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HRA A JEJÍ ATRIBUTY 
 

Dušan Tomajko 
Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 

 
Klíčová slova: hra, pohybová hra, sportovní hra 
 
Záměrem našeho sdělení bylo vytvořit obecnou představu o HŘE a z ní odvodit souvis-
losti s pojmy POHYBOVÁ HRA a SPORTOVNÍ HRA. Objevila se kardinální otázka, jak 
pojem HRY pojednat, čím přispět k jeho objasnění a zda je vůbec reálné uvažovat o nad-
řazenosti pojmu HRA a podřazenosti dalších pojmů, v jejichž označení je slovo HRA. 
Už jste si někdy uvědomili, jak často používáte slovo HRA a co tímto slůvkem vlastně 
označujete? Je HRA a POHYBOVÁ HRA totéž? Co můžeme označit jako HRU? Co 
znamenají výrazy "na začátku hry, štafetové hry, závodivé hry, hra obránce, hra druž-
stva, útočná fáze hry, orientační hry, nácvik hry, škola hrou" atd. 
Abychom mohli odpovědět na tyto otázky, pokusíme se velmi stručně objasnit názor na 
pojem HRY. HRA je stará jako lidstvo samo. Podstatu HRY hledají všichni, kteří se jí 
zabývají. Každý ji však nalézá v něčem jiném. Žádná ze známých teorií není nepravdi-
vá, každá je však jednostranná a zaměřuje svou pozornost pouze na určité rysy HRY - ať 
už z hlediska biologie, psychologie, sociologie, filozofie či jiných oborů.  
Co je hra?  Lze definovat hru? 
Fakt, že existuje jedno společné pojmenování pro určitý počet aktivit, v žádném případě 
nezaručuje, že mohou být všechny vysvětleny jedním mechanizmem, že je všechny de-
terminuje stejný soubor podmínek. Ukazuje to prostě, že lidé nepovažovali za nutné tyto 
aktivity pro běžné účely rozlišovat. Slovo HRA je již dlouho jakýmsi odpadkovým ko-
šem, kam se hází každé chování, jež vypadá jako volní, ale zároveň se zdá, že nemá 
zřejmý biologický ani sociální užitek (Millarová 1978). 
Co je na hře tak záhadného, že ji nejsme schopni definovat či charakterizovat tak, aby to 
nejen vyvolalo obecný souhlas, ale aby se to mohlo stát východiskem dalších analýz? 
Domnívám se, že příčiny těchto potíží vyplývají z několika skutečností. 
První z nich je významová mnohostrannost a neurčitost jevu, zvaného HRA a bohatství 
činností, které jsou nazývány HRA, ať už jsou si podobny či nepodobny, ať hrály v lid-
ském vývoji více či méně významnou roli, ať je jejich národní či etnický původ jakýko-
li. 
Další potíž spočívá v tom, že pro HRU je rozhodující především vnitřní postoj hráče. 
Tatáž činnost může být jednou hrou, podruhé těžkou dřinou (např. štípání dřeva). Záleží 
na tom, jaký k ní poměr máme my sami. A tento vnitřní postoj, kterým je vlastně způ-
sob prožívání, je druhému nesdělitelný. Pak se ovšem o definování, které by mělo mít 
obecnou platnost, nedá mluvit. 
Podle Wittgensteina znemožňuje definovat HRU skutečnost, že podstatou herního cho-
vání je jedinečnost a neopakovatelnost, což je právě zdrojem přitažlivosti a zajímavosti 
HRY. Výsledek HRY není předem dán, z jednoho úspěchu ve HŘE stejně jako z jednoho 
neúspěchu v ní neplyne, že tomu bude příště právě tak. Ve HŘE není nic předem roz-
hodnuto, a to je právě na ní to krásné. 
Další příčiny, bránící v definování HRY, spatřujeme v sémantické oblasti. Stále dochází 
k pronikání obecného jazyka do jazyka odborného a k jeho kontaminaci.  
Při studiu anglické odborné literatury se často setkáváme s vážnými problémy, jak při 
používání slov uvnitř angličtiny, tak při překladu z angličtiny do češtiny, problémy jsou 
i při překladu českých výrazů do angličtiny. 
