy s využitím induktívnych a deduktívnych postupov. 

 

VÝSLEDKY  A  DISKUSIA 

Pri skúmaní vzťahu ukazovateľov herného výkonu jednotlivca k výsledku zápasu sme 

vytvorili tri hlavné skupiny: 

Ukazovatele herného výkonu jednotlivca v útočnej fáze hry. 

Ukazovatele herného výkonu jednotlivca v obrannej fáze hry. 

Obojfázové ukazovatele herného výkonu jednotlivca.  
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Ukazovatele herného výkonu jednotlivca v útočnej  fáze hry 

Vzťah úspešnosti streľby z priestoru spojky k výsledku zápasu 

Streľba z priestoru spojky je charakterizovaná v našom prípade ako streľba z väčších 

a stredných vzdialeností. Z hľadiska frekvencie výskytu streľby v zápase je to veľmi 

významný faktor. Najlepšie štyri družstvá na Majstrovstvách Európy mužov v hádzanej 

2010 (ME 2010) využívali uvedenú streľbu v rozmedzí od 38 % (Francúzsko) do 51 % 

(Island) z celkového počtu streľby v zápase. Úspešnosť sledovaného družstva bola 34 %, 

čo je slabšia úroveň, ak berieme do úvahy výsledky štyroch najlepších družstiev ME 2010.  

Pri hodnotení vzťahu medzi výsledkom družstva v zápase a úspešnosťou streľby 

z priestoru spojky u sledovaného družstva sme zistili významný vzťah (p<0,05). 

Z hľadiska úspešnosti realizácie uvedenej streľby bol zaznamenaný väčší vplyv úspešnej 

realizácie, ako neúspešnej (tab.3).  

 
Tabuľka 3 Vzťah úspešnosti streľby z priestoru spojky k výsledku zápasu 
        

% Neúspešné Úspešné Počet  X 2 Neúspešné Úspešné Spolu 
Prehra 67% 33% 1365  Prehra 0,79 1,49 2,28 
Remíza 66% 34% 146  Remíza 0,02 0,03 0,05 
Výhra 62% 38% 720  Výhra 1,64 3,12 4,76 
Počet 1462 769 2231  Spolu 2,45 4,64 7,09* 

 
 

Vzťah úspešnosti streľby z priestoru krídla k výsledku zápasu 

Počet gólov z priestoru krídla zaznamenáva klesajúcu tendenciu. Najlepšie štyri družstvá 

ME 2010 dosiahli v priemere na zápas od 4,5 gólov (Poľsko) do 3 gólov (Island). ŠKP 

Bratislava strelil v jednom zápase v priemere 4,5 gólov, úspešnosť streľby z priestoru 

krídla bola 49 % čo je nižšia úroveň, ako u najlepších družstiev v Európe (od 51 % do 

65%).  

 Napriek nižšej frekvencii streleckých pokusov streľby z priestoru krídla výsledok zápasu 

významne (p<0,05) súvisel s jej realizáciou (tab. 4). Vplyv neúspešnej a úspešnej 

realizácie streľby z priestoru krídla bol takmer na rovnakej úrovni.  
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Tabuľka 4 Vzťah úspešnosti streľby z priestoru krídla k výsledku zápasu 
           

% Neúspešné Úspešné Počet  X 2 Neúspešné Úspešné Spolu 
Prehra 55% 45% 559  Prehra 1,72 1,77 3,49 
Remíza 45% 55% 62  Remíza 0,36 0,37 0,76 
Výhra 45% 55% 359  Výhra 1,92 1,97 3,89 
Počet 496 484 980  Spolu 4,0 4,11 8,11* 

 

Vzťah úspešnosti streľby z priestoru pivotmana k výsledku zápasu 

Hra pivotmana zaznamenáva v súčasnej hádzanej renesanciu. Zvyšuje sa počet gólov 

dosiahnutých z tohto priestoru (5 až 6 gólov v jednom zápase) a vplyvom novelizácie 

pravidiel pri bránení pivotmana stúpa počet získaných sedemmetrových hodov a vylúčení. 

Sledovaný súbor dosiahol v priemere 3,5 gólov v zápase so 71 % úspešnosťou. Napriek 

veľmi dobrej úrovni úspešnosti streľby z priestoru pivotmana (družstvá ME 2010 od 64 % 

do 76 %), bola jej frekvencia výskytu veľmi nízka.    

 Skúmaním súvislostí medzi úspešnosťou streľby z priestoru pivotmana a výsledku zápasu 

(tab. 5) sme zistili signifikantnú súvislosť (p<0,01). Výsledky pozorovania iba potvrdzujú 

dôležitosť streľby z tohto priestoru v hádzanárskom zápase. Zaujímavý je aj pomerne 

vysoký vplyv neúspešnej realizácie streľby na výsledok v remizovaných a vyhratých 

zápasov. 

 
Tabuľka 5 Vzťah úspešnosti streľby z priestoru pivotmana k výsledku zápasu  
        

% Neúspešné Úspešné Počet  X 2 Neúspešné Úspešné Spolu 
Prehra 32% 68% 299  Prehra 1,09 0,44 1,53 
Remíza 50% 50% 26  Remíza 4,02 1,63 5,63 
Výhra 22% 78% 212  Výhra 3,77 1,53 5,3 
Počet 155 382 537  Spolu 8,88 3,6 12,48**

 

Vzťah úspešnosti streľby skokom do bránkoviska k výsledku zápasu 

Štatisticky významnú súvislosť medzi výsledkom zápasu a úspešnosťou streľby skokom do 

bránkoviska sme nezaznamenali (tab. 6). Streľba skokom do bránkoviska po klamlivej 

činnosti sa vyskytovala u sledovaného družstva v priemere šesťkrát v jednom zápase. 

Úspešnosť streľby (67 %) bola na primeranej úrovni, ak ju porovnáme s úspešnosťou 

Majstrov Európy 2010 (69 %). 
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Tabuľka 6 Vzťah úspešnosti streľby skokom do bránkoviska k výsledku zápasu   
       

% Neúspešné Úspešné Počet  X 2 Neúspešné Úspešné Spolu 
Prehra 32% 68% 347  Prehra 0,12 0,06 0,18 
Remíza 37% 63% 27  Remíza 0,15 0,07 0,22 
Výhra 34% 66% 288  Výhra 0,07 0,03 0,1 
Počet 217 445 662  Spolu 0,34 0,16 0,5 

 

Vzťah úspešnosti streľby z protiútoku k výsledku zápasu 

Protiútok jednotlivca sa v súčasnej hádzanej vyskytuje čoraz častejšie. Sledované družstvo 

zakončilo najjednoduchší druh protiútoku v jednom zápase v priemere sedemkrát s 69 % 

úspešnosťou. Výsledky nášho sledovania sú porovnateľné s úrovňou najlepších štyroch 

družstiev na ME 2010. 

Štatisticky významnú súvislosť úspešnosti streľby z protiútoku k výsledku zápasu sme 

u sledovaného družstva nezaznamenali (p>0,05). Zaujímavá je však komparácia úspešnosti 

streľby z protiútoku v prehratých a vyhratých zápasoch. Rozdiel 4 % poukazuje na 

tendenciu 71 % úspešnosti streľby z protiútoku vo víťazných zápasoch u sledovaného 

družstva. 

 

Tabuľka 7 Vzťah úspešnosti streľby z protiútoku k výsledku zápasu 
  

% Neúspešné Úspešné Počet  X 2 Neúspešné Úspešné Spolu 
Prehra 33% 67% 379  Prehra 0,61 0,27 0,88 
Remíza 24% 76% 54  Remíza 0,78 0,35 1,13 
Výhra 29% 71% 305  Výhra 0,25 0,11 0,36 
Počet 227 511 738  Spolu 1,64 0,73 2,37 

 
 

Vzťah úspešnosti streľby sedemmetrového hodu k výsledku zápasu 

Jedno družstvo realizuje streľbu sedemmetrového hodu v hádzanárskom zápase v priemere 

3- až 6-krát. Úspešnosť najlepších štyroch družstiev na ME 2010 bola od 65 % (Poľsko) do 

75 % (Island). Úspešnosť strelcov špecialistov mierne poklesla hlavne z dôvodu zlepšenia 

herného výkonu brankárov. Sledované družstvo zaznamenalo 74 % úspešnosť, keď 

v jednom zápase uskutočnilo v priemere 5 sedemmetrových hodov.  
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Na základe nášho pozorovania sme zistili, že výsledok zápasu vo vysokej miere súvisel 

(p<0,01) s realizáciou sedemmetrového hodu (tab. 8). Potvrdili sme tak výsledok práce 

Hianika (2009). Pozoruhodný bol aj výrazný vplyv neúspešnej streľby na výsledok zápasu 

v prehratých, ale aj vo vyhratých zápasoch.  

   
Tabuľka 8 Vzťah úspešnosti streľby sedemmetrového hodu k výsledku zápasu 
 

% Neúspešné Úspešné Počet  X 2 Neúspešné Úspešné Spolu 
Prehra 33% 67% 290  Prehra 4,82 1,71 6,53 
Remíza 10% 90% 29  Remíza 2,77 0,98 3,75 
Výhra 23% 77% 197  Výhra 4,1 1,45 5,55 
Počet 135 381 516  Spolu 11,69 4,14 15,83**

 

Vzťah úspešnosti prerušenia hráča v útoku k výsledku zápasu 

Prerušenie hráča v útoku evidujeme v negatívnom význame vtedy, ak družstvo tvorí 

útočnú kombináciu a sledovaný hráč sa nesprávnym taktickým konaním nechá prerušiť 

súperom. V pozitívnom význame sa tento ukazovateľ hodnotí v hádzanej vtedy, ak hráč 

získal prerušenie v početnom oslabení alebo bol obranca po tomto zákroku napomínaný 

rozhodcom. Sledované družstvo zaznamenalo výrazné zlepšenie v priebehu troch sezón, 

keď v prvej malo priemer negatívnych prerušení 13,9 a poslednej iba 5,3. 

Správnosť vytvorenia uvedeného ukazovateľa herného výkonu jednotlivca sa potvrdila 

významnou súvislosťou (p<0,01) prerušenia hráča v útoku k výsledku zápasu 

u sledovaného družstva (tab. 9). Napriek veľmi nízkej frekvencii výskytu „úspešných 

prerušení“ v útoku nás prekvapil ich výrazný vplyv na výsledok zápasu. Uvedené 

prerušenia sa prideľujú hráčom vtedy, ak získajú napomenutie súpera rozhodcom alebo 

keď dokážu uvedenou aktivitou získať hrací čas pre družstvo v početnom oslabení. 

 

Tabuľka 9  Vzťah úspešnosti prerušenia hráča v útoku k výsledku zápasu 
% Neúspešné Úspešné Počet  X 2 Neúspešné Úspešné Spolu 

Prehra 83% 13% 763  Prehra 0,48 2,53 3,01 
Remíza 83% 13% 71  Remíza 0,08 0,44 0,52 
Výhra 78% 22% 306  Výhra 1,50 8,02 9,52 
Počet 960 180 1140  Spolu 2,06 10,99 13,05**
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Ukazovatele herného výkonu jednotlivca v obranne fáze hry 

Vzťah úspešnosti bránenia individuálnej činnosti súpera k výsledku zápasu 

V pozorovaní bránenia individuálnej činnosti súpera bolo pre nás rozhodujúce, aby súper 

realizoval útočnú činnosť relatívne samostatne, bez súčinnosti so spoluhráčom. Zaujímavá 

je až 82 % úspešnosť hráčov družstva vo vyhratých zápasoch, kým v prehratých mal 

sledovaný súbor iba 69 % efektivitu. 

Vo vzťahu úspešnosti bránenia individuálnej činnosti súpera k výsledku zápasu (tab. 10) 

sme zaznamenali významnú súvislosť (p<0,01), ktorá bola výrazná hlavne pri neúspešnej 

realizácii tohto bránenia.  

  

Tabuľka 10 Vzťah úspešnosti bránenia individuálnej činnosti súpera k výsledku zápasu  
  

% Neúspešné Úspešné Počet  X 2 Neúspešné Úspešné Spolu 
Prehra 31% 69% 1440  Prehra 16,45 5,74 22,19 
Remíza 28% 72% 72  Remíza 0,34 0,12 0,46 
Výhra 18% 82% 990  Výhra 26,39 9,22 35,61 
Počet 675 1933 2608  Spolu 43,18 15,08 58,26**

 

 

Vzťah úspešnosti bránenia základnej kombinácie súpera  k výsledku zápasu 

V obrannej fáze hry sa najčastejšie vyskytlo bránenie základných kombinácií súpera (58 

%). Jednoduché útočné kombinácie zaraďujú najlepšie hádzanárske družstvá v súčasnosti 

oveľa častejšie, ako komplikované špeciálne. Opäť sme zaznamenali výrazný rozdiel v 

úspešnosti bránenia základných kombinácií súpera vo vyhratých zápasoch (58 %) 

a prehratých zápasoch (52 %). 

Pri analýze vzťahu medzi úspešnosťou bránenia základnej kombinácie súpera k výsledku 

zápasu sme zistili významnú súvislosť (p<0,01). Z hľadiska vykonania uvedeného 

bránenia sme nezaregistrovali významnejší vplyv neúspešnej alebo úspešnej realizácie  

(tab. 11).  
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Tabuľka 11 Vzťah úspešnosti bránenia základnej kombinácie súpera k výsledku zápasu 
 

% Neúspešné Úspešné Počet  X 2 Neúspešné Úspešné Spolu 
Prehra 48% 52% 2551  Prehra 3,22 2,71 5,93 
Remíza 46% 54% 287  Remíza 0,03 0,02 0,05 
Výhra 42% 58% 1665  Výhra 5,26 4,42 9,68 
Počet 2056 2447 4503  Spolu 8,51 7,15 15,66**

 

Vzťah úspešnosti bránenia špeciálnej kombinácie súpera k výsledku zápasu 

Špeciálne útočné kombinácie súpera bránilo sledované družstvo s 39 % úspešnosťou. Vo 

víťazných zápasoch sme zistili 42 % úspešnosť, v prehratých 38 %. Súperi sledovaného 

družstva zaraďovali špeciálne útočné kombinácie napriek veľmi dobrej efektivite veľmi 

zriedkavo (14%). Vysvetľujeme si to hlavne technickou náročnosťou týchto kombinácií, 

ale aj dlhším časovým úsekom na ich prípravu. Napriek zrejmej dôležitosti bránenia 

špeciálnej útočnej kombinácie sme nezaznamenali štatisticky významný vzťahu k výsledku 

zápasu (p>0,05).   

 
Tabuľka 12  Vzťah úspešnosti bránenia špeciálnej kombinácie súpera k výsledku zápasu 
 

% Neúspešné Úspešné Počet  X 2 Neúspešné Úspešné Spolu 
Prehra 62% 38% 852  Prehra 0,15 0,23 0,38 
Remíza 65% 35% 82  Remíza 0,16 0,25 0,41 
Výhra 58% 42% 426  Výhra 0,52 0,82 1,34 
Počet 832 528 1360  Spolu 0,83 1,30 2,13 

 

Vzťah úspešnosti blokovania streľby k výsledku zápasu 

Frekvencia výskytu blokovania streľby má v štatistikách vrcholných podujatí klesajúcu 

tendenciu. U najlepších štyroch družstiev ME 2010 boli v priemere na zápas zaznamenané 

od 4,5 blokovanej streľby (Chorvátsko, Poľsko) po jedno blokovanie (Island). Naše 

pozorovanie registrovalo aj nekontaktné blokovanie s loptou, hodnotilo teda kvalitu 

realizácie blokovania streľby, po ktorom mohla nasledovať aj súperova streľba vedľa 

bránky alebo úspešný zákrok brankára. Vo víťazných zápasoch družstvo zaznamenalo 

v priemere 9 blokovaní v zápase, v prehratých 6,5 blokovaní. 

Pri analýze vzťahu medzi úspešnosťou blokovania streľby k výsledku zápasu sme nezistili 

významnú súvislosť (p>0,05).  
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Tabuľka 13 Vzťah úspešnosti blokovania streľby k výsledku zápasu 
 

% Neúspešné Úspešné Počet  X 2 Neúspešné Úspešné Spolu 
Prehra 7% 93% 437  Prehra 0,49 0,03 0,52 
Remíza 8% 92% 75  Remíza 0,60 0,04 0,64 
Výhra 4% 96% 363  Výhra 1,26 0,08 1,34 
Počet 51 824 875  Spolu 2,35 0,15 2,50 

Vzťah úspešnosti bránenia odrazenej lopty k výsledku zápasu 

Bránenie odrazenej lopty nie je zaradené do súčasného hodnotenia herného výkonu 

jednotlivca napriek jeho výskytu v hádzanárskom zápase. Sledované družstvo bránilo 

odrazenú loptu vo víťazných zápasoch s 56 % úspešnosťou, kým v prehratých iba so 48 %. 

Je teda zrejmé, že tento ukazovateľ herného výkonu jednotlivca má svoje opodstatnenie 

v hodnotení hráčov. Pri analýze vzťahu úspešnosti bránenia odrazenej lopty k výsledku 

zápasu nebola zistená významná súvislosť (p>0,05). Z vecného hľadiska je tento 

ukazovateľ významný kvôli tomu, že za bránenie odrazenej lopty sú zodpovední hráči 

konkrétnych hráčskych funkcií v obranných systémoch. Niektorí hráči totiž predčasne 

vybiehajú do protiútoku, pričom ďalší spoluhráči majú za úlohu zabezpečovať uvoľnené 

miesto v obrane. 

 
Tabuľka 14 Vzťah úspešnosti bránenia odrazenej lopty k výsledku zápasu 
 

% Neúspešné Úspešné Počet  X 2 Neúspešné Úspešné Spolu 
Prehra 52% 48% 105  Prehra 0,42 0,38 0,80 
Remíza 40% 60% 10  Remíza 0,13 0,12 0,25 
Výhra 44% 56% 87  Výhra 0,34 0,32 0,66 
Počet 97 105 202  Spolu 0,89 0,82 1,71 

 

 

Obojfázové ukazovatele herného výkonu jednotlivca 

Vzťah zisku a straty lopty k výsledku zápasu 

Zisk a strata lopty je významný ukazovateľ herného výkonu jednotlivca. Najlepšie štyri 

družstvá zaznamenali na ME 2010 2,5 až 5 ziskov lopty v jednom zápase. Myslíme si však, 

že v hodnotení Európskej hádzanárskej federácie chýba zisk lopty obrancu pri útočnom 

faule súpera. Je zaujímavé, že pri strate lopty je tento ukazovateľ evidovaný, ale pri zisku 

nie. Strata lopty bola zaregistrovaná u najlepších družstiev na ME 2010 v rozmedzí od 9 

(Chorvátsko) do 13 (Poľsko). Družstvo ŠKP Bratislava malo v priemere na jeden zápas až 
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16 stratených lôpt, avšak vo vyhratých zápasoch sa vyskytlo iba 13,5 strát lôpt, čo sa blíži 

k úrovni najlepších družstiev v Európe. 

Vo vzťahu zisku/straty lopty k výsledku zápasu (tab. 15) sme zistili signifikantný vzťah 

(p<0,01). Výsledky pozorovania iba potvrdzujú dôležitosť tohto ukazovateľa 

v hádzanárskom zápase. Vplyv zisku lopty a straty lopty na výsledok zápasu bol relatívne 

na rovnakej úrovni. 

 

Tabuľka 15    Vzťah zisku/straty lopty k výsledku zápasu 
 

% Neúspešné Úspešné Počet  X 2 Neúspešné Úspešné Spolu 
Prehra 50% 50% 2105  Prehra 3,44 3,09 6,53 
Remíza 47% 53% 236  Remíza 0,01 0 0,01 
Výhra 43% 57% 1244  Výhra 5,69 5,11 10,80 
Počet 1697 1888 3585  Spolu 9,14 8,20 17,34**

 

Vzťah zisku/zavinenia vylúčenia hráča  k výsledku zápasu 

V hodnotení Európskej hádzanárskej federácie sa evidujú iba osobné tresty hráčov. Zisk 

vylúčenia v útočnej alebo obrannej fáze hry nie je medzi ukazovateľmi herného výkonu 

jednotlivca. Majstri Európy, družstvo Francúzska zaznamenalo v ôsmich zápasoch iba 17 

vylúčení, čo je priemer dvoch vylúčení na zápas. Túto vynikajúcu úroveň si udržuje 

aktuálny majster sveta a olympijský víťaz pravidelne na každom turnaji. Družstvo ŠKP 

Bratislava dosiahlo priemer 5 vylúčení v jednom zápase, pričom sme nezaznamenali 

výrazný rozdiel medzi frekvenciou vylúčení vo víťazných a prehratých zápasoch. 

Významnú súvislosť zisku/zavinenia vylúčenia k výsledku zápasu sme u sledovaného 

družstva nezistili (p>0,05).   

 
Tabuľka 16 Vzťah zisku/zavinenia vylúčenia hráča k výsledku zápasu 
 

% Neúspešné Úspešné Počet  X 2 Neúspešné Úspešné Spolu 
Prehra 48% 52% 647  Prehra 0 0 0 
Remíza 54% 46% 74  Remíza 0,54 0,50 1,04 
Výhra 47% 53% 455  Výhra 0,07 0,07 0,14 
Počet 566 610 1176  Spolu 0,61 0,57 1,18 
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Vzťah zisku/zavinenia sedemmetrového hodu  k výsledku zápasu 

     Najlepšie štyri družstvá na ME 2010 zaznamenali zisk 3 až 6 sedemmetrových hodov  v 

zápase a zavinili 3 až 5 „trestných“ hodov. Družstvo ŠKP Bratislava malo priemer piatich 

ziskov sedemmetrového hodu v jednom zápase oproti štyrom zavineným. Pri analýze 

vzťahu zisku/zavinenia sedemmetrového hodu k výsledku zápasu nebola zistená významná 

súvislosť (p>0,05). 

 
Tabuľka 17   Vzťah zisku/zavinenia sedemmetrového hodu k výsledku zápasu 
 

% Neúspešné Úspešné Počet  X 2 Neúspešné Úspešné Spolu 
Prehra 47% 53% 550  Prehra 0,12 0,10 0,22 
Remíza 46% 54% 54  Remíza 0 0 0 
Výhra 44% 56% 335  Výhra 0,22 0,18 0,40 
Počet 431 508 939  Spolu 0,34 0,28 0,62 

 

 ZÁVERY 

Sledovali sme herný výkon jednotlivca družstva mužov v 108 zápasoch najvyššej súťaže 

na Slovensku v troch súťažných obdobiach. Pri analýze vzťahu medzi ukazovateľmi 

herného výkonu jednotlivca a výsledkom zápasu sme zistili, že výsledok zápasu v hádzanej 

signifikantne (p<0,01) závisel v útočnej fáze od úspešnosti streľby z priestoru pivotmana, 

streľby sedemmetrového hodu a prerušenia hráča v útoku, v obrannej fáze od bránenia 

individuálnej činnosti a základnej kombinácie súpera. V obojfázových ukazovateľoch sme 

zaznamenali významný vzťah pri zisku/strate lopty (p<0,01). Signifikantnú súvislosť sme 

zistili tak isto vo vzťahu medzi výsledkom zápasu a úspešnosťou streľby z priestoru spojky 

a krídla (p<0,05). U ostatných sledovaných ukazovateľov herného výkonu jednotlivca sme 

nezistilili ale významný vzťah k výsledku zápasu (p>0,05). 

Na základe zistených výsledkov pokladáme hypotézu 1 za potvrdenú. Na rozdiel od nášho 

predpokladu významne súvisela s výsledkom zápasu aj streľba z priestoru krídla 

a pivotmana. 

V hernom výkone jednotlivca v obrannej a útočnej fáze hry sme zaznamenali významný 

vzťah neúspešnej realizácie kritických prípadov k výsledku zápasu, hoci v ukazovateľoch 

streľby z priestoru spojky a prerušení hráča v útoku bol výrazný vplyv úspešných 

realizácií. Na základe zistenia signifikantného vzťahu úspešných realizácií streľby 
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z priestoru spojky a prerušenia hráča v útoku u hráčov sledovaného družstva k výsledku 

zápasu pokladáme hypotézu 2 za nepotvrdenú. 

