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FYZIOLOGICKÉ ASPEKTY MOTORICKÉHO 
UČENIA A REGULÁCIE POHYBOV A VYBRANÉ 
ASPEKTY HUMÁNNEJ ETOLÓGIE ŠPORTU VO 

FUTBALE 
 

*Vojtech Štulrajter  - **Pavel Peráček 
FTVŠ UK Bratislava -  *Katedra biologicko-lekárskych vied, 

**Katedra hier 
 
 
 Úvod 
 

Fyziologická podstata motorického učenia nespočíva len v dynamic-
kej stereotypii -  učení o dynamických stereotypoch, ako sa to traduje vo 
vedách o športe. Podľa týchto predstáv má teda motorické učenie prebiehať 
len na najvyššej úrovni centrálneho nervového systému – na úrovni moz-
govej kôry. Nie je to tak! Za motorické učenie zodpovedá celý centrálny 
nervový systém, resp. jeho špeciálna časť, tzv. motorický systém. Moto-
rické učenie a riadenie motoriky potom prebieha od najnižšej miechovej 
úrovne až po najvyššiu úroveň mozgovej kôry.  

Motorický systém (MS) riadi pohyby a  zosúlaďuje pohybovú čin-
nosť so senzorickými a autonómnymi funkciami a je najdôležitejšou časťou 
motorického učenia. 

Spinálna - miechová časť MS pozostáva z monosynaptických 
a polysynaptických reflexov, ktoré tvoria bázu lokomócie cez koordinačný 
výkon miechy (KVM), čo je prirodzená lokomócia – chôdza, beh, klus a 
pod.. Sú to také pohyby, pri ktorých pravidelne pohybujeme nie len dolný-
mi, ale aj hornými končatinami. Existujú pohyby – pohybové akty, ktoré sú 
v súlade s KVM, ako je hore spomenutá prirodzená lokomócia a pohyby pri 
ktorých sa KVM musí potlačiť. Je to prevažná časť telesných cvičení vo 
všeobecnosti a všetky individuálne činnosti hráča vo futbale, napr. činnosť 
pri osobných súbojoch alebo štandardných situáciách. Všetky pohyby pri 
ktorých sa KVM potláča, sa ľahšie a rýchlejšie naučia v mladom veku. 
Toto je základný ontogenetický princíp motorického učenia!  

Supraspinálna časť MS je extrapyramídový motorický systém 
(EPMS) umiestnený v podkôrových regiónoch mozgu, ako aj pyramídový 
motorický systém (PMS) a motorický asociačný systém (MAS) mozgovej 
kôry. Spoluprácou EPMS a PMS vzniká pohybová šablóna zapojenia neu-
rónov – motorický inervačný vzor (MIV), ktorý sa ukladá do EPMS, čiže 
do podkôrových častí, aby nezaťažoval vedomie. Vedomie je uvoľnené na 
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iné činnosti, napr. na taktické myslenie. MIV sú naučené pohyby, ktoré sa 
zabúdajú, resp. úplne zabudnú, ak ich neopakujeme, preto ich musíme cie-
lene „posilňovať“ opakovaním v tréningu, alebo aj ideovomotoricky. MIV 
vo futbale predstavuje napr. vedenie lopty, osobné súboje, činnosť pri štan-
dardných situáciách, a pod.  

Podmienené reflexy a dynamické stereotypy (dynamická stereo-
typia) sa už nepokladajú za jediný mechanizmus učenia, za ktoré sa po-
kladali podľa pavlovovských teórií a ktoré spočívali vo fázovosti vypraco-
vania pohybových návykov. Učenie novej situácie sa totiž nemusí signali-
zovať, lebo indivíduum (človek a zvieratá) má vlastné vnútorné popudy, 
ktoré ho nútia poznávať svet. Novším poznatkom je imprintingové učenie 
na princípe vpečatenia vyselektovaných kľúčových znakov indivídua, 
ktoré sa javia ako „atrapa“. V športe je to atrapa súpera, partnera, proti-
hráča, spoluhráča a pod. Vo futbale sú to „atrapy“ hráčov v poli, alebo 
vlastného a súperovho brankára. Uvedené poznatky sa uplatňujú aj v 
športe, ako súčasť novej vednej disciplíny – humánnej etológie športu, 
ktorá okrem preberanej teórie učenia zahŕňa aj učenie o emočných preja-
voch. Sú to rôzne prejavy radosti - úspechu po strelení gólu ako príklad 
kladných emócií, pri ktorých ukazujeme aký sme „veľkí“, resp. „potentní“, 
alebo frustračné prejavy po neúspechu s prejavmi „malosti a ničotnosti“ s 
prípadným sklonením hlavy, zakrývaním genitálií, zadku a pod. 
 
Fyziologický základ pohybov 
 

Za motoriku a za motorické učenie nie je zodpovedný len moto-
rický systém. Podieľajú sa na nich aj senzorický a autonómny systém.  

Motorický systém zosúlaďuje pohybovú činnosť aj so senzorickými 
a autonómnymi funkciami. Zjednodušene povedané: na to, aby sa mohol 
nejaký pohyb uskutočniť, musí z analyzátorov prichádzať informácia 
a pohybová činnosť musí byť zosúladená s funkciou vnútorných orgánov, 
najmä srdcovocievnym a dýchacím systémom. 

Ináč povedané, ak napr. futbalista na ihrisku behá, kope, hlavičkuje 
a vykonáva iné rozmanité činnosti, tak len preto, že dokonale fungujú vnú-
torné orgány, najmä srdcovocievny a dýchací systém, ktorý sa aj označuje 
ako. transportný systém, lebo transportuje krvou živiny a kyslík. Len v 
zjednodušenej predstave, akú prezentujeme aj v tomto prípade, môžeme zo 
zreteľa vypustiť funkciu ostatných orgánov, napr. tráviaceho traktu, vylu-
čovacieho systému. Ale za normálnych okolností sú pre činnosť športovca, 
teda aj pre jeho pohyby, dôležité aj tieto orgány. Veď bez prijímania potra-
vy by svaly a ostatné orgány nedostávali potrebné živiny, zlyhávalo by 
hospodárenie vodou a soľami, atď. Treba ďalej zdôrazniť, že cez analyzáto-
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ry, zastaralo a nie celkom správne označované aj ako zmyslové orgány, je 
organizmus hráča dokonale informovaný o vonkajšom prostredí, o svojom 
okolí. Preto vidí ihrisko, spoluhráčov a protihráčov, počuje ich, ale aj tréne-
ra a divákov, vníma loptu dokonca cez špeciálny komplexný „vnem lop-
ty“, tiež často nesprávne označovaný aj ako „pocit lopty“ (nesprávne preto, 
že „pocit“ je elementárny, tak nemôže byť aj „komplexný“), na ktorom sa 
podieľajú viaceré analyzátory (dotykový, svalový, sluchový, zrakový a i.), 
ale vníma aj svoje svaly, ich funkčný stav v podobe stuhnutosti únavou či 
opačného stavu uvoľnenosti, svoju polohu v priestore pri hlavičkovaní vo 
výskokoch (obr. 1), pri nožničkách, ale aj pri behu, ba aj pri státí, vníma 
teplotu okolia a iné klimatické faktory, a čo je veľmi dôležité – aj farbu o-
kolia a pod. Veľmi často sú potom aj ďalšie vnemy „komplexné“ a zízká-
vame ich súčinnosťou viacerých analyzátorov. Zdá sa, že pre niektoré časti 
vnímania a riadenia sú spoločné mozgové centrá, v ktorých sú  zastúpené aj  
analyzátory aj motorická časť. Takéto sú kôrové centrá v mozgovej kôre, 
ktoré tvoria pohybový a polohový systém. 

Motorický systém treba naozaj chápať ako základ regulácie pohybov 
a tvorby pohybových návykov. Tento systém tvorí morfologický a funkčný 
substrát mimovoľných (reflexných) a vôľových pohybov. Celá svalová 
činnosť funguje dokonale aj preto, že motorický systém vylučuje vonkajšie 
rušivé vplyvy a uskutočňuje selekciu impulzov tak, aby sa nezaťažovalo 
vedomie. Zdravý človek môže chodiť, behať alebo vykonávať iné zložitej-
šie pohyby mimovoľne a vedomie je uvoľnené na iné činnosti (napr. na 
taktické myslenie a pod.). 
 

Spinálna úroveň regulácie pohybov 
 

Základom akejkoľvek pohybovej činnosti je spinálna úroveň regulácie 
pohybov, ktorá pozostáva z reflexnej činnosti dvoch druhov reflexov. 
 

1. Monosynaptické reflexy (vlastné, svalové, myotatické, propriorecep-
tívne, fázické) sú najelementárnejšie pohybové akty. Sú to najjedno-
duchšie, najrýchlejšie, stále rovnaké (štandardné, stereotypné) odpove-
de. Prebiehajú na úrovni jedného miechového segmentu a ako vyplýva z 
hlavného názvu, majú len jedno synaptické prepojenie. Receptorom je 
svalové vretienko a adekvátnym podnetom natiahnutie svalu. Novším 
morfologickým, ale aj funkčným poznatkom je údaj o existencii dvoch 
typov intrafuzálnych vlákien vo svalových vretienkach (Kahle a kol., 
1979) – vlákien s jadrovými reťazcami a jadrovými zhlukmi, ktoré sig-
nalizujú do vyšších častí (do mozočka a mozgovej kôry) nielen stupeň 
natiahnutia, ktorý je adekvátny veľkosti podnetu, ale aj rýchlosť zmeny 
natiahnutia. Čiže o adekvátnom podnete, ako prvej podmienke pohybo-
vého aktu, je centrálna časť dokonale informovaná. Dôležitou súčasťou 
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svalového vretienka je aj úloha tzv. gamasystému, ktorý riadi svalový 
tonus a spúšťa vôľový pohyb s uplatnením princípu spätnej väzby. 

2.  Polysynaptické reflexy (cudzie, exteroceptívne, tonické) sú zložitejšie, 
majú viacneurónovú stavbu s množstvom synáps a vmedzerených neu-
rónov, ako aj receptor a efektor v rôznych orgánoch. Ich centrá sú na 
viacerých miechových segmentoch. Preto sú odpovede dlhšie, variabil-
nejšie a neštandardné. 

 

Oba typy uvedených miechových reflexov tvoria bázu lokomócie cez tzv. 
koordinačný výkon miechy.  

Koordinačný výkon miechy (KVM) je prirodzená lokomócia (chôdza, 
beh), a na neurónovej úrovni znamená spôsob zapájania (aktivácie) 
a odpájania (útlmu, resp. vypínania) motoneurónov miechy - agonistov 
a antagonistov na tej istej (ipsilaterálnej) a opačnej (kontralaterálnej) strane 
miechy v cervikálnych, čiže krčných segmentoch (pre horné končatiny) 
a lumbálnosakrálnych, čiže bedrovodriekových segmentoch (pre dolné 
končatiny), najmä cez mozoček, ale aj cez iné časti EPMS. Polysynaptické 
reflexy, ako súčasť KVM, sú morfologickou a funkčnou bázou variability 
aj v motorickom učení. Na miechovej úrovni rozlišujeme dva typy po-
hybov:  
• Pohyby, ktoré sú v súlade s KVM – spomínaná prirodzená lokomócia 

najmä v podobe behu, klusu; 
• Pohyby, pri ktorých sa KVM musí potlačiť - temer všetky druhy tele-

sných cvičení, napr. vedenie lopty nohami alebo rukami, osobné súboje, 
štandardné situácie, prihrávky a streľba v športových hrách, dvojtakt 
v basketbale, smeč vo volejbale, „prechod“ cez prekážku a beh medzi  
prekážkami, technika ostatných atletických disciplín, skoky a figúry či 
kroky v krasokorčuľovaní, a pod. Z iného aspektu – aspektu motorické-
ho učenia, všetky uvedené akty označujeme aj ako motorické inervač-
né vzory.  
 

Pohyby v športe sú  teda buď v súlade s KVM, alebo sa pri nich KVM 
potláča (obr. 2). Na tomto obrázku je v súlade s KVM beh hráča bez lopty 
a príkladom potlačenia KVM je pohyb hráča s vedením lopty.  
 Pripomeňme, že celá teória o miechových reflexoch a KVM platí aj pre 
zvieratá. Jednotlivé druhy zvierat majú svoje vlastné reflexy a vlastný 
KVM. Ten je zaujímavé poznať a študovať z hľadiska porovnávacej fyzio-
lógie, lebo na zvieratách sa môžu robiť niektoré pokusy a dajú sa vysvetliť 
aj fenomény, ktoré sú platné pre ľudí. O nich sa podrobnejšie zmieňuje lite-
ratúra.  

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 2 
 

 
7

svalového vretienka je aj úloha tzv. gamasystému, ktorý riadi svalový 
tonus a spúšťa vôľový pohyb s uplatnením princípu spätnej väzby. 

2.  Polysynaptické reflexy (cudzie, exteroceptívne, tonické) sú zložitejšie, 
majú viacneurónovú stavbu s množstvom synáps a vmedzerených neu-
rónov, ako aj receptor a efektor v rôznych orgánoch. Ich centrá sú na 
viacerých miechových segmentoch. Preto sú odpovede dlhšie, variabil-
nejšie a neštandardné. 

 

Oba typy uvedených miechových reflexov tvoria bázu lokomócie cez tzv. 
koordinačný výkon miechy.  

Koordinačný výkon miechy (KVM) je prirodzená lokomócia (chôdza, 
beh), a na neurónovej úrovni znamená spôsob zapájania (aktivácie) 
a odpájania (útlmu, resp. vypínania) motoneurónov miechy - agonistov 
a antagonistov na tej istej (ipsilaterálnej) a opačnej (kontralaterálnej) strane 
miechy v cervikálnych, čiže krčných segmentoch (pre horné končatiny) 
a lumbálnosakrálnych, čiže bedrovodriekových segmentoch (pre dolné 
končatiny), najmä cez mozoček, ale aj cez iné časti EPMS. Polysynaptické 
reflexy, ako súčasť KVM, sú morfologickou a funkčnou bázou variability 
aj v motorickom učení. Na miechovej úrovni rozlišujeme dva typy po-
hybov:  
• Pohyby, ktoré sú v súlade s KVM – spomínaná prirodzená lokomócia 

najmä v podobe behu, klusu; 
• Pohyby, pri ktorých sa KVM musí potlačiť - temer všetky druhy tele-

sných cvičení, napr. vedenie lopty nohami alebo rukami, osobné súboje, 
štandardné situácie, prihrávky a streľba v športových hrách, dvojtakt 
v basketbale, smeč vo volejbale, „prechod“ cez prekážku a beh medzi  
prekážkami, technika ostatných atletických disciplín, skoky a figúry či 
kroky v krasokorčuľovaní, a pod. Z iného aspektu – aspektu motorické-
ho učenia, všetky uvedené akty označujeme aj ako motorické inervač-
né vzory.  
 

Pohyby v športe sú  teda buď v súlade s KVM, alebo sa pri nich KVM 
potláča (obr. 2). Na tomto obrázku je v súlade s KVM beh hráča bez lopty 
a príkladom potlačenia KVM je pohyb hráča s vedením lopty.  
 Pripomeňme, že celá teória o miechových reflexoch a KVM platí aj pre 
zvieratá. Jednotlivé druhy zvierat majú svoje vlastné reflexy a vlastný 
KVM. Ten je zaujímavé poznať a študovať z hľadiska porovnávacej fyzio-
lógie, lebo na zvieratách sa môžu robiť niektoré pokusy a dajú sa vysvetliť 
aj fenomény, ktoré sú platné pre ľudí. O nich sa podrobnejšie zmieňuje lite-
ratúra.  



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 2 
 

8

 

 
 
Obr. 1 Pohyby futbalistu sa môžu uskutočniť len v spolupráci moto-

rického systému, ktorý bezprostredne riadi pohyby, a senzitív-
neho systému, ktorí informuje o okolí, o polohe tela a pod. Ten-
to obrázok je aj príkladom pohybov, pri ktorých sa vo futbalo-
vej hre potláča KVM. 

 
Ontogenetické aspekty motorického učenia pozorujeme už aj pri 

KVM. KVM sa totiž začína tvoriť už pri učení chôdze, ba dokonca aj pri 
lezení v batolivom veku. Preto 3-4 ročné dieťa nie je schopné „pochodo-
vať“ resp. napodobňovať pochodovanie vojakov v reály alebo na obrazov-
ke, čiže zapájať do lokomócie aj horné končatiny. Preto sa pri chôdzi aj pri 
behu pohybuje tak, že ruky má pripažené. Postupne sa v mladšom a star-
šom školskom veku KVM upevňuje a zafixovaný je ku koncu puberty. 
Preto všetky pohyby, pri ktorých sa KVM potláča, sa ľahšie učia 
v mladom veku, kým KVM nie je zafixovaný. Toto je jeden zo základ-
ných ontogenetických princípov motorického učenia! 
  
 
Supraspinálna časť regulácie pohybov  
(extrapyramídový motorický systém – EPMS) 
 
Časovú súhru jednotlivých svalových skupín (napr. zapínanie agonistov 
a antagonistov) pri svalových reflexoch, ako sme spomenuli, regulujú vyš-
šie regióny nervového systému. Prvá nadradená úroveň je v EPMS – 
v podkôrových regiónoch (obr. 3). Do EPMS patria rôzne útvary CNS, 
ktoré sa nachádzajú na rôznych miestach a sú nerovnako veľké. Všetky 
časti EPMS sú vzájomné prepojené, majú budivú a tlmivú časť a vysielajú 
impulzy zostupným smerom do miechy a vzostupným smerom do mozgo-
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vej kôry, čím udržiavajú jej bdelosť (vigilitu). O funkčnom stave svalov sú 
podkôrové vyššie centrá EPMS dokonale informované cez miechu (obr. 4) 
a táto informácia čiastočne postupuje ďalej do mozgovej kôry. EPMS do-
stáva takto informácie o tom, ktoré svaly sú zapojené do príslušných pohy-
bov, o momentálnom svalovom úsilí, o rýchlosti, rytme a sile pohybov, 
a pod. 
 

 
 
Obr. 2 Príkladom pohybu futbalistu ktorý je v súlade s KVM je beh 

bez lopty hráča vpravo a príkladom pohybu pri ktorom sa 
KVM potláča je beh s loptou hráča vľavo.. 

 
Kôrová časť regulácie 
 

  Najvyššou úrovňou všetkých regulácií, a teda aj regulácie pohybov, je 
mozgová kôra. V kôre sa nachádzajú dva podsystémy regulácie. Prvý je 
pyramídový motorický systém (PMS), ktorý sídli v gyrus preacentralis 
a označuje sa aj ako motorická kôra – Brodmanova oblasť 4. Pre túto časť 
je typické somatotopické členenie, čiže to, že príslušné svalové skupiny sú 
regulované z príslušných kôrových regiónov, čím sa vytvára tzv. motoric-
ký homunkulus - na hlavu postavený človiečik, ktorý má zväčšené polia 
pre tie časti tela, ktoré vykonávajú jemné pohyby; resp. majú značnú pohy-
bovú diferenciáciu (ruky, prsty, tvár) a zredukované sú tie časti, pri ktorých 
je pohybová diferenciácia malá (trup, stehná).  

Najdôležitejšou časťou vôľovej motoriky sú cielené pohyby, pomo-
cou ktorých sa tvoria pohybové programy. Na ich tvorbu je potrebná sú-
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činnosť motorickej kôry a jej ďalších častí – Brodmanova oblasť 5 a 7, čiže 
vrchná polovica temenného laloku, suplementárna motorická časť 6 a tzv. 
premotorická kôra. Pomocou nich sa realizujú cielené pohyby s vizuálnou 
kontrolou a pri ich výpade nerozoznávame predmety v strede zorného poľa 
a najmä ich priestorové posuny – teda neovládame najmä pohyby riadené 
vizuálne. Ruky zaujmú pri dráždení premotorickej časti úchopové gesto. 
Popísaná časť tvorí tzv. pohybový systém, ktorý umožňuje pracovnú (aj 
„športovú“) činnosť a komunikáciu. Druhou časťou motoriky je však aj po-
lohový systém, ktorý pomocou posturálnych svalov zabezpečuje polohové 
a vzpriamovacie reflexy (Myslivečková, 2000). 

