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HRA A KREATIVITA V ŠKOLSKEJ TELESNEJ 

VÝCHOVE 
 

Pavol GLESK, KTVŠ MtF STU Trnava 
 
 
Kľúčové slová:  hra, filozofická tradícia, kreativita, herné aktivity, školská 

telesná výchova 
 
Úvod 

Hra má veľa  aspektov – poznávací, precvičovací, emocionálny, po-
hybový, motivačný, tvorivostný, fantazijný, sociálny, rekreačný, diagnos-
tický i terapeutický. Hra súčasne patrí medzi socializačné formy, preto je 
systematicky začlenená do štruktúry výchovných systémov. Hra je použí-
vaná pomerne často najmä základnej škole, zvyčajne cielene riadená učite-
ľom. Taktiež mimoškolské aktivity detí sú často organizované do foriem 
športu dospelých (a to futbalových, basketbalových či hokejových prípra-
viek). Deti tak strácajú možnosť voľne obmeňovať tradičné témata hry 
a vstupovať do interakcií ponímaním činnosti.  
 

Problematika 
Treba si uvedomiť, že hra má funkciu formujúcu a vzťahovú. Sutton 

(1978) tvrdí, že hra je spojená s rozvojom novších reakcií. Môžeme pred-
pokladať a dokonca, že sa dá súhlasiť tiež s interpretáciou hry, ako rozšíre-
nie potenciálu adaptívneho správania sa. V hre dosahuje dieťa tej mentálnej 
premeranej organizácie, ktorá anticipuje to, čo sa snáď neskôr ukáže 
v iných adaptačných sférach. 
Hra má anticipačné správanie sa a vznikajú z nej prototypy správania sa, 
ktoré môžu byť primerane svojmu významu integračné alebo inovačné. Hra 
socializuje žiakov k inovačnému správaniu, stelesňuje dynamiku dramatic-
kého vzostupu a zostupu napätiu. Tiež v školskej telesnej výchove je hra 
dobrovoľná činnosť, to znamená, že žiak jedná v intenciách pravidiel hry, 
podľa vlastnej voľby. Upevňovanie pohybových zručností často nastáva 
spôsobom rozptýlenej praxe a má trvalejší efekt (Dobrý, 1996). Sutton 
(1978) uvádza, že hra dostáva svoju korunu, kedy jej repertoár nových re-
akcií presahuje do tých druhov aktivít, ktorým hovoríme kreativita. 
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Hra vo filozofickej tradícii 
Načrtli sme  si fenomén hry ako jeden z možných svetov, hranie ako 

jednu z nutných činností ľudského žitia. Ak pred nami takto plasticky vstu-
puje zmysel, význam a podstata hry, pozrime sa v stručnosti na reflexiu to-
hoto pojmu, ako sa vyjasňovala v priebehu storočia vo filozofickej tradícii. 
Na jeho počiatku stojí Héraklitos (1993), resp. jeho zlomok B52 z Hippoly-
ta: „Vek je hrajúci si chlapec, sunúci kamienky v hre – chlapecké kráľov-
stvo.“ (Zlomky, 1962). 
Celkom odlišný pohľad na hru má Platón (1961). V 7. knihe dialógu „Zá-
kony“ popisuje výchovu detí. Keby sme sa chceli dostať do spoločenského 
usporiadania Platónovho ideálneho štátu, museli by sme vo výchove zdô-
razniť učenie gymnastické (hľadiace k telu) a múzické (pre dobrotu duše). 
A našou témou súvisí predovšetkým prvý druh učenia, lebo v ňom je pot-
rebné pestovať tanec, zápolenie a súťaže. Problematickým sa však stáva je-
ho presvedčenie o prijímaní zmien v hrách, ktoré vedú k tomu, staré je u 
mládeže bez cti a nové bez vážnosti. Preto odporúča hrať stále rovnaké hry, 
previesť všetok tance a spev do kultickej podoby, ktorého zachovanie by 
bez zmien bolo strážené. 
Z ďalších významných  mysliteľov, ktorí sa v minulosti zaoberali hrou je 
bývalý pedagóg, teológ a filozof Ján Amos Komenský. Vo svojej obrazovej 
štvorjazyčnej encyklopédii pre deti „Orbis pictus“ (Komenský , 1989) má 
celkom sedem tabulí tak či onak sa hry týkajúcich. Tu zhromaždil rozmani-
té ukážky detských hier, pretekov a zábav. Okrem tejto praktickej príručky 
sa však rozmýšľal i nad najvýstižnejším teoretickým vyjadrením hry  a jej 
podstaty. 
 Veľkou oslavou hry a hravosti je hľadanie podstaty krásy u Fridrich 
Schillera. V spisku „Estetická výchova“ (Schiller, 1942) rozoznáva 
v ľudskej prirodzenosti dva pudy (formátový a vecný), ktorý svojím doko-
nalým prepojením a harmonickou rovnováhou vytyčujú ideál krásy. To je 
však len ideovou, zatiaľ čo v skutočnosti vnímame vždy kolísanie medzi 
oboma princípmi. Pretože pôsobia oba pudy súčasne, vzbudzujú pred nový-
hravý, a práve jeho predmetom je krása. Na možnú námietku, či nie je krá-
sa (dôstojný nástroj kultúry) ponižovaná tým, že by bola považovaná len za 
hru, odpovedá, že hra a práve len hra rozvíja prirodzenosť človeka a tvorí 
ho úplným.  
 Pojmu hra je pridelená centrálna úloha v druhom období filozofova-
nia Ľudwika Wittgensteina, teda v jeho diele (posmrtne vydanom) „Filozo-
fické skúmanie“ (Wittgenstein, 1993), a stalo sa tak nedeliteľnou súčasťou 
celého nasledujúceho filozofického smeru, vytyčujúceho jazyk ako ústred-
ná téma dnešnej filozofie. Wingenstein do filozofie jazyka zavádza pojem 
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„jazyková hra“, ktorý má ozrejmiť proces používania slov (i keď sa na rôz-
ne hry-šachy, dáva loptové hry – odvoláva veľmi často). 
 Fenomenológ Eugen Fink zásadným spôsobom vytyčuje hru ako fi-
lozofický problém. V publikácii „Hra jako symbol světa“ (Fink, 1993) ná-
zorne ukazuje, ako sa fenomén hry (tak ľahko a uvoľnene prežívaný) ob-
tiažne pojmove zachytáva, ako silný odpor kladie pri snahe odhaliť jeho 
štruktúry. 
 Tu by sme mohli náš krátky exkurz po interpretácii hry vo filozofic-
kej tradícií zakončiť, ale pretože je u nás v plnom prúde diskusia 
o postmoderne, postmodernej (postindustriálnej) spoločnosti a kultúre, je 
dôležité pripojiť ešte niekoľko slov. Postmoderná spoločnosť si má byť ve-
domá popularity, rozdielnosti a roztrieštenosti kedysi jednotlivého (a tým 
totalitarizujúceho) sveta, má využiť všetkých výhod z toho planúcich 
a netesknúť sa márne nad zánikom a nedostiželnosti konsensu. To umožňu-
je postmodernej kultúre nie spieť za nejakým jednotným cieľom (dávno už 
v zrýchlenom svete vyprchal ideál harmónie starých Grékov), ale naopak 
prepojiť a bez akéhokoľvek skladu pozlepovať zlom a z časti rozbitých 
prvkov do akéhokoľvek komplexu. 
 

Hra z pohľadu termínu a obsahu 
V závere uplynulého storočia Fakulta tělesnej kultúry univerzity Pa-

lackého v Olomouci vydala zborník „Tělesná kultúra“ v ktorom sú dva 
dominantné príspevky o hrách. Prvý od autora Tomajka (1997/98), ktorý 
vo svojom príspevku štrukturalizuje pojmy pohybová hra a športová hra. 
Autor konštatuje, že pojmu hra nie je možné stanoviť pevné hranice a nie je 
možné používať slovo hra k označovaniu pevne ohraničenému pojmu. Za-
vedenie hlavného pojmu pohybové aktivity uľahčilo ich ďalšiu klasifikáciu 
na herné, súťažné a úpolové. Druhý príspevok autora Jiráska (1997/98) 
prezentuje zámernú polemiku s analýzou hry a pripomína reflexiu 
v priebehu filozofickej tradície. Akcent vidí v prežívaní jej účastníkov. 
 

Uplatnenie kreativity v herných činnostiach 
Fantázia a intuícia hrajú v tvorivých hrách dôležitú úlohu, pomáhajú 

nachádzať také riešenia, ktoré sú nielen správne, ale súčasne nové, nezvy-
čajné a nečakané. Podľa Mazala (1998) tvorivosť je podporovaná vysokým 
stupňom inteligencie, otvorenosťou prijímať nové skúsenosti, iniciatívou 
vo vytváraní celý rad a potrebu realizácie, tlmí ich najmä direktívne riade-
nie stereotypy a tendencie ku konformite (Průcha a kol. 1995). 
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 Tvorivé (kreatívne hry) nie je možné rozdeliť do učebných algorit-
mov, či postupov, lebo sa vyznačujú so značnou variabilitou. Cieľ nie je 
taký ako u hier didaktických či pohybových. Práca učiteľa spočíva hlavne  
prebudení nápadov a predstáv, v motivácii a v technickej pomoci pri reali-
zácii kreatívnej hry. Uvedomme si, že u kreatívnych hrách, či kreatívne po-
hybových aktivít nemôžeme sa vyjadrovať o správnom alebo nesprávnom 
výsledku a len o lepšom a horšom. Rozvoj tvorivosti u žiakov chápeme 
v súlade s Havsom a kol. (1986) ako zámernú pedagogickú činnosť formu-
júcu tvorivosť, či niektorú z jej zložiek, pomocou špecifických metód 
a prostriedkov. Už po niekoľko rokov sa uplatňuje snaha pedagógov 
v školskej telesnej výchove sledovanie kreativity a kooperácie. Termín kre-
atívno-kooperačnej aktivity (KKA) sa používa ako termín pre kreatívne hry 
pohybové, kooperačné a kreatívne činnosti. Ide o vytvorené konštrukciu. 
Pod týmto názvom chápeme nielen činnosť žiakov v priestore a čase, ale 
o vytvorenie prostredia sympatie, dôvery a motivácie k nezvyčajnej činnos-
ti, ktorá je realizovaná v školskej telesnej výchove. 
 V priebehu tejto činnosti dodávame žiakom odvahu k činnosti, 
v ktorej vyjadrujú a produkujú nové adaptabilné pohybové riešenia. Citeľne 
podporujeme vznik nových situácií bez vyvolania dojmu straty času.  
 

Kreatívne orientovaná výučba hier 
V praxi je často kreatívna orientácia didaktického procesu v telesnej 

výchove zjednodušene spojovaná s poklesom disciplín žiakov, s nižšou fy-
ziologickou náročnosťou procesu, s pomalým učebným postupom 
a ďalšími negatívnymi znakmi. Kreatívne orientovaná výučbová jednotka 
so športovo herným obsahom má byť realizovaná tak, že po „tradičnej“ vý-
učbovej jednotke so zhodnou štruktúrou a obsahom. Tomajko (1998) sa 
prikláňa k tomu, aby kreatívne orientované výučbové jednotky sa vyznačo-
vali s epizódkami, ktoré vedú k výraznému zvýšeniu samostatnosti žiakov 
pri riešení pohybových úloh a k tvorivosti, k vyššiemu podielu žiakov na 
rozhodovacích procesoch a na riadení. 
 Športové hry patria medzi športy, v ktorých sa tvorivý prejav stal ne-
vyhnutnosťou. Charakterizovať tvorivosť žiaka vo výučbe hier nie je jed-
noduché. Tvorivosť je vlastne nespokojnosť s existujúcim stavom 
a možnosťou vyvoláva potrebu zmeniť a nájsť rovnováhu. Okrem potreby 
tvoriť vo výučbe môžu byť zdrojom tvorivosti žiaka i iné potreby a motívy, 
najmä ctižiadosť, úsilie vyniknúť, vysoká ašpirácia, snaha sa odlíšiť, byť 
neopakovateľný, sklon riskovania, potreba zmeny a pod. 
 Pri riešení problémových situáciách orientovaných vo výučbových 
jednotkách so športov hernom učive sa niektorí žiaci stretávajú po prvý raz 
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so situáciou, kedy sa mohli samostatne rozhodnúť ako riešiť danú hernú ú-
lohu. Výber riešení pri minimálnych skúsenostiach si vyžaduje väčšie ná-
roky na kognitívne procesy žiakov, ako vo výučbových jednotkách 
s gymnastickým alebo kondičným obsahom. 
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Summary 
 
The contribution describes characteristics of a game, which has formalising 
and relative function. The important part is deals with game from historical 
point of view in philosophical tradition. The game socialize students 
towards inventive behaviour, it presents the dynamics of dramatically 
growth of tension. The creative games connot be divided into study 
algorithms or methods because they are variable. The creative orientation 
of didactic process is in praxis often connected with lack of students´ 
discipline. 
 
Key words: game, philosophical tradition, creativity, game activities, 
school physical education 
 
Poznámka: Príspevok je súčasťou vedeckého projektu VEGA 1/9100/02. 
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ÚROVEŇ A KATEGORIZÁCIA SÚŤAŽÍ 

V ŠPORTOVÝCH HRÁCH 
 
Marián Vojčík,   KTVŠ PU Prešov 
 
Kľúčové slová:  športové hry, súťaže, kategorizácia, amaterizmus, profe-

sionalizmus, mládežnícke súťaže,  
 
   Systém súťaží v športových hrách je dôležitým indikačným faktorom tý-
kajúci sa ich funkčnosti a  spokojnosti aktérov ( hráči, kluby ). Majú svoje 
tradície, logiku a vývoj v jednotlivých krajinách , vytvárajúc ucelený sys-
tém. Vytrhávanie jednotlivých prvkov z jedného systému a ich implantácia 
do druhého systému zvyčajne nevedie k pozitívnym zmenám. Platí to aj 
o súťažiach v športových hrách na Slovensku. 
   Celý systém súťaží a s nimi súvisiace skutočnosti od žiackych kategórii 
po dospelých je možné postaviť buď na prioritách klubov ( pričom sa nevy-
lučuje úspešnosť reprezentácie ), alebo na prioritách reprezentácie ( pričom 
sa nevylučuje úspešnosť klubov ). Systém musí byť  čistý, rešpektujúci 
domáce podmienky, pričom  všetkým musí byť jasné že principiálne bude 
platiť aj v budúcnosti a preto sa oplatí pracovať poctivo, perspektívne. Bo-
hužiaľ na Slovensku v jednotlivých športových hrách viac alebo menej to-
mu tak nie je. 
   Šťastné nie sú zásahy od „zeleného stola“ vychádzajúce čisto z teoretic-
kých úvah, ani prakticko-pragmatické tlaky  z pohľadu jednotlivých klu-
bov. Ide zvyčajne o počty družstiev v jednotlivých súťažiach, systém hry, 
postup, zostup, vekové kategórie, ekonomiku, hodnotenie a s tým úzko sú-
visiace útvary talentovanej mládeže, či vzťahy hráči-reprezentácia-klub. 
Mýlia sa aj tí, ktorí tvrdia že všetko má ostať po starom. Jednoducho to ne-
jde. Mení sa spoločnosť ( po 89-om roku dramaticky ), škola, klub, menta-
lita ľudí. Je možná len postupná transformácia so zachovaním všetkého čo 
je odskúšané a môže byť  funkčné aj  v nových podmienkach. Usmerňovať 
to môžu odborníci ktorí majú patričné teoretické vedomosti, dostatočné 
praktické skúsenosti a nie sú zviazaní klubovými záujmami. 
   V súťažiach dospelých je špecifickou otázkou amatérsky či profesionálny 
štatút  klubu – hráča a z tohto pohľadu aj vzťah riadiaceho orgánu k ním. 
Tu sa žiada  súlad, rovnováha, jednoznačnosť. V  súčasnosti  je u nás mno-
ho športových klubov, ktoré nemôžeme zaradiť ani do jednej kategórie. 
Musíme to brať ako fakt, ale tiež povedať, že trend  smeruje k vyhranenos-
ti. S tým treba rátať. Hybridné prostredie vytvára aj nejasné ekonomické 
vzťahy a nejasné požiadavky na hodnotu športového výkonu. Individuálne, 
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podľa podmienok v jednotlivých športových hrách sa budú vyprofilované 
kluby zgrupovať do primeraných  súťaží. Výkonnostne a ekonomicky silné 
profesionálne kluby budú hrať svoje súťaže často aj teritoriálne širšie, kde 
hlavne cez televízne obrazovky budú plniť svoju hlavnú funkciu – zabávať 
veľké množstvo fanúšikov a robiť športový biznis. 
   Čistý amaterizmus prináša tiež svoje pozitíva. Umožňuje fungovanie 
množstva hráčov, klubov a súťaží, ktoré by v profesionálnych vzťahoch 
nemohli alebo nechceli existovať. Plnia pritom svoju športovú, spoločenskú 
a zdravotnú funkciu pričom sú   podhubím aj zásobárňou špičkového športu 
do ktorého  hráči prichádzajú a odchádzajú tak ako sa menia ich objektívne 
a subjektívne podmienky. 
   Osobitnou kapitolou sú súťaže mládeže. Musí ich byť čo najviac.  Podpo-
rovať to musí štát, školy, kluby. Tu neide len o čisto športový zámer smeru-
júci k vrcholným výkonom, ale aj o široký záber výchovného pôsobenia 
s konečným účinkom na psychické aj fyzické zdravie. Naviac, mladí ľudia 
sa naučia plnohodnotne využívať volný čas, prenášajúc tento návyk do 
dospelosti  a to ma okrem zdravotného aj spoločenský význam. Som hlbo-
ko presvedčený, že v športovej sfére sa kultúra národa nemeria podľa počtu 
získaných medailí, ale podľa počtu športujúcich ľudí. 
   Zvlášť sa prihováram za čo najviac pravidelných súťaží v rezorte škol-
stva. Je potrebné prestať s orientáciou na jednorázové akcie ktoré u nás 
z minulosti majú nádych falošnej propagandy. Každé športové súťaženie 
má byť výsledkom pravidelného hoc nie vrcholového tréningu. V opačnom 
prípade môžeme očakávať nie pozitívne ale negatívne zdravotné výsledky. 
Na školách máme mládež, telocvične, ihriská a kvalifikovaných učiteľov 
telesnej výchovy, ktorých treba zaplatiť a problém bude vyriešený. Peniaze 
sa mnohonásobne vrátia.  
   Mladý človek, ktorý pravidelne športuje a aj mentálne dospeje si nako-
niec  nájde  šport ktorý mu najviac vyhovuje a môže sa mu prípadne veno-
vať  aj vrcholovo.  Ak raz jedinec nemá vnútorné dispozície pre vrcholový 
šport, neurobí s tým nič ani ten najlepší tréner. Musíme si  uvedomiť, že sú 
potrební  vrcholoví športovci ale aj tí športujúci ktorí, im vytvárajú kulisu  
a zdravé jadro štátu. 
   Vysokoškolské súťaže je potrebné považovať tiež za šport mládeže. Na-
viac, niektoré športové hry majú na vysokých školách  dobré podmienky 
a tradíciu. Je potrebné ich udržať a obnoviť kým celkom nezaniknú. Nena-
hovárajme si, tendencie sú zlé. Práve v tejto sfére vidím uplatnenie 
a opodstatnenie ešte existujúcich katedier telesnej výchovy. Súťažiam je 
potrebné dať patričnú úroveň, pravidelný tréning a nezamieňať ich za 
samostatný šport študentov. U dievčat a chlapcov počas vysokoškolského 
štúdia sa často menia podmienky v zmysle prechodu k vrcholovému špor-
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tovaniu a opačne. Aj v prospech športových zväzov  sa tak môže zabezpe-
čiť, že sa nestratia  potencionálne výborní hráči.  Primerane kvalitný špor-
tový život na vysokých školách vo vhodnom veku zabezpečuje okrem 
hráčskej činnosti, aj trénersku, rozhodcovskú a funkcionársku prax tej sku-
piny populácie , ktorá má na túto činnosť vzdelanostné predpoklady. Neho-
voriac už o nutnej praxi študujúcich odbor telesná výchova a šport. 
   Nešťastné je pachtenie sa za titulmi Majstrov Slovenska v súťažiach 
žiackych kategórií ktoré riadia príslušné zväzy. O negatívach skorého špe-
cializovaného tréningu, prehnanej kondičnej prípravy a s tým spojeného 
predčasného výkonnostného vrcholu sa vie dávno. V praxi sa však pre to 
robí málo. Na vine sú samotné zväzy ( spôsob hodnotenia a financovania ), 
sponzori, kluby, a trénerske ego. 
   Zamyslime sa či robíme dosť pre to, aby súťaže nabádali k tréningovému 
procesu v ktorom sa využívajú dostatočne možnosti pre preferenciu rozvoja 
koordinačných  schopností a s nimi spojenú techniku herných činností. Pri 
tom práve v mládežníckych kategóriách ide o senzibilné obdobia vhodné 
pre rozvoj týchto schopností, ktoré sa v dospelosti opakovať nebudú. Na-
viac, pre mládež je takéto zameranie tréningu zaujímavejšie. 
   Súťaže sú motivujúcou organickou súčasťou systému danej športovej hry. 
Priamo doňho zasahujú a ovplyvňujú ho ako celok. Pri jeho riadení je pot-
rebné citlivo zvážiť potreby aktérov ( kluby, hráči ) vo sťahu k vekovým 
kategóriám, či k profesionálnym alebo amatérskym cieľom. Pri odbornej 
realizácii týchto zámerov je potrebné využívať aj existujúce vedecké po-
znatky. 
 
 
Summary 
   The competitions sports games in all age cathegories and performance 
levels are important motivating elements for clubs and players. This 
competitions must be therefore suitable to their amaterous or professional 
aims. As for the young players they  have to be considerate of also social, 
educational and health aspects. 
 
Keywords: sports games, competitions, cathegorization, amatherism, 
professionalism, the youth 
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FYZIOLOGICKÉ ODOZVY ORGANIZMU HRÁČA 

VO FUTBALE NA ZAŤAŽENIE V PRÍPRAVNEJ 
HRE S MALÝM POČTOM HRÁČOV 

 
Miroslav Holienka, FTVŠ UK Bratislava – Katedra hier  
 
Kľúčové slová: futbal, prípravná hra, zaťaženie, pulzová frekvencia, krvný 

laktát  
 
Rozbor poznatkov 
 Systematickým tréningovým procesom sa zvyšujú adaptačné mož-
nosti organizmu hráča na zaťaženie vznikajúce v samotnej hre resp. zápase. 
 Uplatňovaním zásady „adekvátneho krytia“ sa snažíme modelovať 
v tréningovom procese cez prípravné hry také herné podmienky, ktoré sa 
blížia podmienkam zápasovým. 
 Práve prípravné hry majú v tréningovom procese nezastupiteľné 
miesto. Prípravné hry totiž efektívne pôsobia na rozvoj zručnostného, zdat-
nostného ale aj intelektuálneho potenciálu hráčov. Svojou variabilitou vy-
tvárajú dobré predpoklady na rozvoj komplexnej hernej spôsobilosti hrá-
čov.  
 Prípravné hry sú adekvátnou metodicko-organizačnou formou aj na 
rozvoj tvorivého myslenia a konania hráča. V podmienkach situačnej neo-
čakávanosti sú vlastne medzičlánkom medzi komplexným herným cviče-
ním a vlastnou hrou.  
 Podľa Kačániho (1997) rozoznávame tri skupiny prípravným hier 
s rôznou úrovňou zaťaženia: 
 

- prípravné hry, pri ktorých tréningové zaťaženia neprevyšuje zápaso-
vé zaťaženie 

- prípravné hry, pri ktorých tréningové zaťaženie sa rovná zápasovému 
zaťaženiu  

- prípravné hry, pri ktorých tréningové zaťaženie prevyšuje zápasové 
zaťaženie. 

 
 Prípravné hry sa v tréningovom procese (herný tréning) využívajú 
veľmi často. Z uvedených troch skupín sa využívajú najmä prípravné hry, 
pri ktorých tréningové zaťaženie prevyšuje zápasové zaťaženie. Vďaka 
vhodným intervalom zaťaženia a intervalu odpočinku, by sa mala srdcová 
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frekvencia pohybovať pri intervale zaťaženia na úrovni anaeróbneho prahu 
a pri intervale odpočinku, by mala klesnúť pod hranicu aeróbneho prahu.  
 Pre tento príspevok sme si zvolili prípravnú s počtom hráčov dvaja 
proti dvom s jedným neutrálnym hráčom (2:2+1) na ploche ihriska cca 
30x40 metrov.  
 Z hľadiska počtu hráčov ide o „malú prípravnú hru“ (Kačáni 2000), 
kde tréningové zaťaženie prevyšuje skutočné zápasové zaťaženie 
a prípravná hra nám slúži ako špeciálny tréningový prostriedok na kom-
plexný rozvoj faktorov herného výkonu.  
 
 
Cieľ a úlohy 
 Zaznamenávanie odozvy organizmu na tréningové zaťaženie sa stáva 
nevyhnutnou súčasťou tréningového procesu. Využívanie meracieho zaria-
denia srdcovej frekvencie a krvného laktátu sa na vrcholovej úrovni futbalu 
stáva jedným z najdôležitejších prvkov riadenia tréningového procesu. 
Vďaka zisteným údajom môžeme zefektívniť a skvalitniť tréningový pro-
ces a prispieť k zlepšeniu výkonnosti hráčov.  
 
 
Cieľ 
 Cieľom výskumu bolo vytvorenie prípravnej hry s malým počtom 
hráčov za účelom overenia jej zaťaženia (vplyvu) na organizmus hráča 
v hernom tréningu.  
 
 
Úlohy 
 Z cieľa vyplynuli nasledovné úlohy: 
 
1. Vytvoriť prípravnú hru s malým počtom hráčov  
2. Overiť jej účinnosť v tréningovom procese 
3. Spracovať získané poznatky 
4. Na základe získaných poznatkov formulovať odporúčania pre tréningovú 
prax 
 
 
Metodika  
 Meranie bolo uskutočnené počas hlavného obdobia I. v sezóne 2002-
2003 v družstve hráčov staršieho dorastu Rapidu Bratislava, účastníka 1. 
dorasteneckej ligy. Trénerom družstva bol PaedDr. Miroslav Holienka, 
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PhD., dlhoročný mládežnícky tréner. Družstvo v tom období bojovalo 
o účasť v 4-člennej skupine o majstra Slovenska. 
 Z meraného súboru hráčov prezentujeme výsledky hráča MJ, ktorý 
bol reprezentantom Slovenska vo svojej kategórii („U19“) a ktorý takmer 
100% absolvoval tréningový proces (tabuľka 1).  
 

Tabuľka 1   Charakteristika probanda 
 

Meno Rok 
nar. 

Max. 
PF 

Hmot-
nosť 

Výška Hráčska funkcia 

M. J. 1984 204 69 kg 182 cm defenzívny       
stredný hráč  

 

 Ako základnú metódu sme použili meranie. Táto metóda patrí 
v tréningovom procese medzi najpoužívanejšie.  
 Na čo najpresnejšie meranie srdcovej frekvencie počas zaťaženia 
v prípravnej hre sme použili sporttester POLAR. Ten nám poskytuje presné 
údaje o vplyve zaťaženia (prípravnej hry) na organizmus hráča ako aj 
o hodnotách srdcovej frekvencie v intervaloch odpočinku.  
 Prístrojom ACCUSPORT sme merali hodnoty koncentrácie krvného 
laktátu v prvej (3’), štvrtej (6’) minúte po prvom opakovaní a ôsmej (32’) 
minúte po ukončení prvej série prípravnej hry (PH).  
 
Výsledky a diskusia 
 Vo výsledkovej časti prezentujeme fyziologickú krivku probanda 
v prebiehajúcej prípravnej hre (2 : 2 + 1) a dosiahnuté hodnoty krvného 
laktátu. 

N

 
Obr. 1  Prípravná hra (PH) 
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Počet hráčov:   2 : 2 + 1 
Ihrisko:  2x pokutové územie 
Dávkovanie:  IZ: 2’  PO: 4  PS: 2 
   IO: 4’    IOs: 10’ 
Pomôcky:  kužele, lopty + náhradné lopty, rozlišovacie vesty 
Pravidlá hry: Hráči hrajú vo vymedzenom území maximálne na 3 do-

tyky na veľké brány s brankármi. Dôraz kladieme na in-
dividuálne HČJ (výber miesta, prihrávku a streľbu). 
Neutrálny hráč hrá s dvojicou, ktorá má pod kontrolou 
loptu.  

 

 
 

Obr. 2   Priebeh srdcovej frekvencie počas prípravnej hry  
 

 Fyziologická krivka zaťaženia hráča v prípravnej hre poukazuje na 
rovnomernosť zaťaženia v jednotlivých štyroch opakovaniach počas celej 
série. V každom opakovaní sa hráč dostal nad úroveň ANP a určitý čas 
„pracoval“ požadovanou intenzitou. Z maximálnej SF sme vypočítali:  
- úroveň  ANP: 0,9 x max. PF  =  183,6 pulzov/min 
- úroveň  AP   : 0,7 x max. PF  =  142,8 pulzov/min 
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Tabuľka 2  Časové a percentuálne rozdelenie pásiem SF v priebehu prí-

pravnej hry  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sledovanie zmien srdcovej frekvencie (obr. 2) potvrdzuje, že u hráča 
M.J. zaťaženie v prípravnej hre stimulovalo všetky energetické systémy. 
Anaeróbne krytie energetických požiadaviek predstavovalo 21,3 %, zmie-
šané krytie predstavovalo 26,4 % a aeróbne krytie počas meranej prípravnej 
hry predstavovalo  52,3 %.  
 V priebehu intervalu zaťaženia sa najvýraznejšie pohybovali hodnoty 
PF od 180 do 190 pulzov/min (tzv. stresové pásmo ±0,3 % ANP) 24,9 %, 
čo predstavuje až 6 min. 55 sekúnd. Proband svoju aktivitu v priebehu PH 
vystupňoval až tesne k hranici svojej maximálnej SF (1,5 %).  
 Intervaly odpočinku boli zvolené adekvátne. Hodnoty SF pre ďalším 
intervalom zaťaženia dosahovali, hodnotu 120 –125, čím boli vytvorené 
vhodné podmienky pre opätovné ďalšie tréningové podnety (opakovanie 
PH). V priebehu intervalu odpočinku bolo najvýraznejšie zastúpenie hod-
nôt SF od 120 do 130 pulzov/min – 27,6 %, čo predstavuje časový úsek 7 
min. 40 sekúnd.  
 V porovnaní s prípravnou hrou 4 : 4  (Holienka, 2003) na rovnakom 
priestore ale s IZ: 1,5 min. a IO: 1 min., kde sa krivka PF pohybovala na 
úrovni ANP 8,9 % z celkového času trvania prípravnej hry, je zaťaženie 
v prípravnej hre 2 . 2 + 1 omnoho vyššie.  
 Výrazne vyššie zaťaženie v nami meranej prípravnej hre je aj oproti 
hodnotám, ktoré namerali Pakusza, Tarkovič (2000) v prípravnej hre 2 : 2 
na ihrisku 15 x 15 m s IZ: 2 min. a IO: 2 min.  
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 Z našich meraní a z literatúry vyplýva, že koncentrácia krvného lak-
tátu (tabuľka 3) nedosahuje kritické hodnoty. Zo získaných hodnôt je totiž 
zrejmé, že v prípravnej hre prítomnosť lopty ako aj ďalších faktorov 
ovplyvňuje efektivitu HČJ hráča, neumožňuje organizmu dosiahnuť hodno-
ty porovnateľné s hodnotami LA v motorických testoch (napr.: v teste 7 x 
30 m).  
 