Tabuľka 18   
Vzťah ukazovateľov herného výkonu jednotlivca k výsledku zápasu v hádzanej 
 

X2 

Fáza Ukazovateľ 

Po
če

t 

C
el

ko
vo

 

N
eú

sp
eš

né
 

Ú
sp

eš
né

 

Streľba z priestoru spojky 2.231 7,09* 2,45 4,64 

Streľba z priestoru krídla 980 8,11* 4,00 4,11 

Streľba z priestoru pivotmana 537 12,48** 8,88 3,60 

Streľba skokom do bránkoviska 662 0,50 0,34 0,16 

Streľba z protiútoku 738 2,37 1,64 0,73 

Streľba sedemmetrového hodu 516 15,83** 11,69 4,14 

Ú
 t 

o 
k 

Prerušenie hráča v útoku 1.140 13,05** 2,06 10,99 

Bránenie individuálnej činnosti súpera 2.608 58,26** 43,18 15,08 

Bránenie základnej kombinácie súpera 4.503 15,66** 8,51 7,15 

Bránenie špeciálnej kombinácie súpera 1.360 2,13 0,83 1,30 

Blokovanie streľby 875 2,50 2,35 0,15 O
 b

 r 
a 

n 
a 

Bránenie odrazenej lopty 202 1,71 0,89 0,82 

Zisk/strata lopty 3.585 17,34** 9,14 8,20 

Zisk/zavinenie sedemmetrového hodu 939 0,62 0,34 0,28 

O
bo

jfá
zo

vé
 

Zisk/zavinenie vylúčenia hráča 1.176 1,18 0,61 0,57 

     

Výsledky práce priniesli poznatky, ktoré sú v relatívnej miere aplikovateľné v kategórii 

vrcholového družstva mužov. Zistenie nových a verifikácia existujúcich poznatkov pre 

ostatné vekové a výkonnostné kategórie mužov alebo žien si vyžadujú osobitné sledovania. 
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THE RELATION OF INDIVIDUAL GAME PERFORMANCE 

INDICATORS TO THE RESULT OF THE MATCH IN HANDBALL 

ABSTRACT 

The aim of the thesis was to find out the relationship between successes in individual game 

performance indicators and match result. The match result in offensive phase was 

significantly influenced (p<0.01) by success of pivot area shooting, of penalty shoot from 

7m line and interruption a player in attack, in defensive phase by individual defending 

player with ball and basic defend combination. In both phases it was in gain/losing of the 

ball (p<0.01). The match result in an offensive phase was also significantly influenced 

(p<0.05) by success of shots of backcourt player and wings shots. A relation to the match 

result has not been noticed between unsuccessful and successful realization of individual 

game performance indicators.  

Key words:  Handball, match, assessment of performance, individual game performance 

indicators, critical case, offensive phase of game, defensive phase of game 
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ABSTRAKT 

V príspevku sa zaoberáme hodnotením herného výkonu družstiev na EURO 2008 vo 

futbale v štvrťfinálových a semifinálových a finálovom zápase. Zamerali sme sa na 

analyzovanie útočného herného systému rýchly protiútok. V každom sledovanom zápase 

sme analyzovali obidve družstvá. Vo výsledkovej časti prezentujeme poznatky 

o priestoroch založenia protiútokov, o hráčskych funkciách zakladajúcich a participujúcich 

v protiútokoch, o herných kombináciách uplatnených v protiútokoch, o spôsobe 

zakončenia protiútokov a priemernom čase trvania rýchlych protiútokov.  

Kľúčové slová: Futbal, útočný herný systém, rýchly protiútok, Majstrovstvá Európy  

 

VSTUP DO PROBLEMATIKY  

Medzi najväčšie a najvýznamnejšie futbalové podujatia zaraďujeme aj Majstrovstvá 

Európy. Na tomto turnaji sa všetci zúčastnení hráči, teda i celé družstvá, snažia podať 

optimálny výkon, aby sa v turnaji čo najdlhšie udržali a zaujali divácky atraktívnou hrou.  

Rýchle protiútoky zvyšujú atraktivitu futbalu. Pohľad na zápasy anglickej ligy vyvoláva 

pocit nevídanej intenzity zápasu s mnohými prvkami neočakávanosti. Anglická liga 

v súčasnom futbale nastolila trend, ktorý sa snažia udržiavať mnohé reprezentačné 

družstvá aj na vrcholných futbalových podujatiach.        

Systém rýchleho protiútoku je založený na čo najrýchlejšom preniknutí k súperovej bránke 

(na 2 – 3 prihrávky) do nezorganizovanej obrany súpera. Úspešnosť je podmienená 

vhodnými typmi hráčov schopnými rýchlo sa rozhodnúť a rýchlo riešiť herné situácie. 
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Rozhodujúca je kvalita psychických procesov – čítanie hry, predvídanie a motorika, 

technická úroveň a rýchlosť reakcie i pohybu (Votík, 2003). 

Podľa Kačániho (2005) má rýchly protiútok rôzne varianty. Môže to byť protiútok 

jednotlivca, v ktorom sa hráč po chybe súpera a získaní lopty snaží rýchle prenikať do 

blízkosti súperovej brány a zakončiť útok streľbou. Individuálny prienik využíva proti 

nezorganizovanej obrane súpera a v situáciách jeden proti jednému. Druhou základnou 

možnosťou je protiútok skupiny hráčov. V tomto variante sa do útočnej akcie zapája malý 

počet rýchlych hráčov (2 - 3), obyčajne útočník na hrote podporovaný stredovými hráčmi. 

Protiútok skupiny hráčov spočíva v rýchlej jednoduchej útočnej kombinácií, obyčajne pri 

početnej prevahe útočníkov proti obrancom. Skupina hráčov na protiútok využíva voľné 

priestory na polovici súpera a kombinácie založené na kolmých, rýchlych prihrávkach 

(„narážačku“, predbiehanie, vybiehanie z tandemu atď.). 

Realizácia rýchleho protiútoku musí vychádzať z dobre organizovanej obrany s istým 

brankárom, vyžaduje rýchlu zmenu obranných herných činností na útočné, rýchlych 

a vytrvalých stredových hráčov (podpora hráčov na hrote) a pohyblivých a priebojných 

útočníkov na hrote. 

Klady rýchleho protiútoku sú: 

- možnosť využívať voľné priestory v obrane, 

- protiútok z vlastnej polovice ihriska zo zabezpečenej obrany, 

- príležitosť prekvapiť súpera, využiť jeho chyby v organizácii hry. 

Zápory rýchleho protiútoku sú: 

- osamotení útočníci na hrote, keď mešká podpora stredových hráčov, 

- nedokonalé spojenie medzi formáciami (nekompaktnosť), 

- nepresné kolmé prihrávky možno ľahko eliminovať, 

- príležitosť uplatniť obrannú hernú kombináciu (postavenie mimo hry) proti bezhlavo 

nabiehajúcim útočníkom. 

 

Rýchla súčinnosť hráčov je základom úspešného realizovania rýchlych protiútokov, ktoré 

sa v súčasnosti stávajú významným prostriedkom na prekonávanie súperových obrán. Ako 

kľúčové faktory rýchleho protiútoku Holienka (2007) uvádza rýchle prečíslenie 

neorganizovanej obrany súpera, rýchle a presné prihrávky – vysokú efektivitu, rýchle 
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zakončenie, rýchle opätovné získanie lopty, rýchlosť hráča a rýchlosť lopty a priestor 

ihriska (hĺbka a šírka). 

Jednotlivé prejavy rýchlostných schopností sú na sebe relatívne nezávislé, čo znamená, že 

pri ich rozvoji sa musíme venovať všetkým druhom. Vysoká úroveň jedného druhu nemusí 

znamenať súčasne vysokú úroveň iného.  

 

CIEĽ 

Cieľom príspevku je prispieť k rozšíreniu poznatkov o uplatnení rýchlych protiútokov ako 

prejavu rýchlej spolupráce hráčov u vybraných družstiev v zápasoch štvrťfinále, semifinále 

a finále na ME 2008 vo futbale. 

 

ÚLOHY  

1. Analyzovať uplatňovanie rýchlych protiútokov v útočnej fáze hry sledovaných 

družstiev. 

2. Vyhodnotiť sledované parametre analyzovaných protiútokov najmä z pohľadu 

participácie hráčskej funkcie.   

3. Formulovať závery a odporúčania pre tréningovú prax. 

 

METODIKA 

V príspevku analyzujeme herný výkon hráčov vybraných družstiev na EURO 2008 vo 

Švajčiarsku a Rakúsku. Zamerali sme sa na sledovanie útočného herného systému rýchly 

protiútok.  

Analýze sme podrobili všetky štvrťfinálové, semifinálové a finálový zápas. Celkovo išlo 

o 7 zápasov ME: 

1. Portugalsko - Nemecko (štvrťfinále) 

2. Chorvátsko - Turecko (štvrťfinále) 

3. Holandsko - Rusko (štvrťfinále) 

4. Španielsko - Taliansko (štvrťfinále) 

5. Nemecko - Turecko (semifinále) 

6. Rusko - Španielsko (semifinále) 

7. Nemecko - Španielsko (finále) 

25



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 15 

 26

Výskumný súbor v práci predstavujú družstvá krajín, ktoré sa prebojovali na EURO 2008 

do štvrťfinále, semifinále a finále. Sú to družstvá Portugalska, Nemecka, Chorvátska, 

Turecka, Holandska, Ruska, Španielska a Talianska. 

Ako základnú metódu získavania výskumných údajov sme použili nepriame pozorovanie. 

Jeho výsledky sme zaznamenávali do vopred pripraveného záznamového hárku.  

Sledované ukazovatele 

Spôsob získania (odoberania) lopty 

SB – po streľbe na bránu 

KO – konštruktívne odoberanie lopty 

ZP – zachytená prihrávka 

OL – odrazená lopta 

OS – vyhraný osobný súboj 

HS – vyhraný hlavičkový súboj 

Šsi – štandardné situácie 

Zóna (priestor) založenia a zakončenia  protiútoku 

Založenie a zakončenie rýchleho protiútoku sme lokalizovali rozdelením ihriska do troch 

priečnych zón (1 – obranná zóna, 2 – prípravná zóna, 3 – útočná zóna) a troch pozdĺžnych 

vertikál (A – pravá vertikála, B – stredná vertikála, C – ľavá vertikála) so smerom útoku. 

                                    3A                         2  A                        1A 

 

 

                                                                                              

 

                                  3B                                                             1B 

                                        

  

 
                                    3C                         2  C                          1C 
                                                                                   

Obrázok 1 

Záznamový hárok pre lokalizáciu založenia a ukončenia rýchleho protiútoku. 

   
 2  B  
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Hráčske funkcie hráčov zakladajúcich protiútok a hráčov participujúcich na protiútoku 

PKO, ĽKO – pravý, ľavý krajný obranca 

PSO, ĽSO – pravý, ľavý stredný obranca 

PKSH, ĽKSH – pravý, ľavý krajný stredový hráč 

PSSH, ĽSSH, dSSH, oSSH – pravý, ľavý, defenzívny, ofenzívny stredný stredový hráč 

KH – koncový hráč 

Herné činnosti jednotlivca využité v protiútokoch 

SL – spracovanie lopty 

S – streľba 

OS – obchádzanie súpera 

P – prihrávanie 

V – vedenie lopty 

Herné kombinácie využité v protiútokoch 

KP, DP, PP – kombinácia s krátkou, dlhou, pomocnou prihrávkou 

NAR – kombinácia s narazením lopty 

PRED – kombinácia s predbiehaním 

Zakončenie protiútoku 

OS - neúspešné obchádzanie 

P - nepresná prihrávka 

  - gól 

 - streľba mimo brány 

 - zrazená streľba 

 - streľba na bránu 

Spôsob zakončenia 

N – nohou 

H – hlavou 
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VÝSLEDKY  

Celkovo sme v siedmych sledovaných stretnutiach ME 2008 odpozorovali 49 protiútokov, 

čo predstavuje v priemere 7 protiútokov na zápas. V jednotlivých stretnutiach bol 

vykonaný nasledujúci počet protiútokov: Portugalsko (5) : Nemecko (3), celkovo 8; 

Chorvátsko (6) : Turecko (3), celkovo 9; Holandsko (3) : Rusko (7), celkovo 10; 

Španielsko (2) : Taliansko (1), celkovo 3; Nemecko (4) : Turecko (4), celkovo 8; Rusko 

(3) : Španielsko (0),  celkovo 3; Nemecko (3) : Španielsko (5), celkovo 8. Protiútok 

skupiny hráčov bol vykonaný 44-krát (89, 8 % z celkového počtu) a protiútok jednotlivca 

5-krát (10, 2 % z celkového počtu). V prvom polčase vykonali družstvá 24 protiútokov (49 

%), v druhom polčase 20 protiútokov (41 %) a počas predĺženia 5 protiútokov (10 %). 

Každý z vykonaných protiútokov je charakteristický určitými ukazovateľmi, ktoré v súčte 

preukazujú určité poznatky, či zistenia. Najväčší počet protiútokov v jednom zápase 

zrealizovalo družstvo Ruska (7), ktoré disponovalo najväčším počtom rýchlych hráčov 

a najviac uplatňovalo daný herný systém. Nasledujúce tabuľky sú zhrnutím zistených 

ukazovateľov. 

 

                     Tabuľka 1  Spôsob  získania lopty pred protiútokom 

 K
on

št
ru

kt
ív

ne
 

od
ob

er
an

ie
 

lo
pt

y 
 

H
la

vi
čk

ov
ý 

sú
bo

j 

Št
an

da
rd

ná
 

si
tu

ác
ia

 

Z
ac

hy
te

ni
e 

pr
ih

rá
vk

y 

počet 22 3 5 19 

% 44,9 6,1 10,2 38,8 

 

      Tabuľka 2  Priestor založenia protiútoku 

 1A 2A 3A 1B 2B 3B 1C 2C 3C 

počet 4 7 2 8 15 1 2 6 4 

% 8,2 14,3 4,1 16,3 30,6 2,0 4,1 12,2 8,2 
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         Tabuľka 3  Hráčska funkcia zakladajúca protiútok 

 B KO SO KSH SSH KH 

počet 3 11 10 8 13 4 

% 6,1 22,4 20,4 16,3 26,5 8,2 

 

Na základe analýzy sme zistili, že 19 protiútokov bolo založených v obrannej fáze 

zachytením prihrávky súpera (39 % z celkového počtu spôsobov získania lopty pred 

protiútokom). Ďalších 22 protiútokov družstvá založili po vyhranom osobnom súboji na 

zemi konštruktívnym odoberaním lopty (45 %) (tab. 1). 

Najčastejší priestor založenia rýchleho protiútoku bola zóna 2B – stredná časť prípravnej 

zóny (15-krát) a zóna 1B (8-krát), čo je zóna pred vlastnou bránou (tab. 2). 

Najviac protiútokov zakladali SSH, pričom počet rýchlych protiútokov bol 13. Naopak KH 

a KSH mali nižšie hodnoty zakladania protiútoku, čo značí, že hráči týchto hráčskych 

funkcií sa viac zúčastnili na vedení protiútoku (tab. 3). Na vedení a zakončení protiútokov 

sa podľa analýzy najviac zúčastnili KSH (37-krát) a SSH (35-krát). Koncoví hráči sa 

zapojili 22-krát. Toto zistenie vyvracia tvrdenie, že sa do protiútokov najviac zapájajú KH 

(tab. 5). 

 

       Tabuľka 4  Počet prihrávok vykonaných v protiútoku 

 
1 

prihrávka 

2 

prihrávky

3 

prihrávky

4 

prihrávky

5 

prihrávok 

bez 

prihrávky

počet 16 11 7 10 1 4 

% 32,7 22,4 14,3 20,4 2,0 8,2 

 

    Tabuľka 5  Hráčske funkcie participujúce v protiútokoch 

  SO, KO SSH KSH KH 

počet 5 35 37 22 

% 5,3 37,2 39,4 23,4 
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  Tabuľka 6  Herné kombinácie vykonané v protiútokoch 
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počet 29 23 1 2 2 1 

% 60,4 47,9 2,1 4,2 4,2 2,1 

 

            Tabuľka 7  Herné činnosti pri zakončení protiútoku 

  St
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In
é 

počet 11 10 3 3 14 7 

% 22,4 20,4 6,1 6,1 28,6 14,3 

 

Zo 49 protiútokov sa vykonalo celkom 32 % s jednou prihrávkou. Zaujímavosťou je 20% 

zastúpenie protiútokov so 4 prihrávkami (tab. 4). 

Zo 49 protiútokov sa 3 skončili gólom (6 %), 11 streľbou na bránu (22 %), 3 blokovanými 

strelami a 10 strelami mimo bránky (20 %). Z pohľadu vývojových trendov vo futbale 

najúspešnejšie družstvá zakončujú rýchly protiútok streleným gólom približne v 7 – 9 % 

(tab. 7).  

 
   Tabuľka 8   
   Frekvencia vykonaných protiútokov v 5-minútových intervaloch 1. polčasu 
 

  do 5´ do 10´ do 15´ do 20´ do 25´ do 30´ do 35´ do 40´ do 45´ 

počet 3 2 1 1 2 4 7 2 2 

% 6,1 4,1 2,0 2,0 4,1 8,2 14,3 4,1 4,1 
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   Tabuľka 9   
   Frekvencia vykonaných protiútokov v 5-minútových intervaloch 2. polčasu 
 

  do 50´ do 55´ do 60´ do 65´ do 70´ do 75´ do 80´ do 85´ do 90´ 

počet 0 2 1 2 1 3 4 3 4 

% 0,0 4,1 2,0 4,1 2,0 6,1 8,2 6,1 8,2 

 

     Tabuľka 10   
     Frekvencia vykonaných protiútokov v 5-minútových intervaloch predĺženia 
 

  do 95´ do 100´ do 105´ do 110´ do 115´ do 120´ 

počet 2 1 0 0 1 1 

% 4,1 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 

 

Frekvencia vykonania protiútokov bola najčastejšie od 30 do 35 min. (7-krát),  od 25 do 30 

min., od 75 do 80 min. a od 85 do 90 min. (4-krát) a 3-krát sa vykonali protiútoky do 5 min. 

a medzi 70 – 75 min. a 80 – 85 min. Môžeme z toho vidieť, že v posledných 15 min. 

prvého, ale aj druhého polčasu sa vykonalo najviac protiútokov. Priemerný čas trvania 

protiútokov bol 9,16 sek. 

 

ODPORÚČANIA PRE TRÉNINGOVÚ PRAX 

Na základe zistených faktov, z analýzy rýchlych protiútokov môžeme vytvoriť 

odporúčania pre tréningovú prax. Keďže rýchly protiútok je charakterizovaný rýchlym 

zakončením na bránu, tak aj tréningové podnety by sa mali venovať riešeniu takýchto 

herných situácií.  

Pre tréningový proces odporúčame:  

- Získanie lopty uskutočniť konštruktívnym odobratím lopty, t.j. cvičenie 1:1 so 

zakončením, 1:2 so zakončením. 

- Zakladať rýchle protiútoky v priestore prípravnej zóny, teda v centrálnej časti strednej 

zóny – vytvárať HC v danom priestore so zakončením individuálne alebo po prihrávke. 
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- Pri vedení protiútoku využívať jednu, dve alebo štyri prihrávky, a to najmä pomocou 

kombinácie krátkych, dlhých prihrávok, či kombinácie s narazením lopty alebo 

s predbiehaním. 

- Vytvárať PH kedy sa zakončenie uskutočňuje na pokyn trénera, alebo do časového 

limitu 10 sekúnd od získania lopty. 

- Zdokonaľovať HČJ v rýchlosti (v časovej a priestorovej tiesni). 
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FAST COUNTERATTACKS IN SELECTED EURO 2008 FOOTBALL 

TEAMS´ MATCHES 

 

ABSTRACT 

 

In our work we are dealing with the evaluation of game performance of football teams in 

selected EURO 2008 matches – quarter-final, semi-final and final. We concentrated on 

analyzing a fast counterattack game system. In each of the matches observed we analyzed 

both teams. In the results we present our findings about counterattacks starting areas, 

playing posts starting and participating and game combinations used in counterattacks, as 

well as about means of ending the counterattacks and the average time of counterattacks. 

 

Key words: Soccer, offensive game system, fast counterattack, European Championship 
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ABSTRAKT 

Snahou našej práce je prispieť k rozšíreniu poznatkov o riešení herných mikrosituácií jeden 

proti jednému z hľadiska útočnej fázy hry vo futbale. Sledovali sme početnosť, úspešnosť, 

lokalizáciu a štruktúru riešenia herných situácii 1 – 1 v útočnej fáze hry v troch rôznych 

súťažiach, ktoré sme navzájom porovnali. Výsledky potvrdzujú známe skutočnosti, že 

úspešnosť riešenia týchto herných situácií je vyššia v kvalitatívne lepších súťažiach, že 

najčastejším spôsobom riešenia je prihrávanie a že sa najviac herných situácií 1 – 1 sa 

vyskytuje v útočnej zóne. 

 

Kľúčové slová: Herná situácia, jeden proti jednému, prihrávanie, obchádzanie súpera, 

streľba, útočná fáza hry, priestorové úseky hry 

 

 

ROZBOR PROBLEMATIKY 

Vo futbale rozlišujeme dve základné fázy hry, a to útočnú a obrannú. Tieto fázy sa ďalej 

delia na menšie časti hry, a to úseky hry. Fázy a úseky hry sa skladajú z najmenších a ďalej 

nedeliteľných častí hry, a to herných situácii. 

Podľa Peráčka (1993) predstavuje herná situácia okamžitý stav v hre, ktorý je určovaný 

súhrnom činiteľov a predstavuje pre hráčov taktickú úlohu rôznej zložitosti. Väčšina 

herných situácií je otvorená vzhľadom na výsledok riešenia, preto opakujúca sa možnosť 
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čiastkového úspechu v hernej situácií je prameňom aktivity hráča a napätia u všetkých 

zainteresovaných hráčov. Každý typ hernej situácie je určovaný špecifickým súborom 

požiadaviek, ktoré hráč musí zvládnuť napriek rôznorodosti požiadaviek. Pre všetky typy 

herných situácií sú spoločné určité fázy taktického konania, ktorých závislosť a 

nadväznosť je zákonitá a logická. 

Medzi podstatné faktory hernej situácie patrí psychologický a fyziologický stav hráča, 

herné vzťahy interpersonálne a interakčné, herná úloha, herná činnosť spoluhráča a ako 

rozhodujúci faktor protirečivá činnosť protihráča. V mozaike herných situácií v obrannej a 

útočnej fáze hry plnia hráči čiastkové úlohy, ktorých postupná realizácia podmieňuje 

splnenie finálnej úlohy jednotlivých fáz hry, efektívne bránenie alebo útočenie. 

Jednou z takýchto herných situácii je aj herná situácia jeden proti jednému v útočnej fáze 

hry. Mnohé analýzy (MS 1990, MS 1994, MS 1998 a ďalšie) tvrdia, že družstvo, ktoré 

dokáže vyhrávať v zápase viac osobných súbojov v útočnej fáze hry, dokáže dlhšie 

kontrolovať hru, a tým aj vyhrávať zápasy. Hráči tieto herné situácie riešia rôznymi 

spôsobmi - prihrávkou, streľbou, vedením lopty, alebo obchádzaním. Spôsob riešenia 

závisí nielen od podmienok konkrétnej hernej situácie, ktorú vytvárajú spoluhráči a 

protihráči, ale aj od kondičných, technických a psychických predpokladov hráča.  

Ako vyplynulo z mnohých pozorovaní, správne vyriešenie takýchto herných situácií je 

jednou z najdôležitejších úloh hráča vo futbale. Úspešné riešenie týchto „bežných“ herných 

situácií v obrannej a prípravnej zóne znamenajú, že sa nám loptu bez rizika straty podarí 

dopraviť do útočnej zóny, kde zas úspešné riešenie týchto herných situácií umožňuje 

dostať súpera pod tlak, kedy dochádza k chybám a to často znamená strelenie gólu. 

Osobný súboj (OS) je vlastne boj dvoch hráčov v hernej situácii 1 – 1, keď sa útočiaci 

hráč, ktorý má loptu pod kontrolou, snaží o obchádzanie obrancu a obranca sa snaží 

útočiacemu hráčovi zabrániť v obchádzaní, a to jedným zo spôsobov odoberania lopty. 

Osobné súboje teda môžeme hodnotiť z hľadiska obranného a útočného charakteru. 

Úspešnosť počínania si hráča v OS je podmienená taktickou a technickou vyspelosťou, 

úrovňou pohybových schopností. Svoju úlohu v osobnom súboji zohráva aj psychologická 

stránka. Osobný súboj je špeciálnym typom súťaženia medzi obrancom a útočníkom. 

Keďže v OS proti sebe stoja útočník a obranca, ich ciele budú presne opačné. Obranca 

chce útočníkovi odobrať loptu pokiaľ možno konštruktívne, útočník chce obrancu obísť. 

Teda každý chce dosiahnuť niečo iné, avšak model priebehu ich konania, ktoré nazývame 

taktickým, je rovnaký. Všetky fázy taktického konania tvoria jednotu, navzájom na seba 
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nadväzujú. Významnú úlohu zohráva rozsah a kvalita pamäti, ktorá umožňuje registrovať, 

usporadúvať osvojené vedomosti a meniť ich na hráčske skúsenosti. Tak vzniká 

samoregulačný systém, ktorý stavia na priebežnom prísune informácií z vnútorných a 

vonkajších zdrojov a taktiež na existencii spätnej väzby. Taktická stránka útočníka v OS sa 

prejavuje najmä výberom správneho spôsobu obchádzania, a to nielen vzhľadom na 

postavenie a pohyb obrancu, ale aj ďalších súperových hráčov, spoluhráčov, ale aj 

lokalizácie priestoru OS na ihrisku. Hráč, ktorý má loptu, je pri jej vedení konfrontovaný 

vo svojom taktickom konaní s neustále sa meniacimi situáciami (Rutemoller, 1994) musí 

kontrolovať loptu pod neustálym tlakom súpera a časovým tlakom, uvoľniť sa na zúženom 

priestore, presadiť sa v zhustenej obrane – pri prečíslení, rýchlo prekonávať voľný priestor, 

oklamať neodbytného súperovho obrancu rýchlym nástupom, klamlivými pohybmi, 

zmenami rýchlosti a smeru. 