PMS je najvyššie centrum vôľových pohybov. Má veľký význam pri 
motorickom učení. Je prepojený so senzorickým centrom  gyrus postcentra-
lis pohybového aparátu (svalov a šliach) ale aj iných senzorických častí 
(napr. z receptorov povrchu kože), od ktorého dostáva somatosenzorické 
informácie a vytvára sa tak spätná väzba medzi oboma systémami (Berne 
a Levy, 1990). 
 
Čo je motorický inervačný vzor a ako sa vypracuje?  
 

Pri motorickom učení každý nový pohybový akt prebieha najprv cez 
ustavičnú vôľovú (vedomú) kontrolu. Uvedomujeme si časti pohybu, ale aj 
pohybový akt ako celok. Pri ustavičnom opakovaní pohybu vzniká typické 
prepojenie aktivovaných neurónov do reťazca charakteristického pre prí-
slušný pohyb. Vzniká akási pohybová šablóna na neurónovej úrovni, 
tzv. motorický inervačný vzor. Pri vypracovaní motorického inervačného 
vzoru spolupracuje kôrové centrum pyramídového systému s EPMS. Keď 
je pohyb dostatočne zvládnutý, motorický inervačný vzor sa ukladá do 
EPMS čiže do podkôrových oblastí. To v praxi znamená, že v procese 
motorického učenia každý nový pohyb vôľou kontrolujeme postupne stále 
menej, až ho nakoniec vykonávame mimovoľne, bez účasti mozgovej kôry. 
Ako sme už spomenuli v úvode, motorické inervačné vzory vo futbale 
predstavuje napr. vedenie lopty, osobné súboje, činnosť (technika) pri štan-
dardných situáciách, a pod. (obr. 5). 

Ak je do pamäti a učenia zahrnutý limbický systém, učenie má emo-
ciálne podfarbenie. Emociálne podfarbenie priaznivo ovplyvňuje (uľah-
čuje) aj motorické učenie, čo sa informácie z periférnych neurónov sa de-
je tak, že informácia prebehne niekoľkokrát kruhovito v podkôrovej 
a v kôrovej oblasti cez tzv. polygonálne systémové zapojenie. V nervovom 
systéme sa vytvoria „odrazové kruhy“, ktoré sa nesmú chápať ako geo-
metrické obrazce, ale ako systémy stoviek neurónov. 
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metrické obrazce, ale ako systémy stoviek neurónov. 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 2 
 

 
11

 

 Podiel najvyšších funkcií mozgu (VNČ) na motorickom učení 
 
 Pre motorické učenie má význam aj učenie I. P. Pavlova, ktorého zá-
kladom je učenie o podmienených reflexoch a dynamických stereoty-
poch, resp. dynamickej stereotypii, ktoré sa dosť dlho pokladalo za jedi-
nú bázu fyziologických mechanizmov motorického učenia. Najmä podmie-
nené reflexy sa považovali za základný mechanizmus, pomocou ktorého sa 
organizmus prispôsobuje meniacim sa podmienkam životného prostredia 
(Hájek, 2001). Keďže pohybová aktivita a šport kladú na organizmus stále 
nové požiadavky, sú športové činnosti pre organizmus „novým prostre-
dím“. 

Podmienené reflexy sa uplatňujú v pohybovej aktivite, najmä ako sú-
časť dynamických stereotypov, pomocou ktorých sa rýchlejšie zvládne aj 
životný rytmus.  

Uvedieme si príklady dynamického stereotypu v živote a športe: 
Dynamický stereotyp je napr. návyk na  denný režim každého človeka, to, 
ako a kedy ide spať, kedy vstáva, pracuje, študuje, navštevuje prednášky, 
odpočíva, a pod. Ale je to aj denný režim, v ktorom je zaradený tréning. 
Ale samotný priebeh tréningu, jeho začiatok a dĺžka, celkový tréningový 
režim aj s jeho  námahou, sú, resp. môžu byť taktiež dynamickým stereoty-
pom. Dynamický stereotyp zabezpečí aj rýchlejšie a lepšie sa zvládnutie 
nových pohybov – pohybových návykov a v tomto zmysle je súčasťou 
motorického učenia.  
 
Dynamické stereotypy sú výhodné a žiadúce  
• preto, že pomáhajú ľahšie zvládnuť dennú námahu bez nadmerného pre-

ťaženia. V tomto zmysle  
môžu sa dynamické stereotypy stať aj neužitočnými  
• vtedy, keď zásah do denného režimu (napr. predčasné vstávanie pred 

nejakou cestou, nový neočakávaný moment v režime dňa a iné,) sa ťaž-
ko znáša a pôsobí stresujúco až neurotizujúco, najmä u niektorých osôb. 
Sú to tie osoby, ktoré v zmysle Pavlovovského učenia majú nevyrovna-
né alebo nepohyblivé kôrové deje (najmä cholerici, resp. melancholici 
podľa Hipokrata). 
 
Vypracovanie pohybového návyku vzhľadom na dynamiku kôro-

vých dejov (najmä iradiácia, koncentrácia a záporná indukcia), má svoje 
zákonitosti a prebieha vo viacerých štádiách. Tieto kôrové procesy, ako už 
bolo spomenuté, predtým považované za jediný fyziologický mechanizmus 
motorického učenia, sú dostatočne známe a opísané v kapitolách VNČ aj 
v didaktike športu, preto si ich spomenieme na jednej strane stručnejšie, ale 
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na strane druhej, bližšie k pôvodnému učeniu o vyšších funkciách mozgu, 
ktoré rozpracoval I. P. Pavlov a jeho škola. 

 
Motorické učenie z hľadiska dynamickej stereotypie – dynamiky kô-

rových dejov, delí vypracovanie pohybového návyku na štyri fázy - štádia: 
• štádium iradiácie, ktoré spočíva v osvojení prvkov pohybového návyku 

a ich postupného spájania do reťazcov, z ktorých vznikne postupne po-
hybový celok; 
- aktivujú sa rôzne ohniská v mozgovej kôre a medzi nimi postupne 

vzniká spojenie; 
- pre toto štádium je preto typické, zvýšené svalové napätie a celková 

strnulosť pohybov, množstvo zbytočných pohybov preto, že z urči-
tých ohnísk aktivita iradiuje do okolia; 

• štádium koncentrácie a diferenciácie, v ktorom sa pohyby spresňujú, 
zdokonaľujú odstraňovaním zbytočných pohybov; 
− v mozgovej kôre sa aktivita koncentruje do ohniska príslušného po-

hybu, ktoré predstavujú jednotlivé centrá diferenciačných reflexov; 
− v centrách vzniká diferenciačný útlm, preto reakcie na podnet sú a-

dekvátnejšie - pozitívne na požadované podnety, negatívne na nežia-
dúce (v nich je diferenciačný útlm) ! 

• štádium automatizácie a stabilizácie; 
• štádium tvorivej asociácie; 

Automatizácia a stabilizácia sa dajú chápať ako dve fázy rôznej hĺbky 
vypracovania pohybového návyku podľa počtu opakovaní, keď už nevzni-
kajú kvalitatívne nové dynamické zmeny v mozgovej kôre. Spomínaná 
hĺbka sa dá overiť vyhasínaním podmienených reflexných reakcií. Keďže 
vyhasínanie môže byť aj pasívne, overuje sa hĺbka aj pretrvávaním nauče-
ných pohybových návykov. 

Automatizovaný a stabilizovaný pohybový návyk umožní variabilné 
uplatňovanie naučených pohybov v podobe tvorivých kombinácií v 
• štádiu tvorivej asociácie, ktoré navrhujeme označovať ako pohybové 

básnenie! 
Vysvetlili sme motorické učenie na základe novšieho systémového prí-

stupu k učeniu o CNS aj z hľadiska zaužívaných starších predstáv o moto-
rickom učení na základe učenia o dynamickej stereotypii. Na základe po-
vedaného je zreteľná podobnosť medzi zákonitosťami vypracovania moto-
rického inervačného vzoru podľa novších predstav a zákonitosťami o vy-
pracovaní pohybového návyku podľa učenia o dynamickej stereotypii. 
Najdôležitejší sa nám javí fakt, že oba spomenuté „pohybové mechanizmy“ 
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majú nestabilný charakter, treba ich opakovať (podľa učenia o VNČ posil-
ňovať), lebo sa stratia (podľa učenia VNČ vyhasnú). Tu je namieste začať 
používať klasické poznatky o podmienených reflexoch a dynamických 
stereotypoch, lebo podľa tohto učenia si uvedomíme, že motorické iner-
vačné vzory budú tým silnejšie, čím viac ich budeme opakovať, resp., že 
ich ťažšie zabudnú a následne rýchlejšie znovu vypracujú tí hráči, ktorí ich 
opakovali viackrát, mali ich pevnejšie! 
 
 
 
 
 
 
 
SUPRASPINÁLNA ÚROVEŇ REGULÁCIE POHYBOV 
 
                                                                   
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nasledujúca SPINÁLNA ÚROVEŇ REGULÁCIE POHYBOV 
 
Obr. 3 Schematické znázornenie regulácie pohybov (skratky 

a vysvetlenie v texte)  

 
mas 

 
 
pms 

 
      EPMS 

                                                       
MOZGOVÁ KÔRA 
 

BAZÁLNE GANGLIÁ (striatum, 
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RETIKULÁRNA FORMÁCIA 
MOZOČEK 
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Obr. 4 Miechové reflexy v pohybovej činnosti a koordinačný výkon 

miechy 
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koordinačný výkon miechy
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Obr. 5 Osobné súboje ako príklad pohybovej šablóny - motorického 
inervačného vzoru. Podľa terminológie Pavlovovského učenia, 
ktoré je u nás zaužívané, sa jedná o vypracovaný pohybový ná-
vyk v rôznych štádiách stabilizácie a automatizácie. Ako po-
drobnejšie píšeme v texte, motorické inervačné vzory, resp. po-
hybové návyky musíme ustavične opakovať – upevňovať v tré-
ningu aj v rozcvičení. 

 
 
Nepavlovovské teórie v oblasti učenia 
 
 Ako bezprostredná reakcia na Pavlovovo učenie o podmienených ref-
lexoch a dynamických stereotypoch, ako jedinom mechanizme učenia, či 
vyrovnávania sa s novou situáciou, vznikli niektoré teórie, ktoré k Pavlo-
vovmu učeniu zaujímajú kritický postoj, polemizujú s nim, snažia sa ho 
doplniť o nové momenty, najmä a premisu, že naučenie sa novej situácie sa 
nemusí signalizovať. Významnú úlohu v teóriách učenia zohrali najmä ná-
zory Skinnera o manipulačnom podmieňovaní (instrumental conditio-
ning), o akčnom správaní (operant behaviour) a správaní (reagovaní) na 
podnet (respondent behaviour). Nepavlovovské učenie vychádza z toho, že 
okrem vrodeného inštinktívneho správania (v pavlovovskom učení sa 
jedná o vrodené reflexy) a naučeného správania (získané podmienené ref-
lexy), jestvuje aj prechodná forma tzv. obligatórne učenie. Toto sa usku-
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jedná o vrodené reflexy) a naučeného správania (získané podmienené ref-
lexy), jestvuje aj prechodná forma tzv. obligatórne učenie. Toto sa usku-
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točňuje v stanovenom životnom období (v mladosti), v ktorom majú 
zvieratá a človek schopnosť cez jednorazový akt, formou „vyčerpania – 
imprintingu“ získať informáciu, ktorú si indivíduum zachová po celý život 
(nie je to podmienený reflex, lebo tento bez posilňovania zanikne). Takto 
napr. zvieratá spoznajú a zapamätajú si výzor rodiča. Inštinktívne správanie 
spúšťajú tzv. kľúčové podnety. Vrodený „spúšťací mechanizmus“ za-
bezpečí to, že u daného indivídua sa inštinktívna reakcia spustí len na a-
dekvátne kľúčové podnety. Inštinktívne správanie sa však môže „spus-
tiť“ aj spontánne. Celkové inštinktívne správanie je pravdepodobne pod-
mienené jestvovaním špeciálnych centier v mozgu (funkčné špecifické sys-
témy). Ich činnosť (úroveň aktivity) môže byť ovplyvnená hormonálne. 
Skinner ukázal, že učenie novej situácie sa nemusí signalizovať. Indiví-
duum (zvieratá aj ľudia) má v sebe vnútorné popudy, ktoré ho nútia po-
znávať okolitý svet. Ak zviera umiestnime do skrinky (Skinnerova skrin-
ka), v ktorej sú rôzne páčky a náhodne sa dotkne takej, ktorá mu uvoľní po-
travu, „naučí“ sa pomerne rýchlo uvoľňovať si potravu manipuláciou s tou-
to páčkou. Okrem takéhoto, už spomenutého manipulačného správania, 
rozlišuje Skinner aj vyššiu formu – operačné správanie a akčné správa-
nie, pri ktorom sa uplatnia „vnútorné stratégie“ (opica si napr. podloží 
debničku, aby dosiahla banán). Aj ďalšie teórie o správaní zvierat, sformo-
vané do novej vednej disciplíny – etológie, ktorú sformovali  nositelia No-
belovej ceny - Lorenz a Tinberg, čiastočne vychádzajú z učenia I. P. Pavlo-
va, hoci proklamujú opozičný postoj k Pavlovovmu učeniu. Preto v etológii 
platí tvrdenie, že indivíduum nereaguje len na jednoduchý podnet (zvuk, 
svetlo a pod.), ale aj na komplexný vzhľad druhového partnera alebo ne-
priateľa a pod. 

Osvetľuje to príklad Konráda Lorenza (Lorenz, 1989; Novacký a 
Czako, 1987), že ak vetroň ťahá nad hladinou jazera, na ktorom sú kačice 
atrapu „dlhý krk“, kačice sú pokojné, lebo „vedia“, že atrapa nemôže 
predstavovať dravca, alebo napr. inú kačicu. Ak vetroň ťahá atrapu 
„krátky krk“, ktorá predstavuje dravca, vzniká poplachová reakcia  
(ľavá časť obr. 6 ). 

Dá sa predpokladať, že podobné mechanizmy „vpečatenia“ a reak-
cie na „atrapu“ platia aj u ľudí a to najmä v športe. U zvierat sa síce ten-
to mechanizmus uplatňuje väčšinou v mladosti, je však možné, že u ľudí k 
„vpečateniu“ prispieva emotívna hladina cez zapojenie limbického sys-
tému a tiahne sa cez dlhšie obdobie, pravdepodobne až do ukončenia 
pohlavného dospievania.  

Zdá sa, že aj u športovcov vzniká reakcia na jednoduché signály, ale 
aj na ich komplexy pre nejakú danú situáciu. Môžu to byť také signály, kto-
ré sú „kľúčovými“ podnetmi. Šermiar reaguje na „kľúčové“ znaky „atrapy“ 
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útočiaceho, alebo brániaceho sa súpera bez toho aby vnímal rôzne detaily 
(napr. polohu kordu).V inom príklade uvedieme, že brankár v športových 
hrách taktiež reaguje podľa vzhľadu „atrapy“ a anticipuje strelu alebo pri-
hrávku (stredná časť obr. 6). „Imprintigové učenie“ na princípe vyselekto-
vania základných znakov „atrapy“ má miesto aj vo futbale (pravá časť obr. 
6) a ostatných športových hrách, ale aj v iných „disciplínách“, napr. v 
gymnastike, umeleckej gymnastike, tancoch a pod., a je v úzkom vzťahu, 
ak nie aj totožné, s názornou ukážkou. Uvedené príklady prezrádzajú, že 
v rámci etológie vzniká aj humánna etológia  športu.  

Táto nová vedná disciplína sa snaží vysvetľovať aj také reakcie špor-
tovca, ktoré sú podmienené kladnými či zápornými emóciami (napr. reak-
cie po strelených alebo prijatých góloch) a snaží sa ich vysvetliť 
z vývojového a všeobecno-biologického hľadiska. Spôsoby reagovania a 
ich biologická podstata je znázornená a popísaná v obr. 7.  
 

       
 
Obr. 6 Atrapy imprintingového učenia v prírode a športe v podobe 

šermiarov a hokejistov. Príkladom imprintigového reagova-
nia vo futbale predstavuje situácia pri strieľaní penalty. Tu sa 
strelcovi brankár javí ako atrapa, čiže figúra, na ktorej evidu-
je len celkové znaky siluety. Podobne sa javí brankárovi strie-
ľajúci hráč. Obaja potom jednajú anticipačne!  
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Obr. 7 Hráč v pravom dolnom rohu obrázka so zdvihnutými rukami 

demonštruje príklad kladnej emócie, vedľa stojací hráč so 
sklonenou hlavou demonštruje záporné emócie neúspechu. 
Zdvihnuté ruky ktoré demonštrujú „veľkosť“ používajú 
futbalisti aj pri kolektívnom prejave (vrchná časť obrázka). 
V pozadí sú však vždy erotické prvky v podobe objatia, ob-
nažovania sa vyzliekaním dresov a pod. Táto podstata sa 
nepotlačí ani pri kolektívnom ideologicky či národne pod-
farbenom prejave (skupinka so zástavou v strede obrázka). 

 
U ľudí však do prejavov vo vzájomnej komunikácii aj pri emočných 

prejavoch, patria druhosignálne rečové prejavy. Tu využívame (žiaľ 
veľmi často skôr zneužívame) slová ako „signály signálov“ aj pri rôznych 
emočných stavoch a situáciách, ktoré nemusia byť vhodné pre komuniká-
ciu, pre odovzdávanie informácie, napr. vo forme pokarhania alebo po-
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chvaly. Tu robia aj tréneri veľmi veľa chýb často bez toho, aby si to uve-
domovali ! Špecifické „postavenie“ tu majú najmä slovanské jazyky, slo-
venčinu nevynímajúc a v Európe aj Maďarčina, ktorá žiaľ „obohatila“ cha-
rakterom a „zásobníkom“ nadávok aj slovenčinu. Svetové jazyky vulgárne 
nadávky nemali a „importovali“ sme ich cez hráčov - „legionárov“ v ostat-
nom čase.  
 Inšpiračným zdrojom pre humánnu etológiu v zahraničí bola najmä 
pantomíma a iné druhy pohybového divadla. Ale problémy humánnej eto-
lógie, najmä etológie športu sú najmä u nás stále pomerne málo rozpraco-
vané. Aj z tohto dôvodu sa etologickým problémom hodláme venovať 
v budúcnosti a rozoberieme ich podrobnejšie v samostatnej časti. 
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DIAGNOSTIKOVANIE RÝCHLOSTNÝCH 
SCHOPNOSTÍ FUTBALISTOV V ÚTVARE 

TALENTOVANEJ MLÁDEŽE 
 

Miroslav Holienka, FTVŠ UK Bratislava – Katedra hier 
 
Kľučové slová: futbal, rýchlostné schopnosti, diagnostikovanie  
 
Rozbor problematiky  
 

 Za jednu z najvýznamnejších charakteristík súčasného vrcholového 
mládežníckeho futbalu môžeme jednoznačne považovať neustále sa zvyšu-
júce nároky na individuálne rýchlostné schopnosti hráčov.  
 Futbal patrí medzi športy vyžadujúce od hráčov maximálnu úroveň 
niektorých prejavov rýchlostných schopností v meniacich sa herných situá-
ciách. Ide najmä o požiadavku mimoriadne vysoko rozvinutej reakčnej 
rýchlosti, štartovej rýchlosti a vytrvalosti v rýchlosti (Holienka, 2003). 
 V ostatných rokoch došlo k výraznému posunu v chápaní prejavov 
rýchlostných schopností pri dôslednom rešpektovaní ich komplexnosti.  
 Bauer (1990) definuje rýchlosť futbalistov ako komplexnú schopnosť, 
ktorá obsahuje ďalšie čiastkové schopnosti, o.i. rýchlosť reakcie, rýchlosť 
cyklických a acyklických pohybov... 
 Hodnotenie pohybovej aktivity rôznych skupín dospelej populácie ale 
aj mládeže zaujíma významné miesto vo výskume a športovo pedagogickej 
praxi. Z pohybových resp. kondičných schopností mimoriadnu pozornosť 
venujeme najmä rýchlostným schopnostiam.  
 Problematika diagnostiky rýchlostných schopností je síce veľmi aktu-
álna, ale vo futbale ešte stále nie úplne docenená. Konštrukcia a voľba zod-
povedajúcich testov zatiaľ nie vždy adekvátnym spôsobom zohľadňuje 
špecifiká rýchlostných prejavov hráča futbalu. U našich futbalových od-
borníkov od prvých pokusov F. Korčeka v 60-tych rokoch naznačil určitý 
posun až L. Kačáni v rokoch 90-tych.  
 Dnes sa vo futbale ešte stále používa batéria testov všeobecnej moto-
rickej pripravenosti. Je však žiadúce uplatňovať také testy, ktoré odrážajú 
špecifiká pohybovej činnosti hráča v zápase. Pokiaľ však namerané hodno-
ty nie sú získané elektrickou časomierou, ich presnosť je mnohokrát disku-
tabilná a pre hráčov sa tak výsledky nestávajú vždy motivačným prvkom. 
Ak chceme teda ovplyvňovať rozvoj rýchlostných schopností, nezaobídeme 
sa v tréningovom procese bez objektívnych priebežných informácií. Tie 
však môžeme získať len adekvátnymi testami prípadne kontrolnými cviče-
niami.  
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povedajúcich testov zatiaľ nie vždy adekvátnym spôsobom zohľadňuje 
špecifiká rýchlostných prejavov hráča futbalu. U našich futbalových od-
borníkov od prvých pokusov F. Korčeka v 60-tych rokoch naznačil určitý 
posun až L. Kačáni v rokoch 90-tych.  
 Dnes sa vo futbale ešte stále používa batéria testov všeobecnej moto-
rickej pripravenosti. Je však žiadúce uplatňovať také testy, ktoré odrážajú 
špecifiká pohybovej činnosti hráča v zápase. Pokiaľ však namerané hodno-
ty nie sú získané elektrickou časomierou, ich presnosť je mnohokrát disku-
tabilná a pre hráčov sa tak výsledky nestávajú vždy motivačným prvkom. 
Ak chceme teda ovplyvňovať rozvoj rýchlostných schopností, nezaobídeme 
sa v tréningovom procese bez objektívnych priebežných informácií. Tie 
však môžeme získať len adekvátnymi testami prípadne kontrolnými cviče-
niami.  
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Cieľ 
 

Cieľom diagnostikovania rýchlostných schopností je získať prehľad 
o ich úrovni v jednotlivých vekových kategóriách Útvaru talentovanej mlá-
deže (ÚTM) a postupným opakovaným diagnostikovaním tak prispieť 
k tvorbe výkonových noriem.  
 