Tabuľka  3 Hodnoty krvného LA v prípravnej hre 2 : 2 + 1 
 

 krvný LA (m mol. l –1) Meno 
V 3 min.  v 6 min.  v 32 min. 

 
M. J. 

  
8,9  

  
9,4  

 
7,8  

 
Záver 
 V príspevku sme sa snažili posúdiť odozvy organizmu hráča 
v prípravnej hre z pohľadu dosiahnutých hodnôt srdcovej frekvencie a krv-
ného laktátu, ktoré sú do značnej miery ukazovateľom vhodnosti resp. e-
fektívnosti tréningového zaťaženia.  
 
Keywords: football, small game, heart frekvency, training load  
 
Summary 
 
In my contribution we diagnostic training load of football player in over 
constructions small game. With help sporttester Polar and Accusport we 
have evalueted Heart frekvency and blood lactate in small game. The small 
game constist broad spectrum of the game situations, which are similar to 
real fame situations.  
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VÝZNAM FUNKČNEJ AERÓBNEJ 

A ANAERÓBNEJ ZDATNOSTI  PRI VÝBERE  
DO POĽSKEJ REPREZENTÁCIE V  ĽADOVOM 

HOKEJI 
 
Gabrys Tomasz,* Görner Karol,** Szmatlan-Gabrys Urszula,* Mróz An-
na,* Wiśniewska Małgorzata,* Sawicki Marcin* 
 
*  Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Polska 
**UMB,FHV, KTVŠ B. Bystrica, Slovensko & Akademia Wychowania 
Fizycznego w Warszawie, Polska 
 
Výskum bol zrealizovaný z prostriedkov  KBN v rámci  projektu AWF vo 
Warszawe DS.5 
 
Kľúčové slová: ľadový hokej, výber, reprezentácia, zdatnosť - aeróbna, 
anaeróbna 
 

Vymedzenie kritérií pre výber hráčov vo všetkých športových hrách čo sa 
týka výberu do národných   družstiev, je jedným z vážnych problémov, kto-
rým sa zaoberá teória a prax  športových hier. K jedným z kritérií, ktoré si 
už našlo svoje stabilné miesto pri výbere je funkčná zdatnosť hráčov, 
k tomuto poznaniu dospeli aj (Gabryś 2000;  Starší, Starší 1981; Volkov et 
all. 1982). Samozrejme vo vyváženej rovine, ako na to upozorňujú aj (Hel-
ler 1999, 2004;  Tóth 1995 a Výboh 2002) k technickým,  taktickým 
a psychologickým  kritériám. 
Vychádzajúc z realizácie základných činností v tréningovom procese 
a zápase, tak ako ich charakterizujú aj Bukatin (1982), Gabryś et all.(2000),  
vieme, že hlavné penzum záťaže sa odohráva v rovine  anaeróbneho stavu.  
Dôvod je prozaický, lebo väčšina záťažových  činností na ľade sa odohráva 
v krátkom časovom úseku, na krytie ktorého je nevyhnutne potrebný ATP. 
Pričom úroveň efektívnosti, objemu a intenzity vykonanej práce – charak-
terizovanej, ako rýchlostno-vytrvalostná,  je závislá aj na metabolických 
premenách na úrovni laktátovej, charakterizovanej  rýchlou premenou 
ATP. 
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Cieľ 
Našim cieľom bolo pokúsiť sa zodpovedať na otázku, či úroveň funkčnej 
aeróbnej a anaeróbnej zdatnosti hokejistov v Poľsku je jedným z hlavných 
kritérií výberu športovca  do reprezentácie.  
 

Úlohy 
1. uskutočniť testovanie v dvoch vybraných skupinách, 
2. následne vyhodnotiť úroveň – maximálnej spotreby kyslíka VO2 

(l/min/kg), maximum srdcovej  frekvencie [PF/min] , celkovú sumu 
zrealizovanej práce počas testového zaťaženia [J/kg], 

3. dosiahnuté parametre podrobiť analýze. 
  
Metodika výskumu 
V práci sme realizovali dva záťažové testy, ktorých cieľom  bolo ohodnotiť 
úroveň funkčnej zdatnosti za prístupu a bez prístupu kyslíka, na dvoch sku-
pinách hokejistov. Prvú tvoril výber pozostávajúci s  reprezentácie Poľska 
a druhú hráči ligového majstra Poľska  K. S. Unia Dwory  Oświecim. 
Snahou prvého uskutočneného testu bolo  ohodnotenie  VO2max    realizova-
ného priamo počas zaťaženia  na cykloergometre Monark. Skúmaná osoba 
vykonávala prácu o postupne sa zvyšujúcej intenzite. Počiatočné zaťaženie 
predstavovalo  1W/ kg hmotnosti tela. Nasledujúce zaťažovanie sa  zväč-
šovalo o 0,5 W/kg hmotnosti tela po každých troch minútach až do momen-
tu, kedy už športovec nebol schopný v teste pokračovať. Parametre týkajú-
ce sa výmeny plynov, boli realizované na analyzátore plynov K4b2 Cos-
med. Pomery intenzity srdcovej činnosti boli analyzované Sport – testerom.  
Počas realizácie testovania boli zaznamenávané údaje o: minútovej ventilá-
cii (VE), spotrebe kyslíka (VO2)  a výdaji CO2,  pulzovej frekvencii (PF) 
a realizovaného výkonu (J / kg).  
Na základe dosiahnutých parametrov bola stanovená následne úroveň – 
maximálnej spotreby kyslíka VO2 (l/min/kg), maximum srdcovej  frekven-
cie [PF/min] , celková sumu zrealizovanej práce počas testového zaťaženia 
[J/kg], Tzýskané  a Tudržané čas za ktorý sa dosiahne a následne udrží  maximál-
na úroveň práce. 
Ohodnotenie anaróbneho stavu sme realizovali za pomoci  Wingate testu s 
individualizáciou zaťaženia zodpovedajúcemu 10 % hmotnosti tela pro-
banda. Na testovanie bol použitý cykloergometer  Monark 824 E. Pomery 
intenzity srdcovej činnosti boli analyzované Sport – testerom. Za pomoci 
PC programu MCE sme mohli vyhodnotiť nasledujúce parametre: hodnotu 
vykonanej práce   [J/kg], hodnoty záťaže počas testovania [W/kg] a tiež aj 
čas dosiahnutia úrovne  maximálneho výkonu   [s] . 
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Cieľ 
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Pred započatím testovania a tiež v 4 a 8 minúte bola odoberaná z palca krv 
o objeme cca. 10 ml, ktorá bola následne vyhodnocovaná fotometrom LP 
20 – Dr. Lange. 
Čo sa týka základných somatometrických ukazovateľov tie boli nasledov-
né:  
K.S. Unia Dwory Oświedcim -   výška  179,79 ± 5,14 cm, hmotnosť tela  
80,24 ± 6,55 kg, BMI 24,83 ± 1,57 kg/m².  
Reprezentácia  Poľska  - výška 182,17 ± 4,89 cm, hmotnosť tela 85,71 ± 
7,57 kg, BMI  25,75 ±1,45 kg/m². 
 
Výsledky výskumu 
Výsledky ku ktorým sme sa dopracovali na základe hore uvedenej metodi-
ky predstavujeme v tabuľke jedna  a tabuľke dva. Snažili sme sa poukázať 
a zároveň zvýrazniť rozdiely v jednotlivých hladinách  nadobudnutých pa-
rametrov  charakterizujúcich  funkčnú zdatnosť aeróbneho a anaeróbneho 
charakteru v závislosti od dosiahnutej športovej úrovne. 
V tabuľke 1 a 2 predstavujeme stredné hodnoty parametrov charakterizujú-
cich funkčnú aeróbnu a anaeróbnu zdatnosť hokejistov Poľskej reprezentá-
cie a ligového družstva  K. S. Unia Dwory Oświedcim. 

 
Tabuľka 1. Charakteristika parametrov zaregistrovaných počas záťaže za 

prístupu kyslíka  v závislosti od športovej úrovne. 
 

Parametre funkčnej aeróbnej zdatnosti 

Skupina index 
Vo2 max  

[ml/kg/min]
VEmax 
[l/min]

PF max 
[ud/min]

W tot  
[J/kg]

P max  
[W/kg]

PF kľu-
dové  

[ud/min]

Vo2 v kľude 
[ml/kg/min] 

∆HR  
[ud/min]

x 49,09 143,58 182,12 3600,6 4,68 72,75 5,59 109,37
±SD 5,51 25,59 11,03 783,9 0,55 11,26 1,53 14,32 
Min 39,00 107,55 162 2544,1 3,59 51 3,30 90 

Reprezentácia Poľska 

Max 62,05 189,56 206 4907,2 5,56 100 9,01 138 
 

x 51,57 154,43 184,91 3144,4 4,52 80,22 5,81 104,69
±SD 5,17 29,62 9,95 491,82 0,45 10,77 1,49 14,29 
Min 40,95 88,99 169 2270,8 3,51 67 3,40 77 

Unia Oświęcim 

Max 60,27 238,32 221 4191,1 5,31 102 10,60 142 
 
Ako máme možnosť vidieť v hore uvedenej tabuľke v skupine predstavo-
vanej Uniou Dwory Oświecim sme zaregistrovali vyššiu úroveň hodnôt  
Wtot o 437,96 J/kg , čo predstavuje  o 22,16 %  vyššiu úroveň, od tej ktorú 
dosiahla skupina hokejistov Poľskej reprezentácie. Tá istá skupina mala pri 
testovaní  aj lepšie hodnoty v úrovní dosiahnutia maximálneho výkonu  
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(Pmax) o 0,17 W/kg (3,63 %).  Výraznejšie rozdiely v prospech skupiny ho-
kejistov Unie Dwory Oświedcim  sme zaznamenali ešte v  hodnote ∆HR , 
ktorá bola vyššia o  4,79 ud/min čo predstavovalo 4,38 % . 
Aj ostatné nami namerané a vyčíslené stredné hodnoty pri parametroch ae-
róbnej funkčnej zdatnosti  boli vyššie u probandov zo skupiny Unie Dwory 
Oświedcim. Jediné dva parametre boli u obidvoch skupín maximálne pri-
blížené a to stredná hodnota VO2kľud  a HRmax.  
Na obrázku 1 sú graficky znázornené percentuálne rozdiely v jednotlivých 
zaznamenaných parametroch aeróbnej funkčnej zdatnosti.  Podľa toho má-
me možnosť vidieť, že u probandov z Unie Dwory Oświedcim, boli  zare-
gistrované vyššie hodnoty  v prípade VO2max (5,21%), VEmax (7,07 %), Hmax 
(1,05%), HRkľud  (10,34%) a tiež aj  VO2kľud(3,04%). Naproti tomu, boli za-
znamenané nižšie hodnoty v parametroch Wtot (12,16%), Pmax (3,63%) a 
∆HR (4,38%). Vychádzame pritom z porovnania týchto zaregistrovaných 
hodnôt  z hodnotami nameranými u  hokejistov Poľskej reprezentácie. 

 
Obrázok1.  Štruktúra rozdielov medzi parametrami funkčnej aeróbnej 

zdatnosti Poľskej  hokejovej reprezentácie a hokejistami klubu 
Unia Dwory Oświęcim. 
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Tabuľka  2. Charakteristika parametrov zaregistrovaných počas záťaže bez 
prístupu kyslíka  v závislosti od športovej úrovne. 

 
Parametre funkčnej anaeróbnej zdatnosti 

Skupina Index P max 
[W/kg] 

W tot 
[J/kg] 

T zýs-
kané 
[s] 

T udržané 
[s] 

LA 
mmol/l 

4' 

LA 
mmol/l 

8' 

∆LA    
[mmol/l] 

X 13,74 318,89 3,46 3,08 15,31 15,46 13,57 
±SD 0,87 19,32 0,508 0,85 2,1 2,83 2,13 
Min 12,11 265,95 2,207 1,944 11,8 9,67 10,66 

 Reprezentácia Poľska 

Max 14,86 348,02 3,863 5,85 21,2 22,5 20,51 
  
x 13,25 323,36 3,71 3,63 15,81 16,05 13,454 
±SD 0,98 21,78 0,67 1,27 2,7 2,13 2,25 
Min 11,27 281,65 2,915 1,462 10,3 12,1 9,65 

Unia Oświęcim 

Max 14,85 363,66 5,192 6,663 21,8 20,8 18,11 
 
Pokiaľ sa pozrieme pozornejšie na charakteristiky predstavujúce funkčnú 
anaeróbnu zdatnosť nami testovaných dvoch hokejových skupín( prezento-
vané v tabuľke 2), vidíme, že športovci Unie Dwory Oświedcim  dosiahli 
o 2,34 % vyššie hodnoty Wtot v porovnaní s Poľkou hokejovou reprezentá-
ciou. Vyššie boli dosiahnuté aj stredné hodnoty predstavujúce rýchlosť 
hustnutia kyseliny mliečnej v krvi v priebehu záťaže  - v štvrtej minúte 
o 4,83 % a v ôsmej minúte o 4,92 %. Takú istú  tendenciu sme zaznamena-
li, aj čo sa týka stredných hodnôt  pri Tzýskané  ( hodnoty boli vyššie  o 3,47 
% ) a to isté platí aj pri  Tudržané (hodnoty vyššie  o 22,73 %).   

Probandi zo skupiny predstavovanou Poľskou reprezentáciou získali 
vyššie stredné hodnoty pri parametroch  Pmax ( 2,11 % ) a  ∆LA (0,22 % ).  

Pokiaľ sa zameriame na obrázok 2 upútajú našu pozornosť predo-
všetkým ukazovatele vypovedajúce o percentuálnych pomeroch  hodnôt 
v prospech  Unie Dwory Oświedcim,   v nasledovných ukazovateľoch: Tudr-

žané (22,73%), Tzýskané (3,47%) a tiež  LAmax a  Wtot (2,34%). V prospech  
Poľskej hokejovej reprezentácie vypovedajú  výsledky percentuálnych  u-
kazovateľov: Pmax  (2,11%) a  ∆LA (0,22%). 
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Obrázok 2. Štruktúra rozdielov medzi parametrami funkčnej anaeróbnej 

zdatnosti Poľskej  hokejovej reprezentácie a hokejistami klubu 
Unia Dwory Oświęcim.  
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Závery 
Nami uskutočnená analýza parametrov funkčnej  aeróbnej a anaeróbnej 
zdatnosti hokejistov zaradených  do výberu Poľskej reprezentácie a  ligo-
vého majstra Poľska K.S. Unia Dwory Oswiecim nepreukázala veľké  roz-
diely medzi nadobudnutými hodnotami počas realizácie testových zaťažení.  
Najväčší rozdiel,  ktorý bol zaznamenaný medzi  skupinami ,  sa objavil 
v ukazovateli celkového  množstva vykonanej práce.  Hokejistov Poľskej 
reprezentácie charakterizuje predovšetkým vyššia efektivita práce pri prie-
mernej a submaximálnej intenzite zaťaženia. Pri nižšej úrovni maximálnej 
spotreby kyslíka, boli schopný vykonať celkove o 15 %  väčšie zaťaženie. 
Teda z pohľadu rýchlostnej  prípravy ( ukazovateľ maximálneho výkonu 
a času potrebného na získanie P max ), môžeme konštatovať, že skupinu 
predstavovanú hokejistami Poľskej reprezentácie charakterizovala lepšia  
úroveň oproti  skupine ligového majstra Poľska. Čo sa týka ostatných uka-
zovateľov, rozdiely boli minimálne. Vedie nás to k tvrdeniu, že pri výbere 
do Poľskej  reprezentácie, sa tréneri predovšetkým riadili  zručnostnými 
kritériami zvládnutými jednotlivými hráčmi. Pričom informácie 
o celkovom stave ich funkčnej pripravenosti (aeróbnej a anaeróbnej) boli 
brané do úvahy, ako druhotné kritérium, pokiaľ sa tréneri nevedeli podľa 
prvého nami prezentovaného kritéria rozhodnúť medzi dvoma hráčmi. Sme 
toho presvedčenia, že takýto postup by  nemal mať zelenú  a to nehovoriac 
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už o výbere do reprezentačného družstva. Takéto nedocenenie a tým pádom 
odsúvanie na druhú  koľaj informácií o úrovni funkčnej zdatnosti jednotli-
vých hráčov je krátkozraké. Nie len, že nie je možné potom  na základe ne-
docenenia týchto informácií realizovať priebežné nevyhnutné  zmeny 
v príprave na vrcholné svetové podujatie, ale z druhej strany ich ignorova-
nie sa obyčajne prejaví v záverečných minútach jednotlivých tretín,  pria-
moúmerne s počtom odohraných zápasov.  
Našim cieľom bolo pokúsiť sa zodpovedať na otázku, či úroveň funkčnej 
aeróbnej a anaeróbnej zdatnosti   hokejistov v Poľsku je jedným z hlavných 
kritérií výberu športovca  do reprezentácie, myslíme si že sa nám na ňu po-
darilo odpovedať, čo prezentujeme vo výsledkovej a záverečnej časti prí-
spevku.  
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Summary 
 
The significance of aerobic and anaerobic fitness for the selection to 
the national Polish team in ice-hockey 
 
This contribution tries to answer the question wheter and to what extent the 
level of functional aerobic and anaerobic fitness in ice-hockey players is 
one of the main criteria for the selection of sportsmen to the national team. 
The methodology is based on load tests, by which we tested the level of 
functional fitness. The investigated sample consisted of the national Polish 
ice-hockey team, and the champion of the Polish league K.S.UNia Dwory 
Oświecim 
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SVALOVÁ DYSBALANCE  

U HRÁČŮ LEDNÍHO HOKEJE 
Mgr. Jan Zachrla, Ph.D., KTV PdF MU v Brně, VSK Technika Brno 
e-mail:zachrla@jumbo.ped.muni.cz 
 
Klíčová slova: lední hokej, svalový systém, svaly fázické, svaly posturální, 

pohybové stereotypy, svalová dysbalance. 
 
Úvod 

Vrcholový sport s sebou přináší vedle mnohých pozitiv  i negativa. 
Dlouhodobá jednostranná zátěž bez následné kompenzace se negativně 
odráží na zdravotním stavu sportovce (KOPŘIVOVÁ, 1998). Následná 
poranění potom mohou být důsledkem špatného stavu hybného systému. 
V tréninkovém procesu se ne vždy věnuje dostatečný prostor regeneraci 
a kompenzaci. 
 
Cíl  
Cílem šetření, jehož výsledky přinášíme, bylo posouzení aktuálního stavu 
svalového systému hráčů ledního hokeje. Podstatu tvoří výsledky měření 
svalů s tendencí ke zkrácení, svalů s tendencí k ochabnutí a posturálních 
pohybových stereotypů. 
 
Úkoly 

1. Charakteristika problematiky svalové dysbalance. 
2. Výběr vhodné skupiny probandů. 
3. Testování svalového systému z hlediska funkčního dané skupiny. 
4. Vyhodnocení testové baterie. 
5. Vyvození závěrů a doporučení pro praxi. 

 
Charakteristika problematiky svalové dysbalance 

U ledního hokeje se v současné době jde cestou brzké specializace. 
Již v nejmladších kategoriích se klade důraz na spaciální hokejové 
dovednosti, jako je technika bruslení, práce s holí a kotoučem atd. 
Všeobecná příprava tak ustupuje do pozadí a nevěnuje se jí tolik prostoru v 
tréninkovém procesu. Jak například uvádí KUČERA (1997), měl by být 
vzájemný poměr mezi všeobecnou přípravou a specializací u desetiletých 
dětí v % poměru 100 : 0 ve prospěch všeobecné přípravy, u patnáctiletých 
50 : 50 %, u osmnáctiletých již převládá specializovaný trénink v % 
poměru 80 : 20. „Respektování těchto poměrů může napomoci k prevenci 
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vzniku patologické adaptace, se kterou se můžeme setkat zejména tam, kde 
se provádí maximální zátěž. Vhodná volba činnosti ve správný čas je 
rozhodující pro budoucí výkonnost, kdežto nevhodné a nepřesné určení 
typu zatížení může potlačit talentové předpoklady“ (KUČERA, 1997). 
Proto by všeobecná příprava u hráčů ledního hokeje měla rozvíjet kromě 
základních pohybových schopností taká pohybově oporný systém se 
vzájemně správnými funkčními vztahy jednotlivých svalových skupin. 
Pokud tomu tak není, dochází ke vzniku svalové nerovnováhy 
(dysbalance). 

Podle JANDY (1996) představuje svalové zkrácení stav, při kterém 
je v klidové poloze sval zkrácen a při pasivním pohybu nedovolí dosáhnout 
plného fyziologického rozsahu v kloubu. Zkrácené svaly statické tak 
omezují pohyblivost v kloubech a do určité míry představují i zvýšené 
riziko poranění svalového a kloubního aparátu. Z toho důvodu je nutné 
pravidelné protahování této svalové skupiny. Svaly fázické mají tendenci k 
ochabnutí (hypotonie). Obsahují více bílých svalových vláken, rychle se 
aktivují a dříve se unaví. Plní funkci především dynamickou. Vzhledem k 
jejich charakteru je proto nutné tyto svalové skupiny neustále posilovat. 

KUBÁLKOVÁ (1996) uvádí, že systém svalů s tendencí ke 
zkracování může svým vlivem potlačovat svalstvo s tendencí k oslabování, 
získávat převahu a mít vliv na vznik funkčních poruch, které mohou 
později přerůst ve strukturální změny na hybném systému. To se projeví 
zdravotními potížemi a snížením výkonnosti. Zmíněné typy svalů mají totiž 
většinou vyšší svalové napětí, které se dále zvětšuje při stresových 
situacích. Svalové napětí rovněž kolísá v průběhu dne i v různých životních 
situacích a klesá vždy při výdechu. Svalová nerovnováha pak kolísá v 
průběhu emoční zátěže. Zvětšuje se při nevhodném pracovním, nebo 
sportovním zatížení. Může dojít k obtížněji ovlivnitelným změnám na 
svalech, kde vazivová složka omezuje protažení, a druhotným změnám na 
kloubech, které omezují kloubní pohyblivost. Zkrácený sval se stává 
méněcenným, protože ztrácí možnost intenzívní kontrakce po plném 
protažení. V kloubech dochází k narušení optimálních statickodynamic-
kých poměrů potřebných pro zdravou funkci kloubů.  

Svaly tonické mají tendenci ke zkrácení (hypertonie), obsahují více 
červených vláken, která jsou pomalá a mají vyšší klidové napětí. Tyto svaly 
mají funkci statickou. Mají rychlejší regeneraci a zajišťují především 
polohu těla v prostoru (RÖTHING a GRÖßING, 1996). 

HOŠKOVÁ (1995) charakterizuje svalovou nerovnováhu jako 
důsledek nevhodného pohybového režimu, nesprávného zatěžování 
pohybového aparátu, nedostatku pohybu a přetěžování. Dochází ke 
zkracování svalů fyzických a ochabnutí svalů statických. Zároveň také 
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označuje svalovou nerovnováhu jako nejčastější důvod vadného držení těla, 
poruch páteře a špatných pohybových stereotypů. Při nevhodné svalové 
zátěži s následnou kompenzací se rozdílné vlastnosti svalů ještě zvýrazňují. 
Současné zkrácení jednoho svalu a ochabnutí druhého svalu z 
antagonistické dvojice je příčinou svalové nerovnováhy. Dochází tak k 
narušení statické a dynamické funkce pohybového systému. Z tohoto 
pohledu rozeznáváme svaly tonické, pracující převážně staticky s převahou 
izometrické kontrakce, a svaly fázické s převažující dynamickou funkcí 
izotonické kontrakce. 

Posturální pohybové návyky (stereotypy) jsou charakterizovány 
správnou posloupností aktivace příslušného svalu do pohybu. Při špatném 
pohybovém návyku se mění se pořadí, v jakém jsou jednotlivé svaly do 
pohybového vzorce zapojovány. V ideálním případě by správné návyky 
měly umožnit co neekonomičtější pohyb při určitém výkonu za spotřeby co 
nejmenšího množství energie (KOPŘIVOVÁ, 1994). 

KUČEROVA (1997) charakteristika chybných pohybových 
stereotypů je z našeho pohledu asi nejvýstižnější. Uvádí, že vlivem 
adaptace jsou některé svalové skupiny oslabené a jiné zkrácené. Funkci 
oslabených svalů přebírají svaly s tendencí ke zkrácení a dochází vlivem 
hyperaktivity k jejich dalšímu zkracování. Následkem těchto změn vznikají 
svalové dysbalance. 

U hráčů ledního hokeje se často vyskytují zdravotní problémy 
pohybového aparátu. Část těchto problému může být způsobeno právě 
svalovou dysbalancí. Vyšli jsme z teoretických předpokladů a zaměřili 
jsme se na posouzení aktuálního stavu svalového systému u některých 
hráčů vrcholového hokeje. 

 

Charakteristika výzkumného souboru 
Průměrný věk hráčů sledované skupiny byl v době testování 26,75 

roku. Všichni testovaní hráči pravidelně nastupují v extralize ČR ledního 
hokeje. Někteří hráči jsou i součástí reprezentačního týmu ČR. Celkový 
počet testovaných jedinců byl n = 46. Jednotliví členové družstva se 
lednímu hokeji věnují od dětství. 
 

Metody testování 
Na probandech byly  testovány svaly s tendencí ke zkrácení (svaly 

lýtkové, ohýbače kolen, sval bedrokyčlostehenní, přímý sval stehenní, prsní 
svaly, zdvihač lopatky, sval trapézový, čtyřhranný sval bederní, 
vzpřimovače trupu, hluboké svaly šíjové), svaly s tendencí k ochabnutí 
(velký sval hýžďový, střední a malý sval hýžďový, ohýbače krku, břišní 
svalstvo, dolní fixátory lopatek) a posturální pohybové stereotypy (extenze 
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dolních končetin, abdukce dolních končetin, abdukce horních končetin, 
flexe hlavy, flexe trupu, klik). 
Testování provedla skupina nezávislých pracovníků, proškolených v rámci 
testování svalové dysbalance a pohybových návyků. Výsledky byly 
zpracovány čárkovou metodou a statisticky vyhodnoceny (procentuelně). 
Pro testování funkce svalů a pohybových návyků jsme přebrali škálu dle 
KOPŘIVOVÉ (1994): sval nezkrácený 1, sval mírně zkrácený 2, sval velmi  
zkrácený 3, sval neochablý 1, sval mírně ochablý 2, sval velmi ochablý 3, 
správný pohybový návyk 1, chybný pohybový návyk 2. 
 
Výsledky 
Výsledky prokazují nedostatečně protažené svalstvo dolních končetin 
(lýtkové svaly, přímý sval stehenní, ohýbače kolen), vzpřimovače trupu a 
hluboké svaly šíjové. U svalů s tendencí k ochabnutí jsme nezaznamenali 
nepříznivý stav, svalstvo bylo dostatečně posíleno. Negativní výsledky se 
však objevily v posturálních pohybových stereotypech. Jednotlivé výsledky 
dokumentují tabulky. 
Tab. 1. Svaly s tendencí ke zkrácení, n = 46, hodnoty v % 

Hodnotící škála 
1 2 3 

Svalová skupina 

L P L P L P 
lýtkové svaly 0 0 30 65 70 35 

ohýbače kolen 5 5 55 40 40 55 
sval 

bedrokyčlostehenní 
20 35 80 50 0 15 

přímý sv. stehenní 0 0 20 15 80 85 
svaly prsní 35 45 30 25 35 30 

zdvihač lopatky 45 45 55 50 0 5 
sval trapézový 30 25 25 35 45 40 
čtyřhranný sval 

bederní 
90 85 10 10 0 5 

vzpřimovače trupu 15 55 30 
hluboké sv. šíjové 20 65 15 

Legenda: 
Číselné hodnoty ve sloupcích udávají procentuální zastoupení s příslušným hodnocením 
párových (levá a pravá strana) a nepárových svalů, 
1 - sval nezkrácený, 2 - sval mírně  zkrácený, 3 - sval velmi  zkrácený,  
Výklad: ohýbače kolen - levá noha: u 5 % probandů sval nezkrácený, u 55 % probandů 
sval mírně zkrácený, u 40 % probandů sval velmi zkrácený; - pravá noha: u 5 % 
probandů sval nezkrácený, u 40 % probandů sval mírně zkrácený, u 55 % probandů 
sval velmi zkrácený. 
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Tab. 2. Svaly s tendencí k ochabnutí, n = 46, hodnoty v % 
Hodnotící škála 

1 2 3 
Svalová skupina 

L P L P L P 
velký sval hýžďový 100 100 0 0 0 0 
střední a malý sval 

hýžďový 
100 100 0 0 0 0 

ohýbače hlavy a krku 100 0 0 
břišní svaly 100 0 0 

dolní fixátory lopatek 100 0 0 
Legenda:  
Číselné hodnoty ve sloupcích udávají procentuální zastoupení s příslušným hodnocením 
párových (levá a pravá strana) a nepárových svalů, 
1 - sval neochablý, 2 - sval mírně  ochablý, 3 - sval velmi  ochablý,  
Výklad: velký sval hýžďový: levá noha - u 100 % probandů sval nezkrácený, u 0 % 
probandů sval mírně zkrácený, u 0 % probandů sval velmi zkrácený; - pravá noha: u 
100 % probandů sval nezkrácený, u 0 % probandů sval mírně zkrácený, u 0 % 
probandů sval velmi zkrácený. 
 