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Zastavme se např. u anglického slova "game", které má v odborné literatuře asi největší 
frekvenci. Podle Oxfordského slovníku znamená "game" sport jakéhokoli druhu, zába-
vu, legraci, pobavení, rozptýlení, tělesný nebo duševní závod (contest) konaný podle 
pravidel pro pobavení, pro sázku. V Morrisově publikaci (1976), nazvané "How to 
change the games children play" (Jak proměňovat hry, které děti hrají), jsme našli pou-
ze na jednom místě spíše náhodné než záměrné vysvětlení, že "game" označuje jakou-
koli pohybovou aktivitu (movement activity). Přeložíme-li "game" do češtiny jako "po-
hybovou aktivitu", nepostihneme absolutně diference mezi jednotlivými činnostmi a 
jejich strukturou, organizací, vnějšími podmínkami a očekávanými efekty. Přeložíme-li 
"game" jako pohybovou hru, budeme na tom z hlediska rozlišování jednotlivých činnos-
tí stejně. Opět si nebudeme rozumět. 
Jedním z mála autorů, který se pokusil ve své psychoanalytické studii definovat některé 
pojmy pojmů je Moore (1969). "Game" je podle něj pohybová činnost dvou soupeřících 
stran nebo dvou jednotlivců, kdy každá strana se snaží překonat druhou stranu interven-
cí do její činnosti. Tento výraz bychom mohli překládat jako pohybová hra v obecném 
slova smyslu. 
Stojí za povšimnutí, že v anglicky psané literatuře nacházíme výraz play vždycky jenom 
v jednotném čísle a game jak v jednotném, tak v množném čísle. Je také prakticky ne-
možné přeložit vedle sebe stojící výrazy play, games, sport, které Němci překládají jako 
Spiel, Spiele, Sport, do češtiny tak, aby jejich významová odlišnost byla na první pohled 
každému jasná. 
Play (Spiel) a games (Spiele) označují dva významově odlišné pojmy. Proto bychom 
měli v češtině rozlišovat HRU v jednotném čísle a HRY v množném čísle. Jestliže bu-
deme mít na mysli jakoukoliv konkrétní aktivitu, při jejímž označení chceme použít 
slova HRA, pak bude nutné k němu připojit bezpodmínečně další specifikující adjekti-
vum. Z tohoto pohledu jsou sousloví kultovní hry, náboženské hry, olympijské hry, ri-
tuální hry - jako slavnosti, obřady, soutěže, významově jasná a srozumitelná. 
Všichni autoři, kteří se zabývali HROU, nahrazují její definici výčtem různých atributů. 
Jejich výběr je poznamenán a determinován filozofickými, často emočně laděnými přís-
tupy k reflexi o HŘE a subjektivním viděním tohoto jevu. 
Podle našeho názoru je možné považovat HRU za pseudopreskriptivní pojem, zahrnující 
přesně neurčenou sumu kategoriálních znaků, které chceme nadále označovat jako 
HROVÉ PŘÍZNAKY nebo HROVÉ SYMPTOMY. Stane-li se určitá skupina hrových 
příznaků inherentní jakékoli činnosti, nejenom pohybové, získává taková činnost hrový 
charakter a budeme ji nadále označovat jako HROVOU ČINNOST. 
Z uvedeného vyplývá, že HRU nelze ztotožnit s jednou činností, a proto doporučujeme, 
aby se v kinatropologii neoznačovala žádná pohybová činnost pouze tímto jednoslov-
ným výrazem Do jaké míry se podaří ovlivnit i zvyklosti praxe, která nepovažuje za 
nutné mnohé pohybové aktivity pro běžné účely rozlišovat a přesně označovat, bude 
záviset mimo jiné také na důsledném ovlivňování studentů, připravujících se na svou 
učitelskou a trenérskou profesi. Slovo HRA je však nutné spojovat se specifikujícími 
adjektivy a používat je k označení některých lidských aktivit (dětská hra, drobná pohy-
bová hra, sportovní hra apod.). 
 