Z hľadiska technickej stránky je vo väčšine OS vo výhodnejšej pozícii práve útočník, 

pretože práve on z veľkej časti určuje ďalší priebeh hernej situácie 1 – 1 a je vlastne o 

myšlienku vpredu. Úspešnosť počínania hráča v OS je podmienená aj technickou 

vyspelosťou. 

 

CIEĽ 

Cieľom našej práce je prispieť k rozšíreniu poznatkov o riešení hernej situácie jeden proti 

jednému (1 – 1) v útočnej fáze hry vo vybraných zápasoch z našej najvyššej súťaže 

(Corgoň liga), v Lige majstrov a v zápasoch odohraných na ME 2008. 

 

HYPOTÉZY 

1. Predpokladáme, že najmenšia úspešnosť riešenia herných situácií 1 – 1 v útočnej 

fáze hry medzi sledovanými súťažami bude v Corgoň lige. 

2. Predpokladáme, že z hľadiska lokalizácie najviac herných situácií 1 – 1 v útočnej 

fáze hry vo všetkých sledovaných súťažiach bude v útočnej zóne. 

3. Predpokladáme, že najčastejším spôsobom riešenia hernej situácie 1 – 1 v útočnej 

fáze hry bude prihrávanie.  

ÚLOHY 

Z cieľa vyplývajú nasledovné úlohy: 

1. Zistiť typické znaky riešenia hernej situácie 1 – 1 v útočnej fáze hry. 
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2. Zistiť rozdiely v riešení sledovaných herných situácií vo vybraných zápasoch 

z hľadiska výkonnostnej úrovne. 

 

 

METODIKA VÝSKUMU 

Sledovaný súbor sme rozdelili do troch kategórií podľa vybraných súťaží. V Corgoň lige 

sme sledovali 8 družstiev v 5 zápasoch, Lige majstrov 6 družstiev v 5 zápasoch a na ME 

2008 7 družstiev v 4 zápasoch. 

 

Tabuľka 1 Prehľad sledovaných súťaží a zápasov 

 

 

Zápasy, ktoré sme pozorovali, boli odohrané v rozpätí mesiacov apríl až jún 2008. Domáca 

súťaž (Corgoň liga) a zápasy Ligy majstrov boli odohrané v apríli 2008 a zápasy na ME 

2008 boli odohrané v júni 2008. Jednotlivé zápasy boli nahrávané na DVD rekordér a 

následne napaľované na DVD nosiče. Na vyhodnotenie výsledkov sme použili metódu 

nepriameho pozorovania. V jednom zápase sme pozorovali obe družstvá. V každom 

sledovanom družstve sme hodnotili každého hráča, ktorý musel riešiť hernú situáciu jeden 

proti jednému (1 – 1) a pritom chcel hernú situáciu riešiť tak, aby sa dostal bližšie k 

súperovej bráne, respektíve ju riešil na šírku ihriska (nehral dozadu). Nehodnotili sme 

hernú situáciu, v ktorej sa útočiaci a brániaci hráč dostali do hlavičkového súboja o loptu, 

pričom útočiaci hráč bol otočený chrbtom k súperovej bráne (napr. po výkope brankára, 

dlhej prihrávke obrancu a pod.). V priebehu zápasu sme do záznamového hárku 

zaznamenávali spôsob, akým hráči riešili sledovanú hernú situáciu a priestorový úsek, v 

ktorom došlo k sledovanej hernej situácii. 
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Sledované situácie sme rozdelili na osobný súboj na zemi a súboj vo vzduchu. Tieto dve 

kategórie sme ďalej rozčlenili na: 

Súboj na zemi:  obchádzanie súpera (úspešné/neúspešné), 

prihrávanie (úspešná/neúspešná/finálna prihrávka) 

streľba (na bránu/mimo brány/gól) 

Súboj vo vzduchu:  prihrávanie (úspešná/neúspešná/finálna prihrávka), 

streľba (na bránu/mimo brány/gól) 

 

VÝSLEDKY VÝSKUMU 

Z tab. 2 môžeme vidieť, že výskyt HSi 1 – 1 v útočnej fáze hry v slovenskej najvyššej 

súťaži je nižší, ako tomu bolo na ME 2008 a v Lige majstrov. Rozdiel je 10,4, prípadne 

12,1 súbojov na jedno stretnutie. Tento rozdiel môže vyplývať z rozdielnej dynamiky hry. 

Tým, že sa v Lige majstrov, prípadne na ME, striedajú jednotlivé fázy častejšie, hráči majú 

viac možností riešiť hernú situáciu (HSi) 1 – 1. Vplyv na počet HSi 1 – 1 má aj dĺžka času, 

kedy je lopta v hre. Tento čistý hrací čas je v Lige majstrov a na turnajoch ME dlhší ako v 

našej domácej súťaži. Ďalším dôvodom môže byť rozdiel v agresivite brániacich hráčov pri 

dostupovaní útočiacich. Rozdiel je však aj v samotných útočiacich hráčoch. Hráči v 

najlepších súťažiach Európy sú takmer dokonale technicky vybavení. Ak má hráč 

dokonalý pocit lopty, umožňuje mu to riešiť herné situácie 1 – 1 úspešne a nebojí sa takéto 

HSi aj vyhľadávať. Ak si však hráč nie je istý pri práci s loptou, snaží sa hrať čo 

najjednoduchšie a takýmto HSi sa vyhnúť.  

 

               Tabuľka 2  
Početnosť a úspešnosť riešenia HSi 1-1 v útočnej fáze hry  
v sledovaných súťažiach 

Súťaž Priemerná početnosť 
HSi 

Priemerná úspešnosť 
HSi 

Corgoň liga 46,2 50% 

Liga majstrov 58,3 60% 

ME 2008  56,6 61% 
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To, že sú títo hráči lepšie technicky vybavení, sa nám potvrdilo aj v ukazovateli úspešnosti 

riešenia týchto HSi. Kým hráči hrajúci v našej súťaži dosiahli 50% úspešnosť, hráči z Ligy 

majstrov dosiahli úspešnosť 60% a hráči, ktorí sa zúčastnili na záverečnom turnaji ME 

2008 dokonca 61% úspešnosť. Ich vysoká úspešnosť však vyplýva aj vynikajúcej 

kondičnej a koordinačnej pripravenosti. 

 

Tabuľka 3 
Lokalizácia HSi 1-1 v útočnej fáze hry v sledovaných súťažiach 

Lokalizácia HSi 1-1 v útočnej fáze hry 
Súťaž 

OZ PZ ÚZ 

Corgoň liga 8% 39% 52% 

Liga majstrov 6% 36% 59% 

ME 2008  8% 34% 58% 

 

Počet HSi 1 – 1 v útočnej fáze hry z pohľadu jednotlivých priestorových úsekov bol 

vyrovnaný vo všetkých troch sledovaných súťažiach. Najmenej sledovaných HSi sa 

odohralo v OZ. V PZ to bolo okolo 35% zo všetkých HSi. Najviac HSi 1 – 1 v útočnej fáze 

hry sa odohralo v útočnej zóne (tab. 3). 

 

Tabuľka 4  
Štruktúra riešenia HSi 1-1 v útočnej fáze hry v sledovaných súťažiach 

Štruktúra riešenia HSi 1-1 v útočnej fáze 
hry Súťaž 

Obchádzanie Prihrávanie Streľba 

Corgoň liga 46% 50% 4% 

Liga majstrov 44% 50% 6% 

ME 2008  42% 51% 6% 
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Ako spôsob riešenia sledovaných HSi hráči využívali prihrávku, teda kooperáciu hráčov 

rovnako často, ako individuálne presadenie sa (tab. 4). V priemere 50% zo sledovaných 

HSi sa hráči snažili riešiť prihrávkou spoluhráčovi. To, že hráči často riešili HSi 

prihrávkou, môže byť spôsobené tým, že je to často jednoduchšie a zároveň rýchlejšie 

riešenie ako obchádzanie súpera. Keďže v súčasnom futbale je rýchlosť jeden z 

najdôležitejších parametrov hry, je toto počínanie hráčov logické. Avšak 50 % riešení 

týchto HSi stále predstavuje individuálnu činnosť hráčov, či už vo forme obchádzania, 

alebo vytvárania si priestoru pred a na zakončenie. Hráči na individuálne presadenie sa 

využívajú široký repertoár klamlivých pohybov, rôzne zmeny smeru a rýchlosti behu. 

 

ZÁVER 

Na základe výsledkov sa hypotéza 1 potvrdila. Najnižšia priemerná úspešnosť riešenia 

hernej situácii 1 – 1 v útočnej fáze hry bola v Corgoň lige (50 %).  

Z hľadiska lokalizácie sa herná situácia 1 – 1 v útočnej fáze hry vo všetkých sledovaných 

súťažiach najviac vyskytovala v útočnej zóne (Corgoň liga – 52 %, Liga majstrov – 59 %, 

ME 2008 – 58 %), čím sa nám potvrdila hypotéza 2. 

Vo všetkých sledovaných súťažiach sa pri riešení herných situácií 1 – 1 v útočnej fáze hry 

najčastejšie využívalo prihrávanie (Corgoň liga – 50 %, Liga majstrov – 50 %, ME 2008 – 

51 %), čím sa potvrdila aj hypotéza 3. 

Uvedené výsledky výskumu potvrdzujú známe skutočnosti ohľadom spôsobu riešenia 

a lokalizácie HSi 1 – 1 v útočnej fáze hry. Zistili sme, že v našej domácej súťaži je 

úspešnosť riešenia sledovaných situácii nižšia oproti kvalitatívne lepším súťažiam. 

Výsledky môžu poslúžiť pri plánovaní obsahu tréningového procesu nácviku 

a zdokonaľovania kritickej hernej situácie 1 – 1 v útočnej fáze hry .  
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THE ANALYSIS OF GAME SITUATION 1 – 1 IN THE OFFENSIVE 

PHASE OF GAME 

 

ABSTRACT 

 

The aim of our work is to contribute to the extension of knowledge about solving the game 

micro situations one against one in term of an offensive game phase in football. In the 

study we applied the observation, mathematic-statistic method and the basic logical ones. 

We have observed multitude, effectivity, localization and structure of the solution of game 

situations 1 – 1 in offensive phase of game in three different competitions that we 

compared reciprocally. The results confirm familiar facts about analyzed game situation 1 

– 1 in the offensive phase of game. 

  

Key words: Game situation, one against one, passing, bypassing the opponent, shooting, 

offensive phase of game, space sections of the game. 
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VPLYV BODOVÉHO STAVU V SETE NA PRESNOSŤ ZAKLADANIA 

ÚTOKU VO VRCHOLOVOM VOLEJBALE MUŽOV 

 

Robin PĚLUCHA – Ludmila ZAPLETALOVÁ  

Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta telesnej výchovy športu, Katedra hier 

robinpelucha@gmail.com, zapletalova@fsport.uniba.sk  

 

ABSTRAKT 

V príspevku sa zaoberáme vplyvom bodového stavu v sete na presnosť zakladania útoku 

vo vrcholovom volejbale mužov. Výskumný materiál sme získali z 6037 rozohier zo 

zápasov špičkových svetových a európskych družstiev na vrcholových podujatiach. Sety 

sme rozdelili na dve kategórie – sety s tesným, maximálne 3-bodovým rozdielom a sety 

s jednoznačným, viac ako 3-bodovým rozdielom. Bodový stav v sete sme rozdelili na tri 

časti: 0 – 8 bodov, 9 – 18 bodov a 19 bodov do konca setu. Zakladanie útoku sme rozlíšili 

na príjem podania a obranu v poli. Analýzu sme robili z pohľadu víťazných a porazených 

družstiev. Výsledky naznačili, že vplyv bodového stavu v sete na presnosť zakladania nie 

je v setoch s tesným a v setoch s jednoznačným výsledkom veľmi odlišný. V setoch 

s tesným výsledkom bola presnosť prihrávky tak u víťazných ako aj u porazených 

družstiev vo všetkých častiach setov takmer rovnaká (p>0,05).  V setoch jednoznačným 

výsledkom sme potvrdili len zníženie presnosti obrany v poli víťazných družstiev 

v strednej časti setov (p<0,01), kedy robili významne viac chýb ako v ich úvode a závere. 

Pri porovnávaní presnosti prihrávky víťazných a porazených družstiev sme v setoch 

s tesným bodovým rozdielom u porazených družstiev zaznamenali o 4 % vyšší výskyt 

chýb pri príjme podania od strednej časti setov (p<0,05), v setoch s jednoznačným 

výsledkom o 12 % vyšší výskyt chýb v obrane v poli (p<0,05) a  o 15 % menej nepresných 

obranných zákrokov (p<0,01) v koncovej časti setov.  

Výsledky sú súčasťou grantovej úlohy VEGA č. 1/4493/07 „Štrukturálne modely herného 

výkonu v kolektívnych športových hrách“ 

Kľúčové slová: Volejbal, muži, bodový stav, prihrávka, víťazstvo, prehra 
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VSTUP DO PROBLEMATIKY 

V útočnej fáze hry družstva je rozhodujúci nahrávač, ktorý určuje taktiku vedenia 

útoku. Jeho snahou je distribuovať presné a prekvapivé nahrávky, aby vytvoril pokiaľ 

možno optimálnu situáciu pre útočiacich hráčov, aby mohli efektívne zakončiť útok. 

Nahrávač je limitovaný nielen svojimi možnosťami a schopnosťami, ale aj presnosťou 

prihrávky (príjmu podania a obrany v poli), ktorej vykonanie v značnej miere limituje 

taktiku nahrávky. Vzťahy medzi kvalitou prihrávky a nahrávky, resp. prihrávky a útočného 

úderu boli preukázané vo výskumoch vo všetkých vekových kategóriách. Zapletalová, 

Šmahel (2008) ich potvrdili v kategórii žiakov na národnej úrovni (p<0,01) a  Přidal (2001) 

v kategórii kadetov špičkovej európskej úrovne (p<0,01), v špičkových európskych 

družstvách Pekař (1997) (p<0,01), Přidal (2007) (p<0,05).  Kardoš (2005), Haník (2008) 

zistili, že ak družstvo nie je schopné využiť excelentný príjem podania na zisk bodu 

útočným úderom, nevyhrá set.  

Každý nahrávač vstupuje do setu, resp. zápasu s určitou stratégiou. Túto je však schopný 

dodržať len vtedy, keď jeho tím schopný vo všetkých častiach setu dostatočne presne 

prihrávať. Prihrávka je náročná herná činnosť, ktorá okrem perfektnej techniky vyžaduje 

predvídavosť, rýchlu reakciu, psychickú stabilitu a psychickú odolnosť prihrávajúcich 

hráčov, pri vyberaní lôpt v obrane v poli aj bojovnosť. Jej kvalita môže byť ľahko 

ovplyvnená deformačnými faktormi, medzi ktoré môžeme zaradiť aj narastajúci bodový 

stav v sete, predovšetkým v koncovke setu, kedy sa rozhoduje o jeho výsledku.  

 

CIEĹ  

Cieľom práce je zistiť, ako bodový stav v sete vplýva na presnosť príjmu podania a obrany 

v poli víťazných a porazených volejbalových družstiev mužov v setoch s tesným 

a jednoznačným bodovým rozdielom. 

 

HYPOTÉZY  

Hypotéza 1 

Predpokladáme, že v setoch s tesným bodovým rozdielom sa vplyv bodového stavu na 

presnosť príjmu podania a obrany v poli prejaví až v koncovej časti setov, v setoch 

s jednoznačným bodovým rozdielom už od strednej časti setov. 
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Hypotéza 2 

V setoch s tesným výsledkom predpokladáme rozdiely v presnosti zakladania útoku medzi 

víťazom a porazeným až v koncovej časti setov. V setoch s jednoznačným výsledkom 

očakávame rozdiely v presnosti prihrávky už od strednej časti setov.  

 

ÚLOHY PRÁCE 

1. Zistiť rozdiely v presnosti príjmu podania a obrany v poli medzi úvodnou, strednou 

a koncovou časťou setov z pohľadu víťazov a porazených v setoch s tesným 

a jednoznačným bodovým rozdielom. 

2. Zistiť rozdiely v presnosti príjmu podania a obrany v poli medzi víťaznými 

a porazenými družstvami v jednotlivých častiach setov osobitne v setoch s tesným 

a osobitne v setoch s jednoznačným bodovým rozdielom. 

 

METODIKA 

Analýzu sme robili v šesťdesiatich setoch, ktoré skončili maximálne trojbodovým 

rozdielom a v šesťdesiatich setoch, ktoré skončili 4- a viacbodovým rozdielom. Spolu sme 

analyzovali 6307 rozohier. Skrátené sety (tie-break) sme nevyhodnocovali. Analyzované 

sety boli zo zápasov špičkových európskych a svetových mužských družstiev (Slovensko, 

Česká republika, Ukrajina, Grécko, Holandsko, Španielsko, Čína, USA, Portugalsko, 

Slovinsko, Bulharsko, Rusko, Nemecko, Poľsko). 

V práci sme použili metódu nepriameho pozorovania a odborného posudzovania. Všetky 

zápasy boli snímané statickou videokamerou, údaje evidované do špeciálnych  

záznamových hárkov a následne vyhodnocované. Bodový stav sme rozdelili do troch 

úrovní podľa dosiahnutého bodového stavu v sete, od 0 do 8 bodov, od 9 do 18 bodov a od 

19 do konca setu.  

Presnosť zakladania útoku (príjmu podania a obrany v poli) sme posudzovali pomocou 4-

stupňovej hodnotiacej škály.  

Stupeň 1     Vynikajúce vykonanie prihrávky. Nahrávač môže využiť všetky druhy 

nahrávok a všetky druhy vopred pripravených útočných herných kombinácií. 

Stupeň 2    Dobré vykonanie prihrávky. Nahrávač nemôže využiť všetky druhy nahrávok 

a všetky druhy vopred pripravených útočných herných kombinácií. 
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Stupeň 3     Zlé vykonanie prihrávky. Nahrávač môže využiť iba jeden druh nahrávky 

a nemôže využiť žiadnu z vopred pripravených útočných herných kombinácii, 

resp. je lopta prihraná na stranu súpera.   

Stupeň 4    Chyba pri prihrávke, ktorá znamenala bod pre družstvo súpera. 

Jednotlivé premenné sme vyjadrili v relatívnych hodnotách. Pri hľadaní rozdielov medzi 

relatívnymi hodnotami ukazovateľov sme použili test významnosti rozdielu relatívnych 

hodnôt (Hendl, 2009). Súvislosti medzi bodovým stavom v sete a relatívnym výskytom 

jednotlivých kategórií sledovaných ukazovateľov sme posudzovali pomocou χ2-testu 

a koeficientom kontingencie C. O signifikantnosti vzťahov sme rozhodovali na 1% a 5%  

hladine štatistickej významnosti. Pri interpretácií výsledkov sme využili logické metódy – 

analýzu, syntézu, induktívne a induktívno-deduktívne postupy. 

VÝSLEDKY  

Pri riešení problému sme zamerali pozornosť najskôr na to, či presnosť zakladania útoku, 

príjmu podania a obrany v poli, súvisí s tým, v ktorej časti setu sa realizuje. Túto analýzu 

sme robili osobitne z pohľadu víťazných a porazených družstiev či už v setoch s tesným 

alebo jednoznačným bodovým rozdielom.  

Sety s tesným bodovým rozdielom 

Víťazné družstvá    

V prípade príjmu podania sme vzťah medzi jeho presnosťou a časťou setu, v ktorom sa 

realizoval, potvrdili ako nevýznamný (χ2 = 6,16, p>0,05), hoci sme koncovej časti setov 

zaregistrovali o 3 % nižší výskyt chybných príjmov podania ako v časti úvodnej (obr. 1). 

Podobný vzťah sme zistili aj v súvislosti s obranou v poli (χ2 = 9,18; p>0,05). Aj tu sme v 

koncovej časti setov zaznamenali určité, ale štatisticky nevýznamné zmeny v presnosti 

vyberaných lôpt, konkrétne o 4 % vyšší výskyt presnej a o 5 % nepresnej obrany v poli 

oproti úvodnej časti a o 6 - 7 % menej chýb oproti úvodnej, resp. strednej časti setov (obr. 

2).  

Porazené družstvá   

Tak v prípade príjmu podania ako aj obrany v poli boli sledované vzťahy štatisticky 

nevýznamné (χ2 = 2,98; resp. χ2 = 4,2; p>0,05). V jednotlivých častiach setov sme nezistili 

významné rozdiely vo výskyte relatívnych hodnôt jednotlivých kvalitatívnych stupňov. 

Kvalita príjmu podania ako aj obrany v poli bola počas celého setu relatívne rovnaká (obr. 

1 a 2).  
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Obrázok 1 

Presnosť príjmu podania v jednotlivých častiach setov s tesným výsledkom 
 

 
 Obrázok 2  

Presnosť obrany v poli v jednotlivých častiach setov s tesným výsledkom 
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Sety s jednoznačným  bodovým rozdielom 

Víťazné družstvá  

Čo sa týka príjmu podania, bol sledovaný vzťah podobne ako u víťazov setov s tesným 

bodovým rozdielom štatisticky nevýznamný (χ2 = 7,46; p>0,05). Presnosť príjmu podania 

bola vo všetkých častiach setov porovnateľná. Len v koncovej časti setov sme 

oproti úvodnej zaregistrovali o 6 % vyšší, ale štatisticky nevýznamný výskyt nepresného 

príjmu podania (obr. 3).  

V obrane v poli bol naopak sledovaný vzťah medzi presnosťou vybratia lopty a časťou 

setu, v ktorej sa realizoval, štatisticky významný (χ2 = 13,51; p<0,05). Koeficient 

kontingencie naznačuje ale malú tesnosť (C = 0,11). Na danom vzťahu sa v najväčšej 

miere podieľala nepresná a chybná obrana v strednej a koncovej časti setov (χc
2 = 3,99, 

resp. χc
2 = 4,11; χc

2 = 2,43, resp. χc
2 = 1,57). V strednej časti setov sme pri vyberaní lôpt 

zaregistrovali vysoký výskyt chýb. Bolo ich až o 7 % viac ako v úvodnej časti (p<0,05) 

a dokonca o 10 % viac ako v koncovej časti setov (p<0,01). Zrejme to bolo na úkor 

nepresnej obrany v poli, ktorej sa v strednej časti vyskytovalo menej o 6 % ako v úvodnej 

(p<0,1) a o 11 % ako v  koncovej časti (p<0,01) (obr. 4).   

 
Obrázok 3 

Presnosť príjmu podania v jednotlivých častiach setov s jednoznačným výsledkom 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

stupeň 1 51,8 56,4 51,8 51 51,1 48

stupeň 2 22,6 19,5 18,7 18,4 21,6 20,6

stupeň 3 17,9 19,2 23,7 19,8 21,3 24,5

stupeň 4 7,7 4,9 5,8 10,8 6,1 6,9

S1 S2 S3 S1 S2 S3

Víťazné družstvá Porazené družstvá

p<0,01

46



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 15 
 

 47

 
Obrázok 4 

Presnosť obrany v poli v jednotlivých častiach setov s jednoznačným výsledkom 
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oproti úvodnej časti, a tento stav v podstate pretrval až do konca setu (obr. 3).  
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u porazených družstiev zaznamenali o 4 % vyšší výskyt chýb pri príjme podania, (p<0,05), 

v koncovej časti naviac o 6 % menej excelentných príjmov podania ako u družstiev 

víťazných, ale tento rozdiel nebol štatisticky významný (p>0,05). 

 
Obrázok 5 

Rozdiely v presnosti príjmu podania medzi víťaznými a porazenými družstvami v setoch 
s tesným výsledkom 

 

 

V prípade obrany v poli bol výskyt všetkých kvalitatívnych stupňov v úvodnej a strednej 

časti setov u víťaza a porazeného prakticky totožný (obr. 6). V koncovej časti setov sme 

v porazených družstvách zaznamenali o 3 % nižší relatívny výskyt presnej obrany v poli 

a naopak o 6 % viacej chýb, ako vo  víťazných družstvách. Rozdiely ale neboli štatisticky 

významné ( p>0,05). 

Sety s jednoznačným výsledkom 

Relatívny výskyt kvalitatívnych stupňov príjmu podania, t.j. excelentných, presných, 
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Obrázok 6 

Rozdiely v obrane v poli medzi víťaznými a porazenými družstvami v setoch s tesným 
výsledkom 

 
Obrázok 7 

Rozdiely v príjmu podania medzi víťaznými a porazenými družstvami v setoch 
s jednoznačným výsledkom 
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U porazených družstiev sme zaznamenali len mierne nižší výskyt excelentného príjmu 

podania a naopak vyšší výskyt chybného príjmu podania.  