Tab. 3. Posturální pohybové stereotypy, n = 46, hodnoty v % 
Hodnotící škála (%) 

1 2 
Sledovaný pohybový 

stereotyp 

L P L P 
Extenze dolních končetin 5 5 95 95 
Abdukce dolních končetin 95 80 5 20 
Abdukce horních končetin 100 100 0 0 

Flexe hlavy 50 50 
Flexe trupu 30 70 

Klik 100 0 
Legenda:  
Číselné hodnoty ve sloupcích udávají počet procent s příslušným hodnocením: 
1 - správný pohybový návyk, 2 - chybný pohybový návyk  
Výklad: extenze dolních končetin: levá noha - u 5 % správný pohybový návyk, u 95 % 
chybný pohybový návyk, pravá noha – u 5 % správný pohybový návyk, u 95 % chybný 
pohybový návyk. 
 

Diskuse 
Do výsledků jsme nezařadili dva hráče, kteří se kompenzačním 

cvičením věnují pravidelně již několik let. Oproti ostatním probandům měli 
dostatečně protažené svalstvo dolních končetin i horních končetin, 
s výjimkou přední strany stehen. Zajímavé bylo také zjištění, že u brankařů 
jsme zjistili nezkrácené prsní svaly na straně ruky, která drží lapačku. 
Vysvětlujeme si to rozsahem pohybu, který musí brankář vykonávat při 
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chytání kotoučů do lapačky na rozdíl od ruky, která drží hůl a vyrážečku. 
Dalším zjištěním byla skutečnost, že hráči mají mírnou skoliózu ve směru 
držení hole. Vysvětluje si to jednostrannou zátěží odmalička, kdy dojde 
poprvé k uchopení hokejové hole a tento návyk se v průběhu života 
nemění. 

Výsledky prokazují ne zcela vyhovující stav pohybového aparátu 
testované skupiny z funkčního hlediska. Potvrzuji tak šetření některých 
autorů (KOPŘIVOVÁ, 1998), kteří se také zabývali stavem hybného 
systému výkonnostních a vrcholových sportovců. Výsledky pouze 
dokumentují stav jaký převládá v některých oblastech vrcholového sportu, 
tzn. že se nevěnuje dostatečně pozornost kompenzaci jednostranné 
pohybové zátěže. Dostatečně protažené svaly jsou méně náchylné na 
zranění, lépe regenerují, zvyšuje se kloubní pohyblivost. Otázkou dalšího 
výzkumu bude problematika míry vlivu svalové dysbalance na hráčův 
výkon ve zmíněné kolektivní hře, tzn. jakým způsobem se zjištěný stav 
negativně podílí na pohybových dovednostech jako je bruslení, práce 
s kotoučem, střelba? 
 

Závěr 
U hráčů ledního hokeje se často vyskytují zdravotní problémy 

pohybového aparátu. Část těchto problému může být způsobeno právě 
svalovou dysbalancí (bolesti v oblasti třísel, bederní páteře, atd.).  
Na základě popsaného sledování je možné stanovit následující doporučení. 
Trenéři i hráči si musí uvědomit, že nedostatečná kompenzace jednostranné 
zátěže vede k poruchám hybného systému. Úkolem trenérů je více se 
zaměřit na stav svalového systému svých svěřenců. Po každé tréninkové 
jednotce věnovat čas kompenzačnímu cvičení. Naučit své svěřence 
protahovací a posilovací cviky a vést je k samostatnému cvičení i mimo 
tréninkový proces.  
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Závěr 
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1. Zdôvodnenie problému 
Cieľom výuky volejbalu na školách je relatívne v krátkom čase naučiť žia-
kov hrať volejbal na takej úrovni aby dokázali mať loptu pod kontrolou, tj. 
udržali loptu v hre v rámci pravidiel aj v herných podmienkach a z hry tak 
mali zábavu a emočné uspokojenie.  
Už niekoľko rokov je vo vyučovacích osnovách doporučované, aby sa čo 
najčastejšie využívali prípravné hry (PH) s upravenými pravidlami, najmä 
hry s menším počtom hráčov a na zmenšenom ihrisku (Majerský 1984, 
Kaplan 1993, Zapletalová, Přidal 1996, 2001). Na zmenšenom ihrisku hráči 
odbíjajú loptu na menšie vzdialenosti, rýchlosť letu lopty po odbití je nižšia 
a umožňuje aj na nižšej výkonnostnej úrovni loptu dlhšie udržať v hre, na 
vyššej zručnostnej úrovni cielene loptu usmerniť na spoluhráča či súpera. 
Menší počet hráčov v družstve (2 – 4 hráči) umožňuje častejší kontakt hrá-
ča s loptou, a tým zvyšuje jeho participáciu na hernom výkone družstva i 
kondičnú náročnosť hry. Hráč v priebehu prípravných hier získava herné 
skúsenosti, rozvíja pozornosť, zlepšuje činnosť analyzátorov. Neustále pre-
biehajúce kognitívne procesy udržujú hráča na vyššej úrovni motivácie, pô-
sobia na rozvoj myslenia a v neposlednom rade umožňujú intenzívnejšie 
prežívanie hry. 
 

2. Cieľ a úlohy práce 
Cieľom práce bolo zistiť vonkajšie zaťaženie v hrách s rozličným počtom 
hráčov a prispieť tak k rozšíreniu poznatkov o optimálnom využití hier vo 
výuke volejbalu. 
 

Z cieľa práce nám vyplývajú nasledujúce úlohy práce: 
- vybrať vhodné prípravné hry (PH) a v praxi ich zrealizovať 
- vytvoriť metodiku hodnotenia parametrov vonkajšieho zaťaženia 

hráča vo vybraných hrách  
- získané údaje vyhodnotiť 
- vyvodiť závery pre prax 
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3. Metodika výskumu 
Hodnotili sme celkom 24 študentov – poslucháčov učiteľského a trénerske-
ho smeru štúdia na FTVŠ UK V Bratislave. Všetci probanti absolvovali PH 
2 : 2 , 3 : 3 a vlastnú hru 6 : 6. Hodnotili sme tak 4 zápasy PH 2 : 2 a 3 : 3 
a 2 zápasy 6 : 6. Veľkosť ihriska pri hre 2 : 2 bola 3 x 6 m, v hre 3 : 3 - 4,5 
x 6 m. Základné postavenie družstiev v hre 2 : 2 a 3 : 3 uvádzame na obr. 1 
a 2. Zahájenie rozohry bolo určené podaním zdola a v prípravných hrách aj 
odbitím obojručne zhora. Hlavným dôvodom bola nižšia účinnosť a chybo-
vosť týchto techník a z toho vyplývajúca vyššia pravdepodobnosť udržania 
lopty v hre. Všetky zápasy v sledovaných hrách sa hrali na čas 15 min sú-
ťaživou formou (počítanie bodov). Zápasy sme organizovali tak, aby vý-
konnosť súperiacich družstiev vo všetkých sledovaných zápasoch bola čo 
najvyrovnanejšia. Výkonnosť jednotlivých probantov bola na úrovni zvlád-
nutia štandardov z volejbalu, t.j. herné činnosti ovládali relatívne dobre, 
mali však problémy s ich uplatnením v hre, predovšetkým v zložitejších 
herných situáciách. 
Zápasy boli zaznamenané na videokameru. Základnou metódou pri získa-
vaní údajov bolo pozorovanie. Z videozáznamu sme zaznamenávali vybra-
né premenné do vopred pripravených zberných hárkov. Hodnotili sme oso-
bitne každého hráča. 
Hodnotili sme: 
- dĺžku trvania rozohier 
- participáciu hráčov na hernom výkone družstva zaznamenávaním frek-

vencie kontaktov jednotlivých hráčov s loptou 
- techniky odbíjania lopty pri jednotlivých herných činnostiach jednotliv-

ca (HČJ) využívaných v jednotlivých hrách 
 
Pri vyhodnocovaní údajov sme použili základné štatistické metódy. Pri in-
terpretácii výsledkov pozorovania sme použili metódy logickej a vecnej 
analýzy. 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1 PH 2 : 2               Obr. 2 PH 3 : 3 
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4. Výsledky výskumu 
 

4.1 Dĺžka trvania rozohier v jednotlivých hodnotených hrách 
Vo všetkých sledovaných hrách viac ako 70 % rozohier bolo ukončených 
do 10 s. Z tohoto pohľadu môžeme konštatovať, že dĺžka trvania rozohier 
v PH s menším počtom hráčov a upravenej veľkosti plochy ihriska je po-
dobná ako vo vlastnej hre 6 : 6. V PH 2 : 2 najviac rozohier trvalo 
v rozmedzí 5 – 10 s (55,1 %). V PH 3 : 3 a vo VH tento časový interval bol 
druhý najčastejší (25 %, resp. 34,7 %).  
Väčšie rozdiely sme zistili medzi rozohrami trvajúcimi do 5 s. V hre 3 : 3 a 
6 : 6 tvorili 52,2 %, resp. 46,9 % zo všetkých rozohier, pričom v PH 2 : 2 
len 21,1 %. Na druhej strane najdlhšiu rozohru sme zaznamenali v hre 2 : 2 
(39,4 s), kde aj priemerná dĺžka rozohier bola najdlhšia (8 s), pričom 
v ostatných hodnotených hrách ich priemerný čas bol len o necelú sekundu 
kratší (7,2 s).  
Príčinu môžeme hľadať vo veľkosti ihriska, kde v hre 2 : 2 na ihrisku širo-
kom 3 m a dlhom 6 m prihráva väčšinu lôpt, v uvádzanom postavení, len 
jeden hráč v poli. Útočiace družstvo tak má väčšie možnosti umiestniť lop-
tu do nekrytého priestoru, kde brániaci hráč už nedokáže adekvátne zarea-
govať a rozohra končí. Na druhej strane ak útočiaci hráč neumiestni loptu 
do voľného priestoru nevzniká  tu problém so súčinnosťou kto bude hrať 
prvú loptu, aká môže nastať v PH 3 : 3, resp. vo VH a brániaci hráč loptu 
ľahšie spracuje.  
 

Dĺžka trvania rozohry PH 2 : 2 PH 3 : 3 VH 6 : 6 
Do 5 s 21,8 52,2 46,9 
Do 10 s 55,1 25,0 34,7 
Do 15 s 16,7 11,4 12,2 
Nad 15 s 6,4 11,4 6,2 
Max. dĺžka rozohry (s) 39,4 36,1 25,0 
Priemerná dĺžka rozohry 8,0 7,2 7,2 

Tabuľka 1   Dĺžka trvania rozohier v jednotlivých hrách 
 
4.2 Participácia hráčov na hernom výkone družstva 
Participáciu hráčov na hernom výkone družstva hodnotíme frekvenciou 
kontaktov jednotlivých hráčov s loptou vyjadrenú priemerným, minimál-
nym, maximálnym počtom kontaktov hráča s loptou, variačným rozpätím a 
podielom medzi maximálnymi a minimálnymi hodnotami. Výsledky uvá-
dzame v tabuľke 2. Priemerné hodnoty počtu kontaktov hráčov s loptou 
medzi hrou 2 : 2 a 6 : 6 ukazujú v priemere na trojnásobný nárast hodnôt 
v prospech hry 2 : 2. V hre 6 : 6 bol hráč za 15 min trvajúci zápas 
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v priemere v kontakte s loptou približne len 1 – krát za minútu. Aktívnejší 
hráči v hre 6 : 6 boli skoro 3 – krát častejšie v kontakte s loptou ako slabší, 
resp. menej aktívni. Ukazuje sa, že čím je menší počet hráčov, tým naras-
tá celková herná aktivita všetkých hráčov vyjadrená variačným rozpätím 
ale hlavne veľkosťou podielu medzi maximálnymi a minimálnymi hodno-
tami v jednotlivých hrách. 
 

Ukazovatele PH 2 : 2 PH 3 : 3 VH 6 : 6 
Priemerný počet odbití na hráča 61,4 45,2 20,7 
Minimum 55 36 12 
Maximum 71 60 32 
Variačné rozpätie 16 24 20 
Max/Min 1,29 1,67 2,67 

Tabuľka 2  Frekvencia počtu odbití hráča v jednotlivých hrách v dĺžke tr-
vania 15 min 

 
4.3 Frekvencia jednotlivých techník odbíjania pri jednotlivých HČJ 

využívaných  v jednotlivých hrách 
Vo výskume sme hodnotili aj techniku realizácie jednotlivých HČJ a ich 
frekvenciu v jednotlivých hrách.  
 
4.3.1 Príjem podania 
Vo všetkých hrách dominovala pri príjme podania technika odbíjania bag-
rom. Domnievame sa, že vyššie zastúpenie odbíjania prstami pri VH je 
ovplyvnené možnosťou podávať len zdola, kde let lopty je pomalší. 
V zastúpení iných techník prevládalo odbitie nohou, ktoré sa ukazuje ako 
najúčinnejšia technika odbitia krátkych lôpt letiacich od súpera u sledova-
ných probantov. 
 

Techniky odbíjania PH 2 : 2  (%) PH 3 : 3   (%) VH 6 : 6   (%) 
Obojručne zhora    9,7 16,8 20,8 
Obojručne zdola    84,8 80,7 76,2 
Iné 5,5 2,5 3,0 

Tabuľka 3  Relatívna početnosť zastúpenia jednotlivých techník odbíjania 
pri príjme podania v jednotlivých hrách 

 
 
4.3.2 Nahrávka 
Podobne ako pri príjme podania i pri nahrávke bola dominujúca vo všet-
kých hrách jedna technika odbíjania, v tomto prípade odbíjanie obojručne 
zhora – prstami. Na základe subjektívneho pozorovania treba povedať, že 
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tami v jednotlivých hrách. 
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Variačné rozpätie 16 24 20 
Max/Min 1,29 1,67 2,67 

Tabuľka 2  Frekvencia počtu odbití hráča v jednotlivých hrách v dĺžke tr-
vania 15 min 

 
4.3 Frekvencia jednotlivých techník odbíjania pri jednotlivých HČJ 

využívaných  v jednotlivých hrách 
Vo výskume sme hodnotili aj techniku realizácie jednotlivých HČJ a ich 
frekvenciu v jednotlivých hrách.  
 
4.3.1 Príjem podania 
Vo všetkých hrách dominovala pri príjme podania technika odbíjania bag-
rom. Domnievame sa, že vyššie zastúpenie odbíjania prstami pri VH je 
ovplyvnené možnosťou podávať len zdola, kde let lopty je pomalší. 
V zastúpení iných techník prevládalo odbitie nohou, ktoré sa ukazuje ako 
najúčinnejšia technika odbitia krátkych lôpt letiacich od súpera u sledova-
ných probantov. 
 

Techniky odbíjania PH 2 : 2  (%) PH 3 : 3   (%) VH 6 : 6   (%) 
Obojručne zhora    9,7 16,8 20,8 
Obojručne zdola    84,8 80,7 76,2 
Iné 5,5 2,5 3,0 

Tabuľka 3  Relatívna početnosť zastúpenia jednotlivých techník odbíjania 
pri príjme podania v jednotlivých hrách 

 
 
4.3.2 Nahrávka 
Podobne ako pri príjme podania i pri nahrávke bola dominujúca vo všet-
kých hrách jedna technika odbíjania, v tomto prípade odbíjanie obojručne 
zhora – prstami. Na základe subjektívneho pozorovania treba povedať, že 
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v hre 2 : 2 prevládalo odbíjanie v priamom smere, resp. pod veľmi ostrým 
uhlom, kde nahrávka najčastejšie smerovala od siete k smerom k zadnému 
hráčovi. V PH 3 : 3 a VH pri nahrávke sa jednalo o odbitie pod uhlom so 
snahou nahrať presne k sieti. 
 

Techniky odbíjania PH 2 : 2  (%) PH 3 : 3   (%) VH 6 : 6   (%) 
Obojručne zhora    82,8 83,2 77,6 
Obojručne zdola    16,4 15,3 22,2 
Iné 0,8 1,5 0,2 

Tabuľka 4  Relatívna početnosť zastúpenia jednotlivých techník odbíjania 
pri nahrávke v jednotlivých hrách 

 
4.3.3 Útočný úder 
Vo všetkých hrách bola približne polovica útočných úderov realizovaná 
jednoruč nad hlavou zo zeme, smečom, ulievkou, lobom alebo drajvom. So 
zväčšovaním ihriska narastal podiel úderov vo výskoku, ktorý bol už vo 
VH dominujúci (40 %). V prípravných hrách sme zistili vyšší podiel menej 
účinných úderov zo zeme, čo bolo spôsobené s najväčšou pravdepodobnos-
ťou nepresnosťou nahrávky a predovšetkým v PH 2:2 s náročnosťou zlade-
nia prihrávky s následným útokom toho istého hráča. Vo všetkých sledova-
ných hrách sme pri útoku zistili vysoký podiel odbití obojručne zhora, kto-
ré probanti najčastejšie využívali po nepresných nahrávkach a v PH aj ako, 
na tejto výkonnostnej úrovni, stále najúčinnejšiu formu realizácie presne 
umiestnených odbití na relatívne malej ploche ihriska. 
 

Druh útočného úderu PH 2 : 2  (%) PH 3 : 3   (%) VH 6 : 6   (%)
Smeč, ulievka, lob, drajv 19,2 26,2 40,0 
Jednoruč nad hlavou zo zeme 25,8 29,2 19,1 
Odbitie obojručne zhora 35,5 31,4 26,2 
Iné 9,5 13,2 14,7 
Tabuľka 5 Relatívna početnosť zastúpenia jednotlivých druhov útočného 

úderu v jednotlivých hrách 
 
4.3.4 Blok 
Zisťovali sme relatívnu početnosť bránenia na sieti útokov súpera bez blo-
ku a s využitím bloku (jednoblok, dvojblok). Na základe doterajších skúse-
ností sme sa domnievali, že blok bude najmenej využívanou HČJ v hre na 
tejto výkonnostnej úrovni, čo nami zistené výsledky potvrdili. Bránenie 
blokom tvorilo približne 40 % z celkového počtu útokov súpera. 
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Druh bloku PH 2 : 2  (%) PH 3 : 3   (%) VH 6 : 6   (%) 

Bez bloku 61,2 58,9 60,2 
Jednoblok, dvojblok 38,8 41,1 39,8 
Počet útokov  325 356 166 

Tabuľka 6  Relatívna početnosť zastúpenia obrany na sieti s blokom a bez 
bloku v jednotlivých hrách 

 
4.3.5 Obrana v poli – vyberanie lôpt 
Vo všetkých hrách dominovala pri vyberaní lôpt v poli technika odbíjania 
bagrom, ktorá sa ukazuje ako najvhodnejšou technikou pri odbíjaní lôpt 
nižšie letiacich na i vedľa hráča, pri smečoch. Domnievame sa, že najvyššie 
zastúpenie odbíjania bagrom vo VH je spôsobené práve častejším využítím 
smeča pri útoku.V zastúpení iných techník prevládalo odbitie nohou, ktoré 
sa ukazuje ako najúčinnejšia technika odbitia krátkych lôpt letiacich od sú-
pera u sledovaných probantov podobne ako pri príjme podania. Otázne je 
ako by riešili tieto herné situácie dievčatá. 
 

Techniky odbíjania PH 2 : 2  (%) PH 3 : 3   (%) VH 6 : 6   (%)
Obojručne zhora  - prsty 26,2 37,5 23,8 
Obojručne zdola - bager  65,5 59,6 71,4 
Iné 8,3 2,9 4,8 

Tabuľka 7 Relatívna početnosť zastúpenia jednotlivých techník odbíjania 
pri obrane v poli v jednotlivých hrách 
 
5. Závery práce a odporúčania pre prax 
Analýza vybraných parametrov herného výkonu v PH 2 : 2, 3 : 3 a VH 6 : 6 
potvrdila doterajšie empirické poznatky o význame prípravných hier 
v učebnom procese. Dĺžka trvania rozohier, používané techniky odbíjania 
v jednotlivých HČJ v PH zodpovedajú štruktúre hry 6 : 6. Frekvencia kon-
taktu s loptou u jednotlivých hráčov je však v hre 2 : 2 až tri – krát a v hre 3 
: 3 dva – krát vyššia ako v hre 6 : 6. Ukazuje sa, že čím je menší počet hrá-
čov, tým narastá celková herná aktivita všetkých hráčov. 
Na základe doterajších poznatkov vo využívaní PH s menším počtom hrá-
čov a výsledkov nášho pozorovania doporučujeme vo výuke volejbalu: 
- využívať PH 2 : 2 pri zručnosti žiakov udržať loptu v hre odbíjaním o-

bojručne zhora a zdola v priamom smere  
- veľkosť ihriska v PH 2 : 2 je najvhodnejšia 3 x 6 m. Pri širšom ihrisku je 

obtiažne prihrávať len jedným hráčom. V tomto prípade by bolo vhod-
nejšie postavenie s dvomi hráčmi v poli vedľa seba. Pri kratšom ihrisku 
môžeme počítať s obmedzením útočných úderov vo väčšine rozohier len 
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na prebitie lopty odbitím obojručne zhora vo výskoku s následným 
spracovaním lopty odbitím obojručne zhora 

- zakončenie útoku je možné úlohovať v postupnosti: odbitie zhora, odbi-
tie zhora vo výskoku, smeč (lob, drajv, ulievka) 

- využívať PH 3 : 3 pri zručnosti žiakov odbíjať loptu do iného smeru 
- doporučujeme pri PH 3 : 3 veľkosť ihriska 4,5 x 6 m 
- vo fáze zdokonaľovania HČJ, vybraných útočných a obraných herných 

kombinácií je možné použiť väčšie plochy a iné základné postavenia 
hráčov v PH 2 : 2 a 3 : 3 než aké uvádzame v našom výskume napr. 4,5 
x 6, resp. 6 x 6 m i väčšie 

- pri vyššom počte žiakov môžeme používať tzv. pozdĺžnu sieť, resp. len 
povraz upevnený po stranách telocvične 

- osvedčila sa súťaživá forma hry hraná na čas, predovšetkým z organi-
začných dôvodov 

- družstvá ktoré hrajú proti sebe by mali byť výkonnostne vyrovnané 
- vo vyučovacom procese obmedziť vlastnú hru na úkor väčšieho objemu 

prípravných hier. 
 
Literatúra: 
Kaplan, O.: Účinnost vybraných metodicko – organizačných forem ve vyu-
čování volejbalu. Těl. Vých. Mlád., 59, 1993. 
Majerský, O.: Vyučovanie volejbalu na stredných školách v novom projek-
te telesnej výchovy. Těl. Vých. Mlád., 50, 1984. 
Zapletalová, L. -  Přidal, V.: Didaktika volejbalu. Bratislava, UK 1997. 
Zapletalová, L. -  Přidal, V.: Volejbal. Učebné texty pre školenia trénerov 
1. triedy. Bratislava. Mačura 2001. 
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SÚČASNÉ MOŽNOSTI HODNOTENIA HERNÉHO 

VÝKONU V  ĽADOVOM  HOKEJI 
 

PaedDr. Igor TÓTH, Ph.D., Katedra hier Fakulty telesnej výchovy 
a športu Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko, 
toth@fsport.uniba.sk, itoth@slovanet.sk 
 
Kľúčové slová: ľadový hokej, herný výkon, hodnotenie, brankár, hráč 

 
RESUMÉ: Retrospektívny výskum trval od roku 1987 až do roku 2000. 
Zamerali sme sa v ňom na hodnotenie herného výkonu brankárov a hráčov 
vo veku od 10 rokov do 17 rokov. 
 
Úvod 
 
Problém tzv. komplexnosti resp. objektivizácie hodnotenia herného výkonu 
bude v metodike v ľadového hokeja pravdepodobne problém trvalý. Na zá-
klade niekoľkých kvantitatívnych a  kvalitatívnych charakteristík herného 
výkonu mladých hokejistov chceme poukázať na význam z hľadiska mož-
ností objektivizácie herného výkonu v súčasnosti. Chceme, aby sa 
v budúcnosti zvýšila poznateľnosť diagnostického procesu v danej proble-
matike. Nato, aby sme mohli objektivizovať výkonnosť hokejistov sme 
museli použiť nasledujúce metódy. 
 
Cieľ 
Poukázať na súčasné možnosti hodnotenia herného výkonu v ľadovom ho-
keji na Slovensku. 
 
Úlohy 
1. Realizovať hodnotenie herného výkonu 10-17 ročných hráčov ľadového 

hokeja. 
2. Navrhnuté hodnotenie herného výkonu mladých hokejistov realizovať 

dlhodobo od roku 1987 do roku 2000. 
3. Objektivizovať hodnotenie herného výkonu brankárov a hráčov kvanti-

tatívnymi a kvalitatívnymi hernými charakteristikami.  
4. Navrhnúť závery pre diagnostický proces v mládežníckom ľadovom 

hokeji. 
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Použité metódy 
 

Metóda pozorovania (priama alebo nepriama) - pozorovali sme kvantita-
tívne a kvalitatívne javy spojené s herným výkonom brankárov, obrancov a 
útočníkov. Išlo o priame pozorovanie, keď pozorovateľ bezprostredne na 
zápase pozoroval skúmané javy a procesy súvisiace s výkonnosťou hráčov. 
Pri pozorovaní herného výkonu sme sa snažili vnímať a chápať výkon hrá-
čov s prihliadnutím na ich vekovú a výkonnostnú úroveň. Nepriame pozo-
rovanie (analýza videozáznamu) sme realizovali zriedkavo, len vo výni-
močných prípadoch. Stalo sa tak pri neúčasti niektorého z pozorovateľov 
na pozorovaní (napr. ochorenie, vážne rodinné dôvody) v zápase. 
 

Metóda porovnávania - snažili sme sa o porovnávanie vlastných predstáv 
a expertízneho hodnotenia herného výkonu, ktoré bolo určené štandartnými 
kritériami v škálovaní pre kritické posudzovanie herného výkonu hráčov. 
Porovnávali sme s našimi vedomosťami a skúsenosťami kvality u jedného 
hráča alebo medzi viacerými hráčmi. 
 

Metóda posudzovania a škálovania (tzv. expertízna) tvorila najvýznam-
nejší diagnostický prostriedok. Po skončení každého hokejového stretnutia 
najprv pozorovatelia vykonali odborné posudzovanie výkonnosti (do 60. 
minút každý individuálne). Na zaradenie herných kvalít individuálneho 
herného výkonu jednotlivých posudzovateľov v päťstupnicovej škále sme 
použili zostupnú ordinálnu (poradovú) stupnicu. Relatívna hodnota (vý-
sledný ukazovateľ) bola kvalitatívnym vyjadrením úrovne subjektívneho 
posúdenia troch expertov (Co – hlavný tréner, A1 – prvý asistent a  A2 – 
druhý asistent trénera). Konečné objektivizovanie názoru troch posudzova-
teľov na výkon hráčov v rámci celej metodiky výskumu vykonával hlavný 
tréner; a to zaradením výsledného ukazovateľa do patričnej škály 
v zbernom hárku (viď príloha, tabuľky 3c, 4). 
 

Metóda písomného záznamu realizovaná formou technického zápisu zo 
stretnutia je pri hodnotení herného výkonu metódou najštandardnejšou a 
najstaršou. V súčasnosti jej chýba vyššia objektívnosť hodnotenia, je iba 
kvantitatívna a zameraná iba na finálne zručnosti a herné činnosti ako: gól, 
asistencia na gól, kladná a záporná účasť na góle. Tento záznamový hárok 
sme nahradili súčasným a nami navrhnutým formulárom, ktorý je kom-
plexnejší (viď obrázok 5). 
Techniku zápisu do tohto dokumentu a Expertízny záznam zo stretnutia 
(viď príloha, tabuľky 3a-c, 4) sme uplatňovali v 13 ročnom období, aby 
sme dosiahli efektívnejšie možnosti posudzovania hernej výkonnosti bran-
károv aj hráčov pre ľadový hokej.  
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SCHÉMA  SÚČASNÉHO  HODNOTENIA  HERNÉHO  VÝKONU 
HOKEJISTOV 
 
Obrázok 1: Schéma realizácie hodnotenia výkonu hokejistov podľa Tótha 

(2003) 
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Výsledky  
Zaznamenávali sme frekvenciu jednotlivých herných charakteristík do na-
sledujúcich zberných hárkov:  

• brankára (tabuľka 1), 
• hráča – obrancu a útočníka  (tabuľka 2), 
 

Tabuľka 1:  Vysvetlivky štatistických skratiek zo záznamového hárku pre 
herné charakteristiky herného výkonu  hokejového brankára 

Údaje Charakt. Záznam P. Št. skr. Vysvetlenie štatistických skratiek 
1 VZ počet všetkých mikrozápasových štartov 
2 V  počet víťazných mikrozápasov 
3 R počet remízových mikrozápasov 
4 P počet prehraných mikroezápasov 
5 %MIK % úspešnosti mikrozápasovej bilancie 
6 K+ kladná účasť na mikrotápasoch 
7 Z - záporná účasť na mikrozápasoch 
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8 ∑± rozdiel v skóre účastí na mikrozápasoch 
9 MIN počet odchytaných minút stretnutia 

10 STRE počet striel súpera na brankára 
11 OG počet obdržaných gólov 
12 ZAS počet úspešných zásahov 
13 G/1Z priemer obdržaných gólov v stretnutí Gut,1967 
14 %ÚS % úspešnosť zásahov v stretnutí  (Gut,1967) 
15 KOEFb koeficient herného výkonu brankára (Gut,1967) 
16 TR počet trestných minút v stretnutí 
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17 Z:0 počet stretnutí bez obdržaného gólu 
18 NPV verbálne hodnotenie – nadpriemerný výkon 
19 LP verbálne hodnotenie – lepší výkon 
20 PRV verbálne hodnotenie – priemerný výkon 
21 HP verbálne hodnotenie – horší  výkon 
22 PPV verbálne hodnotenie – podpriemerný výkon Tr
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23 ABSB absolútne bodové hodnotenie výkonu (18-22) 
 
Brankár  -  spôsob vyhodnotenia údajov 
Do záznamového hárku (príloha, tabuľka 3 a–c) sme zaznamenávali frek-
venciu výskytov jednotlivých herných charakteristík. Herné charakteristiky  
boli rozdelené na 2 základné časti. Kvantitatívne herné charakteristiky (zá-
kladné) sme dokázali analyzovať z technického zápisu hokejového stretnu-
tia. Delili sa na záznam hernej štatistiky z:  
• výsledku hernej štatistiky mikrozápasu hokejového brankára (tabuľka 

3a a 4, ukazovatele 1-8), 
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23 ABSB absolútne bodové hodnotenie výkonu (18-22) 
 
Brankár  -  spôsob vyhodnotenia údajov 
Do záznamového hárku (príloha, tabuľka 3 a–c) sme zaznamenávali frek-
venciu výskytov jednotlivých herných charakteristík. Herné charakteristiky  
boli rozdelené na 2 základné časti. Kvantitatívne herné charakteristiky (zá-
kladné) sme dokázali analyzovať z technického zápisu hokejového stretnu-
tia. Delili sa na záznam hernej štatistiky z:  
• výsledku hernej štatistiky mikrozápasu hokejového brankára (tabuľka 

3a a 4, ukazovatele 1-8), 
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• výsledku hernej štatistiky zápasu hokejového brankára (tabuľka 3b a 4, 
ukazovatele 9–17). 