Úlohy  
 

 Z cieľa vyplynuli nasledovné úlohy: 
 

1. Zostaviť batériu testov na diagnostikovanie rýchlostných schopností.  
2. Uskutočniť diagnostikovanie u jednotlivých dorasteneckých kategórií 

v ÚTM ŠK Slovan  Bratislava. 
3. Spracovať získané poznatky. 
4. Formulovať niektoré odporúčania k diagnostikovaniu rýchlostných 

schopností. 
 

Metodika  
 

 Meranie bolo uskutočnené počas hlavného obdobia II. v sezóne 2003-
2004 v ÚTM ŠK Slovan Bratislava u hráčov mladšieho dorastu „A“ a „B“ 
a hráčov staršieho dorastu „A“ a „B“. Družstvá mladšieho dorastu „A“ 
a staršieho dorastu „A“ sa v uvedenom súťažnom ročníku stali halovými 
majstrami Slovenska a majstrami Slovenska na otvorených ihriskách. Tré-
nerom mladšieho dorastu bol Igor Bôbik a trénerom staršieho dorastu Ivan 
Hrdlička. Funkciu asistenta v mladšom doraste a koordinátora športovej 
prípravy v ÚTM zastával Miroslav Holienka. 
 Z meraného súboru hráčov bol 1 hráč reprezentantom Slovenska 
v kategórii U19, 3 hráči v kategórii U18, 3 hráči v kategórii U17 a 2 hráči 
v kategórii U16.  
 Ako základnú metódu sme použili meranie (testovanie) pomocou foto-
buniek. Táto metóda v tréningovom procese je jediná, ktorá nás presne in-
formuje o úrovni jednotlivých prejavov rýchlostných schopností.  
 Na diagnostikovanie rýchlostných schopností sme použili nasledovnú 
batériu testov a kontrolnych cvičení: 

 beh na 15 m – priamym smerom (štartová rýchlosť) 
 beh na 15 m – so zmenou smeru (štartová rýchlosť) 
 beh na 30 m – priamym smerom (lokomočná rýchlosť) 
 beh na 30 m – so zmenou smeru (lokomočná rýchlosť) 
 beh na 30 m – slalom s loptou (rýchlosť HČJ) 
 beh 5x10 m – člnkový beh (vytrvalostná rýchlosť, štartová rýchlosť) 
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 Probandi vykonávali každý test 2 krát, pričom sme do výsledkov za-
znamenávali lepší čas. 
 
Výsledky   
 

 Vo výsledkovej časti prezentujeme výkony, ktoré hráči dosiahli v jed-
notlivých testoch vyššie uvedenej batérie testov podľa vekových kategórií 
ale aj podľa hráčskych funkcií:   

OB – obrancovia  
    SH – stredoví hráči  
   KH – koncoví hráči – útočníci  
 
Beh na 15 m 
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Obrázok 1  Beh na 15 m (s) 
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Obrázok 2  Dosiahnuté výsledky podľa hráčskych funkcií 
v jednotlivých kategóriách - Beh na 15 m (s)  
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 V behu na 15 m priamym smerom dosiahli hráči jednotlivých veko-
vých kategórií vyrovnané výkony. Priemerné hodnoty sa pohybovali od 
2,42 s po 2,50 s. Najlepší výkon dosiahli hráči U 16 – 2,42 s; najhorší hráči 
U 17 – 2,50 s.  
 Podľa hráčskych funkcií dosiahli najlepší výkon stredoví hráči kategó-
rie U16 s hodnotou 2,40 s. Z tejto vekovej kategórie je aj hráč R. R., ktorý 
dosiahol celkove najlepší výkon v tomto teste. Jeho hodnota je 2,31 s.  
 
 Uvedené dosiahnuté hodnoty sú zaznamenané aj v tabuľkách 1, 3, 5, 7 
a 9.  
 
 
Tabuľka 1 Hodnoty štartovej rýchlosti a vytrvalosti v rýchlosti hráčov 

ml. dorastu  „B“ – U16 (s) 
 
Por. Meno Beh na Por. Beh na Por. Beh Por. Hráčska
č. hráča 15 m  15 m ZS  5x10 m  funkcia
1 A. B. 2,57 15 5,35 8 12,09 7 Obr. 
2 V. B. 2,43 8 5,67 15 12,37 13 Str. hr.
3 M. F. 2,46 10 5,04 2.-3 11,24 1 Str. hr. Ľ
4 J. G. 2,44 9 5,21 4.-5 11,69 2 Str. hr.
5 K. G. 2,47 11.-13 5,45 12.-13 12,08 6 Útoč. 
6 I. H. 2,39 4.-5 5,51 14 12,67 14 Br. 
7 J. Ka 2,42 6.-7 5,25 6 12,12 8.-9 Obr. 
8 J. Ku 2,47 11.-13 5,21 4.-5 11,75 3 Obr. 
9 D. M. 2,35 3 5,04 2.-3 12,24 11 Str. hr.
10 J. N. 2,47 11.-13 5,43 11 12,8 15 Str. hr.
11 M. P. 2,5 14 5,4 10 12,31 12 Br. 
12 R. R. 2,31 1 5,36 9 11,77 4 Str. hr.
13 M. S. 2,32 2 4,92 1 12,13 10 Obr. 
14 M. V. 2,39 4.-5 5,45 12.-13 12,06 5 Str. hr. Ľ
15 R. Ž. 2,42 6.-7 5,33 7 12,12 8.-9 Útoč. 

Priemer  2,42  5,3  12,09   
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Tabuľka 3 Hodnoty štartovej rýchlosti a vytrvalosti v rýchlosti hráčov 

m. dorastu  „A“ – U17 (s) 
 

Por. Meno Beh na Por. Beh na Por. Beh Por. Hráčska
č. hráča 15 m  15 m ZS  5x10 m  funkcia
1 M. D. 2,42 3 5,73 15 12,82 15 Br. 
2 T. V. 2,29 1 5,31 6 11,55 3.-4 Obr.  Ľ
3 M. H. 2,43 4.-5 5,46 13 12,05 11 Str. hr. 
4 A. K. 2,56 10 5,43 12 12,22 13 Útoč. 
5 Ch. C. 2,49 7.-8 5,37 10 11,59 5 Str. hr.  Ľ
6 D. M. 2,58 11.-12 5,39 11 11,55 3.-4 Obr. 
7 J. P. 2,54 9 5,19 2 11,9 9 Útoč. 
8 P. Š. 2,58 11.-12 5,36 8.-9 12,1 12 Str. hr. 
9 M. Cs. 2,61 13.-14 5,25 4 11,79 7 Obr. 

10 M. E. 2,63 15 5,69 14 12 10 Str. hr. 
11 M. C. 2,47 6 5,27 5 11,86 8 Obr. 
12 P. B. 2,61 13.-14 5,33 7 11,39 2 Útoč. 
13 M. Gy. 2,39 2 5,24 3 11,33 1 Str. hr. 
14 P. V. 2,49 7.-8 5,02 1 11,65 6 Str. hr.  Ľ
15 R. R. 2,43 4.-5 5,36 8.-9 12,44 14 Útoč. 

Priemer  2,5  5,36  11,88   
 
Tabuľka 5  Hodnoty štartovej rýchlosti a vytrvalosti v rýchlosti hráčov 

st. dorastu „B“ – U18 (s) 
 

Por. Meno Beh na Por. Beh na Por. Beh Por. Hráčska
č. hráča 15 m  15 m ZS  5x10 m  funkcia
1 P. K. 2,52 9 5,26 5 11,85 6 Obr. 
2 J. H. 2,26 2 5,06 2 11,57 4 Obr. 
3 R. P. 2,49 7 4,97 1 11,7 5 Útoč. 
4 J. R. 2,56 10 5,57 8 12,22 11 Obr. 
5 P. R. 2,58 11 5,73 11 11,51 3 Str. hr.
6 M. B. 2,35 4 5,66 10 11,89 7 Str. hr.
7 T. Dz. 2,4 5 5,23 4 11,48 2 Obr. 
8 R. H. 2,33 3 5,4 6 12,17 9 Str. hr.
9 M. L. 2,5 8 5,45 7 11,94 8 Útoč. 
10 P. N. 2,24 1 5,09 3 11,34 1 Br. 
11 E. N. 2,44 6 5,62 9 12,21 10 Obr. 

Priemer  2,42  5,36  11,8   
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Tabuľka 7 Hodnoty štartovej rýchlosti a vytrvalosti v rýchlosti hráčov 
st. dorastu  „A“ – U19 (s) 

 
Por. Meno Beh na Por. Beh na Por. Beh Por. Hráčska
č. hráča 15 m  15 m ZS  5x10 m  funkcia
1 J. A. 2,46 6 5,57 11 12,48 10 Obr. 
2 J. P. 2,62 10 5,31 7 11,44 3 Útoč. 
3 I. P. 2,41 2.-3 5,32 8 11,61 5 Obr. 
4 I. J. 2,44 5 5,05 5 11,78 7 Obr. 
5 M. Ha 2,6 9 5,37 10 12,02 9 Str. hr.
6 M. Hv 2,66 11 5,19 6 11,64 6 Str. hr.
7 M. R. 2,33 1 4,94 2 11,32 1 Útoč. 
8 R. J. 2,42 4 4,88 1 11,41 2 Útoč. 
9 J. H. 2,57 8 4,95 3 11,54 4 Útoč. 
10 P. K. 2,52 7 5,35 9 12,67 11 Str. hr.
11 L. Š 2,41 2.-3 5,03 4 11,79 8 Str. hr.

Priemer  2,49  5,17  11,79   
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Obrázok 3 Beh na 15 m so zmenou smeru (s) 
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Obrázok 4  Dosiahnuté výsledky podľa hráčskych funkcií v jednotli-
vých kategóriách - Beh na 15 m so zmenou smeru (s) 

 

 V behu na 15 m so zmenou smeru dosiahli úplne rovnaké výkony hráči 
kategórií U 17 a U 18. Jednoznačne najlepší výkon dosiahli hráči U 19 – 
5,17 s.  
 Podľa hráčskych funkcií dosiahli najlepší výkon koncoví hráči kategó-
rie U 19 s priemernou hodnotou 5,02 s. Tento zistený fakt je dôležitou in-
formáciou pre plnenie množstva úloh v zápase, ktoré vyplývajú práve 
z tejto hráčskej funkcie – t. j. časté zmeny smeru maximálnou intenzitou. 
Rovnakú hráčsku funkciu má aj hráč s najlepším výkonom v tomto teste – 
R. J. z kategórie U 19 s časom 4,88 s.  
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Obrázok 6 Dosiahnuté výsledky podľa hráčskych funkcií 

v jednotlivých kategóriách - Člnkový beh 5 x 10 m (s) 
 
 V člnkovom behu 5 x 10 m dosiahli hráči jednotlivých kategórií vcelku 
vyrovnané výkony. Namerané hodnoty sa pohybovali v rozpätí od 11,79 s 
(U 19) po 12,09 s (U 16).  
 Podľa hráčskych funkcií dosiahli najlepší výkon v tomto teste hráči ka-
tegórie U 19 (útočníci) s priemerným časom 11,42 s. Najrýchlejší s časom 
11,24 bol stredový hráč kategórie u 16, M. F.  
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Obrázok 8 Dosiahnuté výsledky podľa hráčskych funkcií 
v jednotlivých kategóriách - Beh na 30 m (s) 

 
 
 V teste v behu na 30 m priamym smerom nastala zaujímavá situácia vo 
výsledkoch. Rovnakú priemernú hodnotu dosiahli hráči ml. dorastu kategó-
rií u 16 a U 17 – 4,37 s a rovnakú hodnotu dosiahli hráči st. dorastu kategó-
rií U 18 a U 19 – 4,27 s.  
 Z pohľadu hráčskych funkcií dosiahli najlepší výkon obrancovia 
v kategórií U 19 (4,16 s) a hneď tesne za nimi sa umiestnili útočníci tej istej 
vekovej kategórie časom 4,19 s. Najrýchlejší čas však dosiahol stredový 
hráč kategórie U 18 – 4,03 s.  
 
Uvedené dosiahnuté hodnoty sú zaznamenané aj v tabuľkách 2, 4, 6, 8 a 9. 
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Obrázok 8 Dosiahnuté výsledky podľa hráčskych funkcií 
v jednotlivých kategóriách - Beh na 30 m (s) 
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Tabuľka 2 Hodnoty lokomočnej rýchlosti a rýchlosti HČJ hráčov ml. 
dorastu „B“ – U16 (s) 

Por. Meno Beh na Por. Beh na Por. Beh na Por. Hráčska
č. hráča 30 m  30 m ZS  30 m-sla  funkcia
1 A. B. 4,42 9 4,6 9.-10 6,86 9 Obr. 
2 V. B. 4,15 2 4,5 5 5,98 3 Str. hr. 
3 M. F. 4,08 1 4,51 6.-7 5,88 2 Str. hr. Ľ
4 J. G. 4,33 7 4,45 3 6,37 4 Str. hr. 
5 K. G. 4,4 8 4,51 6.-7 5,87 1 Útoč. 
6 I. H. 4,59 14 4,68 13 7,86 14 Br. 
7 J. Ka 4,54 12 4,66 12 6,67 8 Obr. 
8 J. Ku 4,51 11 4,65 11 6,97 10 Obr. 
9 D. M. 4,21 4.-5 4,39 2 7,09 11.-12 Str. hr. 
10 J. N. 4,56 13 4,81 14.-15 6,63 7 Str. hr. 
11 M. P. 4,64 15 4,81 14.-15 8,2 15 Br. 
12 R. R. 4,47 10 4,6 9.-10 6,6 6 Str. hr. 
13 M. S. 4,28 6 4,46 4 6,38 5 Obr. 
14 M. V. 4,21 4.-5 4,53 8 7,62 13 Str. hr. Ľ
15 R. Ž. 4,17 3 4,38 1 7,09 11.-12 Útoč. 

Priemer  4,37  4,56  6,8   
 
Tabuľka 4  Hodnoty lokomočnej rýchlosti a rýchlosti HČJ hráčov ml. 

dorastu „A“ – U 17 (s) 
Por. Meno Beh na Por. Beh na Por. Beh na Por. Hráčska
č. hráča 30m  30 m  ZS  30m-sla  funkcia
1 M. D. 4,49 10.-12 4,71 14 7,2 14 Br. 
2 T. V. 4,38 9 5,23 3 6,08 7 Obr.  Ľ 
3 M. H. 4,53 15 4,18 1 7,24 15 Str. hr. 
4 A. K. 4,49 10.-12 4,45 7.-8 5,51 1 Útoč. 
5 Ch. C. 4,37 7.-8 4,45 7.-8 6,24 9 Str. hr.  Ľ
6 D. M. 4,51 13 4,61 12.-13 6,03 5.-6 Obr. 
7 J. P. 4,52 14 4,72 15 6,72 12 Útoč. 
8 P. Š. 4,49 10.-12 4,5 10 6,03 5.-6 Str. hr. 
9 M. Cs. 4,23 2.-3 4,56 11 5,76 3 Obr. 
10 M. E. 4,37 7.-8 4,61 12.-13 6,39 10 Str. hr. 
11 M. C. 4,29 5 4,43 6 5,87 4 Obr. 
12 P. B. 4,33 6 4,41 5 7,06 13 Útoč. 
13 M. Gy. 4,13 1 4,2 2 5,59 2 Str. hr. 
14 P. V. 4,23 2.-3 4,4 4 6,17 8 Str. hr.  Ľ
15 R. R. 4,26 4 4,46 9 6,42 11 Útoč. 

Priemer  4,37  4,52  6,29   
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Tabuľka 6  Hodnoty lokomočnej rýchlosti a rýchlosti HČJ hráčov st. 
dorastu „B“ – U18 (s) 

Por. Meno Beh na Por. Beh na Por. Beh na Por. Hráčska
č. hráča 30 m  30 m ZS  30m-sla  funkcia
1 P. K. 4,21 4 4,34 3 6,5 9 Obr. 
2 J. H. 4,12 3 4,4 4 6,1 3 Obr. 
3 R. P. 4,25 5 4,46 5.-6 6,34 8 Útoč. 
4 J. R. 4,47 11 4,69 11 6,94 10 Obr. 
5 P. R. 4,44 10 4,56 9 6,29 6 Str. hr.
6 M. B. 4,03 1 4,25 1 6,33 7 Str. hr.
7 T. Dz. 4,28 6 4,53 7.-8 6,2 4 Obr. 
8 R. H. 4,37 7 4,53 7.-8 5,78 1 Str. hr.
9 M. L. 4,38 8.-9 4,68 10 5,83 2 Útoč. 
10 P. N. 4,1 2 4,31 2 7,51 11 Br. 
11 E. N. 4,38 8.-9 4,46 5.-6 6,24 5 Obr. 

Priemer  4,27  4,47  6,36   
 
Tabuľka 8  Hodnoty lokomočnej rýchlosti a rýchlosti HČJ hráčov st. 

dorastu „A“ – U19 (s) 

Por. Meno Beh na Por. Beh na Por. Beh Por. Hráčska
č. hráča 30 m  30 m ZS  30m-sla  funkcia
1 J. A. 4,38 8 4,52 9 5,88 9 Obr. 
2 J. P. 4,32 6 4,37 6 5,42 1 Útoč. 
3 I. P. 4,05 1 4,42 8 6,18 11 Obr. 
4 I. J. 4,06 2.-3 4,21 3 5,54 3 Obr. 
5 M. Ha 4,44 9 4,64 11 5,49 2 Str. hr.