Aj v obrane v poli sme v úvodnej a strednej časti setov zaznamenali u víťazov 

a porazených zhodný výskyt všetkých kvalitatívnych stupňov (obr. 8). V koncovej časti 

setov sme ale u porazených družstiev zaznamenali o 12 % viacej chýb v obrane v poli 

(p<0,05) a naopak o 15 % menej nepresných obranných zákrokov (p<0,01) ako 

u družstiev, ktoré zvíťazili.  

 

 
Obrázok 8 

Rozdiely v obrane v poli medzi víťaznými a porazenými družstvami v setoch 
s jednoznačným výsledkom 

 

 

DISKUSIA 

Predpoklad, že vplyv bodového stavu v sete na presnosť zakladania útoku v setoch 

s tesným výsledkom sa bude aj u víťazných aj u porazených družstiev prejavovať až 

v koncovej časti setov sme v prípade víťazných družstiev nepotvrdili. Iba pri zakladaní 

útoku po obrane v poli dochádzalo postupne k znižovaniu počtu chýb, hoci štatisticky 

nevýznamnému. Z pohľadu zakladania útoku bola predsa len najmenej presná úvodná časť 

setov. Zvýšenou sústredenosťou a vyšším herným nasadením prihrávajúci hráči dokázali 
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v priebehu setu postupne zvyšovať presnosť svojich prihrávok a eliminovať počet chýb, 

ktoré znamenali ukončenie rozohry a priamy bod pre súpera. Excelentná, resp. presná 

prihrávka, hoci prihrávka nie je koncovou činnosťou, je dôležitou podmienkou víťazstva 

v sete a je dôležité, aby sa vyskytovala nielen pri príjme podania, ale aj v obrane v poli. 

Presná prihrávka dáva nahrávačom možnosť využiť všetky druhy nahrávok a kombinácií 

pri vedení útoku. V setoch s tesným bodovým výsledkom túto možnosť víťazné družstvá 

mali častejšie, a to zrejme prispelo k víťazstvu v sete. U porazených družstiev v setoch 

s tesným bodovým rozdielom sme predpoklad o vplyve bodového stavu na presnosť 

prihrávky v koncovej časti nepotvrdili. Presnosť zakladania útoku bola počas celého setu 

prekvapivo takmer rovnaká, dokonca od strednej časti setov sa dopúšťali pri príjme 

podania menšieho počtu chýb. O víťazstve v sete musela v tomto prípade rozhodnúť 

kvalita iných herných činností jednotlivca.  

V setoch s jednoznačným výsledkom sme nepotvrdili náš predpoklad o vplyve bodového 

stavu v sete na presnosť príjmu podania od strednej časti po koniec setu. Potvrdili sme ho 

ale vo vzťahu k obrane v poli. Je paradoxné, že v strednej časti setov víťazné družstvá mali 

najmenej presnú prihrávku a zaznamenali pomerne veľký počet nevybratých lôpt, ale 

napriek tomu dominovali nad svojimi súpermi v efektivite zakončenia útoku. Bolo to 

zrejme vďaka psychickému uvoľneniu po úspešnej úvodnej časti setov, kde získali 

dostatočný bodový náskok. V koncovej časti setov, vo vedomí si jej významu, opätovne 

zvýšili koncentráciu a herné nasadenie, a tým aj presnosť prihrávky, najmä počet 

vybraných lôpt v obrane v poli. Porazené družstvá robili pri príjme podania najviac chýb v 

úvodnej časti, a to mohlo byť zárodkom ich prehry. V strednej časti setov síce prihrávku 

spresnili, ale zrejme boli neefektívne v iných herných činnostiach. Napr. výskyt maximálne 

úspešných útočných úderov po príjme podania bol 49, 1 %, čo je pre víťazstvo v sete vo 

vrcholovom volejbale mužov nedostačujúce.  

Ďalšia časť práce, kde sme hľadali rozdiely v presnosti zakladania útoku medzi víťazom a 

porazeným osobitne v setoch s tesným bodovým rozdielom a osobitne v setoch, ktoré 

skončili väčším rozdielom skóre, bola pre nás najdôležitejšia, pretože naznačovala príčiny 

úspechu družstva v sete. V setoch s tesným bodovým rozdielom sme rozdiely v presnosti 

zakladania útoku medzi víťaznými a porazeným družstvami zaznamenali v strednej 

a koncovej časti. Týkali sa výskytu excelentných a chybných prihrávok. Víťazné družstvá 

presnejšie prihrávali a zároveň aj robili menej chýb. Z tohto pohľadu sa javila ako 

rozhodujúca koncová časť setov. Ktoré družstvo lepšie zvládlo tlak, resp. nápor súpera pri 

podaní alebo pri útočnom údere, malo väčší predpoklad na víťazstvo v sete. Aj na základe 
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presnejšej prihrávky v koncovej časti setov útočiaci hráči víťazných družstiev získavali 

útokom výrazne viac bodov a robili aj menej chýb ako hráči porazených družstiev, aj keď 

maximálne úspešných útočných úderov po príjme podania bolo iba 56,2 %. 

V setoch s väčším bodovým rozdielom sme v presnosti zakladania útoku rozdiely medzi 

víťaznými a porazenými družstvami zaznamenali iba v koncovej časti, a to vo výskyte 

nepresných a chybných prihrávok. Hráči víťazných družstiev dokázali robiť výrazne menej 

chýb a dokázali loptu aspoň udržať v hre, či už pri príjme podania alebo v obrane v poli. 

Hráči porazených družstiev naopak neboli schopní loptu spracovať a dostávali veľa 

priamych bodov či už z podania alebo po zakončení útoku. Takmer 60 % všetkých ich 

zásahov končilo chybou. Aj tieto výsledky naznačujú, že presnosť zakladania útoku má vo 

volejbale značný význam. Podobne ako už v predchádzajúcich výsledkoch sme potvrdili, 

že presnosť zakladania útoku je veľmi dôležitý, ale nie primárny faktor víťazstva. 

Dôvodom je asi aj to, že na tejto úrovni výkonnosti je prihrávka dostatočne stabilizovaná 

a tak pomerne značne odolná voči deformačným faktorom vrátane bodového stavu. 

Zdá sa, že vplyv bodového stavu sa viacej prejavuje v obrane v poli ako pri príjme 

podania. Toto môže mať dve hlavné príčiny. Príjem podania robia špecializovaní hráči 

(libero a smečiari) a títo sú na túto hernú činnosť vyberaní a pochopiteľne špeciálne 

pripravovaní. Je to herná činnosť, ktorá sa realizuje v pomerne štandardných podmienkach 

a vyžaduje okrem iného vysokú koncentráciu pozornosti a anticipáciu. Vyberania lôpt 

v obrane v poli sa zúčastňujú všetci hráči. Je to herná činnosť, ktorá takisto vyžaduje 

vysokú koncentráciu pozornosti, predvídavosť ale aj mimoriadne herné nasadenie. Zrejme 

práve vyšší vplyv psychických faktorov je príčinou toho, že bodový stav v sete vplýva 

viacej na presnosť obrany v poli ako príjmu podania. 

 

ZÁVERY 

1. Bodový stav v sete vo vrcholovom volejbale mužov vplýva na presnosť zakladania 

útoku vo všeobecnosti veľmi málo, a to tak v setoch, ktoré končia s tesným alebo 

väčším bodovým rozdielom. V setoch s tesným bodových rozdielom bola presnosť 

príjmu podania i vyberania lôpt v obrane v poli u víťazných a porazených družstiev 

počas setu pomerne stabilná. Víťazné družstvá len čiastočne znížili v koncovke setu 

počet chýb pri príjme podania. V setoch s jednoznačným výsledkom bodový stav v sete 

vplýval len na presnosť obrany v poli u víťazných družstiev. Zrejme v dôsledku 

uspokojivého bodového rozdielu v strednej časti setov poklesla koncentrácia, a tým aj 
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celková úspešnosť a presnosť vyberania lôpt. V koncovej časti setov sa presnosť 

prihrávky vrátila opäť k štandardu.  

2. Rozdiely v presnosti prihrávky medzi víťaznými a porazenými družstvami sa v setoch 

s tesným výsledkom začali prejavovať od strednej časti setov, rozhodujúca sa ale javí 

ich koncová časť. V strednej časti porazené družstvá urobili oproti víťazným viacej 

chýb pri príjme podania, v koncovej časti setu mali menej excelentných príjmov 

a viacej chybovali tak pri príjme podania ako aj v obrane v poli. V setoch 

s jednoznačným výsledkom sme medzi víťaznými a porazenými družstvami nezistili 

rozdiely v presnosti príjmu podania. V obrane v poli sa ale v prejavili markantné 

rozdiely v koncovej časti setov predovšetkým v počte chýb. 

3. Z celkového pohľadu sa zdá, že vplyv bodového stavu sa prejavuje viacej v kvalite 

obrany v poli ako príjmu podania. 
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EFFECT OF SCORE IN GAME ON PRECISION OF PASS IN TOP 

ELITE MEN´S VOLLEYBALL 

 

ABSTRACT 

 

The aim of the paper is to analyze the effect of score in games on precision of pass in top 

elite men’s volleyball. Data were obtained in 6037 rallies of volleyball matches. Games 

were subdivided in two categories: games with tight score (less than 3-point difference) 

and games with substantial score difference (more than 3 points). Score in game was 

subdivided in three parts: 0 – 8 points, 9 – 18 points and 19 points – end of game. The 

analysis was taken from point of view of winning and defeated teams. The precision of 

service reception and field defense in games with tight score was very similar in all parts of 

games in both the winning and defeated teams (p<0.05). In games with substantial 

difference in score there was a difference in precision of field defense (p<0.01) in the 

middle part of games in winning teams. They made more mistakes than in their opening 

and final part. When comparing the precision of pass of winning and defeated teams, 

defeated teams made 4 % more mistakes than winning teams since the middle part of 

games in service reception (p<0.05). In games with substantial score difference made 

defeated teams 12 % more mistakes (p<0.05) in final part of games than the winning ones, 

and their field defense was 15 % less precise (p<0.01). 

Key words: Volleybal, men, score, pass, winning team, defeated team 
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ABSTRAKT 

V našom výskume sme analyzovali vybrané aspekty individuálneho herného výkonu 

brankárov juniorských reprezentačných družstiev do 19 rokov. Zamerali sme sa na 

sledovanie hernej aktivity hráčov v priebehu zápasu s cieľom získať informácie o typickom 

technickom profile brankárov v týchto vekových kategóriách. Zistili sme, že početnosť 

herných činností juniorských hráčov – brankárov je približne rovnaká ako seniorských 

brankárov. Ukazuje sa, že u seniorských reprezentačných brankárov je vyššia úspešnosť 

vybraných útočných herných činností. 

Kľúčové slová: Futbal, individuálny herný výkon, brankár, herná aktivita, herné činnosti 

brankára 

 

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Observačné analýzy hernej aktivity hráčov sa zameriavajú na sledovanie pohybovej 

aktivity hráčov v priebehu zápasu s cieľom získať informácie o celkovom objeme 

a intenzite pohybovej aktivity a charakteristike typických profilov hráčov. Tieto poznatky 

smerujú k interpretácii pohybových a fyziologických nárokov na výkon hráča a ich 

implikáciu do tréningového procesu.  
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Môžeme povedať, že činnosť trénera je príčinou zmien činnosti hráčov a tie sú príčinami 

zmien herného výkonu. Pomocou týchto analýz môžeme tak trénerom poskytnúť 

zdôvodnené poznatky, ktoré by skvalitnili jeho riadenie, plánovanie tréningového procesu 

a umožnili vyššiu objektívnosť jeho postupu pri organizovaní tréningovej praxe. V svojich 

praktických dôsledkoch nám toto chápanie umožní kauzálne objasňovať skutočný herný 

výkon a časom normatívny model herného výkonu a tréningového procesu, ktorý podmieni 

konkrétne zásahy a správne praktické opatrenia trénera (Peráček, Hrnčiarik, Kostolanský, 

2008). 

Herný výkon je výsledok pôsobenia veľkého súboru faktorov, ktoré sú medzi sebou 

v určitých vzájomných vzťahoch a v konečnom súhrne vyjadrujú jeho úroveň (Freischlag, 

1985; Hohmann, Brack, 1983). Mnoho činiteľov významným spôsobom ovplyvňuje herný 

výkon a má pre jeho kvalitu rozhodujúci význam. Treba brať do úvahy aj rozdielne 

požiadavky hry na rôzne hráčske funkcie. Keďže v súčasnej dobe niektoré vývojové 

tendencie významne ovplyvňujú hráčske funkcie (univerzalizácia), môžeme len súhlasiť 

s Hodginsonom (1996), že jediný špecialista v hre je brankár. Individuálny herný výkon 

brankára tvoria herné zručnosti, ktoré brankár uplatňuje v hre. Ich kvalita vyjadruje stupeň 

hernej spôsobilosti brankára a premieta sa do herného výkonu družstva. 

Väčšina analýz sa zameriava len na vrcholovú úroveň hernej výkonnosti dospelých. Mnohé 

tieto štúdie si všímajú odlišnosti v modeloch pohybovej – hernej aktivity hráčov 

zapojených v rôznych hráčskych funkciách, vrátane brankára vo futbale (Whall, 2001). 

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli riešiť túto problematiku v juniorskej kategórii. 

 

CIEĽ VÝSKUMU 

Cieľom nášho výskumu je analyzovať vybrané aspekty individuálneho herného výkonu 

brankárov v obrannej a v útočnej fáze hry vo vybraných stretnutiach kvalifikácie ME 2010 

kategórie do 19 rokov vo Francúzsku. 

 

ÚLOHY VÝSKUMU 

1. Zaznamenať hernú aktivitu, lokalizáciu a frekvenciu vybraných herných činností 

brankárov vo vybraných stretnutiach kvalifikácie ME 2010 pomocou nepriameho 
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pozorovania s využitím metódy grafického záznamu v programe DataCoach Manager 

1.25. 

2. Porovnať získané výsledky s vybranými aspektmi individuálneho herného výkonu 

brankárov seniorskej kategórie na vrcholovej úrovni. 

 

METODIKA VÝSKUMU 

Výskumný súbor tvorili šiesti brankári hrajúci v zápasoch Anglicko – Fínsko, Maďarsko – 

Rusko, Slovensko – Nórsko v kvalifikácii na ME 2010 do 19 rokov (roč. 1991) a dvaja 

brankári seniorskej kategórie, ktorí boli v kádroch Španielska (I. C.) a Nemecka (J. L.) na 

ME 2008 a hrali vo finálovom zápase ME 2008 Španielsko – Nemecko.  

Vo všetkých zápasoch sme sledovali obidvoch brankárov, pričom každý odchytal plných 

90 minút. 

Na získanie výskumných údajov sme použili nepriame, časovo odložené pozorovanie. 

Monitorovali sme pohybové zaťaženie (herné činnosti) s takou voľbou a počtom 

sledovaných herných znakov, aby sme zachovali prirodzenosť postihovanej hernej činnosti 

a súčasne kvalitu tohto hodnotenia. Observačná analýza herných činností nám umožnila 

získať komplexnejšiu informáciu o modeloch vonkajšieho zaťaženia brankárov juniorskej 

a seniorskej kategórie (herná aktivita) – v priebehu času (frekvencia) a mieste uskutočnenia 

(lokalizácia). 

V našom kategoriálnom časovo odloženom pozorovaní sme použili hodnotenie hernej 

aktivity pomocou vybraných herných činností brankára. Jednotlivé kategórie nám 

predstavovalo 5 obranných herných činností a 3 útočné herné činnosti brankára (Tarkovič, 

2000). 

Obranné herné činnosti brankára 

  Chytanie strely (SCH) 

  Vyrážanie strely (SV) 

  Chytanie centra (CCH) 

  Vyrážanie centra (CV) 

  Vybiehanie  (V) 
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Útočné herné činnosti brankára  

  Rozohrávka nohou  (RN) 

  Rozohrávka rukou  (RR) 

  Výkop z ruky  (VR) 

 

Skratky: 

SCH - strela, chytanie ; SV - strela, vyrážanie;  CCH - finálna prihrávka, chytanie; CV - 

finálna prihrávka, vyrážanie; V - vybiehanie; RN - rozohrávka nohou; RR - rozohrávka 

rukou; VR - výkop z ruky; O - obranná herná činnosť brankára; Ú - útočná herná činnosť 

brankára; 1. - prvý polčas; 2. - druhý počas; 41´ - minúta zápasu; +/ úspešná herná činnosť 

brankára; –/ neúspešná herná činnosť brankára; individuálny herný výkon (IHV); herný 

výkon družstva (HVD) 

 

   Tabuľka 1  Súhrnná tabuľka na registráciu herných činností brankára v zápase  

1. polčas                       2. polčas                         Celkovo 
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Obrázok 1 
Zberný list na lokalizáciu herných činností brankára v zápase 

 

Na zachytávanie požadovaných parametrov techniky herných činností sme využili grafický 

symbol (futbalovú loptu), ktorú sme vždy umiestnili do priestoru realizácie danej hernej 

činnosti. Miesto realizácie danej hernej činnosti je vždy popísané pomocou uvádzaných 

skratiek. Ihrisko sme rozdelili do troch priestorových úsekov, v ktorých sme 

vyhodnocovali brankárovu hernú aktivitu. 

Metódy spracovania a vyhodnotenia získaných údajov 

Na vyhodnotenie získaných údajov sme použili základné štatistické charakteristiky a 

metódu logických záverov, indukciu, dedukciu, analýzu a syntézu. 

 

VÝSLEDKY 

Analýza hernej aktivity brankárov 

Brankári najčastejšie prišli do kontaktu s loptou v strednej časti pokutového územia – 120-

krát. Približne rovnaký počet herných činností (41/47) brankári zaznamenali mimo 

pokutového územia a v bránkovom území.        
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Obrázok 2 
Počet herných činností brankárov kategórie do 19 rokov v jednotlivých priestorových 

úsekoch 
 

Najväčšiu časť herného výkonu brankára tvorila rozohrávka nohou. Brankári túto hernú 

činnosť využívali po prihrávke od spoluhráča, po zachytení dlhej prihrávky za obranu a pri 

rozohrávke priameho voľného kopu. Už dlhodobo sa ukazuje v zápasoch, že tréneri sa 

musia venovať tejto hernej činnosti viacej v tréningovom procese. Z obranných herných 

činností najčastejšie brankári využívali vybiehanie proti lopte.  

 

HČJ brankára kategórie do 19 rokov
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Obrázok 3 
Proporcionalita sledovaných herných činností brankárov kategórie do 19 rokov 

47 zásahov – 22,6% 
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41 zásahov – 19,7% 
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Herné činnosti brankárov v zápasoch 
ME 2008
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Obrázok 4  
Proporcionalita sledovaných herných činností seniorských brankárov  
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Obrázok 5 
Podiel útočných a obranných herných 

činností brankárov kategórie do 19 rokov 
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Podiel OHČ a ÚHČ brankára 
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V každom 15-minútovom úseku brankári zaznamenali približne rovnaký počet herných 

činností, čo potvrdzuje nevyhnutnosť maximálnej koncentrácie počas celého zápasu. 

Brankári do 19 rokov zaznamenali najviac neúspešných herných činností v záverečnej časti 

zápasu, tento fakt pravdepodobne súvisí so stratou spomínanej koncentrácie. 
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                                   Obrázok 7 
                Herné činnosti brankárov kategórie 
          do 19 rokov v 15-minútových úsekoch hry 
 

 

                                 Obrázok 6  
Podiel útočných a obranných herných 
činností seniorských brankárov  
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Obrázok 8 
Herné činnosti seniorských 

brankárov v 15-minútových úsekoch 
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Úspešnosť brankárov v analyzovaných zápasoch dosiahla hranicu 69 %, čo je v porovnaní 

s analýzami herných výkonov seniorských brankárov podpriemerná hodnota. Brankári 

najčastejšie chybovali v rozohrávke nohou a v riešení kritických situácií v bránkovom 

území. 
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Obrázok 9 
Úspešnosť vykonania herných činností 

brankárov do 19 rokov 
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Proporcionalita sledovaných herných činností sa líšila aj z pohľadu úspešnosti ich 

vykonania v zápase. Brankári na ME 2008 seniorov zaznamenali v priemere 81% 

úspešnosť (obr. 10). Brankári juniori zaznamenali 69% úspešnosť (obr. 9), keď najviac 

chybovali v rozohrávke nohou a vo vybiehaní proti lopte. 

 

 

 
Obrázok 10 

Úspešnosť vykonania herných činností 
seniorských brankárov na ME 2008 
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Komparácia vybraných aspektov individuálneho herného výkonu juniorských 

brankárov so seniorskými brankármi 

Z nasledujúcich obrázkov môžeme vidieť že momentálny rozdiel v hernej výkonnosti 

medzi brankármi kategórie do 19 rokov a seniorov spočíva hlavne v kvalite vykonania 

útočných herných činností brankára (obr. 12), pretože v obranných herných činnostiach 

brankári kategórie do 19 rokov zaznamenali štatisticky približne rovnakú úspešnosť ako 

brankári seniorskej kategórie (obr. 11).  
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Obrázok 11 

Komparácia úspešných a neúspešných obranných herných činností juniorských 
a seniorských reprezentačných brankárov  

 
Brankári I. K. (Španielsko) a J. L. (Nemecko) i napriek veľkému psychickému tlaku 

vyplývajúceho z finálového zápasu ME 2008, podali výborné individuálne herné výkony 

z hľadiska obranných i útočných herných činností jednotlivca. Štruktúru ich herných 

činností jednotlivca môžeme považovať za črtajúcu sa vývojovú tendenciu pre plánovanie 

tréningového procesu tejto hráčskej funkcie. 
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Obrázok 12  

Komparácia úspešných a neúspešných útočných herných činností juniorských 
a seniorských reprezentačných brankárov    

 

Úspešnosť rozohrávky nohou, ako jednej z herných činností jednotlivca, bola u oboch 

seniorských brankárov bez ohľadu na výsledok finálového zápasu vyššia ako u juniorských 

reprezentačných brankárov. K podobným výsledkom sme došli už v predchádzajúcich 

výskumoch pri analýze vrcholového seniorského futbalu (Peráček, Hrnčiarik, Kostolanský, 

2008). Tieto výsledky výskumu u seniorských brankárov boli lepšie i napriek vonkajším 

deformačným faktorom, ktoré priniesol finálový zápas turnaja ME 2008. 
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Obrázok 13 
Úspešnosť vykonania rozohrávky nohou jednotlivých brankárov 
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Seniorskí brankári finalistov ME 2008 bez ohľadu na konečný výsledok zaznamenali 

v sledovaných parametroch výrazne vyššiu úspešnosť ako brankári v medzištátnych 

zápasoch kategórie do 19 rokov. Teda i obr. 13 naznačuje črtajúcu sa vývojovú tendenciu 

v tejto oblasti z hľadiska špeciálnej individuálnej prípravy brankára. 

 

DISKUSIA 

Vo futbale v súčasnej dobe zaznamenávame výraznú intenzifikáciu hry. Táto sa netýka iba 

vonkajšieho zaťaženia z bioenergetického hľadiska, ale aj vonkajšieho zaťaženia 

z hľadiska hernej aktivity. Ak chcú brankári častokrát zrýchliť hru, kladie to na nich 

enormné nároky. Ak má brankár malé skúsenosti, je neúspešnejší v útočných herných 

činnostiach. Proporcionalita úspešných a neúspešných herných činností jednotlivca je iná 

v seniorskej kategórii (Peráček, Hrnčiarik, Kostolanský, 2008) a iná v juniorskej kategórii. 

Pre herné (pohybové) činnosti je charakteristická vysoká frekvencia zmien ich intenzity. 

Vo futbale sa táto intenzita mení každých 3 – 10 sekúnd (Bangsbo, Lindqvist, 1992).  

Detailnou analýzou videozáznamu stretnutí najlepších európskych mládežníckych 

reprezentačných družstiev spresňujeme požiadavky zápasu na herný výkon brankára. 

Zaoberali sme sa nielen početnosťou herných činností, ale aj lokalizáciou sledovaných 

herných činností. Frekvencia herných činností v kombinácii s úspešným (neúspešným) 

riešením herných situácií nám otvára nový pohľad na tvorbu cvičení (metodicko-

organizačných foriem) z hľadiska kľúčových problémov individuálneho herného výkonu. 