Kvalitatívne charakteristiky, ktoré sme dokázali analyzovať z expertízneho 
záznamu zo stretnutia, predstavovali frekvencie výskytov verbálneho hod-
notenia herného výkonu vychádzajúceho zo záznamu expertíznych údajov 
troch posudzovateľov v hokejovom mikrozápase alebo v celom hokejovom 
zápase (tabuľka 3c a 4, ukazovatele 18–22). 
V rámci získavania frekvencií jednotlivých herných charakteristík sme vy-
hodnocovali pre našu evidenciu tieto štatisticky dôležité ukazovatele hernej 
produktivity z nasledujúcich herných charakteristík: 
A.   zo záznamu hernej štatistiky z mikrostretnutia: 

• percentuálna úspešnosť mikrozápasovej bilancie, %MIK (ukazovateľ 
5),  

B.   zo záznamu hernej štatistiky zo strebnutia: 
• priemer obdržaných gólov na strebnutie, G/1Z (ukazovateľ 13), 
• percentuálna úspešnosť zásahov v stretnutí, %ÚS (ukazovateľ 14), 
• koeficient herného výkonu brankára, KOEFb (ukazovateľ 15), 

C.   z expertízneho záznamu zo stretnutia: 
• aAbsolútne bodové hodnotenie výkonu, ABSB (ukazovateľ 23). 

 
Percentuálna úspešnosť mikrozápasovej bilancie, %MIK (ukazovateľ 
5) – vzorec: 
%MIK  =  ( ( (Vx2)+(Rx1)+(Px0) )  x 100 ) :  (VZ x 2) = výsledok % 
Priemer obdržaných gólov na strebnutie, G/1Z (ukazovateľ 13)  -  vzo-
rec : 
G/1Z = OG : ( MIN : 60*) = výsledok  
Percentuálna úspešnosť zásahov v stretnutí, %ÚS (ukazovateľ 14)  -  
vzorec : 
% ÚS =   ( ZAS x 100 ) : STR =  výsledok % 
Koeficient herného výkonu brankára, KOEFb (ukazovateľ 15)  -  vzo-
rec : 
KOEFb = (G/1Z) x (100 –  %ÚS) =  výsledok  
Absolútne bodové hodnotenie herného výkonu, ABSB (ukazovateľ 23) 
- vzorec:  
ABSB = [(4x(NPV)) + (3x(LP)) + (2x(PRV)) + (1x (HP)) + (0x(PPV))] = 
expertízne body 
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Hokejový hráč   -  záznam údajov 
Tabuľka 2:  Vysvetlivky štatistických skratiek zo záznamového hárku pre 

herné charakteristiky herného výkonu  hráča ľadového hoke-
ja 

Údaje Charak- 
teristika 

Záznam P. Štat. 
Skr. 

Vysvetlenie štatistických skratiek 
( počet = frekvencia  kritických prípadov) 

1 PT počet (štartov) odohraných tretín 
2 G počet strelených gólov 
3 A počet nahrávok (asistencií) na gól 
4 K+ kladná účasť pri strelenom góle 
5 Z- záporná účasť pri obdržanom góle 
6 tr2 počet trestov (vylúčení) na 2 minúty 
7 tr5 počet trestov (vylúčení) na 5 minúty 
8 tr10 počet trestov (vylúčení) na 10 minúty 
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9 dkz počet trestov do konca zápasu 
10 NPV verbálne hodnotenie – nadpriemerný výkon 
11 LP verbálne hodnotenie – lepší výkon 
12 PRV verbálne hodnotenie – priemerný výkon 
13 HP verbálne hodnotenie – horší  výkon 
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14 PPV verbálne hodnotenie – podpriemerný výkon 
Herná produktivita 15 AbsB absolútne bodové hodnotenie výkonu  (1+14) Výsledok 
Herná výkonnosť 16 IIHV index individ. herného výkonu  ((1+14) / 1) 

 
Hokejový hráč   -  spôsob vyhodnotenia údajov 
Do záznamového hárku (príloha, tabuľka 4) sme zaznamenávali frekvenciu 
výskytov jednotlivých herných charakteristík. Herné charakteristiky  boli 
rozdelené na 2 základné časti: 
1. kvantitatívne herné charakteristiky - základné charakteristiky nášho vý-

skumu, ktoré sme dokázali analyzovať z  technického zápisu hokejové-
ho stretnutia. (ukazovateľ 1-5 a 6-9). Ukazovatele 1-5 znamenali pre 
hráča „pozitívne“ bodovanie pre hráča. Ukazovatele 6-9 znamenali pre 
hráča „negatívne“ bodovanie. Každý ukazovateľ mal pridelenú určitú 
bodovú hodnotu, 

2. kvalitatívne charakteristiky, ktoré sme dokázali analyzovať 
z expertízneho záznamu zo stretnutia, predstavovali frekvencie výsky-
tov verbálneho hodnotenia herného výkonu (ukazovateľ 10-14) vychá-
dzajúceho zo záznamu expertíznych údajov 3 posudzovateľov v hokejo-
vom zápase, respektívne jeho častí (tretiny, striedania a podobne).  

Jednotlivé frekvencie herných charakteristík sme získavali z  písomného 
záznamu hernej štatistiky zo stretnutia a z expertízneho záznamu zo stret-
nutia.  
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Hokejový hráč   -  záznam údajov 
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A. herná produktivita (absolútna hodnota) 
• absolútne bodové hodnotenie herného výkonu, ABSB (ukazovateľ 

15):  
B. herná výkonnosť (relatívna hodnota) 

• herná výkonnosť – index individuálneho herného výkonu, I-IHV (u-
kazovateľ 16): 

Tieto štatisticky dôležité výsledky hernej produktivity a herného výkonu 
sme vyhodnocovali nasledovne: 
 
Absolútne bodové hodnotenie herného výkonu, ABSB (ukazovateľ 15) 
- vzorec:  
ABSB  =  [(PT) + (2xG) + (2xA) + (K+) – (Z-)] + [((2x(tr-2)) + (5x(tr-5)) + 
(10x(tr-10)) + (20x(dkz-20))] + [(4x(NPV)) + (3x(LP)) + (2x(PRV)) + (1x 
(HP)) + (0x(PPV))] = výsledok  
Index individuálneho herného výkonu, I-IHV (ukazovateľ 16) – vzo-
rec: 
Index IHV  =  [ [ [(PT) + (2xG) + (2xA) + (K+) – (Z-)] + [((2x(tr-2)) + 
(5x(tr-5)) + (10x(tr-10)) + (20x(dkz-20))] + [(4x(NPV)) + (3x(LP)) + 
(2x(PRV)) + (1x (HP)) + (0x(PPV))] ] : PT  ] =  výsledok  
 
Tvorba posudzovacej škály a jej verbálneho popisu  
Maximálnu pozornosť sme venovali konštrukcií posudzovacej škály, jej 
kvalite, ako aj technickým prostriedkom jej záznamu. Na diagnostiku kvalít 
individuálneho herného výkonu sme si zvolili päťstupnicovú škálu. V nej 
sme použili zostupnú ordinálnu (poradovú) stupnicu od 4 bodov po 0 bo-
dov. Pri celkovej potrebe bodovania v jednotlivých škálach (kvantitatívne 
a kvalitatívne herné charakteristiky) sme vychádzali z nami zvolených a 
stanovených štandard (vid obrázok 3) pre brankárov (bodkovaná šípka) 
a pre hráčov (prerušovaná šípka). Štandardy popisu verbálneho hodnotenia 
kvality hernej výkonnosti u brankárov a  hráčov nám umožnili vykonávať 
expertízne hodnotenie za nemenných – štandartných podmienok (viď obrá-
zok 4), čím sme objektivizovali podmienky nášho dlhodobého pozorova-
nia. 
      V súčasnom hodnotení herného výkonu išlo tak o celkový špecifický 
herný imidž hráča utvorený integráciou herných činností jednotlivcov, spo-
lupráce hráčov a družstva ako celku. Komplexný herný prejav hráčov 
(Tóth, 2003) bol výsledkom individuálneho a tímového herného výkonu, v 
ktorom sme zaviedli evidenciu expertízneho bodového hodnotenia herného 
výkonu.  
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Obrázok  2: Verbálny popis hodnotiacej škály pre expertízne pozorovanie 
Škála Pozorovanie hráča Herný prejav  - verbálny popis hráča:  „Hráč ... 
4 body NPV Vplyv na výkon Dominantný hráč – osobnosť  v kolektíve kľúčová 

- kondícia a výkon kondične zvláda zápas bez problémov – natrénovaný. 
- technika a výkon  bez technických. chýb, úspešne realizuje a rieši  herné 

situácie.  
- taktika a výkon hrá agresívne, vyberá a realizuje správne činnosti v hre. 
- psychika a výkon bez negatívnych reakcií  v zápase, koncentrovaný. 
- disciplína a výkon maximálne bez faulov (čisto) a herne disciplinovane. 
- kolektív a výkon pre kolektívny úspech, je prínosom pre kolektív (aj seba). 
- tvorivosť a výkon zvláda všetky kritické herné situácie originálne, tvorivo. 

nadpriemerný 
výkon 
 
 

- aktivita a výkon celoplošne  účelne a aktívne, s max. nasadením a chuťou. 
3 body LP Vplyv na výkon Konštruktívny hráč - osobnosť  v  tíme patrí k ťahúňom  

- kondícia a výkon kondične zvláda zápas bez väčších  problémov. 
- technika a výkon  s menšími technickými chybami,  úspešný v HSi . 
- taktika a výkon dobre, vyberá a realizuje správne činnosti – podporuje 

hru. 
- psychika a výkon bez väčších  negatívnych reakcií  v zápase, vnímavý. 
- disciplína a výkon bez zbytočných faulov a dodržuje hernú disciplínu. 
- kolektív a výkon pre kolektívny úspech, býva prínosom pre kolektív i seba. 
- tvorivosť a výkon zvláda kritické herné situácie, rieši  vynaliezavo. 

lepší priemer  
výkon  
 

- aktivita a výkon pomerne  aktívne a vždy  prejavuje odhodlanie a snahu. 
2 body PRV Vplyv na výkon Žiadúci hráč - osobnosť tvoriaca určité jadro, silu tímu  

- kondícia a výkon prejavujú sa postupné kondičné nedostatky. 
- technika a výkon  s technickými chybami, striedavo úspešný v riešení  HSi. 
- taktika a výkon priemerne, pokúša sa o správne činnosti – „hľadá sa“. 
- psychika a výkon s občasnými negatívnymi reakciami v zápase. 
- disciplína a výkon občas herne nedisciplinovane, používa  netaktické fauly. 
- kolektív a výkon pre kolektívny úspech, býva prínosom pre seba i kolektív. 
- tvorivosť a výkon zvláda herné situácie  štandartne, rieši stereotypne. 

priemerný  
výkon 

- aktivita a výkon s veľkou snahou, so striedavým efektom, menej aktívne 
1 bod  HP Vplyv na výkon Potrebný  hráč – v kolektíve skôr bojujúci o svoje miesto 

- kondícia a výkon prejavujú sa väčšie kondičné nedostatky. 
- technika a výkon  s väčšími technickými chybami, menej úspešný v HSi. 
- taktika a výkon uspokojivo, selektuje len známe činnosti,„prizerá sa hre“ 
- psychika a výkon s častými negatívnymi reakciami, náladový. 
- disciplína a výkon často herne  nedisciplinovane, používa  pravidelné  fauly 
- kolektív a výkon pre osobný úspech, nemusí byť prínosom pre kolektív. 
- tvorivosť a výkon zvláda iba vybrané herné situácie, rieši rutinne. 

horší  
priemer 

- aktivita a výkon málo aktívne, ožije v priaznivých vývinových situáciách  
0 - bodov PPV Vplyv na výkon Nutný hráč – dotvára zloženie „striedačky“a náhradníkov 

- kondícia a výkon kondične zápas nezvláda, hrá s problémami. 
- technika a výkon  s veľkými technickými chybami ,často  neúspešne realizu-

je herné situácie. 
- taktika a výkon hrá neuspokojivo a vyberá nesprávne herné činnosti  
- psychika a výkon s veľkými  negatívnymi reakciami v zápase, rozladený. 
- disciplína a výkon maximálne herne nedisciplinovane, veľa oslabuje tím. 
- kolektív a výkon pre osobný úspech, nie je prínosom ani pre seba. 
- tvorivosť a výkon nezvláda väčšinu herných situácií, netvorí. 

podpriemerný  
výkon 

- aktivita a výkon veľmi pasívne a často vopred tendenčne rezignuje. 
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Zhrnutie – bodové hodnoty pre štrukturálnu analýzu herného výkonu  
brankárov a hráčov 
Obrázok 3: Štrukturálna analýza posudzovacej škály v pridelených bodoch 

- hodnotenie brankárov (bodkovaná šípka) a hráčov (čiarkova-
ná šípka) 
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      Zo štrukturálnej analýzy jednotlivých herných charakteristík v nami vy-
tvorenej škále vyplývali  nasledujúce  bodové hodnoty, viď obrázok 4. 
 
Obrázok 4: Bodové hodnoty v jednotlivých škálových položkách 
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Zhrnutie – bodové hodnoty pre štrukturálnu analýzu herného výkonu  
brankárov a hráčov 
Obrázok 3: Štrukturálna analýza posudzovacej škály v pridelených bodoch 

- hodnotenie brankárov (bodkovaná šípka) a hráčov (čiarkova-
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Obrázok 5: Vzor súčasného písomného záznamu hernej štatistiky zo stret-

nutia (Tóth, 2003) 
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V našich výsledkoch pod pojmom herná charakteristika v ľadovom hokeji 
rozumieme niekoľko kvantitatívnych i kvalitatívnych znakov hernej vý-
konnosti hráča (teda aj brankára); ich vzájomnú kombináciu, ktoré sa dajú 
zaraďovať, odborne posúdiť a hodnotiť. Herné charakteristiky pomáhajú 
odhaľovať často zložité znaky výkonnosti brankárov a hráčov na ľade v zá-
pase. Je to určitý spôsob ich herného konania, predovšetkým založený na 
herných činnostiach a zručnostiach. Herný výkon chápeme medzi 1. a 2. 
úrovňou podľa modelu štruktúry športového výkonu z roku 1983 autorov 
Hohmanna, Bracka. 
 
 
 
Závery  

1. Pozorovatelia (členovia úzkeho realizačného tímu - hlavný tréner, 
prvý asistent trénera, druhý asistent trénera) tvorili dlhodobý team 
expertov. 

2. Pozorovanie bude vždy závislé od pozorovacích schopností trénerov 
- expertov, od zvolených metodík a techník pozorovania, od ich skú-
seností v pozorovaní, hlavne od predmetu  pozorovania, teda od her-
nej úrovne hráčov. 

3. Ak má byť výsledok pozorovania a porovnávania herného výkonu čo 
najviacej objektívny, tak sa snažme dosiahnuť resp. analyzovať  čo 
najvyšší  počet prípadov herného výkonu na jednotlivých postoch 
hráčov (v našom prípade až vyše 220 000). 

4. Posudzovacie škály sme využili preto, lebo v doterajšej metodike 
hodnotenia (kvantitatívnej) herného výkonu v ľadovom hokeji sa vo 
všeobecnosti v nijakej literatúre nevyskytli. 

5. Posudzovacie škály nám pomáhali predovšetkým identifikovať kva-
litatívne rysy hráčov v ľadovom hokeji – požiadavky súčasného ho-
keja (čo je vždy veľmi obtiažne).  

6. Z retrospektívneho hľadiska nám umožnili vytvoriť orientačné nor-
my výkonnosti pre  hráča reprezentanta (brankár, obrancovia 
a útočníci). 

7. Najmä v mládežníckom hokeji - v diagnostickom procese hernej vý-
konnosti mladých brankárov nie je nevyhnutné aplikovať herné cha-
rakteristiky ako:  priemer gólov na zápas, percentuálna úspešnosť zá-
sahov a koeficient výkonnosti v zápase. Veľmi vysoká suplicita her-
ného výkonu (potvrdená aj signifikantnosťou)  je s percentuálnou 
úspešnosťou v mikrozápasoch (%MIK) a nulovým skóre (Z:0). 

8. Z ďalších výsledkov vyplýva, že v diagnostickom procese hernej vý-
konnosti mladých hráčov nie je nevyhnutné aplikovať herné charak-
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teristiky ako:  kanadské bodovanie, počet gólov a asistencií na gól. 
Veľmi vysoká suplicita (potvrdená aj signifikantnosťou)  je s abso-
lútnym (ABSB) i  relatívnym bodovým ziskom (index I-HV) 
v prepočte na počet odohraných tretín zápasu. 

9. Súčasné poznatky z výskumu sa dajú využiť pre potreby metodické-
ho i reprezentačného oddelenia SZĽH; ďalej na prednášky a školenia 
zo špecializácie ĽH na FTVŠ.  

 
Zusammenfasung: 
Retrospektive semilongitudinale Forschung dauerte von dem Jahre 1987 
bis zum Jahre 2000. Wir haben unsere Aufmerksamkeit auf die 
Spielleistung von Eishockey Torhüter im Alter von 10 bis zu 17 Jahren 
eingestellt. 
 

Literatúra 
HOHMANN, A., BRACK, R. 1983.  Theoretische Aspekte der Leistun-
gsdiagnostik im  Sportspiel. In: Leistungssport, 1983, vol. 13, no. 2, s. 5-10. 
X 
TÓTH, I. 2003. Herný výkon 10 až 17 ročných hráčov ľadového hokeja 
z hľadiska kvantitatívnych a kvalitatívnych herných charakteristík. [Dizer-
tačná práca ], FTVŠ UK, Bratislava, 2003, 149 s. 
 
 
 
Príloha 
 
Brankár - spôsob vyhodnocovania primárnych údajov znázorňuje zázna-
mový hárok (tabuľka 3 a–c) podľa Tótha (2003) 
 
Tabuľka 3a:  Záznamový hárok pre herné charakteristiky herného výkonu 

(HV) brankára  
Zdroj dát Brankár – záznamová časť 1 
Ukazovateľ HV 1 2 3 4 5 6 7 8 
Charakteristiky Kvantitatívne herné charakteristiky 
Štatistika/údaje Záznam hernej štatistiky z mikrostretnutia (stretnutia) 
Legenda  VZ V R P %MIK K+ Z - ∑± 
Brankár 1         
Brankár 2         
Brankár 3         
Brankár 4         
 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 1 
 

52

 

teristiky ako:  kanadské bodovanie, počet gólov a asistencií na gól. 
Veľmi vysoká suplicita (potvrdená aj signifikantnosťou)  je s abso-
lútnym (ABSB) i  relatívnym bodovým ziskom (index I-HV) 
v prepočte na počet odohraných tretín zápasu. 

9. Súčasné poznatky z výskumu sa dajú využiť pre potreby metodické-
ho i reprezentačného oddelenia SZĽH; ďalej na prednášky a školenia 
zo špecializácie ĽH na FTVŠ.  

 
Zusammenfasung: 
Retrospektive semilongitudinale Forschung dauerte von dem Jahre 1987 
bis zum Jahre 2000. Wir haben unsere Aufmerksamkeit auf die 
Spielleistung von Eishockey Torhüter im Alter von 10 bis zu 17 Jahren 
eingestellt. 
 

Literatúra 
HOHMANN, A., BRACK, R. 1983.  Theoretische Aspekte der Leistun-
gsdiagnostik im  Sportspiel. In: Leistungssport, 1983, vol. 13, no. 2, s. 5-10. 
X 
TÓTH, I. 2003. Herný výkon 10 až 17 ročných hráčov ľadového hokeja 
z hľadiska kvantitatívnych a kvalitatívnych herných charakteristík. [Dizer-
tačná práca ], FTVŠ UK, Bratislava, 2003, 149 s. 
 
 
 
Príloha 
 
Brankár - spôsob vyhodnocovania primárnych údajov znázorňuje zázna-
mový hárok (tabuľka 3 a–c) podľa Tótha (2003) 
 
Tabuľka 3a:  Záznamový hárok pre herné charakteristiky herného výkonu 

(HV) brankára  
Zdroj dát Brankár – záznamová časť 1 
Ukazovateľ HV 1 2 3 4 5 6 7 8 
Charakteristiky Kvantitatívne herné charakteristiky 
Štatistika/údaje Záznam hernej štatistiky z mikrostretnutia (stretnutia) 
Legenda  VZ V R P %MIK K+ Z - ∑± 
Brankár 1         
Brankár 2         
Brankár 3         
Brankár 4         
 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 1 
 

 
53

 
 
Tabuľka 3b (pokračovanie): Záznamový hárok pre herné charakteristiky 

HV brankára 
Zdroj dát Brankár – záznamová časť 2 
Ukazovateľ HV 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Charakteristiky Kvantitatívne herné charakteristiky 
Štatistika - údaje Záznam hernej štatistiky zo stretnutia  
Legenda  MIN STRE OG ZAS G/1Z %ÚS KOEFb TR Z:0 
Brankár 1          
Brankár 2          
Brankár 3          
Brankár 4          
 
 
 
Tabuľka 3c (dokončenie): Záznamový hárok pre herné charakteristiky 

herného výkonu (HV) brankára – expertíza 
Zdroj dát Tréneri  posudzovatelia – záznamová časť 3 
Ukazovateľ HV 18 19 20 21 22 23 
Charakteristiky Kvalitatívne herné charakteristiky 
Štatistika - údaje Expertízny záznam zo stretnutia 
Legenda NPV LP PRV HP PPV ABSB 
Brankár 1       
Brankár 2       
Brankár 3       
Brankár 4       
 
Hráč (obranca, útočník, aj všeobecne) - spôsob vyhodnocovania primár-
nych údajov znázorňuje záznamový hárok (tabuľka 4)  
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Tabuľka 4: Záznamový hárok pre pozorované herné charakteristiky hrá-
čov (Tóth, 2003) 

Zdroj dát hráč (1) posudzovatelia (3) výsledok 
Ukazovateľ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Herné  
charakterist. Kvantitatívne herné charakteristiky Kvalitatívne  

herné charakteristiky 
Štatistika –  
údaje Záznam hernej štatistiky zo stretnutia Expertízny záznam zo 

stretnutia 
Prostriedok technický zápis stretnutia expertíza - škálovanie H

er
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Viď príloha A B C D E F G H I J K L M N O P 
Legenda  PT G A K+ Z- tr2 tr5 tr10 dkz NPV LP PRV HP PPV 
Body 1 2 2 1 -1 -2 -5 -10 -20 4 3 2 1 0 

Abs.
body

Index
IHV 

Obrancovia                 
Hráč 1 - 8                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Útočníci                 
Hráč 1 - 12                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Všeobecne                 
Hráči 1 - 20                 
                 
Spolu                 
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INTRAINDIVIDUÁLNE SLEDOVANIE VPLYVU 

VYBRANÝCH TRÉNINGOVÝCH PROSTRIEDKOV 
NA POHYBOVÚ VÝKONNOST  BASKETBALISTU 

 
 
Pavol Horička - Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovenská repub-
lika 
 
Kľúčové slová: tréningové prostriedky, tréningový plán, zaťaženie, pohy-

bová výkonnosť, testovanie 
 
Úvod 
    Zmyslom tréningového zaťažovania je adaptácia organizmu na pod-
mienky záťaže v stretnutí. Z toho vyplýva požiadavka analogického zaťa-
žovania v tréningu, ktoré je  simulované a vytvára základný fyzický poten-
ciál hráča.  
Adaptácia organizmu prebieha pôsobením vybraných tréningových pros-
triedkov. Je nutné ich charakterizovať ako jeden systém, v ktorom sa tieto 
zložky navzájom ovplyvňujú a podmieňujú a tvoria základ vonkajších čini-
teľov pôsobiacich na jednotlivca z hľadiska herného výkonu. Základné 
špecifické prostriedky športového tréningu sa opierajú o systém tréningo-
vých cvičení. Okrem toho sa do tohto systému začleňujú súťaže a niektoré 
doplnkové faktory umocňujúce vplyv tréningu alebo urýchľujúce regenerá-
ciu.  
Zmena empirickej podstaty športu v histórii viedla k zámernému formova-
niu širokej škály vlastností a schopností športovca, smerujúcemu k jeho 
výkonu. 
Je podmienený komplexnou dispozičnou štruktúrou, ktorá sa navonok pre-
javuje ako súhrn osvojených herných činností integrovaných do hry celého 
družstva. Má svoje bioenergetické, biomechanické  a psychické determi-
nanty. Jednu z najdôležitejších funkcií má úroveň rozvoja všeobecných 
a špeciálnych pohybových schopností a hráčskych zručností. 
Všeobecné pohybové schopnosti a špeciálne basketbalové zručnosti teda 
tvoria základ herného výkonu z hľadiska jednotlivca i celého družstva. Zo 
športovej praxe je známe, že úroveň športovej výkonnosti je limitovaná 
mnohými činiteľmi, z ktorých sú najdôležitejšie somatické, funkčné 
a motorické predpoklady, trénovateľnosť  športovca, tempo rastu technic-
kej a taktickej vyspelosti, motivácia a psychická stabilita. Existuje medzi 
nimi vzájomná podmienenosť a dynamika ich štruktúry.  
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K základným pohybovým schopnostiam nevyhnutným v každom športe 
patria silové, rýchlostné, vytrvalostné, koordinačné a ostatné vlastnosti. Ich 
podrobnej štruktúre sa venoval Zaciorskij (1970),  ktorý definuje najmä 
mnohostranné prejavy jednotlivých schopností. Dynamická charakteristika 
prejavu tela v basketbale vyvoláva potrebu komplexnej dispozičnej štruktú-
ry schopností.   
K stanoveniu efektívnej odozvy organizmu  na tréningové zaťaženie je pot-
rebné definovať jeho účinnosť a chápať ju ako rozhodujúci činiteľ. Účin-
nosťou tréningového zaťaženia v rôznych športových odvetviach sa zaobe-
ralo množstvo autorov (Tomajko, 1978; Hlasica 1988; Ďuračka, 1989). 
Ďuračka (1989) porovnával vplyv účinnosti zaťaženia vzhľadom na zmeny 
všeobecnej a špeciálnej výkonnosti v šiestich dorasteneckých družstvách. 
Poukázal na súvislosť medzi aplikovaným zaťažením (prostriedkami) 
a pohybovou výkonnosťou hráčov. 
Matvejev  (1982) vo svojej výskumnej práci ilustroval závislosť kumula-
tívneho efektu tréningu od počtu tréningových jednotiek v čase. Najväčšie 
výkonnostné prírastky boli zaznamenané v skupine, kde boli tréningové 
jednotky zaraďované pri neúplnej obnove výkonnosti. Celková tendencia 
zmien sa prejavila v rýchlejšom tempe rastu výkonnosti. Potvrdila sa tiež 
priama úmernosť a nelineárny charakter medzi objemom a výkonom. Po 
prekročení efektívneho objemu zaťaženia dochádza k stagnácii alebo do-
konca poklesu výkonnosti. 
Intraindividuálnym sledovaním účinnosti tréningového zaťaženia sa zaobe-
rá aj  Ďuračka – Záhorec (1994). Upozorňujú na rozdiely medzi štruktúrou 
tréningového zaťaženia a zmenami v kritériách jeho účinnosti u mládeže 
a dospelých a na rôznych úrovniach výkonnosti. 
V našej práci sme sledovali celú obsahovú štruktúru tréningového procesu 
vrátane všetkých jeho zložiek, ktoré nie sú vždy totožné so systematikou 
herných činností, ale pokúsili sme sa o jej podrobnejšie členenie. Zamerali 
sme sa viac na obsahovú stránku ako na organizačné formy. 
 
Cieľ práce 
     Cieľom práce je prispieť k riešeniu problematiky hodnotenia účinnosti 
vplyvu tréningových prostriedkov na zmeny všeobecnej a špeciálnej pohy-
bovej výkonnosti a stanoviť mieru efektivity vplyvu týchto prostriedkov na 
jednotlivé ukazovatele výkonnosti. 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 1 
 

56

 

K základným pohybovým schopnostiam nevyhnutným v každom športe 
patria silové, rýchlostné, vytrvalostné, koordinačné a ostatné vlastnosti. Ich 
podrobnej štruktúre sa venoval Zaciorskij (1970),  ktorý definuje najmä 
mnohostranné prejavy jednotlivých schopností. Dynamická charakteristika 
prejavu tela v basketbale vyvoláva potrebu komplexnej dispozičnej štruktú-
ry schopností.   
K stanoveniu efektívnej odozvy organizmu  na tréningové zaťaženie je pot-
rebné definovať jeho účinnosť a chápať ju ako rozhodujúci činiteľ. Účin-
nosťou tréningového zaťaženia v rôznych športových odvetviach sa zaobe-
ralo množstvo autorov (Tomajko, 1978; Hlasica 1988; Ďuračka, 1989). 
Ďuračka (1989) porovnával vplyv účinnosti zaťaženia vzhľadom na zmeny 
všeobecnej a špeciálnej výkonnosti v šiestich dorasteneckých družstvách. 
Poukázal na súvislosť medzi aplikovaným zaťažením (prostriedkami) 
a pohybovou výkonnosťou hráčov. 
Matvejev  (1982) vo svojej výskumnej práci ilustroval závislosť kumula-
tívneho efektu tréningu od počtu tréningových jednotiek v čase. Najväčšie 
výkonnostné prírastky boli zaznamenané v skupine, kde boli tréningové 
jednotky zaraďované pri neúplnej obnove výkonnosti. Celková tendencia 
zmien sa prejavila v rýchlejšom tempe rastu výkonnosti. Potvrdila sa tiež 
priama úmernosť a nelineárny charakter medzi objemom a výkonom. Po 
prekročení efektívneho objemu zaťaženia dochádza k stagnácii alebo do-
konca poklesu výkonnosti. 
Intraindividuálnym sledovaním účinnosti tréningového zaťaženia sa zaobe-
rá aj  Ďuračka – Záhorec (1994). Upozorňujú na rozdiely medzi štruktúrou 
tréningového zaťaženia a zmenami v kritériách jeho účinnosti u mládeže 
a dospelých a na rôznych úrovniach výkonnosti. 
V našej práci sme sledovali celú obsahovú štruktúru tréningového procesu 
vrátane všetkých jeho zložiek, ktoré nie sú vždy totožné so systematikou 
herných činností, ale pokúsili sme sa o jej podrobnejšie členenie. Zamerali 
sme sa viac na obsahovú stránku ako na organizačné formy. 
 