 

Co je pohybová hra a jak ji chápat 
V odpovědi na tuto otázku se dotkneme velmi stručně některých pokusů o systematické 
uspořádání pohybových aktivit. 
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Pokusy o systematické uspořádání pohybových aktivit, v minulosti vesměs označova-
ných jako tělesná cvičení, byly v době svého vzniku vždy poplatné tehdejším názorům 
a poznatkům (Tyrš 1869-1873, Fiala 1981) se ukázalo jako nedostačující. V roce 1982 
publikoval Stibitz své jedinečné uspořádání sportovních činností do tří kategorií: spor-
tovní závody, sportovní hry a sportovní úpoly. Původní Stibitzova klasifikace nestaví na 
tělesných cvičeních, nýbrž na činnostech a využívá jako základu vztahového klasifikač-
ního hlediska. To později detailně rozpracoval Dobrý (1977, 1988). Tento přístup svým 
zaměřením pouze na sportovní činnosti se jeví jako omezující. Nahradíme-li adjektivum 
„sportovní“ adjektivem „pohybový“, stanou se pohybové aktivity (činnosti) nadřazeným 
pojmem a uvažování o jejich klasifikaci se podstatně zjednoduší. 
Původní klasifikaci Stibitze i Dobrého, vycházející ze sportovní činnosti a zahrnující 
sportovní hry, sportovní závody a sportovní úpoly, můžeme snadno změnit na klasifika-
ci pohybových aktivit herních, závodivých, úpolových příp. dalších (kondičních, zdra-
votních atd.). Touto změnou se stává klasifikace, dříve limitovaná adjektivem „sportov-
ní“, zcela otevřenou a přístupnou dalším druhům pohybových aktivit. K základním 
vlastnostem, odlišujícím herní pohybové aktivity, patří vztahová dimenze, a z ní vyplý-
vající úroveň komunikace mezi účastníky, tj. dimenze komunikační. Proč považujeme 
právě tyto dimenze za nejdůležitější? 
Pohybová hra je současná, soutěživá aktivita dvou soupeřících stran, která probíhá nejen 
v neustále a nestandardně se měnících podmínkách herní situace, nýbrž i v neustále se 
proměňujících vztazích mezi těmito stranami, uvnitř těchto stran (jsou-li aspoň dvouč-
lenné) a ke společnému předmětu (pokud je při činnosti používán). Tyto vztahy mohou 
nabývat následujících podob: 

A) podoby výlučné kompetice, tj. vztahu proti sobě, kdy (soupeřícími stranami jsou 
jednotlivci, např. tenis),  

B) podoby synchronní kompetice a kooperace, tj. vztahu „proti sobě“ a „spolu“, 
přítomného v každém okamžiku v každém herním aktu, kdy (soupeřícími stra-
nami jsou dvou- a vícečlenné týmy, např. fotbal, volejbal na písku). 

V obou případech je cílem soupeřících stran  prokázat svou převahu lepším ovládáním 
společného předmětu (míče, míčku, péřáku, kroužku, frisbee, kotouče) a získáním vět-
šího počtu branek nebo bodů; aby toho jedna strana dosáhla, musí s tímto společným 
předmětem udělat něco, co soupeř nechce a čemu se brání. 
Komunikační dimenze herních pohybových aktivit je výsledkem skutečnosti, že každá 
herní činnost jednotlivce vzniká a probíhá na základě percepce „zpráv“, obsažených ve 
vnějších pozorovatelných projevech spoluhráčů a soupeřů. Každá herní činnost jednot-
livce je nositelem taktického záměru, který dodává smysl a význam pohybovému cho-
vání. Aby účastníci mohli jednat, musí tyto významy interpretovat. 
Při vytváření podmínek pro učení herním pohybovým aktivitám je třeba věnovat prio-
ritní pozornost vztahové a komunikační dimenzi, protože nás přivádějí k podstatě her-
ních činností a odhalují nedostatky mechanistického vyčleňování izolovaných prvků ze 
složitých herních souvislostí, spojeného s přílišným zdůrazňováním pohybové stránky 
(techniky) na úkor psychických procesů. 
 