Takýto prístup k rozvoju a kultivácii herného výkonu v tréningovom procese nám 

umožňuje formulovať presné požiadavky na individuálny herný výkon a kontrolu jeho 

plnenia. Ďalej nám umožňuje vplývať na situačnú neočakávanosť v dôsledku tlaku súpera 

a zásahu spoluhráčov. Toto je veľmi dôležité v súvislosti s menšou úspešnosťou 

juniorských brankárov pri útočných herných činnostiach. Je to pravdepodobne 

charakteristické aj pre nižšiu vekovú kategóriu. Umožňuje aj plánovať cvičenia, kedy sa 

musia rozhodovať brankári pod časovým tlakom. Ďalej je možné v tréningovom procese 

zvýrazniť zámerné kondičné zaťažovanie (vytvárať „prostredie“ druhého polčasu, záveru 

zápasu). Týmto sa dá do určitej miery prenášať do tréningového procesu jedinečná funkcia 

stretnutia spojená so stálou neistotou, rizikom a situačne špecifickými požiadavkami na 

okamžitý úspech pri riešení herných situácií, čo zmení chápanie tréningovej činnosti ako 

určitého skúšobného konania bez rizika. 
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Pre posudzovanie odolnosti herného výkonu proti rušivým vplyvom deformačných 

faktorov nestačí vysoká tréningová presnosť. Rozhodujúcim kritériom bude vždy samotný 

výkon v dôležitom stretnutí, v cudzom prostredí, vo veľkom hluku a pri vysokej únave. 

ZÁVERY 

Zistili sme, že početnosť vybraných herných činností brankára v juniorskej a v seniorskej 

kategórii a proporcionalita obranných a útočných herných činností brankárov v oboch 

vekových kategóriách je rovnaká. Rozdiely sú v úspešnosti útočných herných činností 

v prospech seniorských brankárov. 

Metóda observačnej analýzy hernej aktivity sa môže uplatniť v nasledujúcich oblastiach 

pedagogickej  (trénerskej) praxe: 

a) V analýze motorických požiadaviek herného výkonu – technického profilu hráča- 

brankára. 

b) V tréningovej praxi pri riadení a plánovaní tréningového procesu. Hodnotenie 

zaťaženia hráča v jednotlivých metodicko-organizačných formách tréningového 

procesu je súčasťou konštruovania metód manipulácie so zaťažením (zložitosť) 

v hernom tréningu. 

c) V diagnostike hernej výkonnosti vo futbale.  

d) Pri analýze hernej aktivity hráča (nielen brankára), kde umožňuje sledovať a hodnotiť 

príspevok hráča k hernému výkonu družstva alebo byť podkladom 

k intraindividuálnemu porovnaniu jeho hernej výkonnosti. 
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THE ANALYSIS OF GAME PERFORMANCE OF GOALKEEPERS 

IN THE U19 EUROPEAN CHAMPIONSHIPS QUALIFIER MATCHES 

ABSTRACT 

The authors in their research analyze selected aspects of individual game performance of 

U19 national-team goalkeepers. They focus on observing the game activity of players in 

the course of the match with the aim to gather information on a typical technical profile of 

goalkeepers at these age category. They find out that the frequency of game actions of the 

junior goalkeepers is approximately equal to the senior goalkeepers, with a relatively 

higher rate of success in selected game actions among the senior national-team 

goalkeepers. 

Keywords: Soccer, individual game performance, goalkeeper, game activity, game actions 

of goalkeeper  
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ANALÝZA ÚSPEŠNOSTI PODANIA VO FINÁLOVÝCH ZÁPASOCH 

MUŽOV A ŽIEN NA TENISOVOM TURNAJI  

VO WIMBLEDONE 2009 
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ABSTRAKT  

V našom príspevku sa zaoberáme úspešnosťou podania a jeho vplyvu na výsledok zápasu 

v tenise. Súbor tvorili hráči a hráčky finálových zápasov turnaja vo Wimbledone 2009. 

Z analýzy podania z jednotlivých zápasov vo finále vo Wimbledone 2009 vyplýva, že 

podanie môže ovplyvniť výsledok zápasu. 

Kľúčové slová: Tenis, podanie, úspešnosť, výsledok zápasu 

 

TEORETICKÝ ROZBOR 

Fakt, že podanie je najdôležitejším úderom v tenise, sa určite nedá vyvrátiť. Všetky 

výmeny v zápase sa začínajú práve podaním a ak hráč neprerazí podanie protihráča ani raz, 

nemôže ho poraziť. Podanie je úderom, počas ktorého máme úplnú kontrolu nad loptičkou 

a veľmi významne ovplyvňuje ďalší vývoj hry. Úspešným podaním môžeme vyhrať body 

priamo, máme možnosť vyvíjať sústavný tlak na súpera alebo sa účinne pripraviť na 

nasledujúci koncový úder. Podanie je úder, z ktorého sa dá najviac vyťažiť. To všetko si 

však vyžaduje dokonalé zvládnutie techniky podania, a preto robí tento úder veľa hráčom 

veľké problémy. Podaním a vplyvom podania na výsledok zápasu sa zaoberalo viacero 

autorov Koromházová a Linhartová (2008), Lipták (2000). Podľa štatistík IBM osem 

hráčov prvej svetovej desiatky ATP za rok 2003 sa umiestnilo taktiež v celoročnom Top 10 

rebríčku zhotovenom na úspešnosti prvého a druhého podania. Zostávajúci dvaja hráči 

umiestnení v tejto tabuľke boli z prvej dvadsiatky rebríčka ATP. Väčšina skúsených 
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hráčov a trénerov venuje podobným štatistikám veľkú pozornosť, ktorá hovorí o dôležitosti 

tejto hernej činnosti. 

CIEĽ PRÁCE 

Cieľom práce je prispieť k rozšíreniu poznatkov o úspešnosti podania a jeho vplyvu na 

výsledok zápasu vo vrcholovom tenise mužov a žien. 

METODIKA 

Súbor tvorili hráči a hráčky finálových zápasov turnaja vo Wimbledone 2009. V mužskom 

finále dvojhry sa stretli Roger Federer a Andy Roddick, v ženskom finále dvojhry Serena 

a Venus Williamsové.  

Pri získavaní výskumných údajov sme použili metódu nepriameho pozorovania. 

Sledované ukazovatele, ktoré sme hodnotili: 

1. Úspešnosť 1. podania (zisk bodu po prvom podaní). 

2. Úspešnosť 2. podania (zisk bodu po druhom podaní). 

3. Esá (priamy bod z podania bez dotyku súpera s loptičkou). 

4. Dvojchyby. 

Na vyhodnotenie získaných údajov sme použili vecnú a logickú analýzu a syntézu. 

 

VÝSLEDKY 

Finále dvojhry žien  

V prvom finálovom zápase dvojhry žien nastúpili proti sebe Serena Williamsová a Venus 

Williamsová. Ich vzájomná bilancia v zápasoch proti sebe bola vyrovnaná 10:10. V prvom 

sete sa sestry striedali vo vyhratých gemoch pri svojom podaní do stavu 6:6. Rozhodol 

tajbrejk, ktorý vyhrala Serena Williams 7:6 (3). Druhý set vyhrala hladko opäť Serena 6:2. 

Vybrané ukazovatele podania uvádzame v obr.1 a v obr. 2. 

Vidíme, že v prvom sete bola úspešnosť prvého a druhého podania v celku vyrovnaná, 

v esách mala Serena prevahu 8 : 3, z čoho mohlo vyplynúť v tajbrejku spolu s inými 

faktormi víťazstvo Sereny. 
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Obrázok 1 
Ukazovatele podania v prvom sete 

 

 

Obrázok 2 
Ukazovatele podania v druhom sete 

 

V druhom dosiahla Serena viac es (4) a neurobila žiadnu dvojchybu. V úspešnosti prvého 

a druhého podania mala Venus miernu prevahu, ale naopak v počte dvojchýb jasne 

dominovala. Druhý set prehrala 2:6. 

V ženskom finále v prospech Venus hovorí len jeden sledovaný ukazovateľ. V úspešnosti 

1. podania bola lepšia ako jej súperka. Na druhej strane dala Serena viac es, nespravila 

žiadnu dvojchybu a v úspešnosti 2. podania dosiahli sestry rovnaké výsledky. 
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Tabuľka 1  Ukazovatele úspešnosti podania v zápase 

 Serena Williams Venus Williams 

Esá 12 4 

Úspešnosť 1. podania 22 27 

Úspešnosť 2. podania 16 16 

Dvojchyby 0 3 

 

Pri bližšej analýze výsledkov finálového zápasu sme zistili, že sledované ukazovatele 

podania boli u sledovaných hráčok odlišné. Víťazka Serena získala z podania 12 priamych 

bodov a nespravila ani jednu dvojchybu. Jej sestra a súperka Venus získala z podania len 4 

priame body a spravila tri dvojchyby. Môžeme vidieť, že aj v tomto prípade hráčka, ktorá 

bola úspešnejšia v sledovaných ukazovateľoch podania zápas vyhrala.  

Finále dvojhry mužov  

V tejto časti rozoberieme finálový zápas mužov vo Wimbledone 2009, a to Rogera 

Federera (Švajčarsko) a Andy Roddicka (USA). Tento zápas trval 4 hodiny 16 minút. 

Jednotlivé sety až na štvrtý boli maximálne vyrovnané 5:7, 7:6, 7:6, 3:6, 16:14. Aj v tomto 

zápase sme sledovali jednotlivé ukazovatele podania a ich vplyv na výsledok zápasu.  

 

Obrázok 3 
Ukazovatele podania v prvom sete 
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Roddick vyhral prvý set 7:5. Podanie bolo v tomto sete vyrovnané. Sledované ukazovatele  

úspešnosti prvého podania a dvojchýb boli vyrovnané. Roddick využil väčšie množstvo 

druhého podania ako jeho súper. V jeho závere využil jedinú možnosť na brejk. 

 

Obrázok 4  

Ukazovatele podania v druhom sete 

V tajbrejku druhého setu bol úspešnejší Federer, hoci za stavu 2:6 odvrátil 4 setbaly. 

Môžeme vidieť, že Federer dal viac es a mal väčšiu úspešnosť druhého podania. Na 

opačnej strane Roddick bol úspešnejší v prvom podaní, ale mal aj viac dvojchýb, čo 

v dôležitých momentoch rozhodlo. 

 

 

Obrázok 5  

Ukazovatele podania v treťom sete 
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Tretí set vyhral opäť Federer 7:5. Obaja hráči výborne podávali. Počet es bol u obidvoch 

hráčov rovnaký. Vo využití prvého podania si Federer počínal lepšie, Roddick mal 

úspešnejšie druhé podania, ale  mal dve dvojchyby. 

 

Obrázok 6  

Ukazovatele podania v štvrtom sete 

 

Štvrtý set vyhral Roddick, ktorý mal výrazne lepšie prvé aj druhé podanie (obr. 6). 

 

Obrázok 7 

Ukazovatele podania v piatom sete 
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V rozhodujúcom sete môžeme vidieť, že v sledovaných ukazovateľoch bol lepší Federer. 

Obidvaja hráči nemali ani jednu dvojchybu. Za stavu 8:8 musel Federer odvrátiť dva 

brejkbaly, čo sa mu aj podarilo. Do stavu 14:14 obaja hráči striedavo vyhrávali svoje 

podanie. Piaty set i celý zápas vyhral Federer 16:14. 

V tab. 3 uvádzame súhrn sledovaných ukazovateľov podania v celom zápase. V mužskom 

finále v prospech Federera hovoria výsledky v dvoch sledovaných ukazovateľoch (esá, 

dvojchyby), v prospech Roddicka tak isto dva ukazovatele (úspešnosť 1. a 2. podania) 

 

                 Tabuľka 3 Súhrn sledovaných ukazovateľov podania v celom zápase 

 Roger Federer Andy Roddick 

Esá 42 29 

Úspešnosť 1. podania 100 108 

Úspešnosť 2. podania 30 33 

Dvojchyby 2 5 

 

Pri podrobnej analýze výsledkov finálových zápasov sme zistili, že sledované ukazovatele 

podania boli u sledovaných hráčov odlišné. Víťaz Federer získal priamo z podania 42 

bodov a spravil len dve dvojchyby.  Jeho súper Roddick získal priamo z podania  29 bodov 

a spravil o tri dvojchyby viac ako jeho súper. Ukazuje sa, že o víťazstve Federera v tomto 

vyrovnanom zápase mohlo rozhodnúť celkovo úspešnejšie podanie a menej dvojchýb. 

 

ZÁVERY 

Z analýzy podania z jednotlivých zápasov na Wimbledone 2009 vyplýva, že podanie má 

určitý vplyv na vývoj celého zápasu. Potvrdilo sa nám to v obidvoch zápasoch mužov a 

žien. Z štatistických údajov vyplýva, že hráč ktorý mal účinnejšie podanie, bol úspešnejší 

v zápase. Najvýhodnejším podaním je eso, pri ktorom hráč získava bod priamo z podania 

bez toho, aby sa súper loptičky dotkol. Federer ich dal vo finálovom zápase proti 

Roddickovi 42 a jeho súper len 29. 

Na základe našich výsledkov môžeme povedať, že podanie je účinným nástrojom pri ceste 

za víťazstvom v tenisovom zápase. 
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EFFECTIVITY OF SERVICE AND ITS EFFECT ON FINAL SCORE 

OF THE TENNIS MATCH 

ABSTRACT 

In article we analyzed the effect of service on score of tennis match. Analyzed were 

women’s and men’s players from final matches in Wimbledon 2009 tournament. The 

results show that service has some effect on final results of the tennis match above all in 

men. 

Key words: Tennis, service, success, score of tennis match  
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ŠPORTOVEJ PRÍPRAVE MLÁDEŽE V HÁDZANEJ 
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ABSTRAKT 

Témou príspevku je spoznať vplyv všestrannej pohybovej prípravy, založenej najmä na 

využití gymnastických a atletických prostriedkov, na rozvoj kondičných schopností, 

konkrétne rýchlostných schopností a výbušnej sily horných a dolných končatín v kategórii 

starších žiačok v hádzanej. Výskumné údaje sme získali v dvojskupinovom súbežnom 

experimente testovou batériou, ktorá je daná komisiou talentovanej mládeže v hádzanej. 

Experimentálny činiteľ – všestrannú pohybovú prípravu – absolvoval experimentálny 

súbor 2-krát do týždňa v rozsahu 150 minút, čo v 6-mesačnom tréningovom cykle 

predstavuje 62,5 hodín. Oba výskumné súbory sa zúčastňovali spoločných hádzanárskych 

tréningov v rozsahu 60 tréningových jednotiek, t. j. 90 hodín v 6-mesačnom tréningovom 

cykle. Získané poznatky prispejú k zdokonaleniu športovej prípravy mládeže v hádzanej. 

Kľúčové slová: Hádzaná, staršie žiačky, všeobecný kondičný tréning, kondičné 

schopnosti, testovanie, športová príprava 

 

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Všeobecná pohybová príprava je dôležitou súčasťou športového tréningu detí a mládeže. 

Tvorí základ pre ďalšiu špecializáciu športovca. Pri osvojovaní špeciálnych pohybových 

návykov zameraných na konkrétne športové odvetvie je u mládeže dôležitá správna 

technika behu a taktiež určitá úroveň silových a koordinačných schopností. Tréneri 

mládeže v hádzanej preferujú tréningy zamerané na hernú prípravu a zabúdajú pri tom na 

všeobecnú pohybovú výkonnosť. Ako uvádza Križan (2005) v športovej príprave detí 

a mládeže má rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti svoje opodstatnenie. Športový 
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tréning detí a mládeže by mal byť postavený na širokom všestrannom základe. Všeobecná 

príprava predstavuje tú časť obsahu prípravy športovca, ktorá nesúvisí priamo s jeho 

športovou špecializáciou, ale rozširuje jeho predpoklady na úspešnú špecializáciu 

(Zaťková, 1994). 

CIEĽ 

Cieľom práce je prispieť k rozšíreniu poznatkov v oblasti všeobecnej pohybovej prípravy 

mládeže, overením vhodnosti jej zaradenia do  športovej prípravy hádzanárok vo veku 14 

a 15 rokov. 

METODIKA 

Charakteristika výskumného súboru 

Výskum sme realizovali v družstve starších žiačok Športového klubu polície Bratislava. 

Experimentálny súbor tvorilo 10 starších žiačok (14 a 15 rokov), navštevujúcich športové 

gymnázium Ostredková. Hráčky mali zaradenú všeobecnú pohybovú prípravu v rozsahu 

150 minút týždenne v dopoludňajších hodinách v podobe 2 tréningových jednotiek. 

Kontrolný súbor tvorilo 7 hráčok vo veku 14 a 15 rokov, ktoré nie sú žiačkami športového 

gymnázia, a z toho dôvodu sa zúčastňovali len na špecializovaných (hádzanárskych) 

tréningových jednotkách spolu s experimentálnym súborom v rozsahu 4,5 hodín týždenne 

a 1-krát na majstrovskom zápase. V 6-mesačnom tréningovom období bol objem 

tréningových jednotiek venovaných hádzanej 90 hodín. 

Metódy získavania empirických údajov 

Pri výskume sme použili dvojskupinový experiment. Na získanie výskumných údajov sme 

použili metódu testovania. Použili sme testovú batériu Komisie talentovanej mládeže 

Slovenského zväzu hádzanej na diagnostikovanie úrovne kondičných schopností 

hádzanárov zaradených do útvaru talentovanej mládeže. 

Testová batéria: 

Beh 10 x 5 m (faktor bežeckej rýchlosti so zmenou smeru) 

Beh na 30 m ( faktor bežeckej rýchlosti) 

Trojskok (faktor výbušnej sily odrazovej nohy) 

Hod hádzanárskou loptou (faktor výbušnej sily hornej končatiny) 

Experimentálny činiteľ 

Experiment prebiehal v súťažnom ročníku 2009/2010. Vstupné merania sme uskutočnili na 

začiatku jesennej časti súťažného ročníka 2009/2010 v septembri 2009. Výstupné merania 
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boli realizované po 6 mesiacoch, vo februári 2010, na začiatku jarnej (odvetnej) časti 

súťažného ročníka 2009/2010.  

Ako príklad uvádzame aktuálny model jednej tréningovej jednotky: 

Úvodná časť 

 Prostriedky  

1 Rozbehanie - 4 - 5 okruhov (okruh 200 m) 5 - 7 min 

2 Rozcvičenie švihovými cvičeniami 10 - 12 cvikov 10 - 15 opakovaní 4 - 6 min  

3 Strečing 2 min 

4 Bežecká ABC ( 25 - 35 m). 12 - 20 cvikov  10 - 12 min 

5 4 - 6 x rovinka cca 50 m 4 - 6 min 

 Spolu 25 - 33 min 

Hlavná časť 

A - Kruhový tréning 

  4 série 

1 Rebrík - rytmus, frekvencia pohybu na čas 1x 

2 Obiehanie kužeľov v strehovom postavení na čas 6 x 

3 Preskakovanie a obiehanie prekážok v strehovom postavení na čas 6x 

4 Beh maximálnym úsilím na 30 – 50 m na čas 1x 

5 Obiehanie kužeľov na šikmej ploche na čas 1x 

6 Drepy na techniku 6 – 10 x 

7 Kľuky na vyvýšenej podložke na techniku 6 – 10 x 

8 Zhyby na zníženej hrazde s oporou nohami 6 – 10 x 

9 Prednosy vo vise 6 – 10 x 

10 Beh po schodoch rôznou technikou na čas 1 x 

B – Bežecké rovinky striedané poklusom alebo chôdzou 

 Bežecké okruhy na bežeckom ovále (technika behu a dýchania) 6 – 15 okruhov
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Dávkovanie v tréningoch zameraných na všeobecnú pohybovú prípravu hráčok bolo 

vzostupné. Obsahom tréningových jednotiek v 1. – 3. mesiaci boli cvičenia zamerané na 

zvládnutie techniky behu pomocou bežeckej abecedy, bežeckých úsekov a koordinačných 

cvičení. V 3. – 6. mesiaci sme pridali do tréningových jednotiek kruhový tréning zameraný 

na rozvoj sily a frekvenčnej rýchlosti dolných končatín. Pri jednotlivých cvičeniach sme 

zvyšovali počet opakovaní a aj počet sérií. Zároveň sme zvyšovali aj počet bežeckých 

úsekov.  

Obsahom tréningových jednotiek druhého typu bol rozvoj pohybových schopností 

zaradením gymnastických cvičení. Hlavným obsahom bolo osvojenie základných 

gymnastických prvkov, postupne sme pridávali väzby cvičebných tvarov. Tréning bol 

zameraný aj na rozvoj sily, využívali sa v ňom rôzne šplhy, visy a pod. Postupne sme do 

tréningu zaradili cvičenia úpolového charakteru. Kondičný tréning zameraný na 

gymnastiku mal tiež vzostupný charakter, pridávali sme počet opakovaní, počet 

jednotlivých cvičebných tvarov, postupne sme zaraďovali cvičenia koordinačne 

a technicky náročnejšie. V hádzanárskych tréningoch sme sa venovali hlavne hernému 

nácviku a hernému tréningu. 

Spracovanie údajov 

Pri spracovaní získaných údajov sme využili základné logické metódy (analýzu, syntézu, 

indukciu, dedukciu) a matematicko-štatistické metódy (základné štatistické charakteristiky 

- medián, minimum, maximum, variačné rozpätie). Pri porovnávaní výsledkov testovania 

výskumného a experimentálneho súboru sme použili neparametrický Man-Whitneyov U-

test, pri porovnávaní údajov zo vstupného a výstupného testovania skúmaných súborov 

neparametrický Wilcoxonov T-test. O štatistickej významnosti sme rozhodovali na hladine 

významnosti p<0,01, p<0,05  p<0,10. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

V polročnom cykle športovej prípravy sme sledovali vplyv všeobecnej pohybovej prípravy 

na rozvoj vybraných pohybových schopností. Zmenu úrovne všeobecnej pohybovej 

výkonnosti experimentálneho a kontrolného súboru sme porovnávali na základe testovania 

na začiatku jesennej časti súťažného ročníka 2009/2010 a po 6 mesiacoch, na začiatku 

jarnej odvetnej časti súťažného ročníka 2009/2010. Výsledky uvádzame v tab. 1. 
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Pri vstupnom testovaní všeobecnej pohybovej výkonnosti sme pri porovnávaní  

experimentálneho a kontrolného súboru nezaznamenali významné štatistické rozdiely. 

Rozdiely na hladine významnosti p<0,05 sme zaznamenali len v  teste hod loptou (tab. 1).  

Zaradením pravidelného atletického tréningu sme sa snažili zlepšiť pohybovú výkonnosť 

jednotlivých hráčok družstva. Experimentálny súbor mal zaradenú všeobecnú kondičnú 

prípravu v objeme 37,5 hodín. Kontrolný súbor sa zúčastňoval len špecializovaných 

hádzanárskych tréningov spolu s experimentálnym súborom. Na začiatku jarnej časti 

súťažného ročníka 2009/2010 starších žiačok vo februári 2010 sme uskutočnili výstupné 

testovanie. Štatisticky významné zmeny nastali vo všetkých 4 testoch pohybovej 

výkonnosti. Štatisticky významné rozdiely na hladine významnosti p<0,01 sme 

zaznamenali v troch zo štyroch testoch. V teste beh na 30 m dosiahol experimentálny súbor 

pri vstupnom meraní priemerný výkon 5,20 s, pri výstupnom meraní sme zaznamenali 

zlepšenie v priemere o 0,3 s. V kontrolnom súbore sme nezaznamenali žiadne štatisticky 

významné zmeny. V teste hod loptou, ktorý meria faktor výbušnej sily horných končatín, 

dosiahol experimentálny súbor pri vstupnom meraní 22,7 m, pri výstupnom meraní to bolo 

25,5 m. Niektoré hráčky z experimentálneho súboru sa zlepšili o viac ako 5 m, čo 

hodnotíme veľmi pozitívne. V tomto teste sme zaznamenali medzi experimentálnou 

a kontrolnou skupinou najväčší rozdiel (p<0,01). Pri výstupnom meraní to bolo v priemere 

na skupinu takmer 5 m. V behu 10 x 5 m, ktorým testujeme faktor bežeckej rýchlosti so 

zmenami smeru, bol priemerný čas experimentálnej skupiny pri vstupnom meraní 17,1 s, 

pri výstupnom meraní sme zaznamenali zlepšenie na 15,8 s. V tomto teste sme 

zaznamenali štatisticky významné zlepšenie (p<0,05) aj v kontrolnom súbore. Toto 

zlepšenie je prirodzené vzhľadom na to, že beh so zmenami smeru je základnom aj 

špecializovaných hádzanárskych tréningov. 

V poslednom teste trojskok, ktorý hodnotí faktor výbušnej sily dolných končatín, sme 

zaznamenali v experimentálnej skupine priemerný prírastok 0,4 m (p<0,05). 

Prezentované výsledky uvádzajú skutočnosť, že pri vstupnom meraní pohybovej 

výkonnosti sa skupiny významne nelíšili, jediný rozdiel bol v teste výbušnej sily hornej 

končatiny (p<0,05). Pozoruhodné sú výsledky experimentálnej skupiny, ktoré sme 

zaznamenali pri výstupnom testovaní. Experimentálna skupina sa zlepšila vo všetkých 

testoch pohybovej výkonnosti. Kontrolná skupina zaznamenala určité zlepšenie v teste beh 

10 x 5 m so zmenami smeru. Okrem pravidelných hádzanárskych tréningov a rozdieloch 

v somatických ukazovateľoch, ktoré po šiestich mesiacoch nastali, malo významný vplyv 
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na zlepšenie pohybovej výkonnosti jednotlivých hráčok experimentálneho súboru 

zaradenie všeobecného kondičného tréningu a tréningu so zameraným na gymnastiku.  