Cieľ práce 
     Cieľom práce je prispieť k riešeniu problematiky hodnotenia účinnosti 
vplyvu tréningových prostriedkov na zmeny všeobecnej a špeciálnej pohy-
bovej výkonnosti a stanoviť mieru efektivity vplyvu týchto prostriedkov na 
jednotlivé ukazovatele výkonnosti. 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 1 
 

 
57

Úlohy 
Z hľadiska cieľov práce sme stanovili nasledovné úlohy: 
 
Úloha 1 
Použiť batériu testov a prostredníctvom nich zistiť úroveň všeobecnej 
a špeciálnej pohybovej výkonnosti basketbalistu vo vybranom týždennom 
mikrocykle hlavného súťažného obdobia. 
 
Úloha 2 
Charakterizovať diferencovanú štruktúru tréningového zaťaženia ako vý-
chodisko pre posúdenie miery jeho vplyvu na zmeny všeobecnej 
a špeciálnej pohybovej výkonnosti.  
 
Úloha 3 
Porovnať zmeny v objeme a štruktúre tréningového zaťaženia v týždennom 
mikrocykle so zmenami všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti 
v danom mikrocykle.  
Metodika práce 
 
Charakteristika probanda 
Nami sledovaný proband bol reprezentant Slovenska B. T. narodený 16. 8. 
1983 v Nitre. Jeho telesná hmotnosť bola na začiatku výskumu 106 kg a na 
konci 105 kg. Telesná výška bola na začiatku hlavného obdobia rovnako 
ako na konci104 cm. 
Na začiatku hlavného súťažného obdobia sa podrobil spiroergometrickému 
vyšetreniu v Ústave telovýchovného lekárstva vo  Fakultnej nemocnici 
v Bratislave. Zistené dispozičné hodnoty uvádzame v tabuľke č. 1. 
 
Tabuľka č. 1  Výsledky spiroergometrického vyšetrenia 
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B. T. 204,0 106,0 9,4  9:48 12,2 8,5 592055,8535,87 165 142 129
 
 
▲ Aeróbna kapacita porovnaná s populáciou daného veku a pohlavia 
(%) 
  
S pravidelným basketbalovým tréningom začal ako 10 ročný v športovom 
klube Slávia SPU Nitra. V mládežníckych kategóriách trénoval pod vede-
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ním troch trénerov. V súťažnom ročníku 2002/2003 a 2003/2004 ho viedol 
tréner družstva mužov a súčasne reprezentačný tréner PaedDr. Ľubomír 
Urban. V uvedených súťažných ročníkoch v ktorých sme vykonávali pred-
výskum a výskum hral B. T. najvyššiu basketbalovú súťaž na Slovensku – 
Extraligu mužov na hráčskej pozícii center. 

Metódy zisťovania empirických údajov 
 
Metódy zisťovania empirických údajov  
Pred začiatkom súťažného ročníka 2003/2004 boli vo všeobecnej miere 
stanovené ciele a úlohy tréningového procesu, tréningové prostriedky, for-
my, metódy, veľkosť zaťaženia, počty a poradie prípravných zápasov 
a obsah regeneračných procedúr. Všetky uvedené ukazovatele boli zazna-
menávané s nevyhnutnou mierou detajlizácie v tréningovom denníku na 
úrovni denných a týždňových mikrocyklov. Tréningový denník obsahoval 
popis činnosti, dĺžku trvania prípadne interval odpočinku, intenzitu činnos-
ti, počet opakovaní a ďalšie potrebné informácie. 
Na testovanie pohybovej výkonnosti sme použili batériu 8 všeobecných 
a špeciálnych motorických testov, ktoré sme realizovali na konci každého 
mikrocyklu. 
 
1. Rufierova skúška ( faktor rovnovážnej vytrvalosti) 
2. Člnkový beh 10 x 5 m (faktor bežeckej rýchlosti)  
3. Skok do diaľky z miesta ( faktor výbušnej sily dolných končatín )  
4. Hod plnou loptou ( faktor absolútnej sily)  
5. Ľah – sed ( faktor dynamickej sily brušného svalstva)  
6. Streľba na čas ( vo výskoku) 
7. Streľba TH 
8. Dribling (slalomový dribling)  
 
Na spracovanie a vyhodnotenie jednotlivých parametrov sme použili  
– základné štatistické charakteristiky polohy a rozptylu  

( aritmetický priemer – x¯, smerodajná odchýlka – s , variačné rozpätie 
– vr), 

– testované významnosti rozdielov rozptylov a stredných hodnôt (t – test) 

Výsledky práce 
Vzhľadom na skutočnosť, že uvedený výskum stále prebieha, neuvádzame 
súhrnné výsledky skúmania. Pre využitie v športovej praxi  však uvádzame 
hodnotenie týždenného mikrocyklu I.  od 22.9. 2003 do 26.9.2003. 
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Tabuľka č. 2  Tréningový mikrocyklus I. 

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota NedeľaMikrocyklus I. 
22.9.2003 23.9.03 24.9.03 25.9.03 26.9.03 27.9.03 28.9.03

A.  Herné činnosti  jednotlivca  

Obranné činnosti 
Čas / minúty 

Obranný pohyb (čas - t) 6 5  5 7   
Bránenie hráča s loptou a bez 
lopty 15 5 6 8 7   
Bránenie podkošového hráča  5 6  10    
Obranné doskakovanie  4 4  8 4   
Odstavovanie  6 3  3    
Bránenie v situácii 2 : 1   8 4  5   
Útočné činnosti        
Uvoľňovanie sa s loptou a bez 
lopty 16 17  7 4   
Prihrávky na mieste a v pohybe 3 4 6 8 10   
Vedenie lopty – dribling  2 7      
Streľba trestných hodov  2 5 3     
Streľba z miesta        
Streľba vo výskoku     2 27  18 15   
Streľba po driblingu  14  6 6   
Útočné doskakovanie  12 6  4 5   
Clonenie   7  6    
 

B.  Herné kombinácie        
Obranné kombinácie        
Zdvojovanie     6    
Preberanie     6    
Bránenie proti početnej preva-
he útočníkov 3:2, 4:3, 5:4 (čas - 
t)     4  2   
Prekĺzavanie  5       
Útočné kombinácie        
Založené na individuálnom u-
voľnení   5  6    
Založené na clonení  5 15  4    
Založené na inej činnosti než 
clonenie     8    
Pri početnej prevahe útočníkov   8  6   
C. Herné systémy        
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Obranné herné systémy        
Osobná obrana    10    
Zónová obrana    25     
Pressing – osobný         
Pressing zónový   8     
Útočné herné systémy        
Postupný útok  –  proti osobnej 
obrane   23  20    
Postupný útok proti zónovej 
obrane   10     
Signál     13   
Rýchly protiútok (čas - t) 5 10 12  2   
Prípravná hra (čas - t)  5  6 9    
D. Pohyb. schopnosti        
Silové schopnosti 60       
Rozvoj statickej sily         
Rozvoj dynamickej sily    60     
Rýchlostné schopnosti        
Rozvoj bežeckej rýchlosti     6    
Vytrvalostné schopnosti         
Rozvoj všeobecnej vytrvalosti         
Koordinačné schopnosti        
Rozvoj kordinačných schop-
ností    5 5   
E. Doplnk.ukazovatele        
Doplnkové športy         
Majstrovské stretnutie (počet, 
odohratý čas - t)      23min  
Strečing  8 5 5 5 7 20  
Regenerácia  – masáž   10    7  
Psychologická príprava      8 20  
Sauna  60 175 157 168 106 32  
Počet odpočink. dní        1 

Celkový čas zaťaženia  159 175 157 168 106 32  
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Výsledky práce 
 
Tabuľka 3   Testy všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti 

Rufierova 
skúška 

Skok z 
miesta 

Člnkový 
beh/s. Ľah-sed

Hod plnou 
loptou 

Streľba 30 
sek. 

Trestné ho-
dy 

Slalomový 
dribling/s.

70+125+76-
200/1=7,1 241 cm 16,89 49 14,03 15/9 30/25 11,02 

 

V ostatnom období sa objavili progresívne koncepcie procesov osvojovania 
si schopností, zručností a vedomostí a systém ich riadenia (Warren, Chap-
man – 2002). Naším zámerom bolo prispieť  k týmto poznatkom a rozšíriť 
ich najmä po kvalitatívnej stránke v záujme kultivácie herného výkonu.  
V tejto súvislosti predpokladáme nasledujúce závery: 
 
A/ Charakter a úroveň všeobecných pohybových schopností a špeciálnych 

zručností sú rozhodujúce činitele herného výkonu a determinujú ho 
z intraindividuálneho aj z interindividuálneho pohľadu. 

B/ Charakter zaťaženia (objem, štruktúra, intenzita) je rozhodujúci inter-
venčný podnet adaptačných zmien organizmu v športovom tréningu 
a spoľahlivým indikátorom efektivity tréningového zaťaženia. 

C/  Zmeny pohybovej výkonnosti v čase (mikrocykly) nie sú náhodné, ale 
reagujú na zmeny štruktúry zaťaženia. Zmeny štruktúry zaťaženia 
vyvolávajú časový efekt na zmeny pohybovej výkonnosti. Tréningo-
vý proces možno považovať za efektívny ak tieto zmeny vykazujú 
stabilný a progresívny trend. 

 
SUMMARY: 
The paper deals with intra individual observation of training means 
influence on changes of motion efficiency in basketball. In the paper there 
are evaluated  character and measure of training load influence (structure 
and volume of training process) on changes of general and specific 
readiness of a basketball player. 
 
Keywords: Training process, intra individual observation of training, tests 
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POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ A HODNOTENIE 

ÚROVNE KONDIČNÝCH A KOORDINAČNÝCH 
SCHOPNOSTÍ MLADÝCH BASKETBALISTOV 

 

Ľubor Tománek – Ladislava Doležajová - FTVŠ UK Bratislava 

Kľúčové slová: telesný rozvoj, pohybová výkonnosť, kondičné a koordi-
načné schopnosti 

 
Úvod 

Súčasný výkonnostný a vrcholový basketbal charakterizuje vysoká 
športová výkonnosť, dokonalá technika až virtuozita, náročnosť súťaží, 
ktoré kladú vysoké požiadavky na kondično - koordinačnú, psychickú, 
technickú a taktickú stránku každého jednotlivca. 

V štruktúre športového výkonu basketbalistu majú nezastupiteľné 
miesto okrem kondičných aj koordinačné schopnosti. Koordinačné schop-
nosti sa neprejavujú izolovane, ale vždy v úzkej spojitosti s kondičnými 
schopnosťami a psychickými vlastnosťami. V štruktúre športového výkonu 
sa koordinačné schopnosti spravidla priraďujú k faktoru športovej techniky. 
Mangi – Jokl – Dayton (1987) stanovili podiel jednotlivých pohybových 
schopností na športovom výkone v basketbale na základe štvorbodovej 
stupnice nasledovne: aeróbna vytrvalosť 3, rýchlostné schopnosti 3, silové 
schopnosti 2, anaeróbna – špeciálna vytrvalosť 3, ohybnosť 2, koordinačné 
schopnosti 4. Podľa autorov Dobrý – Velenský (1987) tvorí pri výbere ta-
lentov podiel koordinačných schopností až 50% z celkového výkonu. 
Z uvedeného prehľadu vyplýva, že v tréningovom procese mládeže by tré-
neri mali klásť dôraz na rozvoj jednotlivých koordinačných schopností a 
tým zabezpečiť ich vyššiu úroveň vzhľadom k hodnoteniu populácie. Vý-
sledky výskumov napr. (Glasauer – Nieber, 1999; Argaj, 2001; Lednický – 
Koštial – Sedláček – Dremmelová, 2002) ale nasvedčujú, že v tréningu detí 
a mládeže sa venuje tejto problematike omnoho menej pozornosti ako si 
zasluhuje. 
 
Cieľ 

Cieľom príspevku je posúdiť úroveň kondičných a koordinačných 
schopností mladých basketbalistov. 
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Úlohy 
1. Zistiť hodnotu telesnej výšky basketbalistov a porovnať ich 

s populáciou. 
2. Porovnať úroveň pohybovej výkonnosti v testoch kondičného charakte-

ru našich probandov s dostupnými normami pre športovcov rovnakého 
veku. 

3. Porovnať úroveň pripravenosti v testoch koordinačných schopností 
v porovnaní s populáciou. 

 
Metodika 

Výskumný súbor tvorili mladí 12 – 15 roční basketbalisti z Bratisla-
vy (n = 21), ktorí už väčšinou absolvovali 2 – 5 ročný tréningový proces. 
Meranie a testovanie pohybových schopností sme uskutočnili po skončení 
súťažnej časti v máji a júni 2003. Testovania jednotlivých kondičných 
schopností sa nezúčastnili vždy všetci hráči a preto nie sú údaje v tabuľke 
uvedené. Pri testovaní koordinačných schopností bola účasť basketbalistov 
vyššia. V tab. 1 uvádzame údaje jednotlivých hráčov – rok narodenia a vý-
sledky merania (telesnej výšky) a testovania jednotlivých pohybových 
schopností. Prognózu hráčov v dospelosti, podľa aktuálnej telesnej výšky, 
sme prepočítali podľa autorov Nikoliča a Paranosiča (1980) Na úroveň pri-
pravenosti sme usudzovali na základe výsledkov v nasledujúcich kondič-
ných testoch: člnkový beh 10 x 5 m – bežecká rýchlosť so zmenami smeru 
(10 x 5 m), podľa Eurofitu Moravec-Kampmiler-Sedláček a kol. (1996), 
skok do diaľky z miesta – výbušná sila dolných končatín (SDDM) podľa 
Briľ (1980), člnkový vytrvalostný beh – vytrvalostná bežecká schopnosť 
(ČVB) podľa Eurofitu Moravec-Kampmiler-Sedláček a kol. (1996) - 
VO2max prepočítané podľa Brewer a kol. (1988), hod plnou loptou – vý-
bušná sila horných končatín (HPL) podľa Briľ (1980), kľuky a zhyby - vy-
trvalosť v sile horných končatín podľa Bube – Feck – Stűbler - Trogsch 
(1996). Úroveň výkonnosti v kinesteticko – diferenciačnej schopnosti (KD) 
sme ohodnotili podľa Ljacha (1988) a priestorovo – orientačnej schopnosti 
(PO) podľa Šimoneka ml. (1998). 
 
Výsledky a diskusia 

Jedným z rozhodujúcich kritérií skladby hráčskeho kolektívu 
v basketbale je ukazovateľ telesnej výšky. Odporúčané hodnoty pre jednot-
livé hráčske posty, ktoré zodpovedajú európskym požiadavkám sú vysoké. 
Od rozohrávača 186,5 cm až po podkošového hráča s priemerom 199,8 cm 
(Trnovský, 1997). V hodnotení telesnej výšky nášho súboru vychádzame 
z vývinových trendov populácie autorov Šelingerová – Šelinger – Medeko-
vá (1997). Ak porovnáme priemerné hodnoty telesnej výšky jednotlivých 
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ročníkov populácie s naším súborom, zisťujeme, že hráči sú vyšší ako je 
priemer populácie. Podľa hodnotenia autorov takmer polovica súboru bas-
ketbalistov spadá do vývinových kriviek priemeru a polovica do nadprie-
meru až výrazného nadpriemeru. Pri hodnotení telesnej výšky sledovaných 
basketbalistov je potrebné zohľadniť aj prognózu konečnej výšky tela na 
základe aktuálnej výšky tela v momente merania. Podľa Nikoliča a Parano-
siča (1980) .je percentuálna hodnota pre 12 ročných 84,2%, 13 ročných 
87,3% , 14 ročných 91,5% a 15 ročných 96,1%. Vypočítanú telesnú výšku 
hráčov v dospelosti uvádzame v tab. 1. 

Na základe zistených výsledkov konštatujeme, že v danom súbore sa 
nachádzajú jedinci podľa telesnej výšky aj vývinovo nadpriemerní. Pri 
koncovom posudzovaní je však potrebné zohľadniť aj prognózu konečnej 
výšky tela každého hráča. 

Rozhodujúcim kritériom pre rast športovej výkonnosti hráča sú po-
hybové predpoklady, ktoré umožňujú na vysokej úrovni realizovať vše-
obecné a špeciálne pohybové schopnosti realizované v hre. To znamená, že 
už mladí hráči by mali mať vyššiu úroveň kondičnej pripravenosti ako je 
hodnotenie populácie, alebo je v zhode s normami pre športovcov jednotli-
vých vekových kategórií. 

Nami hodnotené kondičné schopnosti súboru však ukazujú, že mladí 
basketbalisti nepreukázali vo všetkých hodnotených testoch vyššiu úroveň 
pripravenosti. V rýchlostnom testu 10 x 5 m (10x5m) dosiahli lepšie vý-
sledky ako je priemer populácie. Pretože nemáme v tomto testu normy pre 
športovcov, vysvetlenie lepšieho výsledku hľadáme vo vyššej úrovni rých-
lostných a koordinačných schopností, ale aj skúsenostiach pri brzdení a 
zmenách smeru pohybu v herných činnostiach. 

Posúdenie výkonnosti hráčov v skoku do diaľky z miesta (SDDM) 
sme urobili podľa Briľa (1980), ktorý uvádza pre mladých basketbalistov 
nasledujúce ukazovatele: 12 rokov – 225 cm, 14 rokov – 231 cm, resp. 16 
rokov – 241 cm. V tomto teste takmer polovica basketbalistov nedosiahla 
uvedené normy, ktoré sú stanovené pre jednotlivé vekové kategórie basket-
balistov. Príčiny nižšej výkonnosti možno hľadať vo viacero faktoroch. 

Ak posudzujeme úroveň aeróbnej schopnosti, hodnotenú člnkovým 
vytrvalostným behom (ČVB) z Eurofitu, zisťujeme u hráčov vyššie name-
rané hodnoty pre jednotlivé vekové kategórie ako uvádzajú priemery popu-
lácie (Moravec – Kampmiller – Sedláček a kol.,1996). Po prepočítaní počtu 
úsekov na VO2max podľa hodnotenia populácie Brewera a kol. (1988) zis-
ťujeme variačné rozpätie hodnôt VO2max od 33,3 – 49,7 ml.kg-1.min-1. Pri 
posudzovaní je potrebné vziať do úvahy, že hodnota maximálnej spotreby 
kyslíka je geneticky podmienená a jej rozvoj sa pohybuje v rozmedzí 10 – 
35% (závisí to od počiatočného vstupu, frekvencie podnetov apod.). Podľa 
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autorov sú hodnoty VO2max vrcholových basketbalistov 52 - 57 ml.kg-

1.min-1, a preto je z uvedených dôvodov potrebná vysoká vstupná hodnota 
tohoto ukazovateľa. 

Pri hodnotení výbušnej sily horných končatín testom hod plnou lop-
tou (HPL) sme zistili nízku úroveň kondičnej pripravenosti. Autor Briľ a 
kol. (1988) stanovili normy s 3 kg plnou loptou pre 12 ročných 10, 52 cm 
resp. 16 ročných 11,63 cm. Nami sledovaný súbor sa nepriblížil k týmto 
normám ani pri realizácii tohoto testu s 2 kg plnou loptou. Ak posudzujeme 
výkonnosť súboru v testoch kľuky a zhyby podľa Bube – Feck – Stűbler - 
Trogsch (1996), konštatujeme zasa u  basketbalistov veľmi slabú kondičnú 
úroveň pripravenosti. Autori odporúčajú pre vekové obdobie 12 – 13 a 14 – 
15 rokov nasledovné hodnoty. V zhyboch 5 resp. 6 opakovaní a kľukoch je 
pre obidve kategórie počet opakovaní rovnaký – 7. Aj keď sú potrebné pri 
realizácii týchto testov motivácia a vôľové úsilie, vyznieva opäť hodnote-
nie sledovaných hráčov až na niektorých jednotlivcov ako podpriemerné. 
Zistili sme nízku úroveň pohybovej výkonnosti v testoch kondičného cha-
rakteru našich probandov s dostupnými normami pre športovcov rovnakého 
veku (okrem testu 10 x 5 m). 
Pri hodnotení úrovne výkonnosti v testoch koordinačných schopností pred-
pokladáme ich vyššiu úroveň ako prezentuje populácia. Vzhľadom k tomu, 
že doposiaľ neexistujú špeciálne normy pre športovcov resp. basketbalis-
tov, hodnotíme dosiahnutú úroveň koordinačnej pripravenosti na základe 
porovnania s normami populácie. V testovacej batérii sme otestovali dva 
limitujúce koordinačné prejavy. Úroveň výkonnosti v kinesteticko – dife-
renciačnej schopnosti (KD) sme ohodnotili podľa Ljacha (1988) a priesto-
rovo – orientačnej schopnosti (PO) podľa Šimoneka ml. (1998). Výsledky a 
ohodnotenie jednotlivcov uvádzame v  tab. 1. Na základe noriem pre popu-
láciu sme obodovali u každého  jeho výkon a podľa veku jednotlivca sme 
mu priradili odpovedajúcu bodovú stupnicu (1 – najlepší, 5 – najhorší). Pri 
hodnotení oboch testov je potrebné vziať do úvahy 5 bodovú škálu Ljacha 
(1988) a 4 bodovú u Šimoneka ml. (1998) a tým aj iné smerodajné odchýl-
ky autorov. 
Pri hodnotení a porovnaní výsledkov v testoch kinesteticko – diferenciačnej 
schopnosti s normami populácie konštatujeme, až na niekoľko jednotliv-
cov, priemernú až nízku úroveň  koordinačnej výkonnosti. V hádzaní na 
presne stanovený cieľ hráči preukázali veľkú nepresnosť s veľkým variač-
ným rozpätím. Výsledok hodnotenia hráčov v tomto koordinačnom prejave 
nasvedčuje na nízku zameranosť cvičení v tréningovom procese. V hodno-
tení výsledkov v priestorovo–orientačnom teste konštatujeme  mierne vyš-
šiu výkonnosť hráčov. Tento koordinačný test je viacej sýtený aj kondič-
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nými predpokladmi, a tak lepšia výkonnosť hráčov môže byť zapríčinená aj 
vyššou výkonnosťou v rýchlostných prejavoch. 
Konštatujeme, že sme nezistili vyššiu úroveň pripravenosti v limitujúcich 
koordinačných prejavoch v porovnaní s populáciou rovnakého veku. 
 
Závery 
1. Súbor potvrdil vyššiu hodnotu v ukazovateli telesnej výšky ako populá-

cia. Je potrebné klásť väčšie nároky pri výbere uchádzačov na ukazova-
teľ telesnej výšky vzhľadom na súčasné požiadavky basketbalu. Pri 
hodnotení je potrebné zobrať do úvahy prognózu konečnej výšky tela na 
základe aktuálnej výšky tela v momente merania. 

2. Nami sledovaný súbor nepotvrdil vo všetkých kondičných testoch vyš-
šiu úroveň pripravenosti. Predovšetkým vo výbušnej a vytrvalostnej sile 
horných končatín vidíme veľké rezervy v tréningovom procese mladých 
hráčov. 

3. V hodnotení dvoch limitujúcich koordinačných prejavov sme zistili 
priemernú až nízku úroveň výkonnosti. Príčiny nízkej pripravenosti mô-
žu spočívať v nedostatočnej frekvencii podnetov v predchádzajúcom 
tréningovom procese ako aj skutočnosť, že hráči sa nachádzajú v období 
puberty, kedy dochádza podľa niektorých autorov k zhoršeniu jemnej 
koordinácie. 

4. Je potrebné vziať do úvahy úzke prepojenie koordinačných schopností 
s komplexom kondičných schopností a vyššiu úroveň koordinačných 
schopností, ktoré vytvárajú predpoklad efektívnejšieho riadenia pohy-
bových činností. 

5. Pri súčasnej generácii športovcov musíme zohľadniť nižšiu pohybovú 
pripravenosť ako dôsledok úrovne telesnej výchovy na základných 
a stredných školách, ale aj pomerne široké spektrum rôznych záujmov 
(televízia, mobil, počítač), ktoré predchádzajúcim generáciám neboli 
dostupné. 
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Tab. 1 Charakteristika basketbalistov v ukazovateľoch veku, telesnej výšky 

a pohybových schopností. 
 

Meno
Rok 

narodenia
TV 

[cm]

TV - 
predp. 
[cm]

10x5m 
[s]

SDDM 
[cm]

ČVB 
(n)

VO2max     

[ml.kg-1.min-1]
HPL 
[m]

Kľuky 
(n)

Zhyby 
(n) KD Hodn. PO Hodn.

A. M. 1988 180 187,3 17,2 223 82 43,9 9,2 0 0 84,6 3 7,0 1
G. D. 1988 175 182,1 17,5 234 97 49,6 10,5 3
G. T. 1990 170 194,7 6,2 0 0 109,2 5 8,0 2
K. M. 1990 173 198,2 188 60 36,7
K. I. 1989 167 182,5 16,7 221 88 45,8 2 1 79,3 3 6,3 1
K. M1. 1990 169,5 194,2 18,3 218 65 38,1 7,1 0 0 113,5 5 7,2 2
L. L. 1988 186 193,5 8,6 66,9 2 6,2 1
M. E. 1989 182 198,9 18,1 212 68 39,2 7,3 3 1,5 87,5 4 7,6 2
M. J. 1988 183,5 190,9 17,7 241 72 40,5 7,8 4 1 59,5 1 7,1 2
M. M. 1989 172 188 16,9 234 80 43,3 9,2 4,5 7 103,6 5 6,6 2
M. D. 1988 180 187,3 16,6 240 86 45,2 8,8 1 6 95,1 3 7,1 3
P. F. 1989 182 198,9 2 1
S. V. 1989 183 200 8,3 1 1 93,2 5
R. M. 1990 167 191,3 16,4 210 84 44,5 7 65,3 3 11,4 3
R. R. 1990 169,5 194,2 19 204 57 35,3 0 1 90,5 5 7,1 1
M. M. 1989 173 189,1 17,2 205 63 37,4 6,6 76,3 3 10,6 3
D. P. 1989 162 177 17,1 206 80 43,3 6,4 0 0 44,1 1 6,7 2
D. D. 1988 163 169,6 16,6 225 61 36,7
K. M2. 1988 189,5 197,2 18 235 85 44,8
M. J. 1988 177 184,2 17,5 201 99 49,7 7,8 1 0,5 69,1 2 6,3 2
K. A. 1991 170,5 202,5 17,4 209 51 33,3 0 0 8,1 2  
 
Literatúra 
1. Argaj, G.: Výber talentov a program športovej prípravy 

v minibasketbale. In: Role tělesné výchovy a sportu v transformujících 
se zemích středoevropského regionu. Brno: MU, 2001, s. 159-160. 

2. Brewer, J. – Ramsbottom, R. – Williams, S.: Multistage Fitness Test. A 
progressive Shuttle – run Test for the Prediction of Maximum Oxygen 
Uptake. National Couching Foundation. Loughborough University. Le-
eds, 1988, s. 10 – 20. 
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4. Bube, H. – Feck, G – Stűbler, H. – Trogsch, F.: Tests in der Sportpraxis. 
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1987. 
6. Glasauer, G. J. – Nieber, L.: Theoretische Grundlagen fur ein systema-
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VYBRANÉ TRÉNINGOVÉ UKAZOVATELE 
ROČNÉHO TRÉNINGOVÉHO CYKLU HRÁČOV 
ĽADOVÉHO HOKEJA V MLÁDEŽNÍCKYCH 

VEKOVÝCH KATEGÓRIÁCH 
 

PaedDr. Andrej Výboh, PhD. – Katedra hier FTVŠ UK 
 
 

Tvorba tréningového plánu je prvým krokom trénera z pohľadu plá-
novania objemových a obsahových ukazovateľov jednotlivých mikrocyk-
lov a makrocyklov v ročných tréningových cykloch. Druhým krokom je 
realizácia a evidencia tréningového programu a posledným je jeho analýza. 
V našej práci sme zaznamenávali objemové ukazovatele rozvoja jednotli-
vých pohybových schopností a obsahové ukazovatele tréningového proce-
su. 
 
 
Cieľ 

Cieľom práce bolo sledovanie objemu rozvoja pohybových schop-
ností vo vekovej kategórii mladších žiakov hráčov ľadového hokeja. 

 
 

Úlohy 
1. Analýza objemových ukazovateľov ročného tréningového cyklu 

sledovaného súboru. 
2. Stavba dvoch po sebe nasledujúcich ročných tréningových cyklov 

pre vekovú kategóriu mladších žiakov hráčov ľadového hokeja. 
 
 
Metodika 

Súbor vekovej kategórie mladších žiakov družstva Banská Bystrica 
sme monitorovali počas troch ročných tréningových cykloch, kde sme sle-
dovali objemové a obsahové tréningové ukazovatele v jednotlivých makro-
cykloch ročného tréningového cyklu, rozvoj pohybových schopností v ob-
jemových ukazovateľoch nešpecifického a špecifického zamerania 
a matematicko-štatistickou analýzou. 