 

Pravidla pohybových her a jejich třídění 
Každá pohybová hra má svá pravidla, která představují souhrn předpisů, práv, zákazů a 
povinností. Tím určují status hráče, zahrnující tři velké oblasti činností, týkajících se 
vztahu hráče 
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a)  k ostatním účastníkům, tj. spoluhráčům, soupeřům, ke způsobu jejich kontaktu, 
k rozhodčím ap.,  

b)   k prostoru, tj. k označení hřiště a jeho různých prostorů čárami, k cíli a k dalším ob-
jektům na hřišti. 

c)  ke společnému předmětu (k míči, kotouči apod.)  
Pravidla umožňují rozlišit pohybové hry na brankové, síťové a pálkovací. Brankové po-
hybové hry bývají označovány také jako invazivní (s přímým kontaktem soupeřů), síťo-
vé a pálkovací pohybové hry jako neinvazivní (bez přímého kontaktu soupeřících hrá-
čů). Pomocí pojmů úsek utkání a kontrola nad míčem můžeme v těchto třech typech po-
hybových her přesněji formulovat konečný cíl obou stran v utkání a úkoly útoku a obra-
ny a tím přispět k jejímu odlišení. 
V pohybových hrách brankových (fotbal, házená, lední hokej basketbal, florbal, rugby 
atd.) je utkání limitováno časem, v němž je pro vítězství nutno dopravit míč vícekrát do 
branky soupeře a tím dosáhnout většího počtu bodů, gólů.  
V pohybových hrách síťových je utkání limitováno dřívějším dosažením stanoveného 
počtu bodů, sad nebo her (volejbal, tenis, stolní tenis, squash, badminton atd.). 
V pohybových hrách pálkovacích je utkání limitováno počtem vyautovaných hráčů 
(softball, basebal, kriket atd.).  
Pohybové hry, jejichž pravidla jsou schvalována a účast v soutěžích řízena mezinárodní 
nebo celostátní institucí, jsou označovány jako velké nebo sportovní hry. Všechny 
ostatní pohybové hry, které nejsou takto institucionálně řízeny, tvoří skupinu malých 
(drobných) pohybových her. 
Čím se liší  herní pohybové činnosti od úpolových a závodních činností? 
Vztahová dimenze v úpolových pohybových aktivitách má podobu kompetice, tj. vzta-
hu "proti sobě" dvou soupeřících stran, jejichž cílem je fyzicky překonat v přímém boji 
odpor živé síly soupeře (např. zápas). 
Vztahová dimenze v závodivých pohybových aktivitách má podobu kompetice, tj. vzta-
hu „vedle sebe" dvou a více soupeřících stran, představovaných jednotlivci nebo skupi-
nami, s cílem překonat soupeře v měřitelném či na posuzovací škále hodnotitelném vý-
konu bez přímé intervence do soupeřovy činnosti. (např. atletické disciplíny, golf, ku-
želky, sportovní gymnastika, červení a bílí a další druhy honiček). Počet účastníků obou 
stran soupeřících stran je stabilní (závody jednotlivých skupin) nebo je proměnlivý (po-
čet honičů se zvětšuje  a počet honěných se zmenšuje). V některých případech drobných 
závodivých činností je možné využít prvku kooperace ve skupině pronásledovaných i 
pronásledujících. Příklad: honič nemůže dát babu soupeři, který má míč v držení, proto 
se snaží ostatní účastníci skupiny dopravit míč přihráváním tomu, kdo je ohrožen ba-
bou; honiči si přihrávají, aby se jeden z nich dostal do blízkosti honěného a mohl ho do-
tekem míče vyřadit nebo zajmout (doslova "dohonit" jej). 
Jak jste si mohli povšimnout, považujeme honičky za druh závodů, protože nevyhovují 
charakteristikám pohybové hry, přestože se běžně říká,,... zahrajeme si..." 
 