6 M. Hv 4,51 
10.-
11 4,57 10 5,93 10 Str. hr.

7 M. R. 4,22 5 4,1 2 5,75 6 Útoč. 
8 R. J. 4,17 4 4,3 4 5,65 4 Útoč. 
9 J. H. 4,06 2.-3 4,08 1 5,8 7 Útoč. 

10 P. K. 4,51 
10.-
11 4,45 7 5,82 8 Str. hr.

11 L. Š 4,33 7 4,33 5 5,7 5 Str. hr.
Priemer  4,27  4,35  5,74   
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Tabuľka 6  Hodnoty lokomočnej rýchlosti a rýchlosti HČJ hráčov st. 
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Tabuľka 8  Hodnoty lokomočnej rýchlosti a rýchlosti HČJ hráčov st. 

dorastu „A“ – U19 (s) 

Por. Meno Beh na Por. Beh na Por. Beh Por. Hráčska
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Tabuľka 9 Najlepšie hodnoty dosiahnuté v jednotlivých testoch podľa 
vekových kategórií (s) 

 

Kategória Beh na Beh na Beh na Beh na Beh na Beh na 
 15 m 15 m ZS 5x10 m 30 m 30 m ZS 30 m - sl.

U16 2,31 4,92 11,24 4,08 4,38 5,84 
U17 2,29 5,02 11,33 4,13 4,18 5,51 
U18 2,24 4,97 11,34 4,03 4,25 5,78 
U19 2,33 4,88 11,32 4,05 4,08 5,42 

Beh na 30 m so zmenou smeru  
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Obrázok 10  Dosiahnuté výsledky podľa hráčskych funkcií v jednotli-

vých kategóriách - Beh na 30 m zmenou smeru (s) 
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 V teste v behu na 30 m  so zmenou smeru  podobne ako v teste v behu 
na 15 m so zmenou smeru najlepšie hodnoty opäť dosiahli hráči kategórie 
U 19 s priemerným časom 4,35 s. Najhoršie hodnoty dosiahli hráči kategó-
rie U 16 – 4,56 s.  
 Z pohľadu hráčskych funkcií najlepšie časy dosiahli hráči útočnej for-
mácie v kategórii U 19 – 4,21 s. Rovnako najrýchlejšie je aj hráč z útočnej 
formácie U 19 – J. H. s časom 4,08 s.  
 
Beh na 30 m  - slalom s loptou 
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Obrázok 11  Beh na 30 m – slalom s loptou (s) 
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Obrázok 12 Dosiahnuté výsledky podľa hráčskych funkcií v jednotli-
vých kategóriách-Beh na 30 m, slalom s loptou (s) 
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 V teste v behu na 30 m  so zmenou smeru  podobne ako v teste v behu 
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Obrázok 12 Dosiahnuté výsledky podľa hráčskych funkcií v jednotli-
vých kategóriách-Beh na 30 m, slalom s loptou (s) 
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 V teste zameranom na diagnostikovanie rýchlosti hernej činnosti jed-
notlivca – v behu na 30 m slalom s loptou, dosiahli najlepšie hodnoty hráči 
kategórie U 19. Vzhľadom na najdlhšiu tréningovú činnosť a pravdepo-
dobne aj najlepšiu technickú pripravenosť sú takéto hodnoty očakávané. 
 Podľa hráčskych funkcií dosiahli najlepšie hodnoty hráči kategórie 
U 19 – útočníci 5,65 s, stredoví hráči 5,70 s a obrancovia 5,86 s. 
 Najlepší čas z hráčov jednotlivých kategórií dosiahol hráč U 19 – útoč-
ník JP – 5,42 s.  
 Naopak najhoršie hodnoty dosiahli hráči kategórie U 16 – obrancovia 
6,72 s, stredoví hráči 6,59 s útočníci 6,48 s. 
 
Diskusia 
 
Beh na 15 m  

Beh na 15 m nie je úplne relevantným testom pre hráča futbalu. Aj 
napriek tomu je základným ukazovateľom jeho rýchlostných schopností. 
Namerané hodnoty dokumentujú fakt, že úroveň rýchlostných schopností je 
v značnej miere daná geneticky a tréningovým procesom len v obmedze-
nom rozsahu rozvinuteľná.  
 Z hľadiska hráčskych funkcií by bolo optimálne, keby najlepšie výkony 
v tomto teste dosahovali hráči obrannej formácie. Táto požiadavky sa napl-
nila u troch až štyroch sledovaných družstiev.  
 
Beh na 15 m so zmenou smeru  

Úseky do 15 m vykonávané maximálnou intenzitou patria k najpo-
četnejším, ktoré hráč vykonáva v priebehu zápasu. Beh na 15 m so zmenou 
smeru sa tak stáva vhodným na posúdenie štartovej rýchlosti hráča vo fut-
bale.  
 Pri plnení niektorých úloh koncových hráčov v zápase – nabiehanie do 
voľného priestoru, uvoľňovanie sa od protihráča, klamavá činnosť – je prá-
ve štartová rýchlosť značne dominujúca z pohľadu úspešnosti jeho herného 
výkonu.  
 Na základe nameraných hodnôt môžeme povedať, že transfér zápaso-
vých činností sa plne prejavil na úspešnosti výsledkov koncových hráčov 
kategórie U 18 a U 19. V uvedených kategóriách boli koncoví hráči jedno-
značne najrýchlejší.  
 
Člnkový beh 5 x 10 m   
 Opakovaná činnosť maximálnou intenzitou s početnými zmenami sme-
ru je charakteristická pre činnosť hráčov v športových hrách a teda aj vo 
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futbale. Javí sa, že najdynamickejšie táto činnosť (s výrazným zastúpením 
koordinačných schopností) by mala byť vykonávaná hráčmi obrannej for-
mácie – ohrozenie vlastnej brány súperovými hráčmi v tomto priestore je 
totiž značné.  
 Z nameraných hodnôt v jednotlivých kategórií a jednotlivých obran-
ných formácií to ale nevyplýva. Tento predpoklad napĺňajú len hráči ob-
rannej formácie kategórie U 17.  
 
Beh na 30 m  
 Test Beh na 30 m je ukazovateľom lokomočnej (bežeckej) rýchlosti 
hráča vo futbale. Tento prejav rýchlostných schopností je typickým preja-
vom hry krajných stredových hráčov (v krajných vertikálach) a v mnohých 
prípadoch aj koncových hráčov – nabiehanie na hrot útoku z hĺbky poľa. 
  
 Vzhľadom na uvedené skutočnosti sú výsledky tohto testu značne 
diferencované. U niektorých kategórií dominujú koncoví hráči (U 19), 
u niektorých stredoví hráči (U 18) a u niektorých obrancovia a stredoví 
hráči (U 17) resp. stredoví hráči a koncoví hráči (U 16). 
 
Beh na 30 m so zmenou smeru  
 V behu na 30 m so zmenou smeru nastala zaujímavá situácia. Priemer-
né hodnoty dosiahnutých časov hráčov jednotlivých kategórií sa postupne 
zlepšujú od kategórie U 16 až po kategóriu U 19. Domnievame sa, že by 
nemalo ísť o lineárny vzťah medzi rýchlosťou hráča a vekom hráča.  
 Dosiahnuté výsledky podľa hráčskych funkcií však korešpondujú 
s výsledkami testu „Beh na 30 m“. Najlepšie časy dosiahli koncoví hráči (u 
kategórie U 16 a U 19) a stredoví hráči (u kategórii U 17 a U 18). 
 
 
Beh na 30 m – slalom s loptou  
 Iba v tomto prípade z uplatnených testov a kontrolných cvičení sme 
diagnostikovali rýchlosť hernej činnosti jednotlivca – vedenia lopty. 
Vzhľadom na technickú pripravenosť, dlhodobú tréningovú činnosť 
a množstvo tréningových podnetov sa ukázali ako najúspešnejší hráči naj-
staršej vekovej kategórie – U 19. 
 Podľa hráčskych funkcií, až na kategóriu U 17, je úspešnosť dosiahnu-
tých časov postupná. Najlepšie časy dosiahli hráči útočnej formácie, potom 
hráči stredovej formácie a najhoršie časy dosiahli hráči obrannej formácie. 
Z pohľadu vykonávania uvedenej hernej činnosti jednotlivca (vedenie lop-
ty) v zápase, má táto postupnosť logický charakter. U hráčov kategórie 
U 17 je však táto postupnosť opačná.  
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Niektoré odporúčania k diagnostikovaniu rýchlostných schopností  
• diagnostikovanie rýchlostných schopností realizovať 2x ročne vždy na 

začiatku hlavného obdobia I. a II. 
• diagnostikovania sa môžu zúčastniť len zdraví a dobre rozcvičení hráči  
• rýchlostné schopnosti diagnostikovať výhradne pomocou fotobuniek 
• pri diagnostikovaní sa zameriavať na také prejavy rýchlostných schop-

ností, ktoré sú typické pre futbalový zápas  
• na základe získaných výsledkov vytvoriť databázu údajov 

o jednotlivých hráčoch  
• vyvinúť snahu na zostrojenie takých testov resp. kontrolných cvičení, 

ktorými by sme diagnostikovali rýchlosť vykonávania niektorých her-
ných činností     

 
Záver 
 
 Rýchlostné schopnosti sú jeden z limitujúcich faktorov herného výkonu 
hráča vo futbale. Diagnostikovaním sa snažíme zachytiť dynamiku ich roz-
voja. Diagnostika dáva hráčom objektívnu spätnú väzbu o aktuálnej úrovni 
rýchlostných schopností. Pomocou batérie 6 testov sme sa snažili diagnos-
tikovať úroveň štartovej, lokomočnej, vytrvalostnej rýchlosti a rýchlosti 
hernej činnosti jednotlivca 
 
Literatúra  
 
1. BAUER, G.: Fussbal – faktoren der Leistung. Fussballtraining 11/1990. 
2. HOLIENKA, M.: Futbal, kondícia, tréning. Rýchlostné schopnosti. Bra-

tislava 2003, 1. vydanie. 118 s. 
 
 
Summary 
 
Speed abilities are one of the limiting determinants of playing performance 
in football. Using diagnostics we are trying to document th dynamics of 
them development. Diagnostics gives players an objective feedback about 
the actual level of their speed abilities. Our intention was to evaluate the 
level of starting, locomotive and endurance speed, and the speed of the in-
dividual play.  
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ROZVOJ RÝCHLOSTNÝCH SCHOPNOSTÍ 
MLADÝCH VOLEJBALISTIEK 

 
Ludmila Zapletalová – Simona Kleskeňová 

FTVŠ UK Bratislava – Katedra hier 
 
Kľúčové slová: volejbal, žiačky, rýchlostné schopnosti, rýchlostno-silové 

schopnosti, testovanie, rozvoj 
 
Abstrakt 
V práci experimentálne overujeme účinnosť dvojmesačného programu roz-
voja rýchlostných schopností vo výbere 14 – 15-ročných volejbalistiek 
športovej triedy. Rozvoj rýchlosti prebiehal trikrát týždenne a celkovo sa 
mu venovalo 369 min. V proporciách zodpovedajúcich požiadavkám her-
ného výkonu vo volejbale sa rozvíjali všetky formy rýchlostných schopnos-
tí. Na hodnotenie úrovne rýchlostných schopností sa použili testy beh 4 x 
10 m, E-test, agility test a ako doplnkový 10-sekundový test na výskoko-
vom ergometri. Vo všetkých testoch dosiahla trieda štatisticky významné 
zlepšenie – v testoch lokomočnej rýchlosti (4 x 10 m a E-test) p<0,05; 
v teste disjunktívnych reakčných schopností (agility test) a anaeróbnej alak-
tátovej výkonnosti dolných končatín (10-sekundový test na výskokovom 
ergometri) p<0,01. Overený program odporúčame pre volejbalistky podob-
ného veku a podobnej výkonnostnej úrovne. 
 
Vstup do problematiky 
 
Rýchlostné schopnosti zohrávajú významnú úlohu v športoch, v ktorých je 
športovec nútený myslením i pohybom veľmi rýchlo reagovať na meniace 
sa podmienky. K týmto športom patrí aj volejbal. V samotnom hernom vý-
kone v súčasnom volejbale majú rýchlostné schopnosti spolu s rýchlostno-
silovými dominantné postavenie. Vedľa výbušnej sily dolných a horných 
končatín a trupu zohráva rozhodujúcu úlohu rýchlosť výberovej reakcie na 
pohybujúci sa objekt, rýchlosť jednorázových pohybov a komplexná rých-
losť – predovšetkým bežecká (resp. lokomočná) a akceleračná na krátkych 
úsekoch pri pohybe vpred a vzad a so zmenou smeru. Požadovaná rýchlosť 
výberovej reakcie vo volejbale je okolo 0,25 – 0,35 s. Rýchlosť jednodu-
chej reakcie horných končatín je v priemere 0,18 – 0,21 s, dolných končatín 
0,22 – 0,26 s. Rýchlosť jednorázového pohybu paže spolu s výbušnou silou 
paží a trupu zabezpečuje rýchlosť letu lopty pri smeči alebo smečovanom 
podaní vo výskoku rýchlosť 100 – 120 km/h u mužov a 80 – 100 km/h 
u žien (PŘIDAL – ZAPLETALOVÁ, 2003). Čo sa týka rýchlosti behu, vr-
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cholový volejbalista absolvuje za zápas rýchly beh asi v 50 % smerom 
vpred do vzdialenosti 4 m, v 20 % vzad do vzdialenosti 3 m, rovnako 
aj stranou do 2,5 m a so zmenou smeru do 5,5 m v 10 % (LEHNERT – 
HANÍK, 2004). Vo väčšine prípadov sa vyžaduje značná akcelerácia na za-
čiatku behu, v niektorých prípadoch (napr. u nahrávača) čiastočné spoma-
lenie v závere. Technika behu je čiastočne odlišná od techniky atletického 
behu. 
Rozvoj uvedených pohybových schopností sa zabezpečuje v rámci kondič-
nej prípravy, ktorá má svoje osobitosti u detí a mládeže a v dospelom veku. 
U mládeže musí rešpektovať všeobecne platné zásady.  Zaťaženie čo do 
druhu, objemu a intenzity musí byť všestranné a perspektívne, t. j. byť zá-
kladom pre prípravu v ďalších etapách. V rozvoji pohybových schopností 
sa musia rešpektovať senzitívne obdobia ich rozvoja, požiadavky herného 
výkonu sa zohľadňujú až sekundárne. Až do juniorskej kategórie sú v po-
rovnaní k dospelým odlišné aj používané metódy a prostriedky, rovnako 
objem a v niektorých prípadoch aj intenzita zaťaženia (ZAPLETALOVÁ  
et al., 1999; ZAPLETALOVÁ – PŘIDAL - TOKÁR, 2001; LEHNERT - 
HANÍK, 2004). Čo sa týka senzitívneho rozvoja rýchlostných, prirodzený 
rozvoj bežeckej rýchlosti (v behu na 50 m) trvá u dievčat do 13 rokov, 
u chlapcov do 16 rokov, pričom k najvýraznejšiemu nárastu výkonnosti do-
chádza u dievčat medzi 7 – 9 rokmi, u chlapcov v tom istom veku a naviac 
aj medzi 12. – 13. a 15. – 16. rokom (ZAPLETALOVÁ, 2002). Rýchlosť 
reakcie sa najintenzívnejšie rozvíja od 7 do 10 rokov (HAVLÍČEK, 1988). 
Z hľadiska používaných metód v rozvoji rýchlostných schopností sa u detí 
a čiastočnej aj u mládeže odporúča metóda hrová a opakovacia. Vzhľadom 
na komplexnejšiu povahu prostriedkov sa dá očakávať globálnejší efekt, t. 
j. súčasne sa bude rozvíjať viacero pohybových schopností, predovšetkým 
rýchlostné, koordinačné a rýchlostno-silové. V juniorskom veku je možné 
používať viacej špecifické metódy rozvoja rýchlostných schopností – opa-
kovaciu, kontrastnú, senzorickú a aj prostriedky hernej prípravy 
s intervalom zaťaženia a odpočinku ako v opakovacej metóde.; a i. 
(DOBRÝ – SEMIGINOVSKÝ, 1988; ŠIMONEK – ZRUBÁK  et al., 2000; 
PŘIDAL – ZAPLETALOVÁ, 2003; LEHNERT – HANÍK, 2004). 
Testovanie rýchlostných je možné realizovať tak laboratórne ako aj terén-
ne. Laboratórne sa zameriavame najmä na testovanie rýchlosti jednorázo-
vých pohybov a rýchlosti reakcie. V prvom prípade sa používajú testy, v 
ktorých sa meria čas premiestnenia  časti tela, najčastejšie hornej alebo 
dolnej končatiny z jednej polohy do druhej. V druhom prípade sa používajú 
rôzne reaktometry. Špeciálne zariadenia umožňujú testovať čas reakcie 
v adekvátnych podmienkach, v športových hrách napr. reagovať nohami 
alebo rukami na podnet, ktorý simuluje loptu. K týmto testom môžeme za-
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radiť aj tzv. agility test (ZEMKOVÁ – HAMAR, 2001). Terénne testy sa 
v obidvoch prípadoch používajú len výnimočne. V prípade rýchlosti jedno-
rázového pohybu ide najmä o meranie času vykonania určitej jednoduchej 
akcie na signál. Väčšinou je potrebné výsledok kombinovať s výsledkami 
laboratórnych meraní reakčného času. V prípadne reakčnej rýchlosti sa po-
užívajú testy so zachytávaním padajúcich predmetov, najčastejšie pravítka 
alebo tyče so stupnicou. Tieto testy ale umožňujú len približný odhad re-
akčného času (MĚKOTA – BLAHUŠ, 1983). Testovanie lokomočnej (be-
žeckej) rýchlosti sa realizuje naopak v terénnych podmienkach. Používajú 
sa behy prevažne do 50 m, a to hladké alebo so zmenou smeru. Pri behoch 
na krátku vzdialenosť sa vyžaduje meranie fotobunkami. Za vhodný dopln-
kový test považujeme aj 10-sekundový test na výskokovom ergometri 
(HAMAR – TKÁČ, 1990). Okrem anaeróbnej alaktátovej výkonnosti dol-
ných končatín je pomocou neho možné nepriamo určiť percentuálne zastú-
penie rýchlych a pomalých svalových vlákien. 
V predloženej práci sa koncentrujeme na rozvoj rýchlostných schopností 
vhodnými prostriedkami a metódami u mladých volejbalistiek. Naším cie-
ľom je overiť účinnosť dvojmesačného experimentálneho programu rozvo-
ja rýchlostných schopností. Hoci v prípade rýchlostných schopností ide 
o geneticky silne determinované faktory, predpokladáme, že realizované 
rýchlostné zaťaženie bude mať pozitívny efekt.  
 
Metodika 
 
Výskum sme uskutočnili na výbere 14 – 15-ročných dievčat – žiačok Slá-
vie UK, zaradených do volejbalovej športovej triedy na ZŠ Česká (n = 10). 
Trénerom družstva bol diplomovaný tréner M. H. Družstvo štartovalo 
v dlhodobej súťaži starších žiačok Bratislavského kraja. Prevažná väčšina 
dievčat sa volejbalu venovala piaty rok. V období experimentu družstvo 
trénovalo štyrikrát týždenne po 90 minútach. 
Program rozvoja rýchlostných schopností sa aplikoval v období medzi 19. 
1. 2004 a 16. 3. 2004 trikrát týždenne v trvaní 20 – 25 minút. 
Na testovanie rýchlostných schopností sme použili test bežeckej rýchlosti 
so zmenou smeru beh 4 x 10 m, test špeciálnej bežeckej rýchlosti vo volej-
bale E-test, test disjunktívnych reakčných schopností tzv. agility test (reak-
cia na umiestnenie kruhového svetelného podnetu zošľapnutím príslušnej 
tenzometrickej dosky) a 10-sekundový test opakovaných výskokov 
s fixovanými pažami na výskokovom ergometri, ktorým sa hodnotí anae-
róbna alaktátová výkonnosť dolných končatín. Hráčky sme testovali na za-
čiatku experimentu 19. 1. 2004 a po jeho skončení 14. 3. 2004. Popis testov 
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je uvedený v literatúre ZAPLETALOVÁ et al. (1999), ZEMKOVÁ – 
HAMAR (2001) a HAMAR – TKÁČ (1990). 
Získané údaje sme spracovali pomocou neparametrických metód matema-
tickej štatistiky. Premenné sme charakterizovali pomocou Me, min, max a 
Vr. Významnosť zmien výkonnosti v testoch sme testovali neparametric-
kým T-testom. O štatistickej významnosti sme rozhodovali na 5% hladine 
významnosti. Pri hľadaní súvislostí medzi tréningovým zaťažením a zme-
nami výkonnosti v testoch, zovšeobecňovaní výsledkov a formulácii záve-
rov sme použili metódy logickej a vecnej analýzy a syntézy. 
 