 
Výsledky 

V nasledujúcich tabuľkách a obrázkoch prezentujeme objemové uka-
zovatele v sledovaných ročných tréningových cykloch (obr.1).  
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Obr. 1 Objemy tréningových ukazovateľov v sledovaných ročných 
  tréningových cykloch 
 
  Družstvo v sezóne 1998/1999 absolvovalo 186 tréningových hodín, 

z toho 120,5 hodín nešpecifického a 65,5 hodín špecifického zamerania. 
Rozvoju rýchlostných schopností bolo venované 26,2 hodín mimo ľadu. 
Rozvoj silových schopností v objeme 4,4 hodiny formou posilňovacích 
cvičení s vlastnou hmotnosťou a s plnými loptami. Rozvoj vytrvalostných 
schopností boli  realizované krátkodobými výbehmi do 20 minút vždy len 
na konci týždenného mikrocyklu v objeme 3,7 hodiny. Koordinačné schop-
nosti sme rozvíjali v objeme 20,5 hodín a boli realizované gymnastickými 
cvičeniami akrobatickými, prostnými a cvičeniami vo dvojiciach. Pohybo-
vé a športové hry s preferenciou basketbalu a futbalu boli realizované v ob-
jeme 44,8 hodiny. Herné činnosti jednotlivca boli zamerané na nácvik a 
zdokonaľovanie techniky korčuľovania v objeme 47,3 hodín vo forme prí-
pravných a herných cvičení. Herné kombinácie v objeme 12,5 hodiny boli 
realizované len formou nácviku a zdokonaľovania prihrávok v stoji a v po-
hybe výlučne formou prípravných cvičení. Hra v pásmach v objeme 5,7 
hodiny bola zameraná len na základnú orientáciu v hernom tvare na malom 
priestore. Objemy v jednotlivých makrocykloch ročného tréningového cyk-
lu uvádzame v tabuľke 1.  
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Tab. 1 Objemové ukazovatele obsahového zamerania v ročnom  

  tréningovom cykle 1998/1999 

RTC 1998/99 
Príprava všeobecného  

zamerania Príprava špeciálneho zamerania 
            

Obdobie RS SS VS OS OH HRY Σ HČJ HK HRA Σ 
       

Prípravné 8,12 2,25 3,44 10,15 6,54 22,33 52,83 0 0 0 0 
 

Predsú-
ťažné 1,34 0,96 0,3 2,2 0,75 2 7,55 4,95 0,9 0,2 6,05 

 
Súťažné 14,55 1,15 0 5,14 11 9,5 41,34 42,36 11,55 5,5 59,41

 
Prechodné 2,2 0 0 3 2,6 11 18,8 0 0 0 0 

 
Σ 26,21 4,36 3,74 20,49 20,89 44,83 120,52 47,31 12,45 5,7 65,46

 
     V sezóne 1999/2000 hráči absolvovali z celkového objemu 313,2 hodi-
ny 154,5 hodín všeobecného zamerania a 159 hodín špeciálneho zamerania. 
V týždennom mikrocykle absolvovali tri tréningové jednotky na ľade, dve 
tréningové jednotky mimo ľadu. Rozvoju rýchlostných schopností sme ve-
novali 36,4 hodiny už aj zo zaradením plyometrických cvičení, silovým 
schopnostiam 10,1 hodiny formou cvičení s vlastnou hmotnosťou a s pl-
nými loptami. Rozvoju vytrvalostných  schopností sme venovali záver týž-
denného mikrocyklu v objeme 10,9 hodiny formou vytrvalostných behov v 
teréne s prerušovanou záťažou v trvaní do 30 minút. Komplexu koordinač-
ných cvičení sme venovali 18,4 hodiny, kde sme zaraďovali nielen gym-
nastické prvky, ale aj cvičenia s gymnastickými loptami. Ohybnosť v ob-
jeme 36 hodín  sme realizovali formou nápravných a kompenzačných cvi-
čení nielen v tréningovom procese, ale aj na vyučovacích hodinách telesnej 
výchovy a na hodinách športových hier. Športové a pohybové hry s prefe-
renciou basketbalu a futbalu sme absolvovali v objeme 47,2 hodiny. Herné 
činnosti jednotlivca boli zamerané na zdokonaľovanie techniky korčuľova-
nia a palicovej techniky prípravnými, ale aj hernými cvičeniami prvého ty-
pu v objeme 74,4 hodiny, herné kombinácie v objeme 22,6 hodiny vo for-
me prípravných a herných cvičení. Hra bola realizovaná už na celom ihris-
ku v objeme 57,5 hodiny. Družstvo bolo zaradené do súťaže o Považský 
pohár, kde odohralo súťažných 12 zápasov a 9 turnajových zápasov. Obje-
my v jednotlivých makrocykloch ročného tréningového cyklu uvádzame v 
tabuľke 2.  
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Tab. 2 Objemové ukazovatele obsahového zamerania v ročnom  
  tréningovom cykle 1999/2000 

 
V sezóne 2000/2001 boli hráči  zaradení do systému prípravy športo-

vých tried, kde absolvovali okrem štyroch tréningových jednotiek na ľade 
aj dve vyučovacie hodiny športovej prípravy a dve hodiny telesnej výchovy 
v týždennom mikrocykle v celkovom objeme 362,6 hodiny, z toho 192 ho-
dín nešpecifického a 170,5 hodín špecifického zamerania. Rozvoj rýchlost-
ných schopností nešpecifickými prostriedkami dosiahol objem 52,1 hodiny, 
silové schopnosti sme rozvíjali v objeme 11,4 hodiny, vytrvalostné schop-
nosti v objeme 12,3, komplex koordinačných schopností 29,5 hodiny, 
ohybnosť 36,8 hodiny a hrám bolo venované 49,8 hodín. Formy a pros-
triedky športovej prípravy špecifického zamerania boli takmer identické 
ako predchádzajúci ročný tréningový cyklus 1999/2000. Herné činnosti 
jednotlivca v objeme 84 hodín boli realizované prípravnými aj hernými 
cvičeniami už aj druhého typu, taktiež herné kombinácie v objeme 25 ho-
dín sme realizovali hernými cvičeniami druhého typu nielen v súčinnosti 
dvojíc, trojíc, ale aj celého herného tvaru. Hra v objeme 61,5 hodiny bola 
realizovaná na celom ihrisku, ale aj v zmenšenom priestore jedného herné-
ho pásma. Objemy v jednotlivých makrocykloch ročného tréningového 
cyklu uvádzame v tabuľke 3 . 
 
 
 
 

RTC 
1999/00  

Príprava všeobecného  
zamerania Príprava špeciálneho zamerania 

    
Obdobie RS SS VS OS OH HRY Σ HČJ HK HRA Σ 

         
Prípravné 12,33 5,42 9,42 8,17 11,75 22,33 69,42 0 0 0 0 

 
Predsúťaž-

né 0,34 2,45 1,5 1,08 1,58 2 8,95 7,83 2,17 3,5 13,5 
 

Súťažné 18,75 2,25 0 8,17 16,75 10,33 56,25 66,58 20,42 54 141 
 

Prechodné 5 0 0 1 5,5 12,55 24,05 0 0 0 0 
 
Σ 

 
 36,42 10,12 10,9218,4235,58 47,21 158,67 74,41 22,59 57,5 154,5
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nosti v objeme 12,3, komplex koordinačných schopností 29,5 hodiny, 
ohybnosť 36,8 hodiny a hrám bolo venované 49,8 hodín. Formy a pros-
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jednotlivca v objeme 84 hodín boli realizované prípravnými aj hernými 
cvičeniami už aj druhého typu, taktiež herné kombinácie v objeme 25 ho-
dín sme realizovali hernými cvičeniami druhého typu nielen v súčinnosti 
dvojíc, trojíc, ale aj celého herného tvaru. Hra v objeme 61,5 hodiny bola 
realizovaná na celom ihrisku, ale aj v zmenšenom priestore jedného herné-
ho pásma. Objemy v jednotlivých makrocykloch ročného tréningového 
cyklu uvádzame v tabuľke 3 . 
 
 
 
 

RTC 
1999/00  

Príprava všeobecného  
zamerania Príprava špeciálneho zamerania 

    
Obdobie RS SS VS OS OH HRY Σ HČJ HK HRA Σ 

         
Prípravné 12,33 5,42 9,42 8,17 11,75 22,33 69,42 0 0 0 0 

 
Predsúťaž-

né 0,34 2,45 1,5 1,08 1,58 2 8,95 7,83 2,17 3,5 13,5 
 

Súťažné 18,75 2,25 0 8,17 16,75 10,33 56,25 66,58 20,42 54 141 
 

Prechodné 5 0 0 1 5,5 12,55 24,05 0 0 0 0 
 
Σ 

 
 36,42 10,12 10,9218,4235,58 47,21 158,67 74,41 22,59 57,5 154,5
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Tab. 3 Objemové ukazovatele obsahového zamerania v ročnom tréningo-

vom cykle 2000/2001 
RTC 2000/01 

 
Príprava všeobecného zame-

rania 
Príprava špeciálneho zamerania 

Obdobie RS SS VS OS OH HRY Σ HČJ HK HRA Σ 
            

Prípravné 15,55 5,42 10,8313,8411,75 24,28 81,67 0 0 0 0 
 

Predsúťažné 4,83 2,45 1,5 3,35 1,58 2 15,71 9,65 2,88 4 16,53
 

Súťažné 24,46 3,56 0 10,86 18 11,5 68,38 74,38 22,14 57,5 154,02
 

Prechodné 7,3 0 0 1,5 5,5 12 26,3 0 0 0 0 
 
Σ 52,14 11,43 12,3329,5536,83 49,78 192,06 84,03 25,02 61,5 170,55

 
     S nárastom celkového objemu zaťaženia priamo úmerne vzrastali aj ob-
jemy jednotlivých ukazovateľov obsahového zamerania v nešpecifických a 
špecifických činnostiach v ročných tréningových cykloch. Dominantne sme 
rozvíjali rýchlostné schopnosti a komplex koordinačných schopností. V pr-
vom sledovanom ročnom tréningovom cykle sme rýchlostným schopnos-
tiam venovali 26,2 tréningových hodín. V nasledujúcej sezóne sme zvýšili 
objem o 10,2 hodiny, čo tvorí nárast o 27,7 %. V poslednom ročnom tré-
ningovom cykle sme rýchlostné schopnosti rozvíjali 52,1 hodiny, čo tvorí 
nárast oproti predchádzajúcej sezóne o 30,1 % a v porovnaní s prvou sle-
dovanou sezónou tvorí nárast objemu rozvoja rýchlostných schopností o 
49,7 %. Rozvoj rýchlostných schopností sme vykonávali v systéme energe-
tického krytia ATP, ATP-CP v maximálnej dobe záťaže do 15 sekúnd a v 
minimálnom pomere záťaže a oddychu 1 : 7.   
     Silovým schopnostiam sme venovali v prvom sledovanom ročnom tré-
ningovom cykle 4,4 hodiny, v nasledujúcom 10,1 hodiny čo znamená ná-
rast o 56,4 %. V poslednom ročnom tréningovom cykle bol nárast objemu 
približne na úrovni predchádzajúceho 11,4 hodiny, čo bol nárast o 11,4 %. 
Rozvoj silových schopností sme vykonávali prostredníctvom cvičení s 
vlastnou váhou, cvičeniami vo dvojiciach a s plnými loptami 2 až 3 trénin-
gové jednotky týždenného mikrocyklu.  
     Vytrvalostné schopnosti sme rozvíjali v minimálnom rozsahu. V roč-
nom tréningovom cykle 1998/1999 objem rozvoja vytrvalostných schop-
ností tvoril 3,7 hodiny, 10,9 hodiny v nasledujúcej sezóne (nárast o 66 %) a 
12,3  hodiny v poslednom sledovanom ročnom tréningovom cykle (nárast o 
11,3 %).  Vytrvalostné schopnosti sme vykonávali krátkodobými vytrvalos-
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     Vytrvalostné schopnosti sme rozvíjali v minimálnom rozsahu. V roč-
nom tréningovom cykle 1998/1999 objem rozvoja vytrvalostných schop-
ností tvoril 3,7 hodiny, 10,9 hodiny v nasledujúcej sezóne (nárast o 66 %) a 
12,3  hodiny v poslednom sledovanom ročnom tréningovom cykle (nárast o 
11,3 %).  Vytrvalostné schopnosti sme vykonávali krátkodobými vytrvalos-
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tnými behmi v teréne v maximálnom trvaní do 30 minút vo fyziologickom 
režime zaťaženia O2. 
     Komplex koordinačných schopností sme rozvíjali gymnastickými akro-
batickými prvkami a cvičeniami na gymnastických loptách. Zaraďovali 
sme sem aj rýchlostno - koordinačné cvičenia vo fyziologickom režime 
ATP-CP. V prvom ročnom tréningovom cykle tvoril objem rozvoja koor-
dinačných schopností 20,5 hodiny, v nasledujúcom sme zaznamenali po-
kles o 2 hodiny, t.j. 18,4 hodín (pokles o 11,8 %). V poslednom sledova-
nom cykle sme zaznamenali prudký nárast o 11,1 hodiny (37 %), čo tvorilo 
celkový objem 29,5 hodiny.  
     Ohybnosť vo forme kompenzačných a nápravných cvičení sme vykoná-
vali výlučne na konci tréningovej jednotky, taktiež sme vo zvýšenej pozor-
nosti ohybnosti venovali záver vyučovacích hodín predmetov telesná vý-
chova a športové hry. Ohybnosť sme rozvíjali v sledovaných sezónach v 
objemoch 20,9; 35,6 a 36,9 hodiny, čo tvorilo nárast o 43,5 % a 3,5 %. 
     Športové a pohybové hry tvoria výraznú objemovú zložku športovej 
prípravy ročného tréningového cyklu. Zo športových hier sme preferovali 
najmä hry, ktoré pripomínajú prejavom, dynamikou a počtom ľadový ho-
kej. Tieto kritériá spĺňal jednoznačne basketbal, ktorý je podobný ľadové-
mu hokeju aj z pohľadu koordinácie horných a dolných končatín a taktiež 
rozvojom kinesteticko-diferenciačných schopností. Ďalšou hrou bol futbal, 
typicky príťažlivý pre chlapcov každého veku. Pohybové hry sme zaraďo-
vali väčšinou v úvodných častiach tréningových a vyučovacích hodín, kde 
probandi riešili rôzne pohybové úlohy vo forme naháňačiek a štafiet.  Tré-
ningový objem hier tvoril v prvom ročnom tréningovom cykle 46,3 hodiny, 
v druhom 47,2 (nárast o 1,9 %) a v treťom 49, 8 hodiny (nárast o 4,2 %). 
Objemové ukazovatele rozvoja jednotlivých motorických schopností uvá-
dzame na obrázku 2.  
      Druhou významnou zložkou športovej prípravy bola príprava na ľade. 
V tréningovej jednotke sme diferencovali nácvik, zdokonaľovanie a kon-
dičný tréning v obsahovom zameraní, ktoré sme evidovali ako herné čin-
nosti jednotlivca, herné kombinácie a herný systém vrátane samotnej hry. 
Herné činnosti jednotlivca boli zamerané na nácvik a zdokonaľovanie naj-
mä korčuliarskej a palicovej techniky, t. j. vedenie puku, príjem a odovzda-
nie prihrávky a streľba v metodickom rade vyplývajúcej zo štádií motoric-
kého učenia. Herným činnostiam v ročnom tréningovom cykle 1998/1999 
sme venovali 47,3 hodiny, v nasledujúcom 74,4 čo tvorilo nárast o 36 %. V 
ročnom tréningovom cykle 2000/2001 celkový objem herných činností tvo-
ril 84 hodín, čo bol nárast o ďalších 11,4 %. 
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Obr. 2   Objemové ukazovatele všeobecnej prípravy  v  sledovaných 

    ročných tréningových cykloch 
 
      Herné kombinácie sú charakterizované vedomou spoluprácou dvojíc a 
trojíc v daných časových a priestorových podmienkach. Herné kombinácie 
sme vykonávali prostredníctvom prípravných cvičení, v druhom sledova-
nom ročnom cykle sme zaraďovali herné cvičenia prvého typu a v treťom 
ročnom tréningovom cykle boli zaradené aj herné cvičenia druhého typu v 
nerovnovážnom stave v prečíslení útočiacich hráčov. V sezóne 1998/1999 
herným kombináciám bolo venované 12,5 hodiny, kde bolo prioritou ná-
cvik prihrávky zo stoja do stoja a zo stoja do pohybu. V nasledujúcom roč-
nom tréningovom cykle sme herným kombináciám venovali 22,6 hodiny, 
čo znamenalo nárast oproti predchádzajúcej sezóne nárast o 49,1 %, kde 
sme zaraďovali aj nácvik prihrávky z pohybu do pohybu. V ročnom trénin-
govom cykle 2000/2001 objem herných kombinácií tvoril 25 hodín, čo tvo-
rilo nárast oproti predchádzajúcej sezóne o 9,6 %. Herné kombinácie sme 
vykonávali aj s odporom brániaceho hráča, teda formou herných cvičení 
prvého typu, zriedkavo aj typu druhého z dôvodu podpory hernej tvorivosti 
hráčov. 
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Obr. 3   Objemové ukazovatele špeciálnej prípravy v sledovaných roč-
ných tréningových cykloch 

 

      Herné systémy, voľná a riadená hra tvorili podstatnú časť tréningového 
objemu v druhom a treťom sledovanom ročnom tréningovom cykle. V se-
zóne 1998/1999 objem hry tvoril len 5,7 hodiny, pretože sme zaraďovali v 
podstatnej miere pohybové hry na ľade, čo sme evidovali pod hernými čin-
nosťami jednotlivca. Hra bola organizovaná na zmenšenom priestore (jed-
no herné pásmo ihriska ohraničené malým dreveným mantinelom) bez 
striedaní, zaraďovaná na záver tréningovej jednotky. V nasledujúcej sezóne 
objem hry prudko stúpol na 57,5 hodiny, čo tvorilo podstatný percentuálny 
nárast o 90,1 %. Okrem hry v tretinách, tzv. “baga”, bola podstatná časť 
tohto objemu venovaná aj voľnej hre na celom ihrisku zaraďovanej najmä v 
druhej polovici súťažného obdobia. V sezóne 2000/2001 objem vzrástol len 
o 6,5 %, čo predstavovalo 61,5 hodiny. V tréningovom procese sme okrem 
predchádzajúcich foriem zaraďovali aj riadenú hru, kde sme sledovali 
hlavne postovú súčinnosť v hernom tvare. Samozrejme sme hráčov pred-
časne nešpecializovali a snažili sme sa o postovú rotáciu v zmysle postovej 
všestrannosti. Objemové ukazovatele v špecifického zamerania v jednotli-
vých ročných tréningových cykloch uvádzame na obrázku 3.   
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     Ľadový hokej je veľmi náročný šport, zahŕňa širokú škálu pohybov, kto-
rú musí hráč zvládnuť. Nejedná sa o pohyb len na korčuliach v koordinácii  
súčinnosti  pohybu horných a dolných končatín vo vedení puku, spracova-
nie, streľba, ale najmä neustále sa meniace herné podmienky, na ktoré musí 
hráč reagovať a následne ich riešiť. V tréningovom procese je potrebné 
rozvíjať všetky pohybové schopnosti a zručnosti rešpektujúc senzitívne ob-
dobie ich rozvoja v súvislosti s vekovou kategóriou s ktorou pracujeme. Je 
nevyhnutné racionálne realizovať tréningový proces v objemových 
a obsahových ukazovateľov za maximálnej efektivity rozvoja pohybových 
schopností a zručností. 
 
Literatúra 
 
Andrej Výboh: Rozvoj rýchlostných schopností hráčov ľadového hokeja 
v etape základnej športovej prípravy. 2002 (Dizertačná práca). 
 
 
Summary 

During the monitoring of the fastness skills of the individuals with the 
different muscular fibres composition at two succesive training cycles we 
hypothetically assumed that the result/impact of training process on the 
motoric power will be directly proportional to the percentage of the 
muscular fibres composition. 
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VZŤAH ÚSPEŠNOSTI OBRANNÝCH HERNÝCH 
ČINNOSTÍ K VÝSLEDKU ZÁPASU V HÁDZANEJ 

 
Ján  Hianik - Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu, 
Katedra hier, Bratislava 
 

   V súčasnom športovom tréningu dlhodobo pretrváva dominancia útočnej 
fázy hry nad obrannou, hoci v zápase sa stretávame s rovnomerne vyváže-
nou činnosťou v útoku a obrane. Obranná hra stále nemá takú popularitu u 
divákov, hráčov, ale aj trénerov, ako hra útočná. Stále viac sa cení dosiah-
nutý gól, ako získaná lopta výborným obranným zákrokom, viac sú oceňo-
vané útočné kombinácie, ako precízna spolupráca v obrane. Našou prácou 
sme chceli zmonitorizovať obranné herné činnosti vzhľadom k frekvencii 
výskytu v zápase a jeho výsledku. Veríme, že tak pomôžeme trénerskej 
praxi k výberu najvhodnejších prostriedkov športového tréningu. 
 

 Z hľadiska výskytu v hre sme rozdelili obranné herné činnosti nasledovne 
[Tab. 1]: 
 

Tabuľka  1. Rozdelenie obranných herných činností z hľadiska ich výsky-
tu v hre 

 

Rozdelenie obranných herných činností z hľadiska ich výskytu v hre 
OBRANNÉ  SYSTÉMY(OS) OBRANNÉ  KOMBINÁCIE ČINNOSTI JEDNOTLIVCA 

Osobná 
obrana 

Priestorová 
obrana 

Kombinovaná 
obrana 

Obrana postup-
ného útoku 

Obrana 
protiútoku 

Bránenie 
hráča 

s loptou 

Bránenie 
hráča bez 

lopty 
 0-6, 1-5 

Priestorový 
OSP 0-6; 

1+5 Zabezpečovanie 
Zdvojovanie; 
Preberanie po 
križovaní 
Preberanie po 
clonení; 
Skupinový blok; 

 Klamavej 
činnosti; 
Streľby; 
Prihrávky; 
Vedenia lop-
ty 
Blokovanie; 
 

Postavenie a 
pohyb hráča 
v obrane; 
Priestorové 
bránenie 
hráča bez 
lopty;  

Celo-
plošná; 
Od 
stredu 
ihriska; 
Pri 
bránko-
visku 

1-2-3, 
2-4, 3-3, 
5-1, 0-5 
OS v počet-
nom oslabe-
ní; 
OS v počet-
nej prevahe; 
Priestorové 
OSP 1-5, 2-
4, 3-3 

2+4, 3+3 
Kombinované 
OSP 1+5, 2+4;  

Preberanie po 
zabiehaní; 
Bránenie voľné-
ho hodu; 
Vyhýbanie; 
V početnom 
oslabení; 
V početnej pre-
vahe 

Obrana 
protiútoku 
skupiny 
hráčov 

Bránenie 
odrazenej 
lopty; 
Zisk lopty pri 
postupnom 
útoku; 
Zisk lopty pri 
protiútoku; 
Obrana pro-
tiútoku hráča 
s loptou 

Osobné brá-
nenie hráča 
bez lopty 
Obrana pro-
tiútoku hráča 
bez lopty 

 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 1 
 

 
79

VZŤAH ÚSPEŠNOSTI OBRANNÝCH HERNÝCH 
ČINNOSTÍ K VÝSLEDKU ZÁPASU V HÁDZANEJ 

 
Ján  Hianik - Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu, 
Katedra hier, Bratislava 
 

   V súčasnom športovom tréningu dlhodobo pretrváva dominancia útočnej 
fázy hry nad obrannou, hoci v zápase sa stretávame s rovnomerne vyváže-
nou činnosťou v útoku a obrane. Obranná hra stále nemá takú popularitu u 
divákov, hráčov, ale aj trénerov, ako hra útočná. Stále viac sa cení dosiah-
nutý gól, ako získaná lopta výborným obranným zákrokom, viac sú oceňo-
vané útočné kombinácie, ako precízna spolupráca v obrane. Našou prácou 
sme chceli zmonitorizovať obranné herné činnosti vzhľadom k frekvencii 
výskytu v zápase a jeho výsledku. Veríme, že tak pomôžeme trénerskej 
praxi k výberu najvhodnejších prostriedkov športového tréningu. 
 

 Z hľadiska výskytu v hre sme rozdelili obranné herné činnosti nasledovne 
[Tab. 1]: 
 

Tabuľka  1. Rozdelenie obranných herných činností z hľadiska ich výsky-
tu v hre 

 

Rozdelenie obranných herných činností z hľadiska ich výskytu v hre 
OBRANNÉ  SYSTÉMY(OS) OBRANNÉ  KOMBINÁCIE ČINNOSTI JEDNOTLIVCA 

Osobná 
obrana 

Priestorová 
obrana 

Kombinovaná 
obrana 

Obrana postup-
ného útoku 

Obrana 
protiútoku 

Bránenie 
hráča 

s loptou 

Bránenie 
hráča bez 

lopty 
 0-6, 1-5 

Priestorový 
OSP 0-6; 

1+5 Zabezpečovanie 
Zdvojovanie; 
Preberanie po 
križovaní 
Preberanie po 
clonení; 
Skupinový blok; 

 Klamavej 
činnosti; 
Streľby; 
Prihrávky; 
Vedenia lop-
ty 
Blokovanie; 
 

Postavenie a 
pohyb hráča 
v obrane; 
Priestorové 
bránenie 
hráča bez 
lopty;  

Celo-
plošná; 
Od 
stredu 
ihriska; 
Pri 
bránko-
visku 

1-2-3, 
2-4, 3-3, 
5-1, 0-5 
OS v počet-
nom oslabe-
ní; 
OS v počet-
nej prevahe; 
Priestorové 
OSP 1-5, 2-
4, 3-3 

2+4, 3+3 
Kombinované 
OSP 1+5, 2+4;  

Preberanie po 
zabiehaní; 
Bránenie voľné-
ho hodu; 
Vyhýbanie; 
V početnom 
oslabení; 
V početnej pre-
vahe 

Obrana 
protiútoku 
skupiny 
hráčov 

Bránenie 
odrazenej 
lopty; 
Zisk lopty pri 
postupnom 
útoku; 
Zisk lopty pri 
protiútoku; 
Obrana pro-
tiútoku hráča 
s loptou 

Osobné brá-
nenie hráča 
bez lopty 
Obrana pro-
tiútoku hráča 
bez lopty 

 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 1 
 

80

 

   Obranné herné činnosti, umiestnené v hornej časti tabuľky 1, predstavujú 
základné činnosti, ktoré by mali ovládať všetci hráči. V dolnej časti sú špe-
ciálne obranné herné činnosti, ktoré si osvojujú hráči v športovom tréningu 
na základe rôznych obranných funkcií a výkonnostnej úrovne. OSP zname-
ná obranný systém pri protiútoku súpera. 
 
Obranné činnosti jednotlivca 
   Pod obrannou činnosťou jednotlivca rozumieme také konanie hráča v ob-
rannej fáze hry, ktoré vykonáva samostatne, pričom rieši obranné herné si-
tuácie. Delíme ich na základné obranné herné činnosti a špeciálne obranné 
herné činnosti.  
     Základné sú jednoduché obranné herné činnosti, mal by ich ovládať 
každý obranca bez ohľadu na svoju hráčsku funkciu. Špeciálne sú nároč-
nejšie obranné herné činnosti, ktoré sú typické pre určité funkcie v obran-
nej fáze hry. 
     Keďže v obrannej fáze hry sa často objavujú herné situácie, keď bráni-
me hráča bez lopty, rozdeľujeme obranné činnosti jednotlivca na bránenie 
hráča s loptou a bránenie hráča bez lopty. 
     Na základe uvedeného rozoznávame v hádzanej nasledovné obranné 
činnosti jednotlivca, ktorým by sme sa mali venovať v športovom tréningu: 
 

Bránenie hráča bez lopty 
 

Základné obranné herné činnosti: Špeciálne obranné herné činnosti:  
-   postavenie a pohyb hráča v obrane, -   osobné bránenie hráča bez lopty, 
-   priestorové bránenie hráča bez lopty. -   obrana protiútoku hráča bez lopty. 
 

Bránenie hráča s loptou 
 

Základné obranné herné činnosti: Špeciálne obranné herné činnosti: 
-   bránenie klamavej činnosti hráča,   -   bránenie odrazenej lopty v obrane, 
-   bránenie streľby hráča,   -   zisk lopty pri postupnom útoku súpera, 
-   bránenie prihrávky hráča,   -   obrana protiútoku hráča s loptou, 
-   bránenie hráča, ktorý vedie loptu,  -   zisk lopty pri protiútoku súpera. 
-   blokovanie streľby.                                    -  zisk odrazenej lopty v obrane 
 
 
Charakteristika jednotlivých obranných kombinácií  
     Spolupráca dvojíc až trojíc hráčov sa vykonáva v nasledovných  základ-
ných obranných kombináciách, ktoré by mal ovládať každý obranca: 
     Zabezpečovanie - znamená zaistiť miesto (priestor) v OS za vysunutým 

spoluhráčom.  
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     Je to najčastejšie vyskytujúca sa obranná kombinácia. Podstatný je od-
had hráča do akej úrovne je možné zabezpečiť ohrozený priestor v obrane. 
Prehnané presunutie obrancov do priestoru, kde sa nachádza lopta, môže 
súper vhodnou prihrávkou využiť na prečíslenie útočníkov v neobsadenom 
priestore. 
     Zdvojovanie - predstavuje zaistiť (prerušiť) hráča, ktorý prechádza 
z priestoru najbližšieho  spoluhráča do výhodnej útočnej pozície. Obranca v 
tomto prípade musí zamedziť prihrávke hráča s loptou, ktorého zdvojuje. 
     Preberanie po križovaní - obrancovia si preberajú útočníkov vo svojom 
priestore po ich výmene miest križovaním. Dôraz treba klásť na vytláčanie 
hráča, ktorý zahajuje križovanie a okamžité preberanie hráča s loptou. Pri 
odovzdávaní hráčov by mali byť obrancovia tesne vedľa seba, pričom jeden 
z nich je mierne predsunutý. 
     Preberanie po clonení - obrancovia si preberajú útočníkov po clonení. 
Je to veľmi častá, výrazne kontaktná kombinácia, keď je potrebné hráčov, 
ktorí vykonávajú útočnú kombináciu clonenie, doprevádzať (vytláčať) ru-
kami. Až potom sa realizuje samotné preberanie. 
     Skupinový blok - obranná kombinácia, ktorá je zameraná na zmarenie 
streľby útočníka. Blokujú najmenej dvaja obrancovia, ktorí by mali spolu-
pracovať s brankárom. Hráči si musia kontrolovať správne načasovaný od-
raz do výskoku a kompaktnosť bloku. Výskok by mal byť orientovaný v 
pohybe proti strieľajúcemu hráčovi. 
 
     Špeciálne obranné kombinácie realizujú dvojice až štvorice hráčov, vy-
značujú sa zložitejšími riešeniami obranných herných situácií, nemusia ich 
preto ovládať všetci hráči v družstve. V obrannej fáze hry sa vyskytujú tie-
to: 
     Preberanie po zabiehaní - obrancovia si preberajú útočníkov, ktorí za-
biehajú poza nich. Rozhodujúce je dovolené blokovanie pohybu hráča, kto-
rý zabieha do obranného systému a hlasný signál pre spoluhráčov („Pivot 
!“ alebo „Zábeh !“). 
     Vyhýbanie - obrancovia si preberajú útočníkov po vyhnutí sa clone sú-
pera. Zriedkavá kombinácia, ktorá sa vyskytuje najmä pri osobnom bránení 
a clonení pivotmana pred čiarou bránkoviska. 
     Bránenie voľného hodu - obranná kombinácia, ktorej zámerom je za-
bránenie úspešnej realizácii voľného hodu („9 m hodu“) súpera. Dôležitý je 
pohotový štart hráčov proti strelcovi za útočným blokom, súčasné blokova-
nie a spolupráca s brankárom. Základné rozostavenie obrancov je podľa ú-
točného systému súpera. 
     Bránenie v početnej prevahe - obranná kombinácia pri číselnej prevahe 
obrancov v aktuálnom priestore bránenia.  
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obrancov v aktuálnom priestore bránenia.  
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     Bránenie v početnom oslabení - obranná kombinácia pri číselnom osla-
bení obrancov v aktuálnom priestore bránenia. 
     Bránenie protiútoku skupiny hráčov - realizuje sa pri bránení najmenej 
dvoch hráčov súpera, ktorí útočia do nezorganizovanej obrany. 
 