 

Závěr 
Pohybová hra má - na rozdíl od všech ostatních pohybových aktivit - charakter socio-
motorické (vztahově pohybové) činnosti dvou soupeřících jednotlivců nebo skupin 
(družstev). Interakční chování hráčů v této pohybové aktivitě je nositelem taktického 
smyslu v přímé shodě s úkolem definovaným pravidly pohybové hry. Tento smysl musí 
ostatní účastníci interpretovat, aby mohli sami jednat. Sociomotorická činnost, v niž se 
realizují vztahy kooperace a kompetice je řízena pravidly, která vymezují status každé-
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ho hráče a vyvolávají různé sociomotorické role, tj. třídy konkrétních, od sebe rozliši-
telných herních výkonů (role brankáře, obránce útočníka, smečaře, křídla atd.). Každou 
pohybovou aktivitu, která vyhovuje této charakteristice, můžeme označit jako pohybo-
vou hru. 
Z uvedeného vyplývá, že nelze jedním výrazem označit, a tím ztotožnit tak odlišné po-
hybové činnosti jako je pohybová hra, závod nebo úpol. Takový akt by znamenal zbavit 
se možnosti využít zcela rozdílných výchovných potenciálů tří druhů pohybových akti-
vit. Přesto tomu v praxi běžně dochází tím. že bez uvážení a porozumění označujeme 
různé druhy pohybových aktivit jako hry. 
Pohybová hra, pohybový závod či pohybový úpol mohou, avšak nemusí mít hrový cha-
rakter. Úsilí o dosažení hrového charakteru aspoň některých pohybových činností by 
mělo být v činnosti každého učitele permanentně přítomno. Univerzální recept však ne-
existuje. Pokusme se ho však hledat a najít. 
 

Literatura 
1. DOBRÝ, L. Didaktika sportovních her (2nd ed.). Praha: Státní pedagogické na-

kladatelství, 1988. 
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Summary 
We can claim that it is not possible to determine fixed limits for the term game, it means 
that we cannot use the term game for the denomination of a firmly defined term. We 
support it by the enumeration of symptoms adjudicated to this phenomenon by various 
authors and we denominate it as ludic. This adjective is used intentionally (e.g. used by 
the translator of the Millar’s work, 1978) and it should not be confused e.g. with the ad-
jective playing or playful. Any activity, which adopts one or more of these symptoms, 
can be called a ludic activity.  
Introducing of the term “movement activities” made easier their further classification 
for playing , competitive and combative. The analyses of the relation dimension of ga-
me movement activities showed that still differentiated small movement games and 
sports games have comparable specific potential and they make up one entire category 
of movement games. We can formulate their signs and to prevent the flattening and im-
poverishment of practice, that is the result of identification of combative and competiti-
ve activities with movement games. The differentiation of small movement games and 
sports games then seems to be absolutely institutional affair.  
 
Key words: game, movement game, sports game 
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ŠPORTOVÁ HRA AKO ZLOŽITÝ, KOMPLEXNÝ, 
DYNAMICKÝ SYSTÉM 

 
 Jozef Baláž - Vladimír Psalman 

FTVŠ UK Bratislava 
 
Kľúčové slová: hra, dynamický systém, synergia systémov, multifaktoriálnosť, turbu-
lencie, variabilita, kooperácia, stabilita, labilita, atraktory, rovnováha, koherencia 
 
Anotácia: Príspevok rieši problém systémov a štruktúr hry ako dynamického systému. 
 
Úvod 
Športová hra ako prostriedok pre uspokojovanie ľudských potrieb plní mnoho funkcií. 
Jej duálny charakter je vyjadrením komplexnej tendencie v poznávaní tak zložitého 
problému, akou je ľudská motorika. Má tak ako ostatná motorická činnosť dve základné 
charakteristiky, pôsobí dovnútra športovca systémom podnetov a navonok sama je rela-
tívnym komplexným podnetom. Má ako každá iná motorická činnosť bio – psycho – 
sociálny charakter. Na jej činnosti sa zúčastňuje ucelený systém faktorov vrátane ne-
známych. Tvorí takto komplexný dynamický otvorený systém utvárajúci sa 
v premenlivosti faktorov, variujúcich v turbulentnom vonkajšom i vnútornom prostredí. 
Jej stabilita tkvie v multifaktoriálnych neustále sa meniacich situáciách, ktoré navonok 
i dovnútra športovca vedú k dominantnému atraktoru – telesnej, duševnej, pohybovej 
a duchovnej rovnováhe, ktoré v zložitých kooperačných vzťahoch vytvárajú predpokla-
dy pre maximálny športový výkon.  
 