 
Výsledky a diskusia 
 
Realizácia programu rozvoja rýchlostných schopností 
V dvojmesačnom experimente sa zámernému rozvoju rýchlostných schop-
ností venovalo 369 minút, t. j. zhruba 6 hodín. Pri rozvíjaní všetkých fo-
riem rýchlosti sa vychádzalo z nárokov hry a rešpektovali sa zásady opako-
vacej metódy rozvoja rýchlostných schopností – interval zaťaženia 
a odpočinku, počet opakovaní, počet sérií. Prevažne sa využívala hrová a-
lebo súťaživá forma. Prostriedky rozvoja rýchlostných schopností sa zara-
ďovali na začiatok hlavnej časti tréningovej jednotky po rozcvičení.  
Pri rozvoji lokomočnej rýchlosti v spojitosti s rozvojom koordinačných 
schopností sa používali 5 – 20 m bežecké úseky, štarty a šprinty z rôznych 
polôh, behy so zmenou smeru na krátku vzdialenosť, šprinty spojené 
s pádovou technikou, rýchle blokové presuny a výskoky, rýchle presuny na 
základe požiadaviek iných herných činností jednotlivca, prostriedky gym-
nastiky a atletiky, pohybové hry a rôzne štafetové súťaže. Pri rozvoji frek-
venčnej rýchlosti sa používali šprinty na krátke vzdialenosti, bežecká abe-
ceda a preskoky švihadiel s dôrazom na ich rýchlosť. Rýchlosť reakcie 
a akceleračná rýchlosť sa rozvíjali predovšetkým pomocou cvičení s akus-
tickým a optickým signálom. Pri rozvoji rýchlosti jednorázového pohybu 
sa používala predovšetkým kontrastná metóda. Proporcionalitu zastúpenia 
prostriedkov rozvoja jednotlivých foriem rýchlostných schopností uvádza-
me v tab. 1. 
Najvyšší objem prostriedkov sa venoval rozvoju bežeckej rýchlosti v spo-
jení s koordinačnými nárokmi, po nej nasledoval rozvoj rýchlosti reakcie 
a akceleračnej rýchlosti. Tieto prostriedky boli u hráčok aj najobľúbenejšie. 
Objem prostriedkov rozvoja frekvenčnej rýchlosti a rýchlosti jednorázové-
ho pohybu bol podstatne nižší. Celkove môžeme uviesť, že proporcionalita 
prostriedkov zodpovedala požiadavkám hry na prejav jednotlivých foriem 
rýchlostných schopností. 
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Tabuľka 1 Proporcionalita prostriedkov rozvoja jednotlivých foriem rých-
lostných schopností 

 
Formy rýchlostných 
schopností 

Objem 
(min) 

Proporcionalita 
(%) 

Lokomočná rýchlosť a 
koordinácia 162 44 

Frekvenčná rýchlosť 54 15 
Rýchlosť reakcie 
a akceleračná rýchlosť 110 30 

Rýchlosť jednorázového 
pohybu 43 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zmeny v úrovni rýchlostných schopností 
Rýchlostné schopnosti sa vyznačujú značnou genetickou podmienenosťou 
a po ukončení prirodzeného biologického rozvoja je potrebné premyslené 
a systematické zaťažovanie, aby sa dosiahli pozitívne zmeny. Treba však 
konštatovať, že úroveň niektorých foriem ich prejavu, predovšetkým be-
žecká rýchlosť a rýchlosť jednorázového pohybu, je podporená rozvojom 
iných pohybových schopností, najviac rýchlostno-silových. Rýchlosť reak-
cie na jednoduchý podnet je naopak značne konzervatívna a po skončení 
senzitívneho obdobia rozvoja sa rozvíja obtiažne, na rozdiel od rýchlosti 
výberovej reakcie na zložitý špecifický podnet. Tu je možné špeciálnou 
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Tabuľka 1 Proporcionalita prostriedkov rozvoja jednotlivých foriem rých-
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V behu 4 x 10 m, ktorým sa hodnotí bežecká rýchlosť so zmenou smeru vo 
všeobecnom prejave, sa dievčatá za dvojmesačné obdobie významne zlep-
šili (p<0,05). V druhom meraní sa oproti prvému zlepšil nielen čas stredné-
ho výkonu skupiny o 0,1 s, ale aj najlepší výkon o 0,5 s. Prekvapujúco sa 
zhoršila hráčka s najhorším výkonom, a to o 0,3 s. Z pohľadu jednotlivých 
hráčok sa jedna hráčka zhoršila, jedna dosiahla rovnaký výkon a všetky 
zvyšné zaznamenali lepší výkon – štyri hráčky o 0,1 – 0,2 s, štyri o 0,5 – 
0,6 s. Pozoruhodné je, že výrazné zlepšenie dosiahli predovšetkým hráčky, 
ktoré v prvom meraní patrili k najlepším. Čiastočne sa to dá vysvetliť väč-
ším vôľovým úsilím nielen pri samotnom testovaní, ale predovšetkým 
v tréningu pri rozvoji rýchlostných schopností, kde sa vyžaduje maximálna 
intenzita vykonávania cvičení. V porovnaní s normami pre žiačky 9. roční-
ka volejbalových športových tried dosiahla sledovaná trieda pri vstupnom 
meraní v strednej hodnote 7 bodov na 9-bodovej hodnotiacej stupnici. Pri 
tom všetky dievčatá až na jednu dosiahli 6 bodov a viac, z toho dve hodno-
tu 8 bodov. Pri výstupnom meraní bola stredná hodnota opäť 7 bodov, jed-
na hráčka zostala pod hranicou 5, jedna získala 6 bodov a zvyšné 7 bodov 
a viac. Dve hráčky dosiahli dokonca maximálnu 9-bodovú hodnotu. 
Z hľadiska dobrej úrovne výkonov v testoch dievčat sledovanej triedy už 
pri vstupnom meraní je treba dosiahnuté výsledky až na uvedený jeden prí-
pad hodnotiť vysoko pozitívne. 
V E-teste, ktorým sa vo volejbale hodnotí špeciálna bežecká rýchlosť, sa 
dievčatá podobne ako v predchádzajúcom teste významne zlepšili (p<0,05). 
Oproti 1. meraniu sa zlepšila stredná hodnota výkonu o 0,4 s, najlepšia 
hráčka sa zlepšila o 0,6 s ale najhoršia sa zhoršila o 0,9 s, čo považujeme za 
výrazné zhoršenie. Na rozdiel od predchádzajúceho testu sa zlepšovali 
viacej hráčky z nižšou úrovňou výkonnosti. Vysvetľujeme si to prevažne 
všeobecným zameraním programu rozvoja rýchlostných schopností, ktorý 
menej stimuloval rozvoj špeciálnej bežeckej rýchlosti. Výraznejšie zlepše-
nie výkonnostne slabších hráčok je zrejme výsledkom zvýšenia úrovne 
všeobecnej bežeckej rýchlosti a koordinácie. Z hľadiska noriem pre dievča-
tá 9. roč. volejbalových športových tried sa trieda v 1. meraní pohybovala 
v priemere – dosiahla 5 bodov (minimálne 3 a maximálne 7 bodov). Dve 
dievčatá získali menej ako 5 bodov, tri sa nachádzali v priemernom pásme 
(5 bodov) a štyri mali 6 bodov a viac. Pri výstupnom meraní trieda ako ce-
lok získala 6 bodov (minimálne 1 a maximálne 9 bodov). Dve hráčky zís-
kali menej ako 5 bodov, ďalších osem 6 bodov a viac. Z tohto pohľadu sa 
dá povedať, že realizovaný program rozvoja rýchlostných schopností, hoci 
mal prevažne všeobecné zameranie, prispel aj k rozvoju špeciálnej rýchlo-
sti. Dievčatá sledovanej športovej triedy dosiahli v tomto teste relatívne 
nižšiu úroveň výkonnosti ako v teste beh 4 x 10 m. Môže byť spôsobené 
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celkovým charakterom kondičnej prípravy, v ktorej sa u družstva preferuje 
všeobecnejšie zameranie. Z hľadiska veku dievčat to zatiaľ nehodnotíme 
negatívne. 
Agility test – test disjunktívnych reakčných schopností (tab. 3) 
Test disjunktívnych reakčných schopností je pomerne nový a vo volejbale 
zatiaľ málo používaný. Na porovnanie máme predbežne len orientačný údaj 
ZEMKOVEJ – HAMARA (2001), ktoré pre 14 – 15-ročné dievčatá uvá-
dzajú výkon 453,3 ± 38,6 ms.  Pri vstupnom meraní dosiahla trieda stredný 
výkon 491,4 ms. Výkony jednotlivých dievčat sa pohybovali od 569,8 – 
422,5 ms, pričom štyri dievčatá mali horší výkon ako je uvedený orientač-
ný údaj, zvyšné sa mu približovali. Pri výstupnom meraní dosiahla trieda 
stredný výkon 462,8 ms. Výkony jednotlivých dievčat boli v rozmedzí 
514,5 – 352,5 ms. Dve z hráčok dosiahli slabší a dve lepší výkon ako uvá-
dzajú ZEMKOVÁ – HAMAR (2001). Stredné zlepšenie triedy bolo 50,8 
ms a až na jednu hráčku sa zlepšili všetky. Hoci v prípade reakčných 
schopností ide o geneticky silne determinovanú pohybovú schopnosť, zme-
na za dvojmesačné obdobie je významná (p<0,01). Je pravdepodobné, že to 
čiastočne vyvolal pomerne vysoký objem prostriedkov na rozvoj reakčnej 
a akceleračnej rýchlosti (tab. 1), ale možný je aj vplyv zácviku pri testova-
ní. Pre všetky dievčatá bol pri vstupnom testovaní tento test nový 
a v minulosti neabsolvovali žiadny podobný. 
 
Tabuľka 3 Zmeny v úrovni disjunktívnej reakčnej schopnosti a anaeróbnej 

alaktátovej výkonnosti dolných končatín 
 

Agility test (ms) Jumper (W/kg)  
1.  2. Zmeny 1. 2. Zmeny 

Me 491,4 462,8 50,85 37,5 45,7 5,15 

Min 422,5 352,5 -3,2 22,6 24,1 -4,8 
Max 569,8 514,5 140,0 44,4 58,8 21,1 
VR 147,3 162 143,2 21,8 34,7 25,9 
T-
test 1** 5** 

               ** 1% hladina štatistickej významnosti 
 
10-sekundový test na výskokovom ergometri, ktorým hodnotíme anaeróbnu 
alaktátovú výkonnosť dolných končatín, sme použili ako test doplnkový 
(tab. 3). Na základe doterajších poznatkov predpokladáme, že vo vekovom 
období, kedy vo vývine rýchlostných schopností  už nepôsobí prirodzený 
biologický vývin, k ich rozvoju prispieva sila v rýchlostnom prejave 
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a opačne sa prejavuje vplyv rýchlostného tréningu na rozvoj rýchlostno-
silových schopností. V 1. meraní bol stredný výkon skupiny 37,5 W/kg, 
najhorší 22,6 W/kg a najlepší 44,2 W/kg. Výkon triedy ako celku je v danej 
vekovej kategórii mierne nad priemerom populácie. Táto na volejbal rela-
tívne nízka úroveň výkonnosti triedy bola spôsobená výkonmi troch diev-
čat, ktoré dosahovali podpriemerné výkony (22,6 – 32,2 W/kg). V 2. mera-
ní bol stredný výkon skupiny 45,7 W/kg. Je podstatne vyšší ako v prvom 
meraní a z hľadiska populácie nadpriemerný. Celkové zlepšenie triedy je 
štatisticky významné (p<0,01). Výkon dvoch hráčok v 2. meraní 
v porovnaní k populácii je na tak vysokej úrovni, že len 0,1 % populácie 
dievčat je lepšia. Aj ďalšie tri výkony (41,1 – 48,8 W/kg) prevyšujú výko-
ny 90 % populácie. Len dve hráčky s výkonom 24,1 – 31,6 W/kg sú 
z hľadiska populácie podpriemerné. Hoci prác podobného charakteru exis-
tuje viacero, exaktné porovnanie výsledkov je nemožné. V  pedagogickom 
experimente realizovanom v prirodzených podmienkach je ťažké zabezpe-
čiť predovšetkým dostatočne vysoký stupeň kontroly nežiadúcich vplyvov 
a porovnateľnosť výberov. Celkovo môžeme konštatovať, že realizovaný 
program rozvoja rýchlostných schopností, ktorý jednoznačne v kondičnej 
príprave v danom období dominoval, prispel aj k rozvoju anaeróbnej alak-
tátovej výkonnosti dolných končatín. 
 
Závery 
 
- Pozitívne zmeny v rozvoji rýchlostných schopností v krátkom časovom 

období je možné zámernou stimuláciou dosiahnuť aj po období priro-
dzeného biologického vývinu. 

- Pozitívne výsledky je možné dosiahnuť len pri dostatočnej frekvencii 
rýchlostného zaťaženia. V prípade 14 – 15-ročných volejbalistiek sa ako 
dostatočné ukázalo zaťaženie 3-krát za týždeň. 

- Rozvíjaním rýchlostných schopností sa rozvíja aj úroveň rýchlostno-
silových schopností. 

- Z hľadiska rozvoja rýchlostných schopností u 14 – 15-ročných volejba-
listiek odporúčame metódu hrovú, opakovaciu a ako doplnkovú kontras-
tnú. Pri ich používaní treba rešpektovať primerané intervaly trvania za-
ťaženia a odpočinku. 
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DIAGNOSTIKA POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ, 
KTORÉ SA VÝZNAMNOU MIEROU PODIEĽAJÚ 
NA POHYBOVOM POTENCIÁLI HÁDZANÁRA 

V OBRANNEJ FÁZE HRY 
 

Ján Hianik, FTVŠ UK Bratislava – Katedra hier 
 

Kondičná príprava má v hádzanej celoročný charakter, pričom sa jej 
zameranie, obsah, frekvencia a veľkosť uplatnených tréningových zaťažení 
v jednotlivých obdobiach ročného cyklu značne mení.  
Rozlišujeme tri základné formy kondičnej prípravy: 

 Intenzívna kondičná príprava 
 Priebežná kondičná príprava 
 Rekondičný blok 

   Rozvoj pohybových schopností v týchto etapách by sa stal formálny, ak 
by jeho zameranie nemalo za cieľ ich uplatnenie v konkrétnych herných 
činnostiach v zápase. Preto na ich základe rozvíjame na kvalitatívne vyššej 
úrovni typické, prevažujúce a pre úroveň výkonu hráča rozhodujúce špe-
ciálne pohybové schopnosti. 
   Slovík, Havlíček (1985) výsledkami svojej práce z hádzanej dospeli 
k záverom, že hráčsky výkon je významne limitovaný výbušnou silou dol-
ných a horných končatín, bežeckou rýchlosťou, rýchlostnou a základnou 
vytrvalosťou. 
 
Silové schopnosti 

Je to kľúčová pohybová schopnosť v hádzanej, nielen preto, že od jej 
úrovne priamo závisí aj rýchlosť, vytrvalosť a koordinácia, ale i preto, že 
kvalita väčšiny herných činností je neodmysliteľná bez sily príslušných 
svalov alebo svalových skupín, ktoré sa na nich zúčastňujú. Pre hádzanára 
je potrebná najmä dostatočná úroveň všeobecnej sily a vysoká úroveň vý-
bušnej sily horných a dolných končatín. 
 
Rýchlostné schopnosti 

Prejavujú sa podľa Šimoneka (1997) pri riešení pohybových úloh v čo 
najkratšom čase.  

Rozlišujeme nasledovné druhy rýchlostných schopností, ktoré sa vy-
skytujú v športovom tréningu hádzanej: frekvenčná rýchlosť, akceleračná 
rýchlosť, rýchlosť jednorazového pohybu, cyklická rýchlosť a herná rých-
losť, ako komplexný prejav rýchlostných schopností. 
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Vytrvalostné schopnosti 

Aeróbna vytrvalosť tvorí základ kondície hráča. Šimonek (1997) ju cha-
rakterizuje ako schopnosť vykonávať pohybovú aktivitu nízkej intenzity 
dostatočne dlhý čas. Hoci priamo nepodmieňuje športový výkon hádzanára, 
je dôležitá z dvoch hlavných aspektov: 
 Podmieňuje možnosť rozvoja anaeróbnej vytrvalosti, ktorá priamo limi-

tuje výkon hráča. 
 Určuje priebeh regeneračných procesov. 

Anaeróbna vytrvalosť sa v hádzanej prejavuje ako schopnosť vykonať 
opakovane krátkotrvajúcu intenzívnu činnosť bez toho, aby došlo k zníže-
niu jej intenzity a efektívnosti. Dĺžka zápasu a opakovania herných činností 
v hádzanej vyžadujú od hráča primeranú úroveň bežeckej, rýchlostnej, ale 
aj silovej vytrvalosti. Hráč by mal hrať dostatočne dynamicky a rýchlo tak 
na začiatku, ako aj na konci stretnutia, predpokladá to však adekvátnu úro-
veň rozvoja vytrvalostných schopností.  
 
Koordinačné schopnosti 

Hirtz (1994) definuje koordinačné schopnosti ako nejaký stupeň mo-
torickej schopnosti, ktorý je prednostne podmieňovaný cez procesy pohy-
bovej regulácie a relatívne upevňuje a generalizuje kvalitu priebehu týchto 
procesov. Koordinačné schopnosti podľa Šimoneka (1993) umožňujú há-
dzanárovi rýchle a detailné osvojenie obranných herných činností, ako aj 
ich ďalšie zdokonaľovanie v zložitých herných situáciách.  

Hirtz (1994) rozlišuje nasledovných sedem základných koordinačných 
schopností: schopnosť diferencovať, orientačná schopnosť, rovnováhová 
schopnosť, reakčná schopnosť, rytmická schopnosť, schopnosť nadväzovať 
pohyby a schopnosť prestavby pohybov.  

Všetky majú svoje miesto aj v hráčskom výkone v hádzanej, ale limitu-
júce sú podľa nás schopnosť nadväzovať pohyby, reakčná schopnosť, o-
rientačná a diferenciačná schopnosť. 
 
Cieľ výskumu 
 

Cieľom výskumu je prispieť k zefektívneniu športového tréningu, za-
meraného na obranné herné činnosti v hádzanej a diagnostikovať také po-
hybové schopnosti, ktoré sa významnou mierou podieľajú na pohybovom 
potenciáli vrcholového hádzanára v obrannej fáze hry. 
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Úlohy výskumu 
 
1. Realizovať program športového tréningu, zameraného na zefektívnenie 

obranných herných činností v dvojročnom tréningovom cykle vrcholo-
vého družstva mužov v hádzanej. 

2. Diagnostikovať také pohybové schopnosti, ktoré sú limitujúce pre hráč-
sky výkon v obrannej fáze hry. 

 
Metodika výskumu 
 
Charakteristika sledovaného súboru 

Sledovaný súbor tvorilo vrcholové hádzanárske družstvo mužov. Ve-
kový priemer hráčov v poli bol na začiatku výskumu 24,2 roka, hmotnostný 
79,8 kg a výškový 187,8 cm. Z desaťčlenného kádra boli dvaja seniorsky a 
štyria juniorsky reprezentanti svojej krajiny. Vyhodnotenie sme realizovali 
iba u hráčov, ktorí hrali aspoň v dvoch majstrovských zápasoch. 
 
Organizácia výskumu 

V práci sme použili jednoskupinový, postupný experiment. Pri stano-
vení podmienok sme vychádzali z cieľa a úloh výskumu. Navrhnutý prog-
ram sme realizovali počas dvoch súťažných ročníkov. Prvý sledovaný cyk-
lus trval 27 týždňov a druhý 29 týždňov. 