     Obranné systémy sme rozdelili podľa bránenia druhov útoku súpera na: 
 OS proti postupnému útoku súpera 
 OS proti protiútoku súpera 

     Uvedené rozdelenie si vynútilo vysoké tempo hry, ktoré súčasná hádza-
ná produkuje. Družstvo realizuje v zápase 15 až 20 protiútokov, z ktorých 
dosiahne 7 - 15 gólov. Útočný systém do nezorganizovanej obrany má kaž-
dý kolektív na vrcholnom podujatí podrobne prepracovaný a často úspešný, 
analogicky je preto potrebné zaoberať sa aj systémom jeho obrany. Ďalej si 
myslíme, že pri bránení postupného útoku sú odlišné princípy spolupráce 
hráčov, ako pri bránení protiútoku, ktoré sa realizuje na podstatne väčšej 
ploche a každý kontakt s útočníkom je kritický na potrestanie rozhodcami. 
 
OS proti postupnému útoku súpera:  
   Obranný systém v hádzanej sa vo všeobecnosti vykonáva na základe 
princípov jedného z troch druhov obrany: osobnej, priestorovej alebo kom-
binovanej obrany. 
 
Systém osobnej obrany 
     Vyznačuje sa osobným bránením každého obrancu  na vopred určeného 
útočníka. Vykonáva sa buď v priestore celého ihriska, na vlastnej obrannej 
polovici, alebo pred vlastným bránkoviskom. Každý obranca, podľa pride-
lených úloh a vlastných schopností, bráni útočníka tesne alebo voľne. 
 Systémy priestorovej obrany 
     Sú to systémy, v ktorých každý obranca má na základe svojich schop-
ností pridelený obranný priestor, v ktorom na základe zverených úloh, brá-
ni útočníkov súpera. 
Najčastejšie sa vyskytujú nasledovné OS - O:6, 1:5, 1:2:3, 2:4. 
Zahrňujeme sem aj systémy bránenia v početnom oslabení - O:5, 1:4, O:4  
a systémy bránenia v početnej prevahe - O:6, 1:5, 1:2:3, 2:4. 
Systémy kombinovanej obrany   
     Sú to systémy, v ktorých sa vyskytujú znaky oboch predchádzajúcich 
systémov, to znamená jeden, prípadne viac hráčov súpera sú bránení osob-
ne a ostatní vo zverenom priestore. Sú to napríklad obranné systémy 1+5, 
2+4, 3+3, 5+1.  
 

     Každý obranný systém proti postupnému protiútoku má rôznu aktivitu 
svojho pôsobenia z hľadiska obsadenia plochy ihriska pred bránkoviskom. 
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V minulosti sa často hovorilo o defenzívnych a ofenzívnych obranných 
systémoch. Termín ofenzívny (útočný) OS sa nám javí ako nevhodný v 
spojitosti s obrannou činnosťou. Navrhujeme preto používať termíny vysu-
nutý a zasunutý obranný systém.  
     Medzi vysunuté obranné systémy zaraďujeme systémy minimálne s jed-
ným vysunutým hráčom, ktorý má základné postavenie za čiarou voľného 
hodu (z pohľadu brankára). Činnosť vysunutých obrancov môže byť v ex-
trémnych prípadoch až po stredovú čiaru (1-5, 2-4, 3-3, 1+5, 2+4 a podob-
ne).  
     Zasunuté obranné systémy charakterizujeme aktivitou obrancov do ú-
rovne čiary voľného hodu, pričom hráči majú základné postavenie pred čia-
rou bránkoviska. V počiatočnom rozostavení družstva chýba herná funkcia 
vysunutý obranca  (0-6, 0-5, 0-4).  
 
OS proti protiútoku súpera (OSP): 
 
Systém osobnej obrany protiútoku 
     Realizuje sa veľmi zriedka, pre jeho veľkú náročnosť a neúspešnosť. 
Môžeme ho porovnať s basketbalovým „pressingom“, keď hráči okamžite 
po strate lopty osobne bránia najbližšieho protihráča. Práve tento moment 
výberu hráča, využíva brankár na pohotovú prihrávku neobsadenému spo-
luhráčovi, ktorý  sa následne len veľmi ťažko bráni na veľkej ploche ihris-
ka. 
Priestorový systém bránenia protiútoku súpera 
     Podstatou uvedeného systému je čo najrýchlejší pohyb hráčov do zá-
kladného obranného postavenia pred vlastnou bránkou. Najvýhodnejšie je 
okamžite bežať z východzieho postavenia po strate lopty čo najkratšou drá-
hou na úroveň čiary voľného hodu, kde sa obrancovia snažia jednoduchými 
obrannými kombináciami prerušiť protiútok súpera, alebo vytlačiť hráčov 
do nevýhodných streleckých pozícií. Individuálne prerušenie hráča v proti-
útoku, ktorý je v plnej rýchlosti, je väčšinou spojené s progresívnym po-
trestaním samostatne účinkujúceho obrancu. Až po zmarení protiútoku sa 
družstvo sformuje do obranného systému proti postupnému útoku. 
     Na základe uvedeného rozoznávame hlavne OSP 0-6, ale môže to byť aj 
OSP s jedným až tromi vysunutými hráčmi 1-5, 2-4, prípadne 3-3.   
     Priestorovým systémom bránime protiútok prvého a druhého sledu, ako 
aj začiatočný hod po obdržanom góle. 
Kombinovaný systém bránenia protiútoku súpera 
     Typické pre kombinovaný obranný systém je, že minimálne jeden hráč 
realizuje osobnú obranu, kým ostatní bránia priestorovo. Platí to aj pri uve-
denom systéme bránenia protiútoku. Vopred určený hráč (hráči) bráni o-
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sobne takzvaného rozohrávača protiútoku ešte na útočnej polovici hneď po 
strate lopty. Presúva sa s ním až pred vlastné bránkovisko a snaží sa mu 
zamedziť spolupráci s vlastným družstvom. Ďalší obrancovia bránia podľa 
zásad priestorového systému bránenia protiútoku. 
Najčastejšie v hre sa vyskytujú  nasledovné systémy OSP 1+5 a 2+4 
Kombinovaným systémom bránime všetky spôsoby protiútoku, ako sme 
uviedli pri priestorovom bránení protiútoku. 
 
2 Cieľ, hypotézy a úlohy výskumu 
 
2.1  Cieľ výskumu 
   Cieľom výskumu je prispieť k zefektívneniu športového tréningu, zame-
raného na obranné herné činnosti v hádzanej sledovaním dynamiky vzťahu 
úspešnosti obranných herných činností k výsledku zápasu. 
 
2.2 Hypotézy výskumu 
H1 Predpokladáme, že sledované obranné herné činnosti budú mať diferen-
covanú efektívnosť vo vzťahu k výsledku zápasu. Svojim vplyvom na vý-
sledky v zápasoch budú dominovať  predovšetkým základný obranný sys-
tém, alternatívny obranný systém, obrana protiútoku druhého sledu a ob-
ranná kombinácia zabezpečovanie. 
H2 Predpokladáme vyšší parciálny vplyv neúspešnej realizácie obranných 
herných činností na výsledok zápasu, aj keď ich relatívna frekvencia vý-
skytu bude v porovnaní s úspešnou realizáciou nižšia. 
 
2.3  Úlohy výskumu 
Na splnenie cieľa výskumu a overenie hypotéz stanovujeme nasledovné ú-
lohy : 
 
U 1 Realizovať program športového tréningu, zameraného na zefektívnenie 
obranných herných činností v dvojročnom tréningovom cykle vrcholového 
družstva mužov v hádzanej. 
U 2 Vytvoriť počítačový program „Hodnotenie herného výkonu v hádza-
nej“. 
U 3 Zistiť dynamiku vzťahu úspešnosti obranných herných činností k vý-
sledku družstva v zápase. 
 
3  METODIKA  PRÁCE 
3.1  Charakteristika súboru 
     Sledovaný súbor tvorilo hádzanárske družstvo mužov UHC Stockerau, 
ktoré štartovalo v najvyššej súťaži Rakúska. Vekový priemer hráčov v poli 
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bol na začiatku výskumu 24,2 roka, hmotnostný 79,8 kg, výškový 187,8 
cm. Z desaťčlenného základného kádra  boli dvaja seniorsky reprezentanti 
svojej krajiny. Vyhodnotenie sme realizovali iba u hráčov v poli, ktorí hrali 
aspoň v dvoch majstrovských zápasoch. 
     Družstvo sme sledovali v priebehu dvojročného tréningového cyklu. 
V druhom roku prišlo v hráčskom kádri k jednej zmene. 
 
3.2 Organizácia výskumu 
     V našej práci sme použili jednoskupinový, postupný experiment. Pri 
stanovení podmienok výskumu sme vychádzali z cieľa, formulovaných hy-
potéz a úloh výskumu. Navrhnutý program športového tréningu sme reali-
zovali počas dvoch súťažných ročníkov 1998/1999 a 1999/2000. Prvý sle-
dovaný cyklus trval od 27.júla 1998 do 31. januára 1999, t.j. 27 týždňov. 
Druhý cyklus bol od 26.júla 1999 do 12.februára 2000, t.j. 29 týždňov. 
V každom z uvedených období absolvovalo družstvo 18 majstrovských zá-
pasov. Spolu sme vyhodnotili 36 majstrovských zápasov najvyššej súťaže 
v Rakúsku. Hodnotenie obranných herných činností hráčov v poli sme vy-
konali analýzou videozáznamov majstrovských zápasov. Na spracovanie 
sledovaných údajov sme vytvorili špeciálny počítačový program. 
 
3.3 Metódy zisťovania údajov 
 
Úroveň herného výkonu družstva v zápase 
      Pre splnenie vytýčených úloh našej práce sme vytvorili počítačový 
program „Hodnotenie herného výkonu v hádzanej“. V zmysle jeho objekti-
vity sme vyčlenili také herné činnosti, ktoré sú z hľadiska športového vý-
konu  podstatné a rozhodujúcou mierou ho ovplyvňujú. Frekvenciu výskytu 
vybraných kritických herných situácií v zápase sme sledovali a zazname-
návali pomocou metódy nepriameho pozorovania – analýzy videozáznamu. 
V zmysle objektivizácie športového výkonu  sme zvolili metódu hodnote-
nia kritických prípadov. Za kritický prípad považujeme všetko čo výrazne 
umožňuje, alebo zabraňuje dosiahnutiu cieľa. Uvedená metóda vychádza 
zo zaznamenania úspešných a neúspešných zásahov družstva v zápase, keď 
sa v konečnom hodnotení berie do úvahy percentuálne vyjadrenie úspeš-
ných kritických situácií vzhľadom k celkovému počtu všetkých zaregistro-
vaných položiek.  
     Software „Hodnotenie herného výkonu v hádzanej“ obsahuje nasledov-
ných 19 základných údajov: 
 dátum zápasu, 
 názov súpera, 
 druh zápasu (majstrovský, pohárový, prípravný), 
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bol na začiatku výskumu 24,2 roka, hmotnostný 79,8 kg, výškový 187,8 
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 výsledok zápasu (výhra, remíza, prehra), 
 prostredie zápasu (doma, vonku), 
 poradové číslo sledovanej hernej situácie, 
 časový priebeh zápasu, 
 sledovaná fáza zápasu (obranná, útočná, brankár), 
 meno hráča, ktorý bol hodnotený v kritickej hernej situácii, 
 herný systém, v ktorom sa uskutočnila kritická situácia, 
 herná kombinácia, v ktorej sa uskutočnila kritická situácia, 
 herná činnosti jednotlivca, v ktorej sa uskutočnila kritická situácia, 
 herná situácia súpera v momente kritickej situácie sledovaného druž-

stva, 
 meno súperovho hráča alebo brankára, ktorí sa podieľali na kritickej si-

tuácii, 
 priestor pred bránkoviskom, v ktorom sa vykonala kritická situácia, 
 umiestnenie streľby súpera alebo sledovaného družstva v priestoroch 

bránky, 
 názov kritickej hernej situácie, 
 hodnotenie úspešnosti kritickej situácie (+, -), 
 kvantifikácia kritickej hernej situácie. 

     V zmysle cieľa  výskumu sme hodnotili obrannú fázu hry hráčov v poli, 
kritériom úspešnosti bolo pre nás  úspešné ( +) alebo neúspešné ( - ) rieše-
nie obrannej hernej situácie.  
 
3. 4  Metódy na spracovanie a vyhodnotenie údajov 
Na spracovanie a vyhodnotenie výsledkov sme použili nasledovné metódy: 
- frekvenčná analýza výskytu obranných herných činností (kontingenčné 

tabuľky) a testovanie úrovne vzájomnej asociácie úspešnosti obranných 
herných činností k výsledku zápasu (chi – kvadrát ,X2 ) v tabuľkovom a 
grafickom vyjadrení, 

- pri interpretácii výsledkov a formulácii záverov práce sme sa opierali o 
metódy analýzy a syntézy s využitím induktívnych a deduktívnych po-
stupov. 

 
4 Výsledky výskumu 
Vzťah úspešnosti obranných herných činností k výsledku zápasu 
 
   Rozhodujúca výkonnosť družstva je tá, ktorú preukazuje v majstrovskom 
zápase, z toho hľadiska vystupuje úspešnosť družstva v zápase ako základ-
ný ukazovateľ stavu trénovanosti a jeho zmien. V tejto časti práce sme vy-
hodnotili úspešnosť družstva v 36 majstrovských zápasov oboch sezón (18 
víťazstiev, 5 remíz, 13 prehier), pričom v zmysle nášho cieľa sme sa zame-
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rali na tie obranné herné činnosti, ktoré sa najčastejšie vyskytovali v obran-
nej fáze hry. Pri analýze vzťahu úspešnosti obranných herných činností k 
výsledku družstva v zápase sme sa zaoberali iba štatisticky významnými 
vzťahmi [Tab.2]. 
 
Tabuľka 2. Vzťah úspešnosti vybraných obranných herných činností k vý-

sledku zápasu 
 

Obranná herná činnosť X2 p 
Obranné herné činnosti - spolu 8,05 0,02 
Obranný systém 1-5 4,38 0,11 
Obranný systém 1+5 0,23 0,89 
Obranný systém 0-6 5,42 0,07 
OS pri protiútoku 2. sledu 2,42 0,3 
OS v početnom oslabení 0,64 0,73 
OS v početnej prevahe 0,67 0,72 
Obranná kombinácia zabezpe-
čovanie 

9,93 0,01 

OK zdvojovanie 0,82 0,66 
OK preberanie po križovaní 1,12 0,57 
OK preberanie po clonení 0,63 0,73 
OK preberanie po zabiehaní 1,8 0,41 
Bránenie streľby z priestoru 
spojky 

0,04 0,98 

Bránenie klamavej činnosti 
s loptou 

1,02 0,6 

Bránenie hráča bez lopty 2,41 0,3 
 
Analýza frekvencie výskytu kritických situácií  v zápase - obranné 
herné činnosti 
 
   Za kritický prípad sme považovali všetko, čo umožňuje alebo zabraňuje 
dosiahnuť úspešnú hru v obrannej fáze. Vychádzali sme zo skutočnosti, že 
kritický prípad by mal byť v zápase ľahko pozorovateľný, jasne formulo-
vaný a jednoznačný. Registrovali sme tak len úspešné a neúspešné zásahy 
družstva v obrannej fáze hry. Družstvo sme sledovali v takých obranných 
herných činnostiach, u ktorých sa predpokladalo: 
 že predstavovali základ výkonu družstva, 
 že výkon determinovali, 
 že podstatnou mierou ovplyvňovali výsledok zápasu. 
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Vychádzali sme zo „Systematiky obranných herných činností hádzanej“ 
podľa Zaťkovej (1997), ktorú sme upravili [Tab.1]. Obranné systémy sme 
rozšírili o systémy osobnej, priestorovej a kombinovanej obrany protiútoku 
súpera. Na základe možností programu „Hodnotenie herného výkonu v há-
dzanej“ sme však evidovali iba protiútok prvého alebo druhého sledu súpe-
ra, bez rozdielu druhu obrany. V obranných kombináciách sme analyzovali 
aj spoluprácu pri preberaní po zabiehaní a v rámci obranných činností jed-
notlivca sme registrovali bránenie odrazenej lopty.  
 
   Celkove sme v sledovaných zápasoch zaregistrovali 3809 kritických her-
ných situácií v obrannej fáze hry, pričom 3205 sa vyskytlo pri bránení po-
stupného útoku a 604 pri obrane protiútoku súpera. V priemere to bolo 106 
obranných herných situácií v jednom zápase (89 bránenie postupného úto-
ku, 17 bránenie protiútoku súpera). 
 
Obrázok 1. Vzťah úspešnosti obranných herných činností k výsledku zápasu 
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Obranné systémy 
   Na základe proporcionality využitia obranných systémov (ďalej OS) 
v majstrovských zápasoch oboch súťažných sezón [Obr.2], môžeme kon-
kretizovať realizáciu hernej koncepcie  sledovaného družstva v obrannej 
fáze hry, ktorá bola v oboch sledovaných cykloch prakticky totožná. 
 

Obrázok 2. Využitie OS v zápasoch   
 

Legenda: 1 OS 1-5 (38%), 2  OS 1+5 (16%), 3  Obrana druhého sledu pro-
tiútoku (13%), 4  OS 0-6 (12%), 5  OS v  početnej prevahe (10%), 6  OS v  
početnom oslabení (6%), 7  Obrana prvého sledu protiútoku (3%) 

1
2
3
4
5
6
7

3 8 %

1 6 %
1 3 %

1 2 %

1 0 %

6 % 3 %

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 1 
 

 
89

 
 

Obranné systémy 
   Na základe proporcionality využitia obranných systémov (ďalej OS) 
v majstrovských zápasoch oboch súťažných sezón [Obr.2], môžeme kon-
kretizovať realizáciu hernej koncepcie  sledovaného družstva v obrannej 
fáze hry, ktorá bola v oboch sledovaných cykloch prakticky totožná. 
 

Obrázok 2. Využitie OS v zápasoch   
 

Legenda: 1 OS 1-5 (38%), 2  OS 1+5 (16%), 3  Obrana druhého sledu pro-
tiútoku (13%), 4  OS 0-6 (12%), 5  OS v  početnej prevahe (10%), 6  OS v  
početnom oslabení (6%), 7  Obrana prvého sledu protiútoku (3%) 

1
2
3
4
5
6
7

3 8 %

1 6 %
1 3 %

1 2 %

1 0 %

6 % 3 %



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 1 
 

90

 

 

Vzťah úspešnosti kritických herných situácií v obranných systémoch k 
výsledku zápasu  
   Pri hodnotení vzťahu medzi výsledkom družstva v zápase a úspešnosťou 
kritických herných situácií v obranných systémoch sledovaného družstva 
sme zistili evidentne úzky vzťah u alternatívneho OS  0-6 a významný 
vzťah u základného OS 1-5. Úspešnosť kritických herných situácií pri brá-
není protiútoku druhého sledu determinoval výsledok zápasu na nižšej ú-
rovni.  
   Pri analýze závislosti výsledku družstva v zápase od úspešnosti kritic-
kých herných situácií v obranných systémoch sme zistili relatívne vyšší 
vplyv neúspešných kritických herných situácií na výsledok zápasu. Evi-
dentný bol v remizovaných zápasoch pri OS 0-6 a prehratých zápasoch pri 
OS 1-5. 
 

Obranné kombinácie 
   Proporcionalita využitia obranných kombinácií (ďalej OK) v majstrov-
ských zápasoch dvoch súťažných sezón [Obr. 3] nám udáva základnú o-
rientáciu z hľadiska častosti výskytu vybraných OK v realizovaní hernej 
koncepcie sledovaného družstva. 
 

Obrázok 3. Využitie OK v zápasoch  
 

Vysvetlivky: 1 zabezpečovanie (37%), 2 zdvojovanie (16%), 3 preberanie 
po križovaní (7%), 4 preberanie po clonení (11%), 5 preberanie po zabie-
haní (9%), 6 skupinový blok (4%), 7 OK pri voľných hodoch (6%),  8 vy-
hýbanie (0%), 9 OK v oslabení (4%), 10 OK v prevahe (6%) 
 
 

Vzťah úspešnosti kritických herných situácií v obranných kombiná-
ciách k výsledku zápasu 
   Výsledok družstva v zápase vo veľmi vysokej miere (p< 0,01) závisí od 
realizácie obrannej kombinácie zabezpečovanie, kým u ostatných obran-
ných kombinácií sa nám štatistická významnosť nepotvrdila. 
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   Na základe výsledkov analýzy sme prišli k záveru, že relatívne najvyšší 
vplyv na výsledok zápasu  mali neúspešné a úspešné  kritické herné situácie 
OK zabezpečovanie v prehratých zápasoch. 
 

Obranné činnosti jednotlivca 
   Na základe proporcionality využitia obranných činností jednotlivca (ďalej 
OČJ) v majstrovských zápasoch dvoch súťažných sezón [Obr. 4] získame 
prehľad z hľadiska frekvencie výskytu vybraných OČJ v realizácii hernej 
koncepcie sledovaného družstva. 
 
Obrázok 4. Proporcionalita využitia OČJ v zápasoch  

Vysvetlivky: 1 bránenie klamavej činnosti hráča s loptou (39%), 2 bránenie 
streľby z priestoru spojky (18%), 3 priestorové bránenie hráča bez lopty 
(15%), 4 zisk lopty (9%), 5 bránenie prihrávky (7%), 6 blokovanie (5%), 7 
iné bránenie streľby (4%), 8 bránenie odrazenej lopty, 9 bránenie vedenia 
lopty, 10 osobné bránenie hráča bez lopty 
 
Vzťah  úspešnosti kritických herných situácií v obranných činnostiach 
jednotlivca k výsledku v zápase 
 
   Štatisticky významný vplyv realizácie obranných činností jednotlivca na 
výsledok zápasu sme prakticky nezaznamenali. O závislosti na nižšej úrov-
ni môžeme hovoriť iba pri priestorovom bránení hráča bez lopty. 
   Pri analýze závislosti výsledku družstva v zápase od úspešnosti priesto-
rového bránenia hráča bez lopty sme zistili relatívne vyšší podiel úspeš-
ných kritických herných situácií na výsledok zápasu. Evidentný bol najmä 
v prehratých zápasoch. 
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5 Závery 
   Dosiahnuté výsledky výskumu, štúdium literárnych prameňov a vlastné 
praktické skúsenosti nám umožňujú zhrnúť poznatky do týchto oblastí: 
 
1. Program športového tréningu so zameraním na obranné herné činnosti 

vo vrcholovom družstve mužov v hádzanej sme zrealizovali s UHC 
Stockerau (Rakúsko) v súťažných ročníkoch 1998/1999 a 1999/2000. V 
oboch sledovaných obdobiach sme absolvovali v technicko-taktickom 
tréningu 59 % útočných herných činností a 41 % obranných herných 
činností. 
 

2. Pri analýze vzťahu úspešnosti obranných herných činností k výsledku 
družstva v zápasoch oboch sledovaných období (36 majstrovských 
stretnutí), sme sa zaoberali štatisticky významnými vzťahmi. Celkove 
sme analyzovali 3809 kritických herných situácií v obrannej fáze hry, v 
priemere to bolo 106 obranných herných situácií v jednom zápase.  

 
  Sledovanie obranných herných činností sme vykonali v štyroch základ-
ných skupinách: 

a) obranné herné činnosti spolu, 
b) obranné systémy, 
c) obranné kombinácie, 
d) obranné činnosti jednotlivca. 
a) Z výsledkov  práce vyplýva, že výsledok zápasu veľmi významne 

závisel od realizácie obranných herných činností, keď dominantné v 
tomto vzťahu boli neúspešné kritické herné situácie v prehratých aj 
vyhraných zápasoch. 

b) Pri analýze závislosti výsledku zápasu od úspešnosti kritických her-
ných situácií v obranných systémoch sme zistili evidentne úzky 
vzťah u alternatívneho obranného systému 0-6, významný vzťah u 
základného obranného systému 1-5 a herné situácie v obranných 
systémoch pri protiútoku 2. sledu preukázali vplyv na nižšej úrovni. 
Spoločný pre všetky signifikantné obranné systémy bol vyšší cel-
kový podiel vplyvu neúspešných kritických herných situácií na 
tomto vzťahu. 

c) Na základe analýzy vzťahu výsledku družstva v zápase a úspešnosti 
kritických herných situácií v obranných kombináciách sme zaregis-
trovali jediný signifikantný vzťah, a to u obrannej kombinácie za-
bezpečovanie, ktorý však bol významný vo veľmi vysokej miere. 
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Relatívne najvyšší podiel na tomto vzťahu mali neúspešné a úspeš-
né kritické herné situácie v prehratých zápasoch. 

d) Pri  rozbore vzťahu výsledku zápasu k úspešnosti kritických her-
ných situácií v obranných činnostiach jednotlivca sledovaného 
družstva sme zistili závislosť iba u priestorového bránenia hráča bez 
lopty, ktorá však bola na nižšej úrovni. Výsledok zápasu v tomto 
vzťahu ovplyvňovali prevažne úspešné kritické herné situácie naj-
mä v prehratých zápasoch. 

        Záverom konštatujeme, že realizácia obranných herných činností vy-
sokou mierou ovplyvňovala výsledok zápasov sledovaného družstva, pri-
čom dominantný podiel závislosti na tomto vzťahu mali prevažne neúspeš-
né kritické herné situácie najmä v prehratých zápasoch. 
     Na základe výsledkov práce môžeme potvrdiť hypotézu 1. Zjavne sa  
potvrdila diferencovanosť efektívnosti obranných herných činností vo 
vzťahu k výsledku družstva v zápasoch. 
    U väčšiny signifikantných vzťahov obranných herných činností v oboch 
sledovaných obdobiach sme zistili relatívne vyšší podiel neúspešných kri-
tických obranných herných situácií na výsledok zápasu najmä v prehratých 
a remizovaných zápasoch, čím sme potvrdili hypotézu 2. 
 
5. 1  Závery pre rozvoj vedného odboru a využitia v športovej praxi  
   Metodický prístup, založený na frekvenčnej analýze výskytu obranných 
herných činností (nezávislé premenné), výsledku družstva v zápasoch (zá-
vislé premenné) a zisťovaní existencie a úrovne vplyvu kvantitatívnych a 
kvalitatívnych parametrov obranných herných činností na výsledok druž-
stva v zápasoch (χ2 - test), umožnil u sledovaného družstva konkretizovať: 
 Obranné herné činnosti, ktoré limitujú výsledok družstva v zápase. 
 Parciálny vplyv neúspešných kritických obranných herných situácií na 

výsledok v zápasoch, ktorý sme potvrdili hlavne u prehratých a remizo-
vaných zápasoch. 

 
Pri práci s počítačovým programom „Hodnotenie herného výkonu v hádza-
nej“ doporučujeme: 
- pravidelne vyhodnocovať herný výkon v obrannej a útočnej fáze hry 

družstva, analýza zápasu a vkladanie základných údajov do počítačové-
ho programu trvá po zapracovaní  tri hodiny, 

- z hľadiska vzťahu úspešnosti obranných herných činností k výsledku 
zápasu pravidelne diagnostikovať, za pomoci automatického filtra, ne-
úspešné kritické obranné herné situácie najmä v prehratých a remizo-
vaných zápasoch a následne im vymedziť adekvátny priestor v športo-
vom tréningu. 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 1 
 

 
93

Relatívne najvyšší podiel na tomto vzťahu mali neúspešné a úspeš-
né kritické herné situácie v prehratých zápasoch. 

d) Pri  rozbore vzťahu výsledku zápasu k úspešnosti kritických her-
ných situácií v obranných činnostiach jednotlivca sledovaného 
družstva sme zistili závislosť iba u priestorového bránenia hráča bez 
lopty, ktorá však bola na nižšej úrovni. Výsledok zápasu v tomto 
vzťahu ovplyvňovali prevažne úspešné kritické herné situácie naj-
mä v prehratých zápasoch. 

        Záverom konštatujeme, že realizácia obranných herných činností vy-
sokou mierou ovplyvňovala výsledok zápasov sledovaného družstva, pri-
čom dominantný podiel závislosti na tomto vzťahu mali prevažne neúspeš-
né kritické herné situácie najmä v prehratých zápasoch. 
     Na základe výsledkov práce môžeme potvrdiť hypotézu 1. Zjavne sa  
potvrdila diferencovanosť efektívnosti obranných herných činností vo 
vzťahu k výsledku družstva v zápasoch. 
    U väčšiny signifikantných vzťahov obranných herných činností v oboch 
sledovaných obdobiach sme zistili relatívne vyšší podiel neúspešných kri-
tických obranných herných situácií na výsledok zápasu najmä v prehratých 
a remizovaných zápasoch, čím sme potvrdili hypotézu 2. 
 
5. 1  Závery pre rozvoj vedného odboru a využitia v športovej praxi  
   Metodický prístup, založený na frekvenčnej analýze výskytu obranných 
herných činností (nezávislé premenné), výsledku družstva v zápasoch (zá-
vislé premenné) a zisťovaní existencie a úrovne vplyvu kvantitatívnych a 
kvalitatívnych parametrov obranných herných činností na výsledok druž-
stva v zápasoch (χ2 - test), umožnil u sledovaného družstva konkretizovať: 
 Obranné herné činnosti, ktoré limitujú výsledok družstva v zápase. 
 Parciálny vplyv neúspešných kritických obranných herných situácií na 

výsledok v zápasoch, ktorý sme potvrdili hlavne u prehratých a remizo-
vaných zápasoch. 

 
Pri práci s počítačovým programom „Hodnotenie herného výkonu v hádza-
nej“ doporučujeme: 
- pravidelne vyhodnocovať herný výkon v obrannej a útočnej fáze hry 

družstva, analýza zápasu a vkladanie základných údajov do počítačové-
ho programu trvá po zapracovaní  tri hodiny, 

- z hľadiska vzťahu úspešnosti obranných herných činností k výsledku 
zápasu pravidelne diagnostikovať, za pomoci automatického filtra, ne-
úspešné kritické obranné herné situácie najmä v prehratých a remizo-
vaných zápasoch a následne im vymedziť adekvátny priestor v športo-
vom tréningu. 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 1 
 

94

 

 
   Výsledky práce priniesli poznatky, ktoré sú v relatívnej miere aplikova-
teľné v kategórii mužov (jedno sledované družstvo v dvoch súťažných ob-
dobiach). Získanie nových a verifikácia existujúcich poznatkov  pre ostatné 
vekové a výkonnostné kategórie žien či mužov si vyžadujú osobitné sledo-
vania. 
 
Literatúra: 
ZAŤKOVÁ, V. 1997: Systematika herných činností hádzanej. In Zaťková, 
V. et al. Hádzaná, teória a didaktika. Bratislava: Slovenský zväz hádzanej, 
ISBN 80-967692-5-1, p. 13-16. 
 