Problém hry ako komplexného dynamického systému 
Hru ako prostriedok pre zdokonaľovanie človeka definujú štyri základné systémy: bio-
logický, psychický, sociálny a fyzikálny. Kým biologický patrí k fundamentálnym t.j. 
takým, ktorý zabezpečuje počas vývoja jednotlivca nosné funkcie organizmu akými sú 
premena energií, pohyb, rast a vývoj, psychické a sociálne faktory pôsobia v kontakte 
s prostredím ako prijímače podnetov, ktoré sú spracované na rôznych úrovniach a sme-
rujú k nosným čiastkovým a celkovým atraktorom. Toto všetko prebieha v relatívne sta-
bilnom fyzikálnom prostredí v geoplanetárnom poli (Baláž, Olejár 1998, Capra 1992). 

V analýzach športovej hry dochádza takto k dvom základným rovinám: prvou je analýza 
samotnej hry ako prostriedku s pravidlami, vývojom, stavom a možným dopadom na 
jednotlivca. Druhou je učenie, t.j. získavanie zručností ovládať hru. K tomuto patrí sús-
tava predpokladov, ktoré sú nevyhnutné k jej realizácii (Baláž, Korček 2005, Baláž, Ka-
sa 2003 a ostatní). Z takéhoto aspektu športová hra tvorí zložitú sústavu materiálnych 
i duchovných predmetov i podstát, ktoré v synergických obrazcoch v neustále sa menia-
cich situáciách vytvárajú jej časový, pohybový, strategický, motorický atď. obraz (Ole-
jár 1984, Capra 1992) (obr. 1). 
Správanie sa športovej hry v ktorom jednotlivec alebo skupina sa snažia zvíťaziť v rám-
ci vymedzených pravidiel, má všetky znaky komplexného dynamického koherentného 
systému (Michel, Mooreova 1999). Komplexita je podľa menovaných autorov stav sys-
tému s čiastočne prepojenými komponentami (faktormi) a ich vzťahmi. Nie je to ne-
menný stav. Komplexita je dynamický stav do ktorého vstupujú faktory svojimi vlast-
nosťami na základe potrieb dosiahnuť atraktor (dominantný alebo čiastkový cieľ). 
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Obr. 1 Statická rovina poznávania hry ako komplexného dynamického systému 

s kvantami faktorov 

 
 
Obr. 2 Vznik novej kvality synergetickým pôsobením kondičných a koordinačných fak-

torov a ich vzťahov 
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Správanie sa takto zložitého systému sa deje na základe emergencie. Vznik nových 
štruktúr je výsledkom nie náhodného zhluku komponentov, ale zákonitým spájaním 
(synergizmus) faktorov za vzniku novej kvality (obr. 2). 
Športová hra ako výsostne variabilný systém s pomerne veľkým počtom premenných je 
príkladom zložitosti a dynamiky otvoreného systému skladajúceho sa z fundamentál-
nych faktorov, pomocných alebo doplnkových a neznámych (Baláž, Kasa 2001, 2003). 
Tvoria vo vývoji variantné štruktúry, ktorých kolísanie ohraničujú pravidlá. Ich nestá-
losť závisí od množstva faktorov rušiacich danú štruktúru. Vzniká turbulentný stav 
a obraz hry sa začína meniť. Zmena sama pôsobí ako dominantný faktor ďalších zmien. 
Takto vzniknutá turbulencia je základ pre rovnováhu v hre.  
 