 

Tabuľka 1  Výkony v testoch všeobecnej pohybovej výkonnosti experimentálnej 
a kontrolnej skupiny pri vstupnom a  pri výstupnom testovaní 

Experimentálna 
skupina 

Kontrolná 
skupina ES/KS ES/KS 

 Vstup Výstup Vstup Výstup Vstup Vstup Výstup Výstup

min 5,01 4,6 4,7 4,8 5,01 4,7 4,6 4,8 

max 5,56 5,26 5,7 5,6 5,56 5,7 5,26 5,6 

Vr 0,47 0,66 1 0,8 0,47 1 0,66 0,8 

Me 5,16 4,8 5,05 5,15 5,16 5,05 4,8 5,15 B
eh

 n
a 

30
 m

 

T-test  
U-test 2,890 (p<0,01) 1,19 1,162 1,917 (p<0,10) 

           

min 19,8 22 18 18 19,8 18 22 18 

max 26,9 29,5 25,1 25 26,9 25,1 29,5 25 

Vr 12,5 7,5 7,1 7 12,5 7,1 7,5 7 

Me 22 25,5 19,8 20,5 22 19,8 25,5 20,5 H
od

 lo
pt

ou
 

T-test  
U-test 2,801 (p<0,01) 1,33 1,983 (p<0,05) 3,103 (p<0,01) 

         

min 3,8 4,65 4,5 4,5 3,8 4,5 4,65 4,5 

max 5,7 5,85 5,7 5,7 5,7 5,7 5,85 5,7 

Vr 1,9 1,2 1,2 1,2 1,9 1,2 1,2 1,2 

Me 5 5,35 5,25 5,25 5 5,25 5,35 5,25 Tr
oj

sk
ok

 

T-test  
U-test 2,293 (p<0,05) 0,534 0,666 1,076 
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min 15,78 15 16,19 14,08 15,78 16,19 15 14,08 

max 18,44 18 18,78 17,02 18,44 18,78 18 17,02 

Vr 2,66 3 2,59 2,94 2,66 2,59 3 2,94 

Me 16,91 15,5 17,64 16,15 16,91 17,64 15,5 16,15 10
 x

 5
 m

 

T-test  
U-test 2,752 (p<0,01) 2,45 (p<0,05) 1,654 (p<0,10) 0,756 

 

ZÁVER 

Zaradenie všeobecnej pohybovej prípravy do športovej prípravy mladých hádzanárok 

prispelo k zlepšeniu všeobecnej pohybovej výkonnosti všetkých hráčok experimentálneho 

súboru, zatiaľ čo hráčky kontrolného súboru stagnovali, alebo prípadné zlepšenia boli zo 

štatistického hľadiska menej pravdepodobné. Najvýraznejšie zlepšenie sme zaznamenali 

vo faktore výbušnej sily horných končatín a v bežeckej rýchlosti. Zmeny nastali aj vo 

výbušnej sile dolných končatín. Kontrolný súbor dosiahol zlepšenie len vo faktore 

bežeckej rýchlosti so zmenami smeru. V športových hrách odporúčame do športovej 

prípravy detí a mládeže zaradiť tréningy všeobecnej pohybovej prípravy, ktoré sú 

zamerané na všestranný pohybový rozvoj hráča. Prikláňame sa k názoru Križana (2005), 

ktorý odporúča v mládežníckych kategóriách uprednostniť všestrannú pohybovú prípravu 

pred hernou prípravou.  
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DEVELOPMENT OF GENERAL MOTOR PERFOMANCE IN 

HANDBALL TRAINING OF YOUTH 

 

ABSTRACT 

 

Topic of the article is to analyze the influence of fitness training on development of fitness 

abilities in handball in the age category under 15. We applied the fitness training in the 

amount of 37.5 hours (1 hour a week) in the 6 month training cycle. Gained knowledge 

will contribute to understanding of importance of general fitness training of young 

handball players. Practical knowledge can be also used in everyday practice of the coaches. 

Key words: Handball, fitness training, motor abilities, testing 
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VRCHOLOVOM VOLEJBALE MUŽOV 
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ABSTRAKT 

V predkladanej štúdii sme zisťovali súvislosť medzi kvalitou príjmu podania 

a nasledovným druhom bloku súpera. Analyzovali sme 9 zápasov vrcholových družstiev 

mužov vo volejbale, účastníkov Majstrovstiev Európy 2009. Na zistenie súvislosti medzi 

kvalitou príjmu podania a druhom bloku u družstva súpera sme použili χ2 – test. 

Signifikantnú súvislosť sme potvrdili u celého sledovaného súboru i u vybraných družstiev 

(p< 0,01). Signifikantné súvislosti sme zistili aj vo vyhratých, resp. prehratých setoch (p< 

0,01). V prípade skúmania využitia presného príjmu podania na vytvorenie výhodných 

podmienok nahrávačom pre útočiaceho hráča na základe druhu bloku, proti ktorému útočil, 

sme zistili relatívne rozdiely.  

Výsledky sú súčasťou grantovej úlohy VEGA č. 1/4493/07 „Štrukturálne modely herného 

výkonu v kolektívnych športových hrách“ 

Kľúčové slová: Volejbal, kvalitatívna analýza, herné činnosti jednotlivca, herný výkon 

 

 

ROZBOR PROBLÉMU 

Skúmaniu problematiky hľadania súvislostí medzi kvalitou realizácie vybranej hernej 

činnosti a následnej hernej činnosti v hernom reťazci sa venovalo viacero autorov (Eom, 

Schutz, 1992; Přidal 2001; Haník, 2008). Autori vo svojich prácach zameraných hlavne na 
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skúmanie súvislostí medzi presnosťou prihrávky a následným útokom súpera konštatujú 

signifikantné vzťahy. Kvalita útoku signifikantne súvisí s presnosťou predchádzajúcej 

prihrávky. Vzťah medzi súperovým podaním a zakladaním útoku u gréckych nahrávačov 

riešil Papadimitriou a kol. (2004), ktorý zistil že kvalita príjmu súperovho podania 

nepriamo determinuje útočnú stratégiu nahrávačov, hoci nemá priamy vplyv na efektivitu 

nahrávky a taktiku vedenia hry družstva. Autori však zdôrazňujú, že útočná efektivita 

závisí od príjmu podania. 

Menej prác analyzuje súvislosti v obrannej fáze hry družstva. Přidal a Zapletalová (1997) 

skúmali vplyv kvality podania na úspešnosť družstva v obrannej fáze pri obrane na sieti 

a v poli. Zistili že kvalita podania signifikantne súvisí s kvalitou obrany na sieti. Přidal 

(2007) skúmal súvislosti medzi presnosťou prihrávky a následným druhom bloku súpera. 

Potvrdil predpoklad, že presnosť prihrávky súvisí s následným druhom bloku. Zisťoval aj 

rozdiely v schopnosti dvoch sledovaných nahrávačov vo vzájomnom zápase vytvárať po 

presnej prihrávke výhodné herné situácie pre zakončenie útoku na základe druhu bloku 

proti ktorému museli útočníci útočiť. 

 

CIEĽ PRÁCE 

Cieľom práce je zistiť vplyv presnosti príjmu podania  na vytvorenie výhodnejších herných 

situácií pri  zakončení útoku vo vrcholovom volejbale mužov. 

 

HYPOTÉZY 

Pri formulácii hypotéz vychádzame z existujúcich teoretických a empirických poznatkov i 

praktických skúseností v danej oblasti.  

Početnosť zúčastnených hráčov súpera na bloku (druh bloku) odráža prekvapivosť vedenia 

útoku, t.j. nahrávky. Z empirických poznatkov vieme, že proti menšiemu počtu blokujúcich 

hráčov má útočník lepšiu východiskovú pozíciu pre účinné zakončenie útoku ako proti 

sformovanej obrane. Preto je základná stratégia všetkých vrcholových družstiev zameraná 

na postavenie čo najvyššieho počtu blokujúcich hráčov proti útoku súpera. Tieto možnosti 

sú limitované presnosťou zakladania útoku – presnosťou prihrávky. Po presnej prihrávke 

vrcholové družstvá útočia rýchlymi útočnými kombináciami, ktorých variabilita klesá 

nepresnosťou prihrávky. Schopnosť postaviť skupinový blok tak presnosťou prihrávky a 

následnou rýchlosťou a prekvapivosťou  útočnej kombinácie klesá. 
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Hypotéza 1:  Predpokladáme, že v sledovanom súbore zistíme signifikantné súvislosti 

medzi presnosťou príjmu podania a následným druhom bloku súpera celkove i v závislosti 

od úspešnosti družstva v sete. 

Hypotéza 2: Predpokladáme, že zistíme rozdiely v schopnosti jednotlivých nahrávačov 

skúmaných družstiev využiť presný a menej presný príjem podania na vytvorenie 

výhodných herných situácií pri zakončení útoku. 

 

ÚLOHY 

1. Objasniť kauzálne vzťahy medzi presnosťou zakladania útoku po príjme podania a 

počtom blokujúcich hráčov súpera pri následnom útoku. 

2. Zistiť rozdiely v schopnosti jednotlivých nahrávačov využiť presný a menej presný 

príjem podania na vytvorenie výhodných herných situácií pre útočiacich hráčov. 

 

METODIKA 

Pri analýze sme použili zápasy z Majstrovstiev Európy 2009. Analyzovali sme celkovo 9 

zápasov, v ktorých sa odohralo 36 setov. Okrem celkového hodnotenia sme osobitne 

vyhodnotili družstvo Slovenska a troch medailistov ME – Poľsko, Francúzsko a Bulharsko.  

Použili sme metódu nepriameho pozorovania s využitím záznamov z videorekordéra. 

Pre registráciu hodnotených premenných sme vyhotovili záznamový hárok. Záznamový 

hárok umožňoval registrovať premenné v poradí ako nasledovali za sebou v každej 

rozohre.  

Hodnotili sme : 

- Príjem podania – presný, menej presný, nepresný 

- Druh bloku – nekompaktný, kompaktný 

Kvalitu – presnosť príjmu podania sme vyhodnocovali nasledovne: 

Stupeň 1    Presný príjem podania, ktorý vytvára najvhodnejšie podmienky pre založenie 

útoku nahrávačom  

Stupeň 2    Menej presný príjem podania, ktorý umožňuje alternatívne riešenie miesta 

vedenia útoku 

Stupeň 3    Nepresný príjem podania, po ktorom má nahrávač značne obmedzený výber 

druhov nahrávky 
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Pri druhu bloku sme rozlišovali kompaktný skupinový blok a nekompaktný blok. Pod 

kompaktným skupinovým blokom chápeme dvojblok, resp. trojblok. Pod nekompaktným 

blokom chápeme obranu bez bloku, jednoblok a nekompaktný dvojblok, pri ktorom 

blokujúci hráč dostatočne nepristúpil k blokujúcemu hráčovi, ktorý vyberal miesto 

blokovania, a tak ruky hráčov nevytvorili kompaktnú plochu. 

Štatistické údaje boli registrované celkovo vo všetkých družstvách, následne pre víťazné, 

resp. porazené družstva v sete a jednotlivo pre družstva Slovenska, Poľska, Francúzska a 

Bulharska.  

Na spracovanie a vyhodnotenie získaných údajov sme použili základné štatistické 

charakteristiky (absolútne, relatívne hodnoty). Na zistenie súvislosti medzi kvalitou príjmu 

podania a druhom bloku u družstva súpera sme použili χ2-test. Signifikantnosť rozdielov 

sme vyhodnocovali na 1, 5 a 10 %  hladine štatistickej významnosti. Výsledky sme 

podrobili vecnej a logickej analýze. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Frekvenčný výskyt jednotlivých kvalitatívnych stupňov hodnotenia presnosti príjmu 

podania  

Z celkového počtu registrovaných príjmov podania bolo až 62,4 % prihraných presne. 

Menej presný príjem podania sme zistili v 28,4 %. Nepresný príjem podania sme zistili len 

v 9,2 % prípadov (obr.1). Ukazuje sa tak, že vo vrcholovom volejbale mužov vo viacej ako 

polovici herných situácií po príjme podania majú nahrávači vytvorené ideálne podmienky 

pre zakladanie útoku. 

Analýza súvislostí medzi presnosťou príjmu podania a druhom bloku súpera 

Predpokladali sme, že zistíme signifikantné súvislosti medzi presnosťou príjmu podania a 

následným druhom bloku súpera. Po presnom príjme podania pri hodnotení celého súboru 

sme zistili výrazne častejšie zastúpenie obranných herných situácií s nekompaktným 

blokom ako po menej presnom príjme podania (stupeň 2). Z celkovej analýzy sme vylúčili 

nepresný príjem podania (stupeň 3), po ktorom blokujúci hráči vedia odhadnúť miesto 

následného usmernenia nahrávky a včas sa presunúť na miesto vedenia útoku súpera. 

Testovaním štatistickej významnosti sme zistili signifikantnú súvislosť medzi kvalitou 

príjmu podania a druhom bloku súpera (p<0,01). 
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Obrázok 1 
Frekvenčný výskyt jednotlivých kvalitatívnych stupňov presnosti príjmu podania 

 

Ukazuje sa, že po presnom príjme podania družstvá  útočili proti nekompaktnému bloku až 

v 87,7 % prípadoch na rozdiel od menej presného príjmu podania, kde si  vytvorili takéto 

výhodné situácie len v 30,7 % prípadoch. Do nevýhodnej situácie proti kompaktnému 

skupinovému bloku súpera sa družstvá dostali po presnom príjme podania len v 12,3 % 

prípadoch, ale po nepresnom príjme podania sa relatívna hodnota zvýšila na 69,3 %. 

Družstvá po presnom príjme podania si tak vytvárajú výhodné situácie pre úspešné 

zakončenie útoku. So znižovaním kvality príjmu podania klesá početnosť nekompaktného 

bloku súpera a naopak narastá početnosť kompaktných blokov (obr. 2). 

Ďalej sme zisťovali súvislosti medzi presnosťou príjmu podania a následným druhom 

bloku vo vzťahu k víťazstvu, resp. prehre v sete. V obidvoch prípadoch sme zistili 

signifikantné súvislosti (p<0,01). Ukazuje sa že po presnom príjme podania vo vyhratých 

setoch družstvá  útočili proti nekompaktnému bloku až v 88,6 % prípadoch na rozdiel od 

menej presného príjmu podania, kde si vytvorili takéto výhodné situácie len v 32,3 % 

prípadoch. Do nevýhodnej situácie proti kompaktnému bloku súpera sa družstvá dostali po 

presnom príjme podania len v 11,4 % prípadoch. Naopak po nepresnom príjme podania 

družstvá útočili proti kompaktnému bloku súpera až v 67,7 % prípadoch. Veľmi podobné 

výsledky sme zistili aj v prehratých setoch. Rozdiely sa pohybovali v relatívnych 

hodnotách okolo 3 % v prospech vytvorenia relatívne viacerých výhodných situácií vo 
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víťazných setoch a naopak vyššieho podielu nevýhodných herných situácií (vyšší relatívny 

výskyt kompaktného bloku) v prehratých setoch (obr. 3 a 4). 

 

 
Obrázok 2 

Vzťah medzi kvalitou príjmu podania a druhom bloku súpera 
 

 

 

Obrázok 3 
Vzťah medzi kvalitou príjmu podania a druhom bloku súpera vo vyhratých setoch 
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Obrázok 4 
Vzťah medzi kvalitou príjmu podania a druhom bloku súpera v prehratých setoch 

 

 

Analýza hry nahrávačov vybraných družstiev z pohľadu využitia presnosti príjmu 

podania na založenie prekvapivého útoku 

Cieľom tejto analýzy bolo zistiť do akej miery využívajú nahrávači družstiev Poľska, 

Francúzska, Bulharska a Slovenska presnosť príjmu podania na vytvorenie výhodných 

herných situácií pre zakončenie útoku, hodnotených na základe následného druhu bloku 

súpera. Po presnom príjme podania sme zistili, že útočiť proti nekompaktnému bloku 

najčastejšie mohli družstvá Poľska a Bulharska, kde až v 93 % prípadov mali útočníci 

vytvorené výhodné podmienky k zakončeniu útoku. Prekvapujúce je toto zistenie v prípade 

družstva Bulharska, ktoré má v súčasnosti v základnej zostave dvoch veľmi kvalitných 

krajných útočníkov a na druhej strane volejbalovými odborníkmi priemerne hodnoteného 

nahrávača. V prípade družstva Francúzska sa domnievame, že zistené údaje (o 10 % menej 

vytvorených herných situácií proti nekompaktnému bloku) mohol ovplyvniť fakt, že na 

ME v družstve Francúzska nahrával až tretí nahrávač, ktorý sa v reprezentácii objavil až 

tesne pred ME. Tak isto je známa skutočnosť, že družstvo Francúzska má hernú koncepciu 

založenú na obrane. 

V družstve Slovenska mohol relatívne horší výsledok ovplyvniť fakt, že nahrávač Masný 

v dôležitých častiach hry vsádza na osvedčených útočníkov (Ogurčák, Nemec), hoci 
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rýchlosť nahrávky na okraj siete je aj v porovnaní s uvádzanými družstvami extrémna (obr. 

5). 

Z pohľadu družstva Slovenska sme zistili zaujímavé výsledky v situáciách po menej 

presnom príjme podania. Družstvo Slovenska si vytvorilo oproti ďalším hodnoteným 

družstvám o 8 až 9 % viacej výhodných herných situácií pre zakončenie útoku (obr. 6). 

Domnievame sa, že extrémna rýchlosť nahrávok u Masného a schopnosť „zatajiť“ smer 

nahrávky boli príčinou najvyššieho relatívneho zastúpenia nahrávok, po ktorých mohol 

útočník útočiť proti nekompaktnej obrane v situáciách po menej presnom príjme podania.  

 

 

88,4

83,4

93,4 93,4

78
80
82
84
86
88
90
92
94
96

SVK FRA POL BUL

Presný príjem podania 1

%

 

Obrázok 5 
Relatívna početnosť nekompaktného bloku súpera  po presnom príjme podania 

vo vybraných družstvách 
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Obrázok 6 
Relatívna početnosť nekompaktného bloku po menej presnom príjme podania u vybraných 

družstiev 
 

ZÁVER 

Podľa predpokladov sme zistili, že presnosť príjmu podania signifikantne súvisí s druhom 

bloku. Túto súvislosť sme zistili v družstvách, ktoré v setoch vyhrali i prehrali. Potvrdili 

sme tak našu prvú hypotézu.  

Zistili sme relatívne výrazné rozdiely medzi jednotlivými nahrávačmi z hľadiska využitia 

presného i menej presného príjmu podania na vytvorenie výhodných herných situácií pre 

útočiacich hráčov. Útočiť proti nekompaktnému bloku je určite výhodnejšie ako proti 

sformovanej obrane. Na druhej strane však vždy vychádzať z nahrávačskej stratégie, že  

prekvapivosť nahrávky je najvyššia priorita, nemusí byť vždy správne. Veľmi záleží na 

zložení družstva v tomto prípade z pohľadu kvality útočníkov. Predovšetkým na nižšej 

výkonnostnej úrovni, kde môžeme predpokladať nevyrovnanosť útočného potenciálu 

hráčov, voľba nahrávky hlavne v záveroch setov sa nebude vždy riadiť len jej 

prekvapivosťou ale usmernením na najkvalitnejšieho útočníka aj keď takáto voľba je ľahko 

čitateľná pre súpera a môže sformovať kompaktný skupinový blok.  
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EFFECT OF ACCURACY OF RECEPTION ON CREATING EASY 

TERMS IN THE GAME SITUATIONS OF ATTACK IN TOP MEN 

VOLLEYBALL 

 

ABSTRACT 

In the submitted study, we determined association between quality of reception and 

following kind of block by the opponent. We analyzed 9 matches of top volleyball teams in 

men category, participants of European Championship 2009. We used χ2-test for the 

determination of relation between quality of reception and kind of block in the opponent 

team. We confirm significance of association in all teams and in the selected teams 

(p<0.01). We determined significance of association in the sets won and the sets lost 

(p<0.01). In our study we determined relative differences by correct reception, by means of 

setter for creating favorable condition for attackers, basically of players’ multiplicity at the 

block of opponent. 

 Key words: Volleyball, analysis of quality, individual skill, game performance 
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HODNOTENIE HERNÉHO VÝKONU V BASKETBALE  

Z HĽADISKA HERNEJ EFEKTIVITY SÚČINNOSTI PÄTÍC 

HRÁČOV 

 

Ľubor TOMÁNEK 

Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra hier FTVŠ UK 

tomanek@fsport.uniba.sk  

 

ABSTRAKT 

Systém zaznamenávania hernej štatistiky umožňuje spracovávať široké spektrum 

primárnych (vstupných) údajov, či už na pomerne objektívne určenie hernej produktivity 

hráčov alebo družstva, ako aj na vyhodnotenie hernej efektivity súčinnosti pätíc hráčov 

v jednotlivých úsekoch basketbalového zápasu. Metóda tiež známa pod názvom „plus a 

mínus hodnotenie„ (plus/minus ratings) umožňuje nepriamo určiť kvalitu súčinnosti pätíc 

hráčov na základe priebežného výsledku v  jednotlivých úsekoch hry basketbalového 

zápasu. Vyhodnocuje podiel pätíc i jednotlivcov na celkovom výsledku zápasu bez 

zisťovania početnosti výskytu herných činností. Efektivita súčinnosti pätíc hráčov je 

spracovaná z finálového zápasu olympijského turnaja mužov v Pekingu v roku 2008. 

Výsledky sú súčasťou grantovej úlohy VEGA č. 1/4493/07 „Štrukturálne modely herného 

výkonu v kolektívnych športových hrách“ 

Kľúčové slová: Basketbal, herný výkon, herná efektivita súčinnosti pätíc, plus a mínus 

hodnotenie, striedanie hráčov, úseky zápasu, priebežný výsledok.  

 

ROZBOR PROBLÉMU 

Systém zaznamenávania hernej štatistiky ponúka široké spektrum primárnych údajov, 

ktoré je možné ďalej spracovávať. Zaznamenávanie sa realizuje buď do záznamového 

formulára, alebo pomocou špecializovaného softvéru do počítača. Primárne údaje obsahujú 

aj informácie o striedaní hráčov, obsahujú aj čas striedania a pribežný výsledok v zápase. 

Na rozdiel od určovania hernej produktivity hráčov alebo družstva (Tománek, 2008), 
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vyhodnocovanie efektivity súčinnosti pätíc hráčov v jednotlivých úsekoch basketbalového 

zápasu nám poukazuje výraznejšie na tímový prínos skupiny hráčov (pätice hráčov). 

Uvedenú metódu sme využívali v sezóne 1999/2000, kde sme overovali jej využitie 

a testovali jednotlivé výstupy v procese hodnotenia herného výkonu basketbalového 

družstva Inter „B“ STU Bratislava v II. lige mužov (Tománek – Husárik, 2000). 

Stotts (2002) charakterizuje metódu „plus a mínus hodnotenie„ (plus/minus ratings) ako 

významnú pomôcku pre hodnotenie herného výkonu družstva – skupiny hráčov hrajúcej na 

ihrisku v tom istom úseku basketbalového zápasu. Umožňuje určiť efektívne 

spolupracujúcu päticu hráčov, ktorá vytvára pozitívny rozdiel v skóre a odhaľuje 

jednotlivcov často sa vyskytujúcich vo víťazných družstvách v prípravných zápasoch. 

Herná efektivita charakterizovaná Argajom (2008) vyjadruje efektivitu (skôr produkciu) 

jednotlivca bez ohľadu na jeho prínos pre družstvo, respektíve bez ohľadu na vývoj 

výsledku alebo celkový výsledok. Vyjadrenie „plus a mínus bodov“ (ďalej +/– body) nám 

určuje hernú efektivitu, mieru kladného alebo negatívneho podielu na hernom výkone 

družstva v danom momente – úseku zápasu. Vyhodnocuje podiel pätíc i jednotlivcov na 

celkovom výsledku zápasu bez zisťovania početnosti výskytu herných činností. Preto, na 

rozdiel od metód založených predovšetkým na kvantifikácii výskytu vybraných herných 

činností v zápase, vyjadruje jednoznačnejšie vzťah takto vyjadreného herného výkonu 

družstva i jednotlivcov k úspešnosti (víťazeniu) družstva v zápase. 

 

CIEĽ PRÁCE 

Cieľom práce je zistiť hernú efektivitu (mieru spolupráce) súčinnosti pätíc hráčov vo 

vzťahu k priebežnému výsledku basketbalového zápasu a porovnať poradie hráčov 

s poradím vo vybraných ukazovateľoch hernej štatistiky. 