 
Zusammenfassung 
 
   In der Arbeit befassen wir uns mit Vervollkommung der 
Abwehrspielhandlungen in der Spitzenmannschaft des Männer-Handballs 
im Laufe von einem zweijährigen Trainingszyklus. Anhand einer Analyse 
des Verhältnisses der Erfolgsquote von Abwehrspielhandlungen zum 
Spielergebnis haben wir deren differenzierte Effektivität festgestellt, wobei 
das Spielergebnis der beobachteten Mannschaft durch folgende Faktoren 
beeinflusst wurde: ein alternatives Abwehrsystem 0-6, das 
Grundabwehrsystem 1-5, die Abwehr des Konterangriff – 2. Welle, 
Abwehrkombination – Sicherung des Nebenspielers und die Zonendeckung 
der Angriffhandlungen des Gegners ohne Ball. Wir haben einen erhöhten 
Partialeinfluss der Misserfolge bei Abwehrspielhandlungen auf das 
Spielergebnis feststellen können. 
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VYBRANÉ ASPEKTY REALIZÁCIE HERNEJ 
KOMBINÁCIE ZALOŽENEJ NA CLONENÍ 

HRÁČKY S LOPTOU V BASKETBALE 
 
PaedDr. Peter Mačura, PhD. – Katedra hier FTVŠ UK v Bratislave 
Mgr. Alexandra Hrušovská – absolventka FTVŠ UK v Bratislave 
 

Kľúčové slová: basketbal, herná kombinácia, clonenie 
 

Úvod 
Repertoár uplatňovaných herných činností v basketbale sa z dlhodobého 
hľadiska neustále mení. Sú činnosti, ktoré sa prestávajú vyskytovať 
v basketbalovom zápase, napr. streľba dvomi rukami a sú činnosti, ktorých 
uplatňovanie sa rozširuje. Basketbaloví odborníci sú nútení neustále vy-
mýšľať nové alternatívy ich realizácie.  
Medzi herné činnosti, s ktorými sa stretávame v priebehu hry stále viac pat-
ria v poslednej dobe útočné kombinácie založené na clonení hráčky 
s loptou. Vznikla potreba ich systematizácie, presných popisov ich vykona-
nia, lokalizácie na ihrisku, atď. a hľadania nových spôsobov ich bránenia. 
V svetovej literatúre sa táto kombinácia nazýva pick and roll, resp. pick 
and pop. 
 

1 Rozbor problematiky 
Definícia pojmu herná kombinácia 
V rôznych dostupných literárnych prameňoch môžeme nájsť definície po-
jmu herné kombinácie v basketbale. Uvádzame ich v chronologickom po-
radí z niektorých vybraných dostupných literárnych prameňov: 
 

1972 Pod pojmom kombinácia rozumieme priestorovo a časove zladenú 
akciu, na ktorej spolupracuje skupina hráčov (Krnáč-Rehák 1972, 
s. 88), 

1980 Herné kombinácie predstavujú na cieľ zamerané konanie dvojice až 
pätice hráčov pri riešení herných úloh (Herní kombinace představu-
jí cílesměrné jednání dvojice až pětice hráčů při řešení herních úko-
lů (Dobrý 1980, s. 97), 

1986 Herné kombinácie predstavujú vedomú spoluprácu dvojice až päti-
ce hráčov pri riešení herných úloh (Herní kombinace představují 
uvědomovanou spolupráci dvojice až pětice hráčů při řešení her-
ních úkolů v útoku a v obraně (Dobrý 1986, s. 118), 

1999 Pod pojmom kombinácia rozumieme priestorovo a časovo zladenú 
činnosť, na ktorej spolupracuje skupina hráčov (Rehák 1999, s. 87).
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uplatňovanie sa rozširuje. Basketbaloví odborníci sú nútení neustále vy-
mýšľať nové alternatívy ich realizácie.  
Medzi herné činnosti, s ktorými sa stretávame v priebehu hry stále viac pat-
ria v poslednej dobe útočné kombinácie založené na clonení hráčky 
s loptou. Vznikla potreba ich systematizácie, presných popisov ich vykona-
nia, lokalizácie na ihrisku, atď. a hľadania nových spôsobov ich bránenia. 
V svetovej literatúre sa táto kombinácia nazýva pick and roll, resp. pick 
and pop. 
 

1 Rozbor problematiky 
Definícia pojmu herná kombinácia 
V rôznych dostupných literárnych prameňoch môžeme nájsť definície po-
jmu herné kombinácie v basketbale. Uvádzame ich v chronologickom po-
radí z niektorých vybraných dostupných literárnych prameňov: 
 

1972 Pod pojmom kombinácia rozumieme priestorovo a časove zladenú 
akciu, na ktorej spolupracuje skupina hráčov (Krnáč-Rehák 1972, 
s. 88), 

1980 Herné kombinácie predstavujú na cieľ zamerané konanie dvojice až 
pätice hráčov pri riešení herných úloh (Herní kombinace představu-
jí cílesměrné jednání dvojice až pětice hráčů při řešení herních úko-
lů (Dobrý 1980, s. 97), 

1986 Herné kombinácie predstavujú vedomú spoluprácu dvojice až päti-
ce hráčov pri riešení herných úloh (Herní kombinace představují 
uvědomovanou spolupráci dvojice až pětice hráčů při řešení her-
ních úkolů v útoku a v obraně (Dobrý 1986, s. 118), 

1999 Pod pojmom kombinácia rozumieme priestorovo a časovo zladenú 
činnosť, na ktorej spolupracuje skupina hráčov (Rehák 1999, s. 87).
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Analýzou obsahov jednotlivých definícií zisťujeme, že nie sú úplne totož-
né. Môžeme z nich vyabstrahovať niektoré podobné znaky. Sú to: 
 

• čas, priestor, zladenosť, akcia, spolupráca, skupina, hráči, 
• cieľ, zameranosť, konanie, dvojica, trojica, štvorica, pätica, riešenie, 

herná úloha, 
• vedomá spolupráca, útok, obrana, 
• činnosť. 

 

Ukazuje sa, že spoločnými znakmi viacerých definícií je nasledovné: 
• kombinácie hrajú viacerí hráči ako jeden, minimálne dvaja a najviac 

piati hráči, 
• kombinácie hrajú hráči zladene v čase a v priestore, 
• v kombináciách sa uskutočňuje/prejavuje spolupráca medzi hráčmi, 
• spolupráca alebo /sú/činnosť hráčov v kombináciách je vedomá 

a dohodnutá, 
• kombináciu spoluhráči hrajú s cieľom riešiť hernú úlohu, 
• kombinácie sa hrajú v útoku a v obrane. 

Dosiaľ uvedené o herných kombináciách je možné uplatniť prenesene aj pri 
útočných herných kombináciách. 
 

Stručný popis útočnej kombinácie založenej na clonení hráčky s loptou 
(pick and roll, Wissel, 1994) 
Útočník, ktorý postavil clonu spoluhráčovi s loptou sa následne uvoľňuje 
smerom ku košu a po prijatí prihrávky strieľa na kôš. 
 

 
Obr. 1: Útočná kombinácia založená na clonení hráča s loptou. 

1. fáza – postavenie bočnej clony na obrancu hráča s loptou 
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Obr. 2: Útočná kombinácia založená na clonení hráča s loptou. 

2. fáza – uvoľnenie sa hráča s loptou okolo cloniaceho hráča 
a zbehnutie cloniaceho hráča smerom ku košu 

 
 

 
Obr. 3: Útočná kombinácia založená na clonení hráča s loptou:  

3. fáza – prihrávka spoluhráčovi uvoľňujúceho sa smerom ku košu 
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2 Cieľ a úlohy práce 
 
Cieľ práce 
Vychádzajúc z potrieb praxe v basketbale sme stanovili cieľ práce. Svojou 
výskumnou činnosťou sme chceli rozšíriť poznatky o útočnom riešení her-
nej kombinácie založenej na clonení hráčky s loptou všeobecne medziná-
rodne nazývanej pick and roll. 
 
Úlohy práce 
Pre splnenie cieľa práce sme si stanovili zistiť: 

• úspešnosť, 
• lokalizáciu na basketbalovom ihrisku, 
• účasť hráčov podľa hráčskych funkcií, 
• druhy uplatňovaných clôn 

v hernej kombinácii založenej na clonení hráčky s loptou v zápasoch žen-
ského družstva účastníka najvyššej súťaže v Slovenskej republike. 
 
3 Metodika výskumu 
Charakteristika skúmaného súboru 
Sledovanie riešení útočných herných kombinácií založených na clonení 
hráčky s loptou sme uskutočnili na družstve žien, dlhodobého účastníka 
najvyššej slovenskej súťaže žien, ktoré sa v minulosti umiestňovalo po 
skončení súťaže najčastejšie na 2. až 5. mieste. 
Súperkami v sledovaných súťažných zápasoch boli družstvá najvyššej slo-
venskej basketbalovej súťaže. 
Družstvo viedla dvojica trénerov. Hlavný tréner mal trénerskú kvalifikáciu 
trénera basketbalu II. triedy a asistent trénera mal najvyšší stupeň trénerskej 
kvalifikácie a zároveň bol absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu 
Univerzity Komenského. 
 
Metódy získavania údajov 
Použili sme dlhodobé priame pozorovanie (Skalková, 1983), ktorým sme sa 
zamerali na pozorovanie útočných riešení hernej kombinácie založenej na 
clonení hráčky s loptou v desiatich súťažných zápasoch. Priame pozorova-
nia sme dopĺňali analýzami videozáznamov z predmetných zápasov. Po-
znatky z priamych pozorovaní aj z videoanalýz sme zaznamenávali do pri-
pravených záznamových hárkov, ktoré sme vytvorili v predchádzajúcom 
období. 
Naše pozorovania mali deskriptívny charakter. 
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Pozorované javy 
Vo vzťahu k útočnému riešeniu hernej kombinácie založenej na clonení 
hráčky s loptou sme sledovali: 

• úspešnosť vykonania hernej kombinácie, 
• lokalizáciu na ihrisku, 
• účasť hráčov pri vykonaní kombinácie podľa hráčskych funkcií, 
• druh clony z pohľadu clonenej hráčky 

 
Úspešnosť vykonania hernej kombinácie 
Úspešné vykonanie sme zaznamenali keď družstvo dosiahlo kôš, resp. brá-
niace družstvo sa dopustilo osobnej chyby. 
Ak družstvo nevystrelilo na kôš alebo nedalo kôš zaznamenali sme neús-
pešné útočné riešenie sledovanej kombinácie. 
 
Lokalizácia hernej kombinácie 
Rozlišovali sme tri hlavné lokality uskutočnenia sledovanej hernej kombi-
nácie na ploche basketbalového ihriska: 

1. stredné pozdĺžne pásmo ihriska (obr. 4), 
2. oblasti hry krídla (obr. 5), 
3. rohy ihriska (obr. 6). 

 
 
 

 
Obr. 4: Lokalizácia hernej kombinácie č. 1:  

stredné pozdĺžne pásmo ihriska 
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Obr. 5: Lokalizácia hernej kombinácie č. 2:  

oblasti hry krídla 
 
 

 
Obr. 6: Lokalizácia hernej kombinácie č. 3:  

rohy ihriska 
V našom výskume sme nerozlišovali, či ide o pravú alebo ľavú stranu ih-
riska. 
 
Účasť hráčov podľa hráčskych funkcií v hernej kombinácii 
Zaznamenávali sme nasledovné možnosti útočnej súčinnosti hráčov podľa 
hráčskych funkcií: 

• rozohrávačka – pivotmanka 
• krídelná hráčka – pivotmanka 
• rozohrávačka – krídelná hráčka 
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Nerozlišovali sme, či ide o pravú alebo ľavú krídelnú hráčku, resp. rozo-
hrávačku, ani či ide o pivotmanku v hráčskej pozícii 4, alebo 5. 
 

Druhy clôn 
Zaznamenávané clony voči clonenej hráčke sme začleňovali do troch pod-
skupín: 

• predná clona 
• bočná clona 
• zadná clona 

Zaznamenávali početnosť sledovaných javov. 
 

Metódy spracovania získaných údajov 
Získané údaje o úspešnosti vykonania hernej kombinácie, jej lokalizácii na 
ihrisku, účasti hráčov podľa hráčskych funkcií a druhu clony z pozície clo-
nenej hráčky sme spracovali matematicko-štatistickými metódami výpočtu 
sčítavania číselných údajov a výpočtu percentuálnych hodnôt. 
 

Metódy vyhodnotenia spracovaných údajov 
Výsledky spracovania získaných údajov sme vyhodnocovali pomocou me-
tód logiky. 
 

4 Výsledky 
Úspešnosť vykonania hernej kombinácie 
V desiatich zápasoch hráčky uplatnili útočnú hernú kombináciu s clonou na 
hráčku s loptou 279 krát. Táto kombinácia skončila úspechom (kôš alebo 
získaný faul) útočiaceho družstva 57 krát (20,4%). Streľba po tejto kombi-
nácii bola úspešná 27 krát, resp. útočiace družstvo bolo 30 krát faulované 
obranou. V súlade so zámerom tejto kombinácie hráčka, ktorej bola posta-
vená clona sa presadila a dala 21 košov a získala 22 osobných chýb obran-
kýň. Hráčka, ktorá stavala clonu prekonala obranu a dala kôš šesťkrát 
a získala 8 osobných chýb brániaceho družstva. 

Tabuľka 1: Úspešnosť útočnej hernej kombinácie založenej na clonení 
hráčky s loptou 

Hráčka, ktorá stavala clonu spoluhráč-
ke 

Hráčka, ktorá sa uvoľnila po clone 

Uspela Neuspela Uspela Neuspela 
14 73 43 14 

Dosiahla 
kôš 

Získala 
faul 

Vystrelila Nevy-
strelila 

Dosiahla 
kôš 

Získala 
faul 

Vystrelila Nevy-
strelila 

6 8 14 59 21 22 29 120 
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Lokalizácia hernej kombinácie 
Najvyšší výskyt realizácie útočnej hernej kombinácie založenej na clonení 
hráčky s loptou sme zaznamenali podľa očakávania v oblasti hry krídla. 
Z týchto častí ihriska je možné zaútočiť smerom na basketbalový kôš na 
obidve strany voči hráčke, pre ktorú je stavaná clona. Tým je pre obranu 
obtiažnejšie predvídať stranu, z ktorej bude postavená clona na brániacu 
hráčku a úspešne brániť predmetnú kombináciu. Protipólom je výskyt skú-
manej kombinácie v rohoch basketbalového ihriska (6 %). Zdá sa, že ob-
medzenie útočenia koncovou čiarou ihriska je rozhodujúcim pri vysvetlení 
tohto zistenia. 

Tabuľka 2: Lokalizácia realizácie útočnej hernej kombinácie založenej na 
clonení hráčky s loptou 

V strednom pásme V oblasti hry krídla V rohoch ihriska 
38 % 56 % 6 % 

 
Účasť hráčov podľa hráčskych funkcií v hernej kombinácii 
Najpravdepodobnejším vysvetlením zistenia najčastejšej súčinnosti rozo-
hrávačky a pivotmanky (60 %) spočíva v snahe útočníčiek pri uplatnení ú-
točnej kombinácie založenej na clonení hráčky s loptou dosiahnuť to, aby 
brániace hráčky museli uplatniť obrannú kombináciu preberanie. Tým by 
útočiace družstvo získalo výškovú prevahu zakončujúcej pivotmanky, kto-
rú by bránila rozohrávačka súpera. 

Tabuľka 3: Účasť hráčov podľa hráčskych funkcií pri realizácii útočnej 
hernej kombinácie založenej na clonení hráčky s loptou 

Rozohrávačka – pivot-
manka 

Krídelná hráčka - pivot-
manka 

Rozohrávačka – krídelná 
hráčka 

60 % 38 % 2 % 
 
Druhy clôn 
Následná aktivita hráčky, ktorá stavala pre svoju spoluhráčku clonu je jed-
nou so základných podmienok potenciálnej úspešnosti útočnej kombinácie 
založenej na clonení hráčky s loptou. Táto požiadavka je pravdepodobne 
dôvodom prečo sa zadná (2 %) a predná (10 %) clona skoro vôbec nepou-
žívala v sledovaných zápasoch skúmaného družstva. Zbehnutie – odrolova-
nie cloniacej hráčky pod kôš je najprirodzenejšie po bočnej clone (88 %). 
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Tabuľka 4: Druhy clôn pri realizácii útočnej hernej kombinácie založenej 
na clonení hráčky s loptou 

Predná clona Bočná clona Zadná clona 
10 % 88 % 2 % 

 
Zhrnutie výsledkov 
Výskumným šetrením sme zistili, že hráčky skúmaného družstva najvyššej 
slovenskej basketbalovej súťaže najčastejšie používali pri realizácii útočnej 
kombinácie založenej na clonení hráčky s loptou bočnú clonu medzi rozo-
hrávačkou a pivotmankou z časti ihriska krídelných hráčok s úspešnosťou 
20,4 %. 
 
5 Odporučenia do praxe a výskumu 
Odporučenia do praxe 
Výsledky nášho výskumného šetrenia naznačujú, že obsah, rozsah a inten-
zita športového tréningu v zameraní na útočnú hernú kombináciu založenú 
na clonení hráčky s loptou v basketbale žien by mal zaznamenať v blízkej 
budúcnosti zmeny. Pomerne nízka zistená úspešnosť si vyžaduje od prog-
ramov tréningu rozširovať rozsah tréningu v zameraní na tréning predmet-
nej kombinácie a zväčšovanie spektra možností jej realizácie. S ohľadom 
na relatívnu nemennosť celkových tréningových objemov v basketbale vi-
díme jedinú možnú rezervu v dosiaľ nepoužívaných, resp. málo používa-
ných spôsobov trénovania pri nezväčšovaní objemov. 
 
Odporučenia do výskumu 
Budúce výskumné šetrenia by sa mohli zaoberať nielen izolovanými javmi 
súvisiacimi s hernou kombináciou založenej na clonení hráčky s loptou, 
ako sú druh clony, hráčske funkcie, lokalizácia na ihrisku atď., ale aj v pri-
rodzených vzťahoch a následnostiach k celkovej úspešnosti.  
Výsledky takéhoto výskumu by možno naznačili ďalšie rezervy v obsahu 
basketbalovej hry a jej tréningu. 
 
Literatúra 
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2. Dobrý, L.-Velenský, M. (1980). Košíková (teorie a didaktika). Pra-
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Key words: woman basketball, play pattern, screen, pick and roll 
 
Summary: 
 
The sucessfulness, localization, character of screens, participation of 
centers, forwards and playmakers in the play pattern pick and roll was 
investigated. 
The basketball play pattern pick and roll was mostly localized on the floor 
where the forwards are playing. Players used lateral screens and it was 
played by playmakers and centers mostly. The average sucessfulness of the 
play pattern was 22 %. 
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ROZVOJ FREKVENČNEJ A AKCELERAČNEJ 

RÝCHLOSTI V ŠPORTOVÝCH HRÁCH 
 
Anton Lednický - Katedra atletiky FTVŠ UK Bratislava 

 
Kľúčové slová: frekvenčná a akceleračná rýchlosť, športové hry, atletické 

cvičenia, pohybové hry  
  

V športových hrách, predovšetkým na ihriskách menších rozmerov, 
hráčov vysokých kvalít charakterizujú rýchla zmena smeru, rýchly štartový 
rozbeh a vysoká úroveň rozvoja rýchlostných schopností. To im umožňuje 
vykonávať herné činnosti nielen presne a efektívne, ale aj racionálne. 
 Hráč reaguje na vonkajší podnet (spoluhráča, súpera) a začína pohyb. 
Pokračovaním štartového impulzu je šliapavý beh. Typické preň sú vysoká 
frekvencia a malá dĺžka krokov, pričom došľap chodidlom je za kolmým 
priemetom ťažiska na podložku. Čím viac je ťažisko posunuté vpred, pred 
plochu opory, tým viac sa využíva sila tiaže na rozbehnutie. Trup sa po-
stupne vzpriamuje, štartový rozbeh končí a hráč pokračuje švihovým be-
hom. Preň je charakteristický došľap chodidla pred kolmý priemet ťažiska 
na podložku. 

Vhodnými prostriedkami jeho rozvoja je padavý štart, ťahanie záva-
žia za sebou, držanie okolo bokov spolucvičencom. Práve táto časť trénin-
gu v športových hrách je z pohľadu atletického tréningu zaujímavá. Od 
hráča sa vyžaduje nielen rýchla reakcia na vonkajší podnet, ale aj dosiahnu-
tie svojej maximálnej rýchlosti v čo najkratšom časovom úseku a odpútanie 
sa od protihráča. Táto skutočnosť potvrdzuje, že je nevyhnutné venovať 
dostatočnú pozornosť nielen kondičnej, ale aj koordinačnej časti tréningo-
vého procesu (Doležajová, 2002).  

Fyziologický základ rýchlostných schopností je určovaný silou, vy-
rovnanosťou a pohyblivosťou nervových procesov. Čím väčšia je labilita 
nervového aparátu, tým lepšie sú predpoklady k rýchlostnému výkonu. Pri 
splnení týchto požiadaviek môže športovec dosiahnuť v čo najkratšom ča-
sovom úseku z kľudovej pozície (resp. behu nízkej rýchlosti) svoju maxi-
málnu rýchlosť. 

Správna technika behu predstavuje prehľad a postupnosť hlavných 
prvkov techniky behu. Aby hráči mohli absolvovať komplexné a zaujímavé 
formy „bežeckého“ tréningu, musia si osvojiť tieto základy (abecedu) čo 
najskôr. Vo všetkých cvičeniach dbáme na intenzívnu prácu paží, vyvaruj-
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me sa skláňaniu hlavy a guľateniu chrbta. Pre nácvik a zdokonaľovanie 
správnej techniky behu je nevyhnutné zvládnuť: 
 Nízky poklus – pomalý pohyb vpred so striedavým vystieraním a zo-
hýňaním v členkovom (maximálny rozsah) a v kolennom kĺbe. Stojná noha 
je maximálne vystretá. 
 Stredný poklus – vysoká frekvencia krokov s vyšším zdvíhaním ko-
lien ako v predchádzajúcom cvičení. 
 Vysoký poklus – podobné cvičenie so zdvíhaním kolena tak, aby sa 
stehno dostalo aspoň do vodorovnej polohy. Pružný došľap na prednú časť 
chodidla (dvojitá práca v členkovom kĺbe). Stojná noha je maximálne vy-
stretá. Rozsah zdvihnutia kolena môžeme určiť pažami, ktoré hráč drží pred 
sebou vo výške bokov. 
 Zakopávanie – beh na prednej časti chodidiel bez dotyku päty s pod-
ložkou, koleno švihovej nohy smeruje kolmo dole. Ťažisko tela je vysoko, 
mierne posunuté vpred. Predkolenie vykonáva maximálne rýchly pohyb 
v širokom rozsahu. 
 Výskoky s doskokom na odrazovú nohu – úplné vystretie v bokoch, 
kolennom a členkovom kĺbe odrazovej nohy, „ostré koleno“ švihovej nohy, 
široká práca horných končatín. 
 Predkopávanie – mierny záklon trupu. Aktívne „kyvadlo“ celej no-
hy, na konci predkmihu pružný došľap na prednú časť chodidla. 
 Poskoky na jednej nohe – výskok s aktívnym odrazom v členkovom 
kĺbe a priťahovaním predkolenia odrazovej nohy. 
 Odrazy striedavonožne („jelenie skoky“) – maximálny odraz hore 
vpred, ostré koleno švihovej nohy, aktívny doskok na vonkajšiu časť cho-
didla švihovej nohy. 
   
 Frekvenčná rýchlosť sa významnou mierou podieľa na celkovom 
rýchlostnom prejave športovca. Charakterizuje ju snaha o vykonanie čo 
najväčšieho počtu pohybových cyklov v určenom čase. (Lednický, Holien-
ka, 2000) Frekvenčnú rýchlosť určuje tak rýchlosť procesov nervového a 
svalového tkaniva, ako aj presnosť nervosvalovej koordinácie, t.j. strieda-
nie podráždenia a útlmu nervových centier, kontrakcie a relaxácie pracujú-
cich svalov. 

Predpokladom jej rozvoja v tréningovom procese je primeraná úro-
veň rozvoja svalovej sily, predovšetkým výbušnej sily dolných končatín. 
Fáza akcelerácie je náročná napriek tomu, že trvá 5 – 6 sekúnd, dĺžka úseku 
sa pohybuje od 5 do 50 m. Interval oddychu sa pohybuje v rozpätí 1 až 5 
minút. Počet opakovaní závisí od kvality cvičení – dovtedy ich vykonáva-
me, pokiaľ nedôjde k zníženiu ich intenzity. Cvičenia vykonávame varia-
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svalového tkaniva, ako aj presnosť nervosvalovej koordinácie, t.j. strieda-
nie podráždenia a útlmu nervových centier, kontrakcie a relaxácie pracujú-
cich svalov. 

Predpokladom jej rozvoja v tréningovom procese je primeraná úro-
veň rozvoja svalovej sily, predovšetkým výbušnej sily dolných končatín. 
Fáza akcelerácie je náročná napriek tomu, že trvá 5 – 6 sekúnd, dĺžka úseku 
sa pohybuje od 5 do 50 m. Interval oddychu sa pohybuje v rozpätí 1 až 5 
minút. Počet opakovaní závisí od kvality cvičení – dovtedy ich vykonáva-
me, pokiaľ nedôjde k zníženiu ich intenzity. Cvičenia vykonávame varia-
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bilne, aby sa ich účinnosť zvyšovala. To isté cvičenie vykonávame 
v sťažených podmienkach (do mierneho kopca, proti vetru, na nepevnom 
podklade, s ľahkou doplnkovou záťažou), v prirodzených a napokon 
v zľahčených podmienkach (po vetre, po naklonenej rovine, s dopomocou 
spolucvičenca). Frekvenčná rýchlosť patrí medzi geneticky najviac pod-
mienené schopnosti, senzitívne obdobie: 6 – 12 rokov, individuálne až do 
17 rokov. 

Najčastejšie využívané prostriedky na rozvoj frekvenčnej rýchlosti: 
- pohybové hry; 
- šliapavý beh na mieste s oporou (pevná, resp. spolucvičenec); 
- zrýchľovanie na vlastný (cudzí) podnet rôzneho charakteru; 
- zrýchľovanie po cvičeniach bežeckej abecedy; 
- polohové štarty; 
- štafetové behy (zrýchlenia vo vymedzenom území). 

Frekvenčnú rýchlosť hodnotíme pomocou ručného a nožného tap-
pingu. Kritériom je počet opakovaní za 6 sekúnd. Cvičenia vykonávame 
maximálnou frekvenciou (na mieste i v pohybe). Na rozvoj akceleračnej 
rýchlosti využívame krátke zrýchlenia (šliapavý beh), ktoré nasledujú po 
cvičení frekvenčného charakteru. Dĺžku krokov môžeme určovať naznače-
nými čiarami na atletickej trati. 

Paže pracujú ako pri behu, alebo vykonávajú inú činnosť (upaženie, 
vzpaženie, predpaženie, resp. kombináciu týchto činností). Pre vyspelejších 
žiakov môžeme zaraďovať aj cvičenia s vylúčením zrakovej kontroly. 
Všetky uvedené cvičenia je možné vykonávať smerom vpred, vzad, 
v bočnom postavení. 

Na rozvoj akceleračnej rýchlosti využívame krátke zrýchlenia (šlia-
pavý beh), ktoré nasledujú po cvičení frekvenčného charakteru. Dĺžku kro-
kov môžeme určovať naznačenými čiarami na atletickej trati. Cvičenia s 
pomocou kruhov vykonávame v nízkom (strednom, vysokom) pokluse ma-
ximálnou frekvenciou krokov. Paže pracujú ako pri behu, alebo vykonávajú 
inú činnosť (upaženie, vzpaženie, predpaženie, resp. kombináciu týchto 
činností). Pre vyspelejších športovcov môžeme zaraďovať aj cvičenia 
s vylúčením zrakovej kontroly (Koštial, Lednický, 1996). Všetky uvedené 
cvičenia je možné vykonávať smerom vpred, vzad, v bočnom postavení 
(obr.1 – 11). 

Akceleračnú rýchlosť hodnotíme spravidla dosiahnutým časom 
v behu na 20 m z nízkeho štartu, pričom je potrebné odpočítať reakčný čas. 
Táto podmienka je však v bežných tréningových podmienkach ťažko reali-
zovateľná. 
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Ďalšou možnosťou je využite pohybových hier, predovšetkým 
v mladších vekových kategóriách (Argaj, 1994). Okrem iných sa nám 
v praxi osvedčili nasledovné: 

1. Dvaja cvičenci (A, B) stoja na svojich métach vo vzdialenosti 4 – 
5 metrov. „B“ vybieha na značku smerom k spolucvičencovi, otáča sa na 
nej a vybieha do protismeru. V tom momente  „A“ vybieha z polovysokého 
štartu a snaží sa dobehnúť spolucvičiaceho po koncovú čiaru (10 – 15 m od 
miesta štartu) „A“. Alternatívy: meníme štartovacie polohy; vzdialenosti 
žiakov od seba; vzdialenosť méty od žiaka „A“; koncovú métu. 
 

 
 

2. Dvaja hráči sedia oproti sebe tak, že sa opierajú chodidlami. Na 
signál sa otáčajú o 180o a vybiehajú na koncovú métu. Na nej stoja ostatní 
členovia družstva. Prvý z nich má nastavenú dlaň, aby bežiaci mohol tles-
knutím dať signál, že dobehol do cieľa. Alternatívy: meníme štartovacie 
polohy; do bežaného úseku vkladáme zadanú úlohu – výskok, obrat, nese-
nie lopty a pod., po obehnutí méty sa hráči snažia čo najskôr prebehnúť cez 
stredovú čiaru. 

 

 
 

 
3. Cvičenci stoja oproti sebe na métach 5 – 15 metrov od konca 

gymnastickej lavičky. Na nej je položená plná lopta. Na povel žiaci vybie-
hajú, každý po jednej strane lavičky a snažia sa z nej zhodiť loptu. Alterna-
tívy: meníme štartovacie polohy; prebiehanú vzdialenosť; počet lôpt na la-
vičke (mal by byť vždy nepárny). 
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4. Každý z cvičencov má rovnako veľké noviny (hárok papiera), kto-
ré si pridržiava na hrudi. Vybieha zo štartovacej čiary, na vyznačenej méte 
ich musí pustiť a beží čo najrýchlejšie dovtedy, pokiaľ mu papier nepadne 
na zem. Vyhráva ten, kto dobehne ďalej. Alternatívy: meníme veľkosť pa-
piera; vzdialenosť medzi štartovacou čiarou a métou na pustenie papiera. 
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Summary 
The author is in the contribution looking for possibilities of the training 
process effectivity enhancing. Based on the basic characteristics of the 
sport games attributes is trying to improve acceleration speed and 
coordination abilities by treadmill athletics drilling and by wide range of 
motion games. 
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