Ďalším pohľadom v analýzach zložito (relatívne) fungujúceho systému je jeho učenie. 
Proces učenia hry je zložitejší o faktory vývoja správania sa jednotlivca. V motorickom 
učení dochádza k procesom chápania predmetu, spracovávania podnetov a rôznym dru-
hom odpovedí (vo forme správania sa) (Belej 1994). Každá z týchto činností sama 
o sebe tvorí zložitý systém prvkov (až na úrovni neurónov a aminokyselín), ktoré svo-
jimi znakmi vstupujú do tvorby športového výkonu.  
Každý z faktorov smeruje k naučeniu, t.j. k vrcholovému ovládaniu hry cez stupne – 
vývojové varianty. Pôsobia komplementárne, t.j. vzájomne sa vylučujú a zároveň dopĺ-
ňajú. Obzvlášť dôležitý je tento poznatok v športových hrách, kde sa systém tvorí syn-
kreticky (pospájaný z rôznych prvkov) z pomerne veľkého relatívne otvoreného pros-
tredia (človeka, materiálnych potrieb, obecenstva, okolia atď.) Mnohé z prvkov množi-
ny faktorov sa musia najprv adaptovať v systéme aby mohli pôsobiť emergentne (vzťah 
tréner – hráči). 
Dominantným znakom športovej hry je snaha človeka porovnať sa, byť lepším ako sú-
per a zlepšiť tak vlastné schopnosti, správanie. V komerčnom prostredí, v ktorom prišlo 
k profesionalizácii sa stáva napríklad ekonomika jedným z dominantných faktorov sy-
nergetizujúcich elementov športového výkonu. Vstup týchto ďalších faktorov (napr. so-
ciálnych) robí športový výkon o to ťažším o čo je človek v zložitejšom sociálnom 
a širšom psychologicko – sociálnom prostredí.  
 
Záver 
Športová hra v týchto kontextoch je komplexný dynamický systém správajúci sa kom-
plementárne a meniaci sa v turbulenciách prevládajúcich i podporných a neznámych 
faktorov. Jeho smerovanie v oboch skúmaných rovinách má spoločný cieľ – poznanie 
konečného počtu komponentov a ich vzťahov. Len tak je možné hru poznať a učiť. 
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nently changing in dominant, supporting and unknown factors. There is a tendency of 
knowing the final amount of components and their relations.  
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horie, prijímanie stravy, úprava denného režimu, cirkadiánne rytmy 

 
S problematikou adaptácie na rozdiel časového pásma a možnosťou jej urýchlenia sa 
dnes stretávame vo všetkých športoch najmä v súvislosti s tým, že sa vrcholové poduja-
tia, ale aj bežnejšie súťaže, poriadajú na rôznych kontinentoch, na ktoré je potrebný 
dosť náhly presun. V niektorých druhoch športu, napr. v tenise sú to aj viaceré presuny 
v priebehu jediného roka. Najmä takéto situácie sa nedajú zvládnuť bez prostriedkov 
urýchlenia adaptácie. 
 
Nastolená problematika urýchlenia adaptácie na rozdiel časového pásma je o to 
aktuálnejšia, že budúce letné OH sa opäť konajú vo východnej časti Ázijského konti-
nentu – v čínskom Pekingu. Pre značnú časť pretekárov a funkcionárov, organizačných 
pracovníkov, ale aj novinárov a divákov z celého sveta, to bude znamenať extrémne 
podmienky na telesnú a mentálnu prácu. Náročné, nezvyklé podmienky budú vyplývať 
v prvom rade z veľkého časového posunu. Pre Slovákov a ostatných Stredoeurópanov 
rozdiel predstavuje 8 hodín (obr. 1). Ťažkosti budú vyplývať aj z extrémnych klimatic-
kých podmienok: vysokej  teploty vzduchu, vysokej vlhkosti, ale aj z problémov mno-
homiliónového veľkomesta (s aglomeráciami do OH pravdepodobne prekročí počet 12 
miliónov), kde v ovzduší prekročia dovolenú hranicu  najmä oxidy síry a toxickým 
množstvom ozónu, ktoré sa môžu stať aj súčasťou smogu. O týchto špecifických pod-
mienkach životného prostredia a klímy, celkom iste dajú včasné a detailnejšie informá-
cie organizátori, podobne, ako to prvýkrát urobili organizátori letných OH v Los Ange-
les. Práve tam vymenovali dokonca hlavného fyziológa – konzultanta organizačného 
výboru pre aklimatizačné problémy, miestne klimatické podmienky a organizačné opat-
renia na prekonanie prípadných problémov so znečistením ovzdušia počas Hier.  
 
V súvislosti so spomínanými náhlymi presunmi do iných časových pásiem sa najmä pri 
vystúpeniach našich, ale aj iných európskych športovcov, veľmi často stretávame 
s neočakávanými, nezriedka veľmi slabými  výsledkami. Ako príklad môžeme uviesť 
posledné, ale už