Zisťovanie úrovne vybraných pohybových schopností sa v sledovanom 
súbore uskutočnilo štyrikrát (v čase t0 , t1...t3). 
Zber údajov: 
t0 - na konci prípravného obdobia v prvom sledovanom cykle, 
t1 - na konci hlavného obdobia v prvom sledovanom cykle, 
t2 - na konci prípravného obdobia v druhom sledovanom cykle, 
t3 - na konci hlavného obdobia v druhom sledovanom cykle. 

Voľby intervalov medzi meraniami a určenie poradia zberu údajov o 
jednotlivých stavoch u všetkých členov súboru vylučovali vplyv jedného 
stavu na výsledky druhého stavu. Zber údajov sme vykonali vždy v jednej 
tréningovej jednotke a v rovnakom prostredí (športová hala). 
 
Metódy zisťovania údajov 
Evidencia obsahu tréningového zaťaženia 

V práci sme registrovali jednotlivé komponenty rozcvičenia a uvoľne-
nia (5 ukazovateľov), sily (8), rýchlosti (6), vytrvalosti (5), koordinácie (6), 
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prihrávok (13), streľby (23), vedenia lopty (4), uvoľňovania sa (6), útoč-
ných kombinácií (13), útočných systémov (12), protiútoku (6), obranných 
činností jednotlivca (13), obranných kombinácií (10), obranných systémov 
(14), základných činností brankára (17), samotnej hry (3) a doplnkových 
športov (3). Celkove to bolo 168 ukazovateľov. Priamo k obranným her-
ným činnostiam sa vzťahovalo 40 ukazovateľov. 
 
Úroveň rozvoja a zmien pohybových schopností 

Na hodnotenie kondičných, koordinačných a technických faktorov vý-
konnosti sme navrhli šesť testov. Opis administrovania motorických testov 
pozri v práci Hianika (2002): 
 
Beh na 30 m faktor špeciálnej bežeckej rýchlosti 
Beh po kríži ( 8x10 m) faktor bežeckej vytrvalosti v rýchlosti 
Beh po trojuholníku faktor rýchlosti špeciálneho pohybu 

nôh v obrane 
Hod 2 kg plnou loptou faktor výbušnej sily horných končatín 
Výskok obojnožne s dosahova-
ním 

faktor výbušnej sily nôh a maximálne-
ho dosahu rúk 

Test orientačnej schopnosti faktor orientácie a vnímania v priestore 
 
Metódy na spracovanie a vyhodnocovanie údajov 
Na spracovanie a vyhodnotenie výsledkov sme použili nasledovné metódy : 
 základné štatistické charakteristiky polohy (medián) a rozptylu (variač-

né rozpätie, extrémne hodnoty),  
 testovanie významnosti rozdielov stredných hodnôt (Wilcoxonov T 

test), 
 pri interpretácii výsledkov a formulácii záverov práce sme sa opierali o 

metódy analýzy a syntézy s využitím induktívnych a deduktívnych po-
stupov. 

 
Výsledky výskumu 
 
Realizácia programu športového tréningu, zameraného na zefektívnenie 
obranných herných činností v dvojročnom tréningovom cykle vrcholové-
ho družstva mužov v hádzanej 

 
Program na zefektívnenie obranných herných činností sme realizovali s ex-
traligovým družstvom mužov počas dvojročného cyklu športového trénin-
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činností jednotlivca (13), obranných kombinácií (10), obranných systémov 
(14), základných činností brankára (17), samotnej hry (3) a doplnkových 
športov (3). Celkove to bolo 168 ukazovateľov. Priamo k obranným her-
ným činnostiam sa vzťahovalo 40 ukazovateľov. 
 
Úroveň rozvoja a zmien pohybových schopností 

Na hodnotenie kondičných, koordinačných a technických faktorov vý-
konnosti sme navrhli šesť testov. Opis administrovania motorických testov 
pozri v práci Hianika (2002): 
 
Beh na 30 m faktor špeciálnej bežeckej rýchlosti 
Beh po kríži ( 8x10 m) faktor bežeckej vytrvalosti v rýchlosti 
Beh po trojuholníku faktor rýchlosti špeciálneho pohybu 

nôh v obrane 
Hod 2 kg plnou loptou faktor výbušnej sily horných končatín 
Výskok obojnožne s dosahova-
ním 

faktor výbušnej sily nôh a maximálne-
ho dosahu rúk 

Test orientačnej schopnosti faktor orientácie a vnímania v priestore 
 
Metódy na spracovanie a vyhodnocovanie údajov 
Na spracovanie a vyhodnotenie výsledkov sme použili nasledovné metódy : 
 základné štatistické charakteristiky polohy (medián) a rozptylu (variač-

né rozpätie, extrémne hodnoty),  
 testovanie významnosti rozdielov stredných hodnôt (Wilcoxonov T 

test), 
 pri interpretácii výsledkov a formulácii záverov práce sme sa opierali o 

metódy analýzy a syntézy s využitím induktívnych a deduktívnych po-
stupov. 

 
Výsledky výskumu 
 
Realizácia programu športového tréningu, zameraného na zefektívnenie 
obranných herných činností v dvojročnom tréningovom cykle vrcholové-
ho družstva mužov v hádzanej 

 
Program na zefektívnenie obranných herných činností sme realizovali s ex-
traligovým družstvom mužov počas dvojročného cyklu športového trénin-
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gu. Dôraz sme kládli na zvýšený objem obranných herných činností, pri-
čom sme sa snažili v kondičnej príprave vytvoriť podmienky na ich úspeš-
né absolvovanie v technicko-taktickom tréningu. 
 
Tabuľka 1 Realizácia periodizácie športového tréningu družstva v pr-

vom a druhom sledovanom období 
 

Sledované ob-
dobie 

Počet  
dní 

Počet dní 
zaťaženia

Počet tré-
ningových 
jednotiek 

Počet prí- 
pravných 
zápasov 

Počet majstrov-
ských zápasov 

Prípravné ob-
dobie prvého 

cyklu 
42 34 33 8 0 

Hlavné obdo-
bie prvého cyk-

lu 
147 110 83 6 18 

Prvý cyklus - 
spolu 189 144 116 14 18 

Prípravné ob-
dobie druhého 

cyklu 
56 44 45 14 0 

Hlavné obdo-
bie druhého 

cyklu 
147 111 84 8 18 

Druhý cyklus 
- spolu 203 155 129 22 18 
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Tabuľka 2 Realizácia vybraných objemových ukazovateľov tréningo-
vého zaťaženia v prvom a druhom sledovanom období 
(minúty) 

 

Názov činnosti Prvý sledovaný 
cyklus 

Druhý sledovaný 
cyklus 

Rýchlostné schopnosti 395 385 

Vytrvalosť v rýchlosti 80 100 

Výbušná sila horných končatín 515 567 

Výbušná sila dolných končatín 435 477 

Orientačná schopnosť 45 82 

Základný pohyb v obrane 255 197 

Obranné herné činnosti 2077 2397 

Spolu 3802 4205 

 
Program športového tréningu so zameraním na obranné herné činnosti 

sme zrealizovali s vrcholovým hádzanárskym družstvom. V oboch sledo-
vaných obdobiach sme absolvovali 59 % útočných herných činností a 41 % 
obranných herných činností. V kondičnom tréningu sme kládli dôraz na tie 
pohybové schopnosti, ktoré súvisia s herným výkonom v obrannej fáze hry. 
Objem kondičného tréningu v prvom období bol 62,6 hodiny a v druhom 
období 88,6 hodiny.   
 
Diagnostika pohybových schopností, ktoré sú limitujúce pre hráčsky vý-
kon v obrannej fáze hry 
 

Keďže v športovom tréningu oboch sledovaných cyklov sme kládli dô-
raz práve na zvýšenie podielu obranných herných činností, očakávali sme 
zlepšenia hlavne v rýchlosti špeciálneho pohybu nôh v obrane a výskoku 
obojnož s dosahovaním. Ďalšie sledované pohybové schopnosti (výbušná 
sila horných končatín, špeciálna bežecká rýchlosť, vytrvalosť v rýchlosti) a 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 2 
 

50

 

Tabuľka 2 Realizácia vybraných objemových ukazovateľov tréningo-
vého zaťaženia v prvom a druhom sledovanom období 
(minúty) 

 

Názov činnosti Prvý sledovaný 
cyklus 

Druhý sledovaný 
cyklus 

Rýchlostné schopnosti 395 385 

Vytrvalosť v rýchlosti 80 100 

Výbušná sila horných končatín 515 567 

Výbušná sila dolných končatín 435 477 

Orientačná schopnosť 45 82 

Základný pohyb v obrane 255 197 

Obranné herné činnosti 2077 2397 

Spolu 3802 4205 

 
Program športového tréningu so zameraním na obranné herné činnosti 

sme zrealizovali s vrcholovým hádzanárskym družstvom. V oboch sledo-
vaných obdobiach sme absolvovali 59 % útočných herných činností a 41 % 
obranných herných činností. V kondičnom tréningu sme kládli dôraz na tie 
pohybové schopnosti, ktoré súvisia s herným výkonom v obrannej fáze hry. 
Objem kondičného tréningu v prvom období bol 62,6 hodiny a v druhom 
období 88,6 hodiny.   
 
Diagnostika pohybových schopností, ktoré sú limitujúce pre hráčsky vý-
kon v obrannej fáze hry 
 

Keďže v športovom tréningu oboch sledovaných cyklov sme kládli dô-
raz práve na zvýšenie podielu obranných herných činností, očakávali sme 
zlepšenia hlavne v rýchlosti špeciálneho pohybu nôh v obrane a výskoku 
obojnož s dosahovaním. Ďalšie sledované pohybové schopnosti (výbušná 
sila horných končatín, špeciálna bežecká rýchlosť, vytrvalosť v rýchlosti) a 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 2 
 

 
51

orientačná schopnosť sa rovnakou mierou podieľajú na hernom výkone 
v útoku i obrane, aj keď si uvedomujeme, že určiť túto hranicu je veľmi ob-
tiažne. 
Významnosť rozdielov stredných hodnôt motorických testov v oboch sle-
dovaných obdobiach pozri v Tabuľke 3. 
 
Tabuľka 3 Významnosť rozdielov stredných hodnôt motorických tes-

tov v prvom a druhom sledovanom období  
                        

Motorické testy  vstup - vý-
stup prvé 
obdobie 

vstup - vý-
stup druhé 

obdobie 

vstup - vstup 
prvé obdobie 

výstup - vý-
stup druhé 

obdobie 
  T p T p T p T p 
Beh na 30 m  1,15 0,25 0,25 0,8 1,57 0,12 1,99 0,05 
Beh po trojuholníku  1,48 0,14 0,76 0,44 1,68 0,09 0,82 0,41 
Beh po kríži  0,41 0,68 0,15 0,88 2,67 0,01 2,65 0,01 
Hod 2 kg loptou  1,58 0,11 1,17 0,24 1,89 0,06 1,6 0,11 
Výskok odrazom 
obojnožne 

 0,59 0,55 0 1 1,4 0,16 1,95 0,05 

Orientačná schop-
nosť 

 1,07 0,29 1,33 0,19 2,25 0,02 1,58 0,11 

 

Legenda: T - Wilcoxonov T test, p - štatistická významnosť 
 
Špeciálna bežecká rýchlosť 

Špeciálnu bežeckú rýchlosť sme zisťovali motorickým testom beh na 
30 m (obr. 1). Štatisticky významné (p<0,15 a p<0,05) zhoršenie pohybo-
vej výkonnosti sme zaznamenali na začiatku (o 0,07 s) a konci (o 0,05 s) 
druhého roku sledovania. 

Úroveň výkonnosti družstva na začiatku prvého roku bola 4,23 s, kým 
na konci sme dosiahli zlepšenie na 4,15 s. Porovnanie s výsledkami extrali-
gy mužov na Slovensku (priemer 4,2 s) podľa Šimoneka, Záhorca a Zaťko-
vej (2000) poukazuje na dobrú výkonnosť kolektívu, preto minimálny po-
kles strednej hodnoty  špeciálnej bežeckej rýchlosti v druhom roku športo-
vého tréningu nepovažujeme z vecne-logického hľadiska za podstatný.   

Hlavnou úlohou športového tréningu, z hľadiska špeciálnej bežeckej 
rýchlosti, bolo udržať dobrú úroveň pohybovej výkonnosti prvého roku aj 
v ďalšej sezóne. Z výsledkov vyplýva, že sa nám to síce nepodarilo zreali-
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zovať, ale mierne zhoršenie nepovažujeme z vecne-logického hľadiska za 
dôležité. 
 
Obrázok 1 Vzťah vstupných a výstupných hodnôt v teste 30 m beh 

 

Rýchlosť špeciálneho pohybu  v obrane 

Rýchlosť pristupovania, presúvania sa a odstupovania so zmenami 
smeru sme zisťovali motorickým testom beh po trojuholníku (obr. 2). Šta-
tisticky významné zlepšenia sme zaznamenali na konci prvého roka 
(p<0,15) a začiatku druhého roka (p<0,1) sledovania, pričom bol pre nás 
významný hlavne výkonnostný vzostup družstva takmer o 0,3 s v závere 
prvého roku športového tréningu.   

Výsledky testu beh po trojuholníku nám v prvom roku programu na 
zdokonalenie obranných herných činností potvrdili, že takto zameraným 
športovým tréningom je možné postatne zlepšiť rýchlosť špeciálneho po-
hybu v obrane. 

4,05

4,1

4,15

4,2

4,25

4,3

4,35

vstup výstup vstup výstup(s)
prvé obdobie druhé obdobie

p<0,05
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Obrázok 2 Vzťah vstupných a výstupných hodnôt v teste beh po troj-
uholníku 

                                                           

 
Bežecká vytrvalosť v rýchlosti 

Bežeckú vytrvalosť v rýchlosti sme diagnostikovali motorickým testom 
beh po kríži (obr. 3). Na veľmi vysokej hladine štatistickej významnosti 
(p<0,01) sme zaregistrovali zhoršenie pohybovej výkonnosti na začiatku (o 
0,3 s) a konci (0,2 s) druhého roku sledovania. 

Úroveň výkonnosti na začiatku prvého roku bola 17,6 s., čo je na dob-
rej úrovni v porovnaní s výsledkami extraligových mužov na Slovensku 
(priemer 18,0 s). Jej pomerne veľké zhoršenie  považujeme za podstatné, 
poukazuje nám na fakt, že úroveň bežeckej vytrvalosti v rýchlosti bola roz-
dielna v oboch sledovaných cykloch športového tréningu.  

Keďže vo výsledkoch obsahového zamerania tréningového zaťaženia, 
typoch tréningov a v orientačných hodnotách tréningového zaťaženia o-
boch sledovaných sezón nepozorujeme podstatné odlišnosti, predpokladá-
me, že rozhodujúci pre zhoršenie bežeckej vytrvalosti v rýchlosti v druhom 
cykle športového tréningu bol podiel realizácie organizačných foriem práce 
a foriem cvičení technicko-taktického tréningu.  
 

10,6
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vstup výstup vstup výstup
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Obrázok 3 Vzťah vstupných a výstupných hodnôt v teste beh po kríži 

 
Výbušná sila horných končatín 
Výbušnú silu horných končatín sme zisťovali motorickým testom hod 2 kg 

plnou loptou (obr. 4). Štatisticky významné (p<0,15 a p<0,1) zlepšenia pohy-
bovej výkonnosti sme zaregistrovali na konci prvého roku (o 0,45 m) a začiat-
ku druhého roku (o 0,35 m) sledovania. Obe zlepšenia vychádzali 
z dosiahnutých výsledkov na začiatku prvého sledovaného cyklu (14,75 m), 
ktoré boli v porovnaní s výkonmi extraligy mužov na Slovensku (priemer 14,0 
m) na veľmi dobrej úrovni.  

Na konci druhého roku športového tréningu sme zaznamenali štatisticky 
významné (p<0,15) zhoršenie výbušnej sily horných končatín. Keďže tento 
pokles zaznamenaných výsledkov bol iba o 0,05 m a predchádzajúcu úroveň 
výbušnej sily horných končatín sme zhodnotili ako veľmi dobrú, nie je pre nás 
z vecne-logického hľadiska toto zhoršenie dôležité. 

Výsledky výbušnej sily horných končatín nám potvrdili dobrý stav tréno-
vanosti tejto pohybovej schopnosti. Pozoruhodný bol najmä evidentný nárast 
úrovne pohybovej výkonnosti na konci prvého roku športového tréningu. 
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Obrázok 4 Vzťah vstupných a výstupných hodnôt v teste hod 2 kg pl-
nou loptou 

 

 

Výbušná sila dolných končatín a maximálny dosah rúk 
Výbušnú silu dolných končatín s maximálnym dosahom rúk sme dia-

gnostikovali motorickým testom výskok obojnož s dosahovaním (obr. 5), 
ktorý nám poskytol údaje nielen o „čistom výskoku“, ale aj absolutnú hod-
notu maximálneho dosahu rúk, ktorú zaraďujeme z hľadiska blokovania 
medzi významné faktory herného výkonu v obrannej fáze hry. 

Úroveň výkonnosti výstupných hodnôt (49,5 cm) bola na priemernej 
úrovni v porovnaní s výsledkami Lomejka (1989), ktorý v tom čase ozna-
čoval ako dobrú úroveň výkon 51 – 54 cm a výbornú 55 a viac cm. 

Štatisticky významné (p<0,05) zhoršenie výbušnej sily nôh sme zistili 
na konci druhého roku sledovania (o 0,05 cm). Absolutné hodnoty maxi-
málneho dosahu rúk boli pre nás zaujímavé hlavne v prípade hráčskych 
funkcií stredného a druhého krajného obrancu. U dvoch hráčov základnej 
zostavy družstva v obrane sme zaregistrovali na konci druhého roku sledo-
vania výkony 312 a 315 cm (zlepšenie o 1-3 cm).   

Výsledky výbušnej sily nôh nám ukázali, že družstvo, v oboch sledo-
vaných sezónach, zaznamenalo z vecne-logického hľadiska prakticky rov-
nakú úroveň pohybovej výkonnosti. Na základe existujúcich teoretických 
poznatkov konštatujeme, že evidované hodnoty výbušnej sily nôh nesplnili 
naše očakávania. Ako vynikajúce však hodnotíme výsledky maximálneho 
dosahu rúk u špecialistov družstva na blokovanie streľby, ktorí evidentne 
zlepšili svoje individuálne výkony. 
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Obrázok 5 Vzťah vstupných a výstupných hodnôt v teste výskok oboj-
nožne s dosahovaním 

 

 
Orientačná schopnosť 

Stav orientácie a vnímania v priestore sme zisťovali testom orientačnej 
schopnosti podľa Šimoneka (1993). Štatisticky významné (p<0,05 a p<0,15) 
zlepšenie tejto koordinačnej schopnosti sme zistili na začiatku (o 0,1 s) a 
konci (o 0,05 s) druhého roku sledovania (obr. 6). 

Porovnať úroveň orientačnej schopnosti s inými výsledkami nebolo 
možné vykonať, lebo uvedený test je v bežnej športovej praxi zriedkavý, 
upozorňujeme však na fakt, že jej úroveň mala, ako jediná zo všetkých moto-
rických testov, neklesajúcu, ale systematicky stúpajúcu tendenciu vo všet-
kých meraniach.  
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Obrázok 6 Vzťah vstupných a výstupných hodnôt v teste orientačná 
schopnosť 

 

 

Diskusia 
 

Program športového tréningu, ktorý bol zameraný na skvalitnenie obran-
ných herných činností, sme absolvovali v dvoch sledovaných obdobiach. 
Napriek zvýšenému objemu v kondičnej príprave (o 26 hodín) sme neza-
znamenali v druhom období želatelné zlepšenie v evidovaných pohybových 
schopnostiach. Družstvo zaznamenalo výrazný pokles aj vo výslednosti v 
súťaži (v prvom období 1. miesto, v druhom 7. miesto). Zjavne vyšší podiel 
prípravných hier v prvom sledovanom období (60%) oproti druhému (45%) 
bol podľa nás určujúci faktor výsledkov družstva. Ak zdokonaľujeme ob-
ranné činnosti iba hernými cvičeniami, hráči málokedy dosiahnu úroveň 
zápasového zaťaženia, o ktoré sa v športovom tréningu usilujeme. Preto by 
mali tréneri športových hier vrcholových družstiev zaradiť súťaživosť do 
každej tréningovej jednotky, prípadne aj do každého cvičenia obrannej fázy 
hry. 
Testy, ktorými sme diagnostikovali pohybové schopnosti, ktoré sa výz-
namnou mierou podieľajú na pohybovom potencionáli hádzanára v obrane, 
môžeme doporučiť aj do praxe. Vhodné sa nám javia najmä beh po troj-
uholníku, beh po kríži a test orientačnej schopnosti, ktoré sa využívajú len 
veľmi zriedka. 
 