 

METODIKA PRÁCE 

V priebehu basketbalového zápasu sa v rámci ukazovateľov hernej štatistiky 

zaznamenávajú aj údaje o striedaní hráčov. Oficiálne záznamové hárky používané 

v slovenských súťažiach obsahujú tabuľku pre takýto záznam. Uvedený záznam môže 

pomerne jednoducho vykonávať na lavičke asistent trénera alebo striedajúci hráč, resp.  

náhradník. Zaznamenáva sa súčasne čas a priebežný výsledok (tab. 1).  
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Súčasne je možné sledovať aktuálny rozdiel skóre ako aj rozdiel v priebežnom výsledku 

úseku zápasu v jednej štvrtine. V tab. 1 sú zaznamenané dve striedania. Prvé po odohraní 5 

minút a druhé po odohraní 7 minút. V prvom striedaní nastúpil hráč č. 10 a v druhom hráč 

č. 11. Hráči, ktorí nestriedali majú priradenú hodnotu súčtu rozdielov všetkých úsekov, čo 

predstavuje hodnotu 2. Hráč č. 10 má priradené hodnoty rozdielov úsekov od času, keď 

nastúpil. Prvý priradený úsek má od 5. do 7. minúty, čo predstavuje hodnotu -2, ďalší úsek 

má 0, spolu je to -2. U hráča č. 11 postupujeme obdobne a jeho hodnotenie bude 0. 

Kontrolný súčet všetkých hodnotených hráčov vyjadruje výsledný rozdiel v skóre (kladnú, 

resp. negatívnu hodnotu). 

                           Tabuľka 1  
Časť záznamového formuláru hernej štatistiky evidujúca                       
striedanie 

minúta stav rozdiel úsek striedania 

0  0: 0 0 0 4 5 6 7 8 

5  8:4  4 4 10 5 6 7 8 

7  12:10 2 -2 10 5 6 7 11 

10  16:14 2 0 10 5 6 7 11 

 

Zdrojom podobných informácií je tiež chronologický záznam štatistických ukazovateľov 

spracovávaný do špeciálneho softvéru – Play by Play – ktorý je často pri vrcholných 

podujatiach zverejňovaný online na internete (obr. 1). Uvedený zdroj informácii je vhodný 

pre hlbšiu analýzu úsekov zápasov aj vo vzťahu k herným činnostiam, ktorá však nebola 

predmetom nášho výskumu. 

 

Obrázok 1 
Chronologický záznam herných činností a striedaní – Play by Play (30 sekúnd zápasu) 
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Z takto zaznamenaných údajov je možné pomerne jednoducho vyjadriť ku každému úseku 

hry ohraničenému striedaním plusové alebo mínusové body aktuálnej pätice hráčov na 

ihrisku. Plusové alebo mínusové bodové hodnotenie vychádza z rozdielu v priebežnom 

výsledku jednotlivých úsekov zápasu oddelených striedaniami hráčov. 

Hodnotenie efektivity súčinnosti pätíc hráčov  – „+/– bodovanie“ 

Metóda hodnotenia hernej efektivity je metóda nepriamo posudzujúca podiel súčinnosti 

skupiny hráčov (pätice) na tímovom výkone z pohľadu vývoja zápasu (chronológia) bez 

bližšieho určenia vzťahov a súvislostí, či kvantifikácie herných činností. Za rôzne dlhý 

časový úsek (niekoľko minút) hráči vyprodukujú s využitím rôznych herných činností buď 

plusové alebo mínusové skóre priebežného výsledku. Každému hráčovi prítomnému na 

ihrisku v tom ktorom úseku zápasu sa pripočítajú body vyplývajúce z priebežného 

výsledku v danom úseku. Po striedaní jedného alebo viacerých hráčov sa vyhodnocuje 

ďalší úsek až do ďalšieho striedania. Sčítaním úsekov vyjadríme hodnotu hernej efektivity 

hráča v zápase a hráči s najvyššou hodnotou predstavujú najefektívnejšiu päticu.  

V pozorovanom finálovom zápase Olympijského turnaja mužov sme zaznamenali 32 

striedaní a vyhodnotili sme 21 hráčov. Najväčší počet úsekov odohraných v zápase – 15 – 

sme zaznamenali u hráča M.G. (Španielsko – ďalej ESP). Prehľad ďalších údajov 

súvisiacich s jednotlivými úsekmi zápasu uvádzame v tab. 2. 

Na spracovanie a vyhodnocovanie údajov sme využívali matematicko-štatistické metódy 

ako aj logické postupy. 

 

VÝSLEDKY 

Z tab. 2 vyplýva, že hráči s prvými piatimi najvyššími kladnými hodnotami bodov v stĺpci 

označenom „+ / –„ predstavujú najefektívnejšiu päticu významne vplývajúcu na víťazstvo 

družstva v zápase. Zároveň je možné pozorovať, že títo hráči dosiahli v svojich úsekoch 

zápasu aj ukazovatele, ktoré sa výrazne podieľali na celkovej produktivite družstva (% 

podiel na celkovom počte nastrieľaných bodov, t.j. % PB). Naopak hráči so zápornými 

číslami sa zúčastňovali úsekov zápasov, ktoré spôsobovali prehlbovanie negatívnej 

bilancie a  viedli k prehre ich družstva. 

Hráč víťazného družstva č. 9 D.Wa. (USA) dosiahol najvyššie plusové hodnotenie + 19 

a tiež nastrieľal i najviac bodov svojho družstva 27. Avšak najlepší strelec porazeného 

družstva s č. 4  P.G. nastrieľal 22 bodov, ale jeho hodnotenie bolo 0. Jeho spoluhráči, ktorí 
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boli hodnotení plusovo +5 a +4 (č. 10 a 9), nastrieľali menej bodov 12 a 10. Aj z tohto 

príkladu je zrejmé, že metóda +/– bodov citlivejšie zohľadňuje podiel na víťazstve, či 

prehre, aj keď často využívané ukazovatele hernej štatistiky môžu vykazovať opačnú 

tendenciu.  

 
Tabuľka 2 
Prehľad hodnôt hernej efektivity súčinnosti hráčov a vybraných ukazovateľov                     
hernej štatistiky (Olympijský turnaj v Pekingu 2008, finále Španielsko – USA). 

P.č. Iniciály Dres č. Krajina + / - + / – 
.min -1

PB % PB Počet 
úsekov 

Odohrané 
minúty 

1. D.Wa. 9 USA 19 0,70 27 22,9% 13 27 

2. C.P. 13 USA 18 0,75 13 11,0% 14 24 

3. C.B. 12 USA 14 0,61 8 6,8% 11 23 

4. T.P. 14 USA 7 0,88 6 5,1% 3 8 

5. D.Wi. 7 USA 6 0,38 7 5,9% 8 16 

6.-7. L.J. 6 USA 5 0,18 14 11,9% 14 28 

6.-7. C.J. 10 ESP 5 0,20 12 11,2% 12 25 

8. F.R. 9 ESP 4 0,17 10 9,3% 10 23 

9. K.B. 10 USA 3 0,11 20 16,9% 11 27 

10. R.F. 5 ESP 0 0,00 22 20,6% 7 18 

11.-12. D.H. 11 USA -1 -0,06 8 6,8% 10 17 

11.-12. R.R. 6 ESP -1 -0,03 6 5,6% 14 29 

13.-14. P.G. 4 ESP -4 -0,14 21 19,6% 14 28 

13.-14. R.L. 11 ESP -4 -2,00 0 0,0% 2 2 

15. J.N. 7 ESP -5 -0,20 18 16,8% 13 25 

16. J.K. 5 USA -7 -0,64 2 1,7% 4 11 

17.-18. C.A. 15 USA -9 -0,53 13 11,0% 10 17 

17.-18. J.G. 15 ESP -9 -1,80 3 2,8% 3 5 

19. A.M. 14 ESP -12 -0,92 2 1,9% 7 13 

20. M.G. 13 ESP -13 -0,54 11 10,3% 15 24 

21. B.R. 12 ESP -16 -1,78 2 1,9% 6 9 
 

Ďalší príklad je v rámci víťazného družstva medzi hráčmi č. 9 D.Wa. a č. 10 K.B. (obaja 

USA), kde vyjadrenie absolútnej hodnoty +/– bodov je výrazne v prospech hráča č. 9 

D.Wa. Keď porovnáme dvoch najvyššie hodnotených hráčov USA č. 9 a č. 13 z hľadiska 
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relatívnej hodnoty +/– bodov (+/– .min -1) zistíme, že hráč č. 13 je hodnotený predsa len 

o niečo pozitívnejšie.  

 

ZÁVER 

Vo víťazných družstvách je väčšina hráčov hodnotená prevažne kladnými bodmi, 

v prípade, že družstvo zvíťazí s 15 – 20 bodovým rozdielom (Stotts, 2002). Hráči 

porazeného družstva naopak sú hodnotení prevažne záporne. 

Z uvedených príkladov je zrejmé, že metóda „+/– bodov“ citlivejšie zohľadňuje podiel na 

víťazstve, či prehre, aj keď často využívané ukazovatele hernej štatistiky môžu vykazovať 

opačnú tendenciu. Prínos uvedenej metódy vidíme vo vhodnejšom hodnotení herného 

výkonu družstva z hľadiska hernej efektivity súčinnosti pätíc hráčov. Odporúčame 

využívať takéto hodnotenie po každom zápase, ale aj po viacerých zápasoch v určitej časti 

súťaže s kombináciou hodnotenia herného výkonu jednotlivcov s využitím metód 

založených na objektívnom postupe kvantifikácie herných činností. 

Aj napriek pomerne presnému matematickému vyjadreniu nie je možné postihnúť 

napríklad zloženie družstva súpera a predovšetkým dôležitosť záverov zápasov, kde sa 

v pomerne krátkom časovom úseku rozhoduje o celkovom výsledku a aj jeden kladný bod 

môže mať veľký význam. Taktiež dôvody striedania hráčov nie sú podmienené taktickými 

zámermi vychádzajúcimi len z číselných údajov, ale rozhoduje o nich najmä únava hráčov, 

neplnenie taktických pokynov, zvyšujúci sa počet faulov hráča ako aj zmeny striedania 

alebo taktiky súpera. 

Uvedomujúc si rezervy metódy hodnotenia herného výkonu družstva „+/– bodmi“ 

z hľadiska hernej efektivity súčinnosti pätice hráčov sa domnievame, že táto metóda 

ponúka trénerom podnetné informácie pre analýzu zápasov. Podnety môžu tréneri 

využívať pri výbere vhodnej taktiky a hľadaní optimálnej zostavy. 
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EVALUATION OF GAME PERFORMANCE IN BASKETBALL 

FROM THE ASPECT OF THE GAME EFFICIENCY OF THE FIVE 

PLAYERS’ INTERACTIVITY 

 

ABSTRACT 

 

System of evidence of game statistics enables to cover wide spectrum of primary (entry) 

data for relatively objective determination of player’s production or team’s production, as 

well as on evaluation of the game efficiency of the five players’ interactivity on the floor 

during the game. Method also called “plus/minus ratings“ enables to determinate indirectly 

quality of the five players’ interactivity, based on consecutive results during partial time 

periods of basketball game. The method also evaluates the contribution of five players 

(group of players) and moreover individual player to final game result without finding out 

the game skills appearance frequency. Presented example was done using this method and 

it is from the final game on Olympic basketball tournament for men in Beijing 2008. 

Key words: Basketball, game performance, game efficiency, plus and minus rating, five 

players’ interactivity, substitution of players, part of game, consecutive result 
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MLÁDEŽE V ĽADOVOM HOKEJI 
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ABSTRAKT  

Snahou nášho príspevku je prispieť k rozšíreniu poznatkov v oblasti výberového procesu 

v ľadovom hokeji. Výber hráčov v ľadovom hokeji je proces veľmi dôležitý, zároveň 

zložitý. Vo výskume sme použili dotazníkovú metódu. Primárne údaje pre spracovanie 

výsledkov boli získavané od frekventantov školení v ľadovom hokeji v rokoch 1996 až 

2005. Výsledky naznačujú, že v súčasnosti klesla náročnosť na kritéria výberu hráčov. 

Tréneri mládeže nevyužívajú všetky možné kritériá jednotlivých stupňov výberu. Vo 

výberovom procese sa jednotlivé výberové stupne neaplikujú dlhodobo a kontinuálne. 

Závery výskumu zdôrazňujú teoretický ale aj praktický význam výberu hráčov.  

Kľúčové slová: Ľadový hokej, výber hráčov, stupne výberu, kritériá výberu, hokejista, 

mládežnícky tréner 

 

ROZBOR PROBLEMATIKY 

Výberom kvalitných hráčov sa zabezpečoval v ľadovom hokeji chod  športových tried 

ľadového hokeja (ŠHT) vo vybratých základných školách. Takto sa v minulosti zároveň 

garantoval systém prípravy hokejistov. V súčasnosti v hokejových kluboch ako aj 

v športových triedach na základných školách, napriek existujúcemu štatútu ŠHT, je 

problematika výberového procesu viac než varovná. Nepoznáme presne údaje týkajúce sa 

procesu a realizácie výberu hráčov na klubovej úrovni. Iba môžeme dedukovať 

a analyzovať podľa stručných správ viac-menej alarmujúce stavy a nízke počty detí 

a mladých hráčov. Už dlhodobejšie sa pohybujú počty detí v kategóriách predprípravka 
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a prípravka (t.j. deti v kategórii od 5 do 10 rokov) na hranici 38 – 53 detí, niekde je to aj 

menej. V roku 2009 v priemere pripadá na jeden hokejový klub a jeden ročník narodenia 

hráčov vo veku do 10 rokov iba 13,8 hráča. 

Každého trénera zaujíma, ako objaviť alebo nájsť budúci hokejový talent. Dokonalý výber 

hráčov, výberový proces, sa skladá zo stupňov výberu a kritérií výberu. Platí to aj pri 

presunoch a výbere hráčov do vyšších výkonnostných alebo vekových kategórií. Aj 

napriek momentálnej stagnácii či pravdepodobnému úpadku nárokov na plnenie kritérií 

výberu pri vyhľadávaní hokejových talentov v praxi je naďalej potrebné dokonale poznať 

danú problematiku. Na Slovensku i v zahraničí bolo niekoľko autorov, ktorí sa zaoberali 

podobnou problematikou (Starší, Jaroslav, 1980; Tóth, Mišura, 1994; Šupler, Olšák, Tóth, 

Hál, 1994; Pavliš a kol, 1995; Gladwell, 2009, Tóth a kol., 2010).  

V tom čase vznikla aj publikácia kolektívu autorov Šupler, Olšák, Tóth, Hál (1994), ktorá 

charakterizovala výberový proces takto: „Športový tréning a športová príprava mládeže 

v ľadovom hokeji sa musí chápať ako dlhodobý proces. Proces výberu adeptov do 

športových hokejových tried (skratka ŠHT) nemožno považovať za jednorázový akt, ako 

sa mnohí domnievajú. Výberový proces, alebo ako ho mnohí nazývajú „výber“, mnohí 

často považujú za niekoľkohodinovú záležitosť tým, že sa vykonáva testovanie 

a vyhodnotia sa výsledky. Musíme mať na mysli určitú kvantitatívnu skupinu záujemcov, 

ktorí sa sledujú dlhodobejšie na základe presne stanovených kritérií a koncepcie výberu.“  

Dokonca Starší (1980) vo svojej publikácií uviedol, že: „Efektívny výber hráčov v hokeji 

je pri počte nad 90 – 120 detí z jedného ročníka. V takomto prípade možno hovoriť 

o dostatočnom počte pre počiatočný spontánny výber (tzv. I. stupeň výberu). Pri nižšom 

počte adeptov predprípravky či prípravky v jednom ročníku ako je 30 – 40 detí, nemožno 

hovoriť o výbere, ale iba o nábore. Myslíme si, že práve efektivita výberového procesu, 

validita testových batérií nám vytvoria predpoklady pre lepšie výsledky v práci 

s talentovanou mládežou“. 

          Podľa Tótha (2010) v ľadovom hokeji poznáme tieto stupne výberu: 

1. I. stupeň: spontánny výber resp. nábor – sa vykonáva s chlapcami 5-, 6- až 9-

ročnými. Hlavným cieľom je prilákať začiatočníkov na ľadový hokej a vytvoriť 

pozitívny vzťah k tomuto športu, k tréningu a ku kolektívu Je veľmi dôležitý pre 

ostatné stupne výberu.  

2. II. stupeň: základný výber –  sa vykonáva s  10- až 11-ročnými chlapcami. 

Základným cieľom je oddeliť nadaných hráčov od nenadaných hráčov, ktorí 

103



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 15 

 104

nemajú na športovanie a súťaženie pohybové, herné a ani osobnostné predpoklady. 

Vybrať z celkovej čo najširšej vzorky hráčov prípravky iba takých, ktorí budú 

spĺňať na základe výberového modelu kritériá pre samotný ľadový hokej.  

3. III. stupeň: prehĺbený výber – sa vykonáva so 14- až 15-ročnými hokejistami. 

Hlavným cieľom je vybrať hráčov s predpokladom ich ďalšieho výkonnostného 

a osobnostného rastu.  

4. IV. stupeň: špecializovaný výber – sa vykonáva so 17- až18-ročnými hokejistami. 

Hlavným cieľom je vybrať iba nadaných jedincov s predpokladom ich ďalšieho 

vrcholového (reprezentačného) a osobnostného rastu. 

5. V. stupeň: vrcholový výber je vekovo neobmedzený. Najčastejšie sa vykonáva u 

hráčov starších ako 18 až19 rokov, spravidla ešte aj starších, najmä na základe ich 

hernej vrcholovej výkonnosti a osobnostných predpokladov. Hlavným cieľom je 

objektívne vybrať vhodných reprezentantov.  

Podľa Tótha (2010) v ľadovom hokeji poznáme v rámci jednotlivých stupňov výberu tieto 

výberové kritériá (tab. 1). 

 
Tabuľka 1  
Výberové kritériá v dlhodobom výberovom procese v útvaroch športovej prípravy 
v ľadovom hokeji (Tóth, 2010)  

Útvary športovej 
prípravy Stupne výberu 

Výberové kritériá 

H
PP

 

H
P 

ŠH
T

 

C
T

M
 

R
 

I. II
. 

II
I. 

IV
. 

V
. 

Záujem detí o hokej  - predpoklad ◙     ◙     

Zdravotný stav dieťaťa - 
predpoklad ◙     ◙     

Testy všeobecnej motorickej 
výkonnosti   ◙ ◙    ◙ ◙   

Testy špeciálnej motorickej 
výkonnosti   ◙ ◙ ◙   ◙ ◙ ◙  

Korčuliarska dokonalosť 
technika/taktika   ◙     ◙   

Herný ukazovateľ koeficient za 
tretinu  ◙ ◙    ◙    

Herný prejav: korčuľovanie + HČJ   ◙     ◙   
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Pedagogické pozorovanie  ◙  ◙ ◙  ◙  ◙ ◙ 

Predikcia telesnej výšky hráča  ◙     ◙    

Predikcia telesnej hmotnosti hráča  ◙     ◙    

Sociologické ukazovatele  ◙ ◙ ◙ ◙  ◙ ◙ ◙ ◙ 

Psychologické ukazovatele  ◙ ◙ ◙ ◙  ◙ ◙ ◙ ◙ 

Správanie a školský prospech  ◙     ◙    

Herný prejav: HČJ v HK 
technika/taktika   ◙     ◙   

Herný prejav: HK v HS taktika    ◙     ◙  

Herný prejav: HS a funkcie hráčov 
v tíme     ◙     ◙ 

Herný výkon – oficiálne štatistiky   ◙ ◙ ◙   ◙ ◙ ◙ 

Sumár výberových kritérií 2 9 9 6 5 2 9 8 6 5 

Vysvetlivky: ◙ – odporúčané výberové kritérium, HPP – hokejová predprípravka (1. – 3. 
trieda), HP – hokejová prípravka (4. – 5. trieda), ŠHT – športové hokejové triedy (6. – 9. 
trieda), CTM – centrá talentovanej mládeže, R – reprezentačné výbery do kategórie 
juniorov a seniorov, I. – I. stupeň výberu: spontánny, II. – II. stupeň výberu: základný, III. 
– III. stupeň výberu: prehĺbený, IV. – IV. stupeň výberu: špecializovaný, V. – V. stupeň 
výberu: vrcholový (reprezentačný). 
 

CIEĽ  

Cieľom bolo zistiť zmeny vo výberovom procese, ako aj v uplatňovaní výberových kritérií 

používaných v praxi v ľadovom hokeji za obdobie posledných 10 rokov na Slovensku. 

 

HYPOTÉZY 

Predpokladáme, že v dlhodobom výberovom procese v útvaroch talentovanej mládeže 

hokejistov: 

a) Z výberových kritérií sa budú v praxi najviac používať testy špeciálnej a všeobecnej 

pohybovej výkonnosti.  

b) Z výberových stupňov sa v praxi bude II. stupeň výberu, t.j. základný výber, 

uplatňovať častejšie ako I. stupeň, t.j. spontánny výber.  
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ÚLOHY  

Z cieľa vyplývajú nasledovné úlohy: 

1. Zaznamenať realizované stupne výberu u opýtaných respondentov. 

2. Zaznamenať realizované kritériá výberu u opýtaných respondentov. 

3. Porovnať výsledky v oblasti stupňov a kritérií výberu v priebehu rokov 1996 – 2005. 

4. Vyhodnotiť výsledky a závery.  

 

METODIKA  VÝSKUMU 

Respondentov sme rozdelili do troch kategórií podľa trénerskej licencie. Išlo o 

frekventantov štúdia trénerov licencií C až A, ktorí absolvovali školenia na FTVŠ UK 

alebo v rámci SZĽH.  

 

        Tabuľka 2   
        Prehľad sledovaných frekventantov štúdia v ľadovom hokeji 

frekventanti štúdia trénerská  
licencia 

počet % vekový priemer 

štúdium III. triedy C  24 10 21,2 

štúdium II triedy B 122 49 29,6 

štúdium I. triedy A 101 41 43,7 

Spolu  247  31,83 

 

Sledovaný súbor tvorili respondenti – frekventanti štúdia trénerov I. až III. triedy v období 

rokov 1996 – 2005 (tab. 1). Respondentov I. triedy (A licencia) tvorilo 41 % opýtaných 

frekventantov (n=101), respondentov II. triedy (B licencia) tvorilo 49 % opýtaných 

frekventantov (n=122), respondentov III. triedy (C licencia) tvorilo 10 % opýtaných 

frekventantov (n=24). Išlo o 247 frekventantov špecializácie trénerstvo v ľadovom hokeji. 

Opýtaní respondenti pôsobili na rôznych úrovniach hokejových súťaží, ktoré v článku 

bližšie nešpecifikujeme, ako aj v rôznych vekových a výkonnostných kategóriách. 

Predpokladali sme, že dokonale poznali problematiku výberového procesu hráčov vo 

vlastnom hokejovom klube, nakoľko v ňom pracovne pôsobili dlhodobejšie.  

Prostredníctvom dotazníka mali opýtaní respondenti uviesť reálne všetky stupne výberu, 

ktoré sa uplatňujú počas výberového procesu (pri výbere hráčov) v ich hokejovom klube. 
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Ďalej mali exaktne označiť tie výberové kritériá (alebo aspoň ich časť), ktoré sa reálne 

používali počas ich trénerskej činnosti v danom klube. Do daného záznamového hárku 

mali označiť do príslušnej voľnej kolónky (stĺpec x riadok) krížikom konkrétny stupeň či 

kritéria výberu hráčov na klubovej úrovni. Keďže respondenti boli súčasne aktívnymi 

účastníkmi školenia trénerov ako frekventanti jednotlivých stupňov školenia, tak aj 

návratnosť odpovedí v dotazníku bola 100 %. V metodike výskumu sme použili 

dotazníkovú metódu, metódu porovnávania výskumných údajov, ako aj logické metódy 

výskumu. Zber základných údajov sa realizoval v rokoch 1996 až 2005, teda trval 10 

rokov.  

 

VÝSLEDKY  VÝSKUMU 

Stupne výberu v ľadovom hokeji  

Hokejoví tréneri na základe ich odpovedí v ankete uviedli, že v kluboch najviacej realizujú 

základný výber hráčov (38 %), tzn. II. stupeň výberu hráčov. Smerom vyššie v rámci 

jednotlivých stupňov výberu (III. – V. stupeň) klesá aj percentuálna hodnota ich 

aplikovania v praxi, a to z rôznych dôvodov. Buď ich hokejoví tréneri tak nedoceňujú, 

alebo nepoznajú dostatočne dobre obsah jednotlivých výberových kritérií. Paradoxom je 

hlavne to, že menšie percentuálne zastúpenie má I. stupeň (ide vlastne o nábor) ako II. 

stupeň výberu (obr. 1, tab. 3).      

Aplikácia výberových stupňov v praxi v rokoch 1996 až 2005

0
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I. stupeň:
spontánny výber

(nábor)

II. stupeň:
základný výber

III. stupeň:
prehĺbený výber

IV. stupeň:
špecializovaný

výber

V. stupeň:
vrcholový výber

výberové stupne I. - V.