Závery 
 

V priebehu jednotlivých cyklov športového tréningu sme diagnostiko-
vali také pohybové schopnosti, ktoré sa významnou mierou podieľajú na 
pohybovom potenciáli hádzanára v obrannej fáze hry. Úroveň výkonnosti v 
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prvom sledovanom období, až na výbušnú silu dolných končatín, poukazu-
je na dobrú výkonnosť družstva. V druhom sledovanom období sme zare-
gistrovali významné zhoršenie v úrovni bežeckej vytrvalosti v rýchlosti a 
mierne zhoršenie špeciálnej bežeckej rýchlosti. 

Zrealizovaným programom športového tréningu sme u sledovaného 
družstva v prvom období podstatne zlepšili rýchlosť špeciálneho pohybu v 
obrane, výbušnú silu horných končatín a orientačnú schopnosť, ktorá mala, 
ako jediná zo všetkých motorických testov neklesajúcu, ale systematicky 
stúpajúcu tendenciu vo všetkých meraniach. 
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Zusammenfassung 

In der Arbeit befassen wir mit Vervollkommung der Abwehrspielhan-
dlungen in der Spitzenmannschaft des Männer-Handballs im Laufe von ei-
nem zweijährigen Trainingszyklus. Im Bereich der spezielen Bewegunsfer-
tigkeiten, der technischen und taktischen Leistungsfähigkeit haben wir die 
Testbatterie für die vorausgesetzen Faktoren, die die Leistungsfähigkeit li-
mietieren, benützt. Dynamik der Veränderungen haben wir auf Grund der 
Analyze der Kontrollmessungen in den geplanten Zeitabschnitten ermittelt. 
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EFEKTÍVNOSŤ KONDIČNEJ PRÍPRAVY 
V JEDNOROČNOM CYKLE ŠPORTOVEJ 

PRÍPRAVY MLADŠÍCH ŽIAKOV V HÁDZANEJ 
 

Martin Križan, FTVŠ UK Bratislava  – Katedra hier 
 
 
Kľúčové slová: kondičná príprava, pohybové schopnosti, kondičné schop-
nosti, koordinačné schopnosti, senzitívne obdobia, hádzaná, mladší žiaci, 
jednoročný cyklus 
 
Kondičná príprava ako zložka športového tréningu sa orientuje predovšet-
kým na rozvoj pohybových schopností, ktoré v rozhodujúcej miere pod-
mieňujú výkon športovca. 
Pohybové schopnosti vo všeobecnosti delíme na kondičné a koordinačné. 
Kondičné schopnosti kladú vysoké požiadavky na funkčné a energetické 
systémy organizmu. Patria sem: vytrvalostné, rýchlostné a silové schopnos-
ti, ako aj ohybnosť – kĺbová pohyblivosť. Koordinačné schopnosti kladú 
vysoké požiadavky na CNS a jednotlivé analyzátory. Patria sem: reakčná, 
orientačná, rytmická, rovnováhová a kinesteticko – diferenciačná schop-
nosť a schopnosť nadväzovať a prispôsobovať pohyby. 
Kondičná príprava detí a mládeže má vo všeobecnosti predovšetkým pod-
poriť prirodzený vývin organizmu a vytvoriť postupne predpoklady pre vy-
sokú športovú výkonnosť a úspešnosť v optimálnom veku (18 – 30 rokov). 
Potrebné je pritom v maximálnej miere využívať tzv. senzitívne obdobia.  
Winter (1984), Hirtz (1982), charakterizujú senzitívne obdobia ako obdo-
bia, kedy sa určitý ukazovateľ alebo skupina ukazovateľov vyvíja progre-
sívnejšie a pri ich zámernom ovplyvňovaní sa dosahujú priaznivejšie vý-
sledky. 
Z hľadiska jednotlivých kondičných schopností sú u chlapcov najpriazni-
vejšie podmienky pre rozvoj silových schopností vo veku 13 až 16 rokov. 
Tento vek je jedným z období najintenzívnejšieho rastu svalovej sily. Za 
najcitlivejšie obdobie v rozvoji rýchlostných schopností považujú  viacerí 
autori (Moravec et al., 1990,  Zapletalová, 2002) vek 7 až 15 rokov. Ae-
róbna vytrvalosť sa javí ako vyvinovo neutrálna (Winter, 1984, Moravec, 
1990), t.j. bez výraznejšej akcelerácie v určitom období. 
Koordinačné schopnosti sa priaznivo rozvíjajú medzi 7. a 12. rokom. Vý-
sledky výskumov v rozvoji koordinačných schopností v žiackej kategórií 
dokázali, že toto obdobie je citlivé na ich rozvoj a pri rešpektovaní a dodr-
žiavaní zásad v rozvoji koordinačných schopností nastali štatisticky výz-
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namné zmeny v rozvoji reakčnej, orientačnej a kinesteticko – diferenciač-
nej schopnosti (Šimonek, 2002). 
V hádzanej by mala byť kondičná príprava zameraná na rozvoj takého po-
hybového potenciálu hráča, ktorý mu umožní pri uplatnení racionálnej 
techniky, efektívnej taktiky a optimálnom využití osobnostných predpokla-
dov dosiahnuť požadovanú výkonnosť. Pod pohybovým potenciálom chá-
peme potrebnú úroveň rozhodujúcich pohybových schopností – kondičných 
a koordinačných (Zaťková, 2000).V kategórií mladších žiakov v hádzanej 
(10 – 12 rokov) je preto potrebné rozvíjať najmä koordinačné, rýchlostné 
a vytrvalostné schopnosti. Efektívnosť rozvoja pohybových schopností 
v tomto veku však podmieňuje i adekvátny výber tréningových prostried-
kov, metód a foriem, frekvencia a veľkosť tréningových zaťažení (objem, 
intenzita, psychická náročnosť, koordinačná zložitosť) ako aj ich vhodná 
nadväznosť v tréningových jednotkách.Touto problematikou sa chceme za-
oberať  v našej práci. 
 
Cieľ práce 
 

Cieľom práce bolo analyzovať účinnosť metód a prostriedkov kondičnej 
prípravy mladších žiakov v hádzanej v jednoročnom cykle športovej prí-
pravy. 
 
Metodika práce 
 

Súbor tvorilo 20 mladších žiakov v hádzanej, ktorí boli prvým rokom 
v tejto kategórií. Všetci chlapci boli zaradení do 5. – 6. ročníka športových 
tried v hádzanej. Priemerná výška sledovaného súboru bola 162 cm. V týž-
dennom mikrocykle absolvovali 5 až 6 tréningových jednotiek po 90 minút. 
Vždy 2 až 3 tréningové jednotky v škole a 3 tréningové jednotky v hádza-
nárskom  klube. Všetky tréningy boli realizované v športových halách s  
rozmermi hádzanárskeho ihriska. Podmienky na tréningový proces boli 
preto zabezpečené na veľmi dobrej úrovni. 
 
V práci sme využili pedagogický jednoskupinový experiment a v rámci ne-
ho metódy testovania a pozorovania. Pri testovaní sme sa zamerali predo-
všetkým na všeobecnú pohybovú výkonnosť. Použili sme batériu testov:  
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Touto batériou testov sme postihli takmer všetky pohybové schopnosti, 
ktoré sú dôležité pre hráča hádzanej. 
Experiment prebiehal v súťažnom období 2003 – 2004. Vstupné merania 
sme realizovali v septembri 2003, výstupné v júni 2004 resp. na začiatku 
a konci školského roka. Všetky merania, pozorovania a evidenciu realizo-
val autor príspevku. V práci sme postupovali podľa nasledovného plánu, 
ktorý rešpektoval zásady prípravy detí v hádzanej danej vekovej kategórie 
a mal nasledujúcu proporcionalitu rozvoja jednotlivých pohybových 
schopností (obr. 1). 
 
Obrázok 1 

         

Plán zastúpenia jednotlivých   
  zložiek kondičnej prípravy v %

Rýchlostné 
schopnosti

35%

koordinačné 
schopnosti

35%

Silové schonsti
15%

Vyrvalostné 
schopnosti

15%

 
 

Pri evidencií a spracovaní údajov o tréningovom zaťažení sme použili počí-
tačový program Rummel 2001. Program evidoval a spracovával všetky ob-
jemové ukazovatele v jednoročnom cykle športovej prípravy mladších žia-
kov v hádzanej v minútach, a síce v 4 základných položkách (tab. 1). 
 
 
 
 

1. Skok do diaľky z miesta (faktor výbušnej sily dolných končatín) 
2.  Ľah - sed 30 s  (faktor dynamickej sily brušného svalstva) 
3. Hod 2 kg plnou loptou (faktor výbušnej sily horných končatín 
4. Člnkový beh 10 x 5 m (faktor bežeckej rýchlosti so zmenami sme-

ru) 
5. 12-minútový beh (faktor bežeckej vytrvalostnej schopnosti) 
6. Predklon s dosahovaním v sto-

ji 
(faktor kĺbovej pohyblivosti v stoji) 

7. Beh k métam (faktor orientačnej schopnosti) 
8. Vertikálny výskok (faktor výbušnej sily dolných končatín) 
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Tabuľka 1 Objemové ukazovatele tréningového zaťaženia v kondičnej prí-

prave 
Silové schopnosti        Min. % 
Výbušná sila DK          
Výbušná sila HK          
Sila svalstva brušnej steny        
Sila svalstva chrbta        
Pomalá dynamická a statická sila HK a DK        
Rýchlostné schopnosti          
Frekvenčná rýchlosť        
Akceleračná rýchlosť        
Reakčná rýchlosť          
Lokomočná – traťová rýchlosť        
Vytrvalostné schopnosti          
Aeróbna vytrvalosť        
Koordinačné schopnosti          
Kinesteticko – diferenciačná        
Reakčná schopnosť        
Orientačná schopnosť        
Schopnosť nadväzovať a prispôsobovať pohyby        

 
Pri spracovaní a vyhodnocovaní výskumných  údajov sme využili metódy 
matematickej štatistiky, logickej a vecnej analýzy a syntézy. 
Z metód matematickej štatistiky sme na základnú charakteristiku premen-
ných využili medián (Me), minimum (min), maximum (max) nameraných 
hodnôt a variačné rozpätie (Vr).  
Zmeny v úrovni pohybovej výkonnosti sme hodnotili neparametrickým 
Wilcoxonovým  T – testom a o štatistickej významnosti sme rozhodovali 
na 5% hladine.  
 
Výsledky práce 
Dosiahnuté výsledky v obr. 2 poukazujú na proporcionalitu rozvoja jednot-
livých pohybových schopnosti, ktoré sme rozvíjali v jednoročnom cykle 
športovej prípravy mladších žiakov v hádzanej. 
Najväčší časový objem sme  venovali rozvoju rýchlostných schopností (36 
%) a rozvoju koordinačných schopností (30 %). V menšej miere sme sa ve-
novali rozvoju silových (19 %) a vytrvalostných (15 %) schopností. 
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Obrázok 2 
  Zastúpenia jednotlivých   

  zložiek kondičnej prípravy v %
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Pri podrobnej analýze jednotlivých pohybových schopností sme dospeli k 
výsledkom, ktoré uvádzame v tabuľke 2 o objemových ukazovateľoch tré-
ningového zaťaženia v kondičnej príprave. 

 

Tabuľka 2 Objemové ukazovatele tréningového zaťaženia v kondičnej prí-
prave 

Silové schopnosti        1465´ 100 % 
Výbušná sila DK        450´ 31 % 
Výbušná sila HK        320´ 22 % 
Sila svalstva brušnej steny      355´ 24 % 
Sila svalstva chrbta      140´ 10 % 
Pomalá dynamická a statická sila HK a DK      200´ 14 % 
Rýchlostné schopnosti        2735´ 100 % 
Frekvenčná rýchlosť      880´ 32 % 
Akceleračná rýchlosť      790´ 29 % 
Reakčná rýchlosť        745´ 27 % 
Lokomočná – traťová rýchlosť      320´ 12 % 
Vytrvalostné schopnosti        1200´ 100 % 
Aeróbna vytrvalosť      1200´ 100 % 
Koordinačné schopnosti        2355´ 100 % 
Kinesteticko – diferenciačná      1070´ 45 % 
Reakčná schopnosť      685´ 29 % 
Orientačná schopnosť      470´ 20% 
Schopnosť nadväzovať a prispôsobovať pohyby      130´ 5 % 

 
Z hľadiska silových schopností (1465 min.), sme sa venovali najmä rozvoju 
výbušnosti dolných a horných končatín (DK a HK), spolu 53%, ale 
i rozvoju sily brušného svalstva (24 %). Jedným z dôvodov rozvoja práve 
týchto silových schopností je ich bezprostredné využitie pri osvojovaní 
herných činností jednotlivca v hádzanej – prihrávky, streľba. Pri rozvoji 
rýchlostných schopností (2735 min.) sme kládli dôraz najmä na rozvoj 
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frekvenčnej (32 %), akceleračnej (29 %) a reakčnej rýchlosti (27 %). Práve 
frekvenčnú rýchlosť považujeme za jednu z rozhodujúcich rýchlostných 
schopností v hádzanej. Hádzanár pri nácviku a zdokonaľovaní herných čin-
ností jednotlivca využíva tzv. ,, rýchle nohy ´´, ktoré sú podmienené  roz-
vojom frekvenčnej rýchlosti. V rozvoji vytrvalostných schopností sme sa 
venovali len  aeróbnej vytrvalosti (1200 min.). Rozvoju koordinačných 
schopností (2355 min.) sme sa venovali v podobnom objeme ako rýchlost-
ným schopnostiam. Najmä rozvoj kinesteticko – diferenciačná schopnosti 
(45%) prevyšoval  nad ostatnými koordinačnými schopnosťami. 
 
Pri porovnaní plánovaného objemu kondičnej prípravy so skutočným reali-
zovaným objemom kondičnej prípravy a zastúpenia jednotlivých pohybo-
vých schopnosti v  % sme zistili určité rozdiely (tab. 3). 
 
Tabuľka 3  Porovnanie plánovaných a skutočných  objemových ukazovate-

ľov kondičnej prípravy v jednoročnom cykle športovej prípravy 
mladších žiakov v hádzanej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V skutočnosti sme sa v tréningovom procese venovali menej rozvoju koor-
dinačných schopností ako v predpokladanom pláne. Pripisujeme to zvýše-
nému objemu rozvoja silových schopností (19 %) ako plánovaných 15 %.  
Nepovažujeme tieto menšie rozdiely za dôležité, nakoľko sme predpokla-
dali  určité rozdiely v objemových ukazovateľoch jednotlivých pohybových 
schopností. 
Pri rozvoji pohybových schopností sme využívali najmä opakovaciu metó-
du a hromadnú organizačnú formu. Z prostriedkov najčastejšie pohybové 
hry a rôzne formy štafiet a súťaží. Svojím súťaživým, motivačným charak-
terom, pestrosťou a variabilnosťou sú pre túto vekovú kategóriu najopti-
málnejšie. Jednotlivé pohybové schopnosti sme rozvíjali v  každej trénin-
govej jednotke. 
 

Výsledky testovaní a dosiahnuté zmeny uvádzame v tabuľke 4. 

KONDIČNÁ 
PRÍPRAVA Plán Skutočnosť 

Silové schop-
nosti 15,0% 19,0% 

Rýchlostné 
schopnosti 35,0% 36,0% 

Vytrvalostné 
schopnosti 15,0% 15,0% 

Koordinačné
schopnosti 35,0% 30,0% 
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Tabuľka 4  Vstupné a výstupné hodnoty testov všeobecnej pohybovej vý-
konnosti 

P < 0,01 
P < 0,05 

Z dosiahnutých výsledkov možno sledovať prírastky vo všetkých sledova-
ných testoch všeobecnej pohybovej výkonnosti na 1 % hladine štatistickej 
významnosti. Hráči sa vo všeobecnosti zlepšili vo všetkých testoch vše-
obecnej pohybovej výkonnosti. Aj z pedagogického hľadiska môžeme 
s výnimkou testu hod 2 kg loptou, považovať dosiahnuté výsledky za výz-
namné.  
Zmeny vo vybraných testoch sme porovnali i s prírastkami bežnej populá-
cie (tab. 5), resp. s priemernými jednoročnými rozdielmi v rozvoji motoric-
kej výkonnosti detí a mládeže spracovaných podľa prierezového výskumu 
Moravca et al. (1990). 
 
Tabuľka 5 Porovnanie prírastkov vo vybraných testoch všeobecnej pohy-

bovej výkonnosti  

 

V jednotlivých testoch sledujeme vyššie prírastky u pravidelne športujúcich 
mladších žiakov v hádzanej a to v skoku do diaľky a behu k metám. Pozo-
ruhodný je prírastok v teste 12-minútový beh (300m). Tento chlapci do-
siahli napriek tomu, že sme v príprave nepoužívali vytrvalostné behy na 
dráhe. Výsledok potvrdzuje tzv. globálny efekt v rozvoji pohybových 
schopností. V našom prípade uvažujeme o tom, že na rozvoj aeróbnej vy-

NÁZOV TESTU Vstupné 
merania Výstupné merania    Zlepšenie 

(Prírastky) 
Hladina 

významnosti

 Skok do diaľky z miesta  153 cm 165 cm 12 cm 3,490** 
 Ľah - sed 30 s  22 25 3 3,379** 
 Hod 2 kg plnou loptou  5,3 m 5,8 m 0,5 m 2,973** 
 Člnkový beh 10 x 5 m  21,4s 19,6 s  1,8 s 3,490** 
 12-minútový beh  1800 m 2100 m 300 m 3,490** 
 Predklon s dosahovaním v 
stoji  4 cm 6 cm 2 cm 2,970** 

 Beh k métam  8,2 7,2  1 s 3,490** 
 Vertikálny výskok  28 36 8 cm 3,490** 

NÁZOV TESTU Deti ZŠ (11 – 12  ro-
kov) 

Mladší žiaci v hádzanej
(11 – 12  rokov) 

 Skok do diaľky z miesta 8,6 cm 12 cm 
 Hod 2 kg plnou loptou 50 cm 50 cm 
 12-minútový beh                55 m                300m 
 Beh k métam 0,47 s                  1 s 
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trvalosti sa podieľajú prostriedky rozvoja rýchlostných schopností, koordi-
načných schopností a v neposlednom rade aj hernej prípravy. V hode 2 kg 
loptou sú prírastky porovnateľné, čo považujeme z hľadiska zamerania ná-
šho programu za pochopiteľné. 
 
Závery 
 

Na základe analýzy dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že pre-
myslenou a vhodne zameranou kondičnou prípravou, ktorá rešpektuje zá-
sady športovej prípravy mládeže danej vekovej kategórie je možné dosiah-
nuť progresívne zmeny v úrovni rozvoja pohybových schopností.  
Výrazné zmeny v testoch všeobecnej pohybovej výkonnosti boli podmie-
nené najmä vhodným percentuálnym zastúpením jednotlivých pohybových 
schopností a vhodným výberom prostriedkov a metód kondičnej prípravy 
v jednoročnom cykle športovej prípravy mladších žiakov v hádzanej. 
Pre danú vekovú kategóriu v hádzanej, sa odporúčame zamerať v kondičnej 
príprave najmä na rozvoj koordinačných a rýchlostných schopností, ktoré 
by sme mali rozvíjať v každej tréningovej jednotke. Prostredníctvom  po-
hybových hier, súťaží a rôznych štafiet možno rozvíjať kondičné 
a koordinačné schopnosti prirodzenou formou. 
Pri danom počte tréningových jednotiek (5 – 6) v týždennom mikrocykle 
odporúčame jednotlivé tréningové jednotky zamerať koncentrovane na 
rozvoj jednej pohybovej schopnosti a rozvíjať danú pohybovú schopnosť 
najmä v prípravnej,  prípadne v hlavnej časti,  v objeme 30 až 40 min. 
Kondičná príprava v kategórií mladších žiakov by mala prevyšovať nad 
hernou prípravou. 
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DISJUNKTÍVNY REAKČNÝ ČAS  
DOLNÝCH KONČATÍN MLADÝCH 

BASKETBALISTIEK REPREZENTANTIEK 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

Peter Mačura – FTVŠ UK Bratislava – Katedra hier 
 

Kľúčové slová: basketbal, basketbalistky, disjunktívny reakčný čas 
 

Úvod 
 

Športové hry vyžadujú reagovanie na pohyby ostatných účastníkov - spolu-
hráčov a protihráčov a seba samého. Reaguje na pohyby celého tela, alebo 
jeho častí, napr. končatín, hlavy. Hráč stále vníma svoje okolie, analyzuje 
priebeh hry v spolupráci motorického a senzitívneho systému centrálnej 
nervovej sústavy analyzuje – hodnotí informácie o svojom okolí, o polohe 
svojho tela a o celkovej situácii v hre (Štulrajter – Peráček, 2004) a podľa 
toho optimálne reaguje s cieľom vykonať čo najúspešnejšie pohybové čin-
nosti v najbližšom čase. 
Výnimkou nie je ani basketbal. Hráč teda bez prerušenia analyzovania de-
jov v svojom okolí rozhoduje akú hernú činnosť uplatní v nasledujúcom 
okamžiku, či v tréningu alebo v basketbalovom zápase. 
Zvyšovanie premenlivosti a dynamickosti dejov v basketbalovom zápase 
súčasnosti vyžaduje nielen rýchle jednoduché reakcie basketbalových hrá-
čov ale aj správny výber herných činností z viacerých možností samého se-
ba alebo v súčinnosti najčastejšie sa vyskytujúcej spolupráce v dvojici ale-
bo v kooperácii viacerých spoluhráčov. 
 
 

1 Rozbor problematiky 
 

Definícia pojmu disjunktívny reakčný čas 
 

Reakčný čas zachytáva psychomotorickú reaktivitu, ktorej centrálna zložka 
je geneticky determinovaná, zatiaľčo jej periférna, motorická zložka, je 
ovplyvniteľná tréningom. Čím kratší je reakčný čas, tým lepšia je kreativita 
centrálneho nervového systému. Rozlišujeme jednoduchý reakčný čas, kto-
rý sa označuje aj ako reakčná rýchlosť, a disjunktívny reakčný čas (Koma-
del – Štulrajter 1997, s. 169). 
Disjunkcia je rozpojenie, rozlučovanie, rozluka, rozčlenenie dvoch javov 
vecí. Disjunktívny je navzájom sa vylučujúci, rozlučovací, vylučovací. (I-
vanová - Šalingová, Maníková 1979, s. 219). Disjunktívny je výberový (Ši-
monek – Štulrajter (1995). 
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Pri disjunktívnom reakčnom čase sa výber určenej pohybovej reakcie riadi 
kvalitou stimulu (Komadel – Štulrajter 1997, s. 169). 
Disjunktívny reakčný čas basketbalistiek je doba, ktorá uplynie pri zvolenej 
správnej – adekvátnej reakcii pri viacerých možnostiach vyskytujúcich sa v 
hre. Reagovanie hráčky nemusí mať vždy pohybový charakter. Niekedy je 
správne nevykonať žiaden pohyb a nechať uplatniť sa ostaným spoluhrá-
čom, resp. nechať uplatniť sa mozgový kôrový útlm (Štulrajter, 2000).  
 
Prejavy disjunktívneho reakčného času v basketbale 
 

Jednoduchý reakčný čas sa v športovom výkone v basketbale – v basketba-
lovom zápase vyskytuje na všetkých postoch pri všetkých elementárnych 
činnostiach (beh, chytanie a odhadzovanie lopty, streľba a pod.). Ale úro-
veň športového výkonu v basketbale je menej určená rýchlosťou jednodu-
chého reakčného času ako rýchlosťou disjunktívneho reakčného času - dĺž-
kou jeho trvania. Hráč musí neustále a simultánne analyzovať prebiehajúce 
herné činnosti v okolí, z ktorých musí vyberať tie v danom okamžiku naj-
dôležitejšie a optimálne na ne reagovať buď čo najrýchlejšie alebo v správ-
nom čase. 
 
Príklady prejavov disjunktívneho reakčného času v basketbale 
 

Hráč dribluje smerom k súperovmu košu. Bráni ho jeden obranca. Na zá-
klade predchádzajúcich skúsenosti, či už z práve prebiehajúceho zápasu, 
alebo z dávnejšej minulosti analyzuje, či má urobiť únik na pravú alebo ľa-
vú stranu (ruku) a či má urobiť zatvorený alebo otvorený únik. Po uvoľnení 
sa musí v rýchlosti rozhodnúť, či je výhodnejšie vystreliť z výskoku po za-
stavení, alebo má vniknúť pod kôš. V prípade vniknutia pod kôš zas rozho-
duje, či bude strieľať po zastavení na dve nohy a následnom výskoku alebo 
po dvojtakte. Aj v jednom aj v druhom prípade ešte musí rozhodnúť, či bu-
de strieľať dvomi rukami alebo jednou rukou, prípadne jednou rukou ponad 
hlavu. 
V tejto na prvý pohľad jednoduchej hernej situácii 1:1 sa vyskytujú nasle-
dovné za sebou plynúce momenty, v ktroých sa prejavuje disjunktívny re-
akčný čas: 
 

• únik na pravú alebo na ľavú stranu, 
• uplatnenie sa zatvoreného alebo otvoreného úniku, 
• streľba po zastavení hneď po úniku zo strednej vzdialenosti po 

jednoúderovom driblingu alebo pokračovanie v úniku ďalej pod kôš 
s uplatnením väčšinou dvoj- alebo ojedinele viacúderového driblin-
gu, 
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• po úniku pod kôš streľba vo výskoku po zastavení na dve nohy alebo 
po dvojtakte, 

• pri streľbe z výskoku po zastavení na dve nohy streľba priamo vpred, 
alebo ponad hlavu, 

• po dvojtakte streľba jednou rukou alebo dvomi rukami. 
 

Usudzujeme, že všetky uvedené rozhodnutia – optimálne samotnú realizá-
ciu herných činností musí hráč vykonať v priebehu veľmi krátkeho času - 
najviac jednej sekundy. 
Ak by sme uvedenú hernú situáciu rozvinuli do útočenia dvoch útočníkov 
na jedného obrancu, alebo jedného útočníka na dvoch obrancov, tak by sme 
možno museli vymenovať desiatky herných mikroúsekov, v ktorých by ú-
točiaci hráč musel selektovať optimálne riešenia svojho hráčskeho konania, 
v priebehu ktorého by sa opakovane uplatnil disjunktívny reakčný čas. 
 

Disjunktívne reakčné časy podľa športov 
 

Výsledky vedeckých meraní disjunktívnych reakčných časov dolných kon-
čatín rôznych športov sú zatiaľ sporadické. Medzi práce, ktoré sa zaoberali 
touto problematikou patria práce Zemkovej – Hamara (1998), Zemková – 
Hamar (2001). Uvedení autori zistili, že disjunktívny reakčný čas športo-
vcov sa líši podľa športov. Športovci s najkratšími disjunktívnymi reakč-
nými časmi boli šermiari a karatisti a naopak najdlhšie disjunktívne reakč-
né časy mali zápasníci a džudisti. Basketbalisti mali disjunktívne reakčné 
časy 369,3 ms – pozri obrázok 1.1. Štulrajter so spolupracovníkmi (Štulraj-
ter, 1989) meral disjunktívne reakčné časy pre horné aj dolné končatiny 
študentov a študentiek FTVŠ UK, tenistov, volejbalistov, hokejových a 
futbalových brankárov, šermiarov a iných športovcov. Ukázal, že disjun-
ktívne reakčné časy sú kratšie pre horné, ako dolné končatiny (výnimkou 
boli hokejoví brankári). Prekvapujúco horší v disjunktívnych reakčných ča-
soch (na rozdiel od jednoduchých reakčných časov) boli tenisti, čo uvedený 
autor vysvetľuje „heroickým jednaním“ tenistov, ktorí pre prípadnú čo i fa-
tálnu chybu môžu nahradiť – vykompenzovať nasledujúcim fiftínom. V 
uvedenej práci Štulrajter ukázal, že aj disjunktívny reakčný čas biorytmic-
kými zmenami. 
Výberová doba reakcie vrcholových basketbalistiek sa po zaťažení má ten-
denciu byť kratšia pri ľahších úlohách a nevýznamne sa predlžuje pri zloži-
tom rozhodovaní (Alain – Hošek – Janák – Bílek, 1982). 
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Obrázok 1.1: Úroveň disjunktívnych reakčno – rýchlostných schopností 

dolných končatín vo vybraných športoch podľa Zemková – Hamar 
(2001). 

 
 
2 Cieľ práce 
Vychádzajúc z poznania herného výkonu v basketbale a dôležitosti disjun-
ktívneho reakčného času v jeho štruktúre sme stanovili cieľ práce. Svojou 
výskumnou činnosťou sme chceli rozšíriť poznatky o dĺžke disjunktívneho 
reakčného času dolných končatín mladých basketbalistiek. 
 
Úlohy práce 
 
Pre splnenie cieľa práce sme si stanovili úlohy: 

• zistiť disjunktívny reakčný čas dolných končatín mladých basketba-
listiek reprezentantiek Slovenskej republiky v laboratórnych pod-
mienkach podľa hráčskej funkcie a veku na zariadení FiTRO Agility 
check. 
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3 Metodika výskumu 
Charakteristika skúmaného súboru 
 
Hráčky 
Skúmaný súbor tvorilo 15 basketbalistiek reprezentantiek Slovenskej re-
publiky vekovej kategórie Kadetky – ročník narodenia 1988 označovanej v 
riadiacej celosvetovej organizácii basketbalu FIBA U 16. 
S ohľadom na skutočnosť, že dievčatá narodené v 1988 boli výkonnostne 
slabšie ako ich o rok mladšie rovesníčky výrazná časť širšieho kádra druž-
stva tvorili hráčky narodené o rok skôr v roku 1989 (7) a jedna hráčka bola 
narodená v roku 1990 - viď údaje uvedené v tabuľke 3.1. 
Špecifikom družstva bolo, že sa skladalo z hráčiek z 8 klubov. 
Zloženie širšieho kádra družstva podľa hráčskych funkcií nevybočili zo za-
užívanej schémy – viď. Tabuľku 3.2. 
 
Tabuľka 3.1 Charakteristiky skúmaného súboru – širší káder reprezentácie 
 

 Hráčka Nar. 
(rok)

Vek  
(mes.)

Height
(m) 

Hráčska
funkcia 

 Klub 

1. KŠ 1989 181 1.72 Krídlo + AK 
2. KN 1989 186 1.65 Rozohr. + VK 
3. KL 1989 181 1.85 Center - ST 
4. LK 1990 173 1.74 Krídlo + VK 
5. MJ 1988 189 1.69 Rozohr. + VK 
6. ML 1988 192 1.89 Center - VK 
7. MN 1988 192 1.81 Center + BB 
8. MR 1988 192 1.78 Krídlo + R 
9. PR 1989 181 1.90 Center + VK 
10. PJ 1988 193 1.82 Krídlo + SM 
11. PK 1988 193 1.85 Center + VK 
12. SK  1989 180 1.80 Rozohr. + CK 
13. ZK 1988 196 1.74 Krídlo - R 
14. ZM 1989 182 1.91 Center + SN 
15. ZA 1989 183 1.80 Krídlo + SM 

 

Legenda: + hráčka bola nominovaná na Majstrovstvá Európy 
-  hráčka nebola nominovaná  

 
Tabuľka 3.2 Počty hráčiek podľa hráčskych funkcií 
 

Rozohrávačka Krídlo Center 
3 6 6 
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Tréneri 
Hlavným trénerom družstva bol dlhoročný tréner mládeže v kategórii diev-
čat a v aktuálnom období tréner extraligového družstva a jeho asistent tré-
nerom dievčat. 
Obidvaja tréneri mali trénerskou kvalifikáciu tréner basketbalu II. triedy. 
Dĺžka trénerskej činnosti hlavného trénera bola v dobe merania 12 rokov 
a asistenta 9 rokov. 
 
 
Organizácia výskumu 
 
Meranie sa uskutočnilo v priebehu výcvikového tábora približne 14 dní 
pred odchodom na Majstrovstvá Európy v júli 2004 v laboratórnych prie-
storoch Ústavu vied o športe Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity 
Komenského v Bratislave, Slovenská republika. Merania zabezpečili kvali-
fikovaní pracovníci Národného športového centra z Bratislavy. 
 
Metódy získavania údajov 
 
Na získanie údajov sme použili zariadenie FiTRO Agility check (Zemková 
– Hamar – Argaj, 2003), pomocou ktorého sme realizovali Agility test (Ha-
mar 1997) – test reakčných schopností, v ktorom testovaná osoba stojí 
medzi štyrmi kontaktnými platňami štvorcového tvaru veľkosti 35 cm a jej 
úlohou je dotknúť sa čo najrýchlejšie dolnou končatinou jednej z platní 50 
cm od seba podľa umiestnenia podnetu v príslušnom rohu obrazovky. 
Presný popis a metodiku testu viď. Hamar (1997), resp. Zemková – Hamar 
(2001). 
 
Metódy spracovania získaných údajov 
 
Získané údaje boli automaticky spracované štandardným počítačovým 
programom. Bol vypočítaný priemerný reakčný čas štyroch reakcií v lep-
šom z dvoch pokusov a smerodajná odchýlka. 
 
Metódy vyhodnotenia spracovaných údajov 
 
Výsledky spracovania získaných údajov sme vyhodnocovali pomocou me-
tód logiky. 
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Výsledky spracovania získaných údajov sme vyhodnocovali pomocou me-
tód logiky. 
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4 Výsledky a diskusia 
 
Disjunktívny reakčný čas podľa hráčskych funkcií 
 
Výsledky dlhoročných expertných pozorovaní naznačujú, že reaktibilita 
nižšej hráčky je rýchlejšia v porovnaní s vyššou hráčkou. Nižšia hráčka je 
väčšinou rozohrávačka, ku ktorej sa výškovo priraďuje krídlo, a podkošová 
hráčka – center patrí k vyšším hráčkam, ku ktorým sa taktiež výškovo pri-
raďujú niektoré krídla. 
Tabuľka 4.1: Výsledky testovania reakčných schopností podľa hráčskych 

funkcií 
 

 Hráčka 
 

Priemer
(ms) 

SD 
(ms) 

 KN 431,7 25,2 
Rozohrávačky MJ 471,1 24,9 
 SK 433,0 24,2 
 KŠ 455,8 26,4 
 LK 408,5 26,2 
Krídla MR 425,9 31,6 
 PJ 412,3 31,3 
 ZK 397,5 30,3 
 ZA 453,5 31,2 
 KL 412,8 49,1 
 ML 452,5 45,1 
Centre MN 434,3 43,0 
 PR 473,6 36,4 
 PK 455,8 40,3 
 ZM 443,9 35,9 

 
Naše zistenia pozri Tabuľky 4.1, 4.2 a Obrázok 4.1 potvrdzujú empirické 
zistenia basketbalových odborníkov len pre hráčsku funkciu krídlo. Priebeh 
zistených priemerov disjunktívnych časov má konkávny charakter. Naj-
kratší disjunktívny reakčný čas dolných končatín sme zistili u krídelných 
hráčiek. Z pohľadu všeobecne platného očakávania nie je možné poskytnúť 
uspokojivé vysvetlenie tohto zistenia. Pravdepodobne bude potrebné mera-
nia disjunktívneho reakčného času vykonať na väčšom súbore, resp. odpo-
vedať na otázky, či experti z praxe majú pravdu o tom, že najnižšia hráčka 
má najkratší disjunktívny reakčný čas. Naše výsledky môžu byť ovplyvne-
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né výnimočnou skladbou podľa hráčskych funkcií konkrétneho sledované-
ho družstva. Ďalším vysvetlením môže byť obsah dovtedajšej športovej 
prípravy hráčok, ktorého vplyv na výsledky disjunktívneho reakčného času 
dolných končatín basketbalistiek sa všeobecne očakáva. 
 
Tabuľka 4.2 Priemery disjunktívneho reakčného času podľa hráčskych 

funkcií 
 

 Rozohrávačky 
(n=3) 

Krídla 
(n=6) 

Centre 
(n=6) 

AVERAGE (ms) 445,3 425,6 445,5 
SD (ms) 24,8 29,5 41,6 
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Obrázok 4.1: Disjunktívny reakčný čas mladých basketbalistiek podľa 
hráčskej funkcie: 1 – rozohrávačky, 2 – krídelné hráčky,  
3 – centre 

 
Hodnoty smerodajných odchýliek sd dokazujú, že napriek konkávnemu 
charakteru priebehu priemerov disjunktívneho času dolných končatín trend 
hodnôt smerodajných odchýliek tohto meraného javu má jednoznačne 
vzostupný trend. Rozohrávačky podávajú najstabilnejší výkon v teste me-
raného disjunktívneho reakčného času, pričom hodnoty smerodajných 
odchýliek sd  sa neustále zväčšujú od krídelných hráčiek k centrom. 
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Obrázok 4.2: Priemerné hodnoty smerodajných odchýliek podľa hráč-

skych funkcií. 1 – rozohrávačky, 2 – krídelné hráčky, 3 – 
centre 

 
Disjunktívny reakčný čas podľa veku 
 
Naše zistenie o jednoznačnej nezávislosti – pozri Obrázok 4.3 - disjunktív-
neho reakčného času dolných končatín voči veku skúmaných basketbalis-
tiek potvrdzuje skutočnosť, že reaktibilita basketbalovej hráčky je určená 
skôr vrodenými biologickými predpokladmi ako účasťou v športovej prí-
prave v basketbale. 
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Obrázok 4.3:  Disjunktívny reakčný čas dolných končatín mladých bas-

ketbalistiek podľa veku 
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Záver 
 

Priemerné hodnoty disjunktívnych reakčných časov dolných končatín skú-
maných basketbalistiek nemajú jednoznačný trend skracovania času od 
hráčskej funkcie center k hráčskej funkcii rozohrávačka. 
Stabilita výkonu v teste disjunktívneho reakčného času dolných končatín sa 
znižuje od hráčskej funkcie rozohrávačka k hráčskej funkcii center. 
Doba disjunktívneho reakčného času dolných končatín skúmaných basket-
balistiek nie je závislá od ich veku. 
 
5 Odporučenia pre prax a teóriu 
Odporučenia pre prax 
 

Napriek nízkemu počtu meraných rozohrávačiek môžeme skonštatovať, že 
dĺžka ich disjunktívneho reakčného času dokazuje buď dovtedajší ne-
vhodný obsah a kvalitu športovej prípravy hlavne v zameraní na športový 
tréning a/alebo výber hráčiek do basketbalových prípraviek sa nerealizoval 
voči budúcim potrebám podávania herného výkonu v reprezentačnom druž-
stve kadetiek Slovenskej republiky U 16 na medzinárodnom podujatí. 
Sme názoru, že výber hráčiek do basketbalových prípraviek by mal obsa-
hovať testovania reakčných schopností a pohybové hry, ktoré by zároveň 
poskytovali informáciu nielen o reakčných schopnostiach ale aj o disjun-
ktívnom reakčnom čase. 
Prirodzenou súčasťou obsahu tréningových jednotiek v kluboch by mali 
byť cvičenia podporujúce skracovanie reakčného a disjunktívneho reakč-
ného času nielen dolných končatín ale aj ostatných častí tela hráčky v pri-
rodzených podmienkach basketbalovej hry. 
 
Odporučenia do výskumu 
 

Považujeme za vhodné zabezpečiť merania disjunktívneho reakčného času 
dolných končatín basketbalistiek s väčším súborom z dôvodu potreby väč-
šieho počtu meraných hráčiek podľa hráčskych funkcií. 
 
Literatúra 
 

1. Alain, C. – Hošek, V. – Janák, V. – Bílek, V.: Výběrová doba reakce 
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