%

 

Obrázok 1 
 Aplikácia výberových stupňov rámci proporcionality  v rokoch 1996 až 2005 v ľadovom 

hokeji 
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Tabuľka 3  
Aplikované stupne výberu vo výberovom procese v útvaroch športovej prípravy 
v hokejových kluboch  v rokoch 1996 až 2005 
 

roky 

Stupne výberu  

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

 

n=
32

 

n=
31

 

n=
23

 

n=
21

 

n=
22

 

n=
33

 

n=
23

 

n=
27

 

n=
22

 

n=
13

 

I. stupeň: spontánny výber (nábor) 12 11 12 8 7 4 3 0 0 0 

II. stupeň: základný výber 15 13 7 9 10 14 7 7 12 0 

III. stupeň: prehĺbený výber 2 3 1 1 3 6 3 11 10 3 

IV. stupeň: špecializovaný výber 3 2 0 0 1 7 10 9 0 6 

V. stupeň: vrcholový výber 0 2 3 3 1 2 0 0 0 4 

Spolu 247 32 31 23 21 22 33 23 27 22 13 

 

Z toho nakoniec vyplýva, že v ľadovom hokeji sa v kluboch spoliehali viacej na II., než na 

I. stupeň výberu talentovaných hráčov. Inými slovami je možné taktiež konštatovať, že ak 

aj existuje v ľadovom hokeji nábor detí na tento šport, tak viacej, resp. dostatočne je 

doceňovaný a realizovaný základný výber ako spontánny. 

Výberové kritériá v ľadovom hokeji 

V kluboch podľa opýtaných respondentov (obr. 2, tab. 4) preferovali v rámci všetkých 

výberových stupňov najznámejšie výberové kritéria, a to testy špeciálnej motorickej 

výkonnosti (34 %), potom nasledovali tzv. testy všeobecnej motorickej výkonnosti (28 %).  

Tieto dve dlhodobo štandardne preferované výberové kritériá v praxi predstavujú spolu až 

94 % aplikovaných výberových kritérií. Oficiálne herné štatistiky, ako kritérium pre výber 

hráčov, sa aplikujú v praxi iba v 13 %. Až v piatich kritériách výberu hráčov uviedli 

frekventanti 0 % zastúpenie, t.j. ich v praxi neaplikujú vôbec. Dôvody nevedeli 

špecifikovať. Výberové kritérium „herný ukazovateľ koeficient za tretinu zápasu“ sa 

v praxi uplatňoval len v 4 %. Ostatné výberové kritériá boli zastúpené minimálne, resp. 

pod 4 %. 
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Tabuľka 4  
Výberové kritériá používané vo výberovom procese v útvaroch športovej prípravy 
v hokejových kluboch  v rokoch 1996 až 2005 

Roky 
Kritériá výberu  

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

 n=
32

 

n=
31

 

n=
23

 

n=
21

 

n=
22

 

n=
33

 

n=
23

 

n=
27

 

n=
22

 

n=
13

 

Záujem detí o hokej  - predpoklad   1  2 2  2   

Zdravotný stav dieťaťa - 
predpoklad   2  2 2  1 2  

Testy všeobecnej motorickej 
výkonnosti  18 11 9 8 4 4  9 4 1 

Testy špeciálnej motorickej 
výkonnosti  7 11 11 9 10 10 13 5 8 1 

Korčuliarska technika/taktika    2     2  

Herný ukazovateľ koeficient za 
tretinu        5 2 3 

Herný prejav: korčuľovanie + HČJ           

Pedagogické pozorovanie     1 1  1 1  

Predikcia telesnej výšky hráča     2 2  1 2 2 

Predikcia telesnej hmotnosti hráča     1 1  1 1 2 

Sociologické ukazovatele      3  1   

Psychologické ukazovatele      3  1  1 

Správanie a školský prospech           

Herný prejav: HČJ v HK 
technika/taktika           

Herný prejav: HK v HS 
technika/taktika           

Herný prejav: HS a funkcie hráčov 
v tíme           

Herný ukazovateľ – oficiálne 
štatistiky 7 9  3  5 10   3 

Spolu 247 32 31 23 21 22 33 23 27 22 13 
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Aplikácia jednotlivých kritérií výberu hráčov v praxi v ľadovom hokeji v rokoch 
1996 až 2005
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Obrázok 2 
 Aplikácia jednotlivých kritérií výberu hráčov v praxi v ľadovom hokeji  v rokoch  

1996 až 2005 
 

Najviacej výberových kritérií vo výberovom procese použili v roku 2001, a to 10 v 33 

prípadoch a v roku 2003 v 27 prípadoch. Naopak, najmenej výberových kritérií vo 

výberovom procese použili v roku 1996 a 1997, a to iba v 3 prípadoch.  

 

ZÁVERY  

1. V praxi v ľadovom hokeji sa dostatočne nedoceňuje význam náboru, nie je dostatočný 

počet chlapcov, ktorí sa hlásia spontánne. 

2. V rámci etapy športovej predprípravy tréneri trénujú iba s tými hráčmi, ktorí sa 

prihlásili spontánne, a nie s takými, ktorých si vyhliadli. 

3. Z jednotlivých stupňov výberu hráčov v ľadovom hokeji v rokoch 1996 až 2005 je 

najviacej v praxi používaný základný výber. 

4. Z jednotlivých výberových kritérií používaných pri výbere v ľadovom hokeji v rokoch 

1996 až 2005 sa v praxi kládol najviac dôraz na motorické testy, v prvom rade na 

špeciálne. 
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PROPORTIONALITY OF SELECTION CRITERIA IN SELECTION 

PROCES IN ICE HOCKEY 

 

ABSTRACT 

 

The aim of our article is to contribute to the knowledge of selection process for ice hockey. 

Selection of players in ice hockey is very important and complex. We used a 

questionnaire-based research. Primary data processing results have been obtained from 

trainees trained in ice hockey in 1996 and 2005. The results suggest that the use of 

selection criteria presently decreases. Coaches do not use all possible criteria to varying 

degrees of choice. The selection process is not continuous. Research findings highlight the 

theoretical and practical importance of the of players selection. 

Keywords: Ice hockey, selection of players, selection stages, selection criteria 
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ABSTRAKT 

Jedným z limitujúcich faktorov úspešnosti vo futbale, ktoré vedú k víťazstvu družstva, je 

efektívne riešenie hernej situácie 1 : 1 v obrannej fáze hry. Cieľom príspevku je prispieť 

k získaniu poznatkov z problematiky riešenia herných situácií 1 : 1 z hľadiska obrannej 

fázy hry družstva vo vrcholovom futbale. Základnými metódami na získavanie 

výskumných údajov sú štúdium literárnych prameňov a nepriame pozorovanie. Na 

spracovanie a vyhodnotenie výsledkov sú použité základné matematicko-štatistické 

metódy a metódy logických záverov. Našim príspevkom sme sa snažili poukázať na to, 

aký význam má konštruktívne odoberanie lopty pre celkový herný prejav družstva, pre 

herný výkon družstva v zápase, ako i pre zakladanie rýchlych protiútokov.  

 

Kľúčové slová: Futbal, obranná fáza hry, herné situácie 1 : 1, spôsoby odoberania lopty, 

percentuálna úspešnosť  

 

TEORETICKÝ ROZBOR PROBLÉMU 

Svetový vrcholový futbal sa dynamicky rozvíja vo svojej výkonnosti. Ak chceme dôkladne 

poznať hru a jej zákonitosti, musíme vychádzať predovšetkým zo štúdia samotnej hry, zo 

štúdia vzťahov medzi hráčmi a prostredím (Andrejkovič, 2008).  

Rozborom hry sa objasňujú základné pojmy futbalu, ktoré sú predpokladom pochopenia 

zákonitostí a súvislostí tvoriacich samotnú hru a majú podmieňujúci vzťah k jej 

zdokonaľovaniu, kultivácií. V priebehu hry sa strieda útok i obrana, jedno družstvo útočí a 
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druhé sa bráni. Tieto ucelené časti hry nazývame fázami hry. Základné fázy hry sa delia na 

menšie časti, tzv. úseky hry. Fázy a úseky hry sa skladajú z najmenších častí hry - herných 

situácií (Kačáni, 2005).  

Herné situácie riešia hráči v priebehu hry individuálne alebo kolektívne. Individuálne 

riešenie sa uskutočňuje hernými činnosťami jednotlivca. Medzi obranné herné činnosti 

hráča v poli zaraďujeme: obsadzovanie priestoru, obsadzovanie hráča bez lopty, 

obsadzovanie hráča s loptou a odoberanie lopty (ďalej len OL). Riešenie hernej situácie 1 : 

1 v obrannej fáze hry, čiže odoberanie lopty, môže byť konštruktívne – loptu získava 

brániaci hráč alebo jeho spoluhráč a deštruktívne – najčastejšie lopta mimo hry, resp. loptu 

získava opäť útočiaci hráč alebo jeho spoluhráč. Z hľadiska techniky poznáme niekoľko 

základných spôsobov OL (zblokovanie, predskočenie, vypichnutie, vkĺznutie, vbehnutie do 

prihrávky, odoberanie lopty vo vzduchu hlavou).  

Hernú situáciu 1 : 1 vo futbale chápeme ako súboj, v ktorom súťažia dvaja hráči – 

útočník a obranca v rovnovážnej situácií jeden na jedného. Bisanz, Vieth (2000) uvádzajú, 

že herná situácia 1 : 1 býva často označovaná ako „zárodková bunka hry“. Herná situácia 

1 : 1 v obrannej fáze hry je základ každého herného systému (Rütemoller, 1994). Podľa 

Hippa (2007) hráč vykoná v obrannej fáze hry v zápase 6 až 20 obranných súbojov.  

 

CIEĽ 

Cieľom príspevku je prispieť k získaniu poznatkov o problematike riešenia herných 

situácií 1 : 1 z hľadiska obrannej fázy hry úspešného družstva vo vrcholovom futbale. 

 

ÚLOHY 

Z uvedeného cieľa vyplývajú nasledujúce úlohy: 

1. Vykonať pozorovania vybraných zápasov z ME 2008 vo futbale v družstve Španielska. 

2. Spracovať získané poznatky z jednotlivých zápasov o riešení herných situácií 1 : 1 

v obrannej fáze hry. 

3. Poukázať na úspešnosť jednotlivých parametrov odoberania lopty. 
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METODIKA 

Výskumný súbor tvorilo družstvo Španielska, majster Európy vo futbale v roku 2008 

v Rakúsku a Švajčiarsku. Vekový priemer hráčov bol 26,1 rokov a priemerná výška 179 

cm. V nominácií bolo 18 hráčov z domácej súťaže a 5 legionári pôsobiaci v anglickej 

Premier league. Družstvo sme sledovali v piatich zápasoch (skupinová fáza, semifinále a 

finále). Zamerali sme sa na sledovanie riešenia herných situácií 1 : 1 z hľadiska obrannej 

fázy hry. Sledované hodnoty sme zaznamenali do vopred pripravených častí záznamového 

hárku, ktoré sme nakoniec vyhodnotili. Základnými metódami na získavanie výskumných 

údajov boli štúdium literárnych prameňov a metóda založená na nepriamom pozorovaní 

vybraných zápasov z DVD záznamu. Pri spracovaní a vyhodnocovaní získaných 

poznatkov sme využili základné matematicko-štatistické metódy a metódy logických 

záverov. 

 

 
 

 

Obrázok 1 

Maketa ihriska pre zaznamenávanie sledovaných ukazovateľov 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Vo výsledkovej časti sú zhrnuté a vyhodnotené poznatky zo všetkých sledovaných zápasov 

družstva Španielska na ME 2008 v Rakúsku a Švajčiarsku v ukazovateľoch, ktoré boli 

pozorované.  
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Celkový počet OL  (tab. 1, obr. 2) 

V piatich sledovaných zápasoch na ME 2008 v Rakúsku a Švajčiarsku sme zaznamenali v 

družstve Španielska celkovo 312 OL v herných situáciách 1 : 1 v obrannej fáze hry, čo je 

v priemere 62,4 OL na 1 zápas. Z celkového počtu OL bolo konštruktívne odobraných 185 

lôpt, čo je 59,3 % úspešnosť a deštruktívne bolo odobraných 127 lôpt.   

 

Tabuľka 1  Celkový počet OL družstva Španielska 

Počet OL OL + - % úspešnosti Priemer na 1 zápas 
5 zápasov 312 185 127 59 62,4 

 

 

Deštruktívne 
OL

41% Konštruktívne 
OL

59%
 

Obrázok 2 

Percentuálne vyjadrenie počtu OL z hľadiska úspešnosti vykonania 

 

Hráčske formácie  (tab. 2, obr. 3) 

Z hľadiska hráčskych formácií sa obrancovia podieľali na odoberaní lopty celkovo 174-

krát, t.j. 55,8 % podiel z celkového počtu. Stredoví hráči odobrali loptu 119-krát, tj. 38,1 % 

a koncoví hráči uskutočnili túto činnosť 19-krát, t.j. 6,1 % z celkového počtu OL. 

V konštruktívnom OL boli obrancovia úspešní 94-krát, čo je 54 % úspešnosť v OL, 

stredoví hráči boli úspešní 83-krát, čo je 69,7 % úspešnosť v OL a koncoví hráči boli 

úspešní 8-krát, čo je 42,1 % úspešnosť v OL. 

 

Tabuľka 2  Počet OL družstva Španielska v jednotlivých hráčskych formáciách 

Formácie OL + - % úspešnosti % podiel 
Obrancovia 174 94 80 54 55,8 

Stredoví hráči 119 83 36 70 38,1 
Koncoví hráči 19 8 11 42 6,1 
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Koncoví hráči
6%

Obrancovia
56%

Stredoví hráči
38%

 
Obrázok 3 

Percentuálne vyjadrenie počtu OL z hľadiska úspešnosti jednotlivých formácií 

 

Jednotlivci  (tab. 3, obr. 4) 

Najviac odoberaní lopty spomedzi obrancov vykonal v družstve Španielska Sergio Ramos 

– 44 OL, z toho 24 konštruktívne, čo je 54,5 % úspešnosť. Zároveň bol v tejto činnosti i 

najaktívnejším hráčom v rámci celého družstva. Zo stredových hráčov dominoval Marcos 

Senna s 36 OL, z toho 28 konštruktívne, čo predstavuje 77,8 % úspešnosť a 11,5 % podiel 

na celkovom počte OL. Z koncových hráčov David Villa vykonal 8 OL, z toho 5 

konštruktívne (62,5 %  úspešnosť). 
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Obrázok 4 

Početnosť OL družstva Španielska najaktívnejšími hráčmi jednotlivých hráčskych formácií 
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Tabuľka 3  Počet OL družstva Španielska jednotlivými hráčmi hráčskych formácií 

Jednotlivci OL + - % úspešnosti % podiel 
Obrancovia 

Sergio Ramos 44 24 20 55 14,1 
Puyol 26 15 11 58 8,3 

Marchena 36 20 16 56 11,5 
Capdevila 27 11 16 41 8,7 

Albiol 9 6 3 67 2,9 
Arbeloa 9 6 3 67 2,9 
Juanito 11 6 5 55 3,5 
Navarro 12 6 6 50 3,8 

Stredoví hráči 
Silva 16 8 8 50 5,1 
Xavi 17 13 4 76 5,4 

Senna 36 28 8 78 11,5 
Iniesta 10 8 2 80 3,2 
Cazorla 7 6 1 86 2,2 

Xabi Alonso 16 12 4 75 5,1 
Fabregas 8 4 4 50 2,6 
De la Red 9 4 5 44 2,9 

Koncoví hráči 
Sergio Garcia 3 1 2 33 1,0 

Torres 6 2 4 33 1,9 
Villa 8 5 3 63 2,6 
Güiza 2 0 2 0 0,6 

SPOLU OL 312 185 127 59 100 % 

 

Priestorové úseky hry  (tab. 4, obr. 5) 

V počte odoberaní lopty z hľadiska lokalizácie výskytu najvyššie hodnoty dosiahli hráči v 

obrannej zóne 156 OL (88 konštruktívne, 56,4 % úspešnosť a 50 % podiel z celkového 

počtu OL), v pravej vertikále 114 OL (67 konštruktívne, 58,8 % úspešnosť) a v 

priestorovom úseku 1B 56 OL (32 konštruktívne, 57,1 % úspešnosť). 

 

Tabuľka 4  Počet OL družstva Španielska z hľadiska priestorových úsekov hry 

Priestorová zóna OL + - % úspešnosti % podiel 
Obranná 156 88 68 56 50,0 
Prípravná 127 84 43 66 40,7 

Útočná 29 13 16 45 9,3 
Priestorová vertikála OL + - % úspešnosti % podiel 

Ľavá 91 49 42 54 29,2 
Stredná 107 69 38 65 34,3 
Pravá 114 67 47 59 36,5 

Priestorový úsek OL + - % úspešnosti % podiel 
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1A 54 30 24 56 17,3 
1B 56 32 24 57 18,0 
1C 46 26 20 57 14,7 
2A 46 30 16 65 14,7 
2B 45 34 11 76 14,4 
2C 36 20 16 56 11,5 
3A 14 7 7 50 4,5 
3B 6 3 3 50 1,9 
3C 9 3 6 33 3,0 

 

Útočná zóna
9%

Obranná 
zóna
50%

Prípravná 
zóna
41%

 
 

Stredná 
vertikála

34%

Pravá 
vertikála

37%

Ľavá 
vertikála

29%

 

2A
15%

1C
15%

2B
14%

2C
12%

1B
18%

1A
17%

3 A, B, C
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Obrázok 5 

Percentuálne  vyjadrenie počtu OL z hľadiska priestorových úsekov 
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Časové úseky hry (tab. 5, obr. 6) 

Odoberanie lopty sa vykonávalo častejšie v prvom polčase, t.j. 157-krát, z toho 84 

konštruktívne (53,5 % úspešnosť). V druhom polčase boli vykonané len o 2 odobratia 

lopty menej, ale z toho až 101 OL bolo konštruktívne – 65 % úspešnosť. Najviac 

odoberaní lopty vykonali hráči Španielska v časovom intervale medzi 46. až 60. minútou, 

t.j. 59 OL (33 konštruktívne, 55,9 % úspešnosť a 18,9 % z celkového počtu OL). 

 

Tabuľka 5  Počet OL družstva Španielska z hľadiska časových úsekov hry 

Časové úseky OL + - % úspešnosti % podiel 
I. polčas 157 84 73 54 50,3 
II. polčas 155 101 54 65 49,7 

Minútové intervaly OL + - % úspešnosti % podiel 
1. - 15. min. 58 30 28 52 18,6 

16. - 30. min. 55 28 27 51 17,6 
31. - 45. min. 44 26 18 59 14,1 
46. - 60. min 59 33 26 56 18,9 
61. - 75. min 44 32 12 73 14,1 
76. - 90. min 52 36 16 69 16,7 

 

61. - 75. min.
14%

31. - 45. min
14%

16. - 30. min.
18%

76. - 90. min.
17%

1. - 15. min.
18%

46. - 60. min
19%

 
 

Obrázok 6 

Percentuálne  vyjadrenie počtu OL z hľadiska časových úsekov 

 

Spôsoby odoberania lopty  (tab. 6, obr. 7) 

Najčastejší spôsob OL bol zblokovaním (110-krát), z toho konštruktívne 61-krát, čo je 55,4 

% úspešnosť. Z celkového počtu odobraných lôpt to predstavuje viac než jednu tretinu 

(35,3 %). 
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Tabuľka 6  Počet OL družstva Španielska z hľadiska spôsobov ich vykonania 

Spôsoby OL OL + - % úspešnosti % podiel 
Predskočením 23 20 3 87 7,4 

Vkĺznutím 27 11 16 41 8,7 
Vypichnutím 71 48 23 68 22,8 
Zblokovaním 110 61 49 55 35,3 

Vbehnutím do p. 16 13 3 81 5,1 
Hlavou 65 32 33 49 20,8 

Vbehnutím do 
p.

5%

Hlavou
21%

Predskočením
7%

Vypichnutím
23%

Zblokovaním
35%

Vkĺznutím
9%

 
Obrázok 7 

Percentuálne vyjadrenie počtu OL z hľadiska spôsobov ich vykonania 

 

Našou primárnou snahou v sledovaných zápasoch bolo zistiť kvantitatívnu stránku výskytu 

riešenia herných situácií 1 : 1 v obrannej fáze hry u družstva Španielska na ME 2008 

a následne vyhodnotiť ich kvalitu. Analýzou stretnutí sa nám predostrela skutočnosť, že 

hráči Španielska museli riešiť 312 herných situácií 1 : 1 v obrannej fáze hry (62,4 OL 

v priemere na 1 zápas), čo je pomerne malé množstvo. Buzek (2008) v analýze herných 

výkonov na ME 2008 uvádza, že schopnosť vyhnúť sa súperovi, kryť si loptu a uvoľňovať 

sa v hernom priestore sa prejavila i v menšom počte osobných súbojov, ktoré hráči 

Španielska museli podstupovať so súperom. Španielsko produkovalo na šampionáte 

kombinačný futbal, založený na krátkych prihrávkach, väčšinou na jeden, dva dotyky, na 

vysokom percente držaní lopty, neustálom pohybe a ponukovej činnosti s cieľom 

neodovzdať loptu súperovi zadarmo a vnútiť mu svoj štýl hry. V tomto zmysle z hľadiska 

spôsobu ich hry vidíme prvoradé príčiny menšieho počtu OL v priemere na 1 zápas.  

Hráči dosahovali vyššie počty OL v priebehu prvých polčasov, čo je opodstatnené 

vzhľadom k tomu, že ich fyzické možnosti sú ešte na dobrej úrovni a neprichádza 

k možnej únave a následnému pomalšiemu tempu hry, čo má za následok aj menší počet 

výskytu herných situácií 1 : 1.  
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Buzek (2008) poukazuje na štatistiku UEFA, podľa ktorej padlo 35 % gólov na ME 2008 

v Rakúsku a Švajčiarsku po rýchlych protiútokoch a analytici identifikovali, že jedným zo 

základných „kameňov“ založenia protiútoku bolo konštruktívne odoberanie lopty tak 

v zóne obrannej, ako aj v strednej a útočnej. S týmto tvrdením súhlasíme, pretože 

i družstvo Španielska v sledovaných zápasoch dosiahlo z rýchlych protiútokov po 

konštruktívnom odoberaní lopty 3 góly z celkových 12. Konštruktívne OL malo veľký 

vplyv na založenie týchto protiútokov. Z toho vyplýva, že konštruktívne OL je v dnešnom 

futbale veľmi dôležité pre úspech družstva v  zápase. Umožňuje hráčom zrýchliť 

prechodovú fázu do útoku, a tým prekvapiť súperov rýchlymi protiútokmi do rozhodenej, 

dezorganizovanej obrany. Aj Peráček (1993) udáva, že úspešné vykonanie obrannej hernej 

činnosti jednotlivca – konštruktívne odoberanie lopty, bez prerušenia hry, zaručuje väčšiu 

účinnosť, rýchlosť a prekvapivosť nastávajúceho protiútoku. 

 

ZÁVERY 

Príspevkom sme sa snažili poukázať na význam, ktorý má konštruktívne odoberanie lopty 

pre celkový herný prejav družstva, pre herný výkon družstva v zápase, ako i pre zakladanie 

rýchlych protiútokov. Rýchle protiútoky mnohokrát v súčasnom svetovom futbale 

rozhodujú o výsledku stretnutia resp. samotných záverečných turnajov.  

Moderný futbalový tréning je vo veľkej miere aj tréningom riešenia herných situácií 1 : 1. 

Podľa Bisanza a Vietha (2000) z dôvodu enormného významu racionálneho chovania sa 

v hernej situácií 1 : 1 musia byť základné situácie pravidelne, kľúčovo a cieľovo trénované. 

Aby sme v budúcnosti mohli uspieť v konfrontácii s futbalovo vyspelejšími krajinami, je 

potrebné neustále hľadať a uplatňovať také tréningové prostriedky, ktoré by mohli pomôcť 

pri napredovaní a zdokonaľovaní tejto typickej hernej situácie. Veľký význam treba 

prikladať riešeniu situácií 1 : 1 tak v obrannej, ako aj útočnej činnosti. V rámci kondičnej 

prípravy je potrebné vykonávanie takých pohybových činností, ktoré súvisia s činnosťami 

pred pokusmi o odoberanie lopty.  
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SOLVING OF GAME SITUATION 1 : 1 FROM THE VIEW OF 

DEFENCE STRATEGY IN SPANISH TEAM AT THE EUROPEAN 

FOOTBALL CHAMPIONSHIP 2008 

 

ABSTRACT 

One of the factors that limits achieving of the success in football match resulting into win 

is the effective solving of the game situation 1:1 in the defence phase of the game. The aim 

of the paper is to contribute to knowledge regarding the solving of game situation 1:1 in 

the defence phases on the top level. The method of data gaining was the study of the 

academic sources and indirect observations. To process and evaluate the gathered data 

mathematic-statistics methods and logical methods were used. The article is pointing the 

significance of the constructive ball capture techniques in regard to the overall game 

display of the football team, the game performance of team in a match, as well as setting 

up fast counter-attacks. 

Key words: Football, defence phase of the game, game situation 1:1, ball capture 

technique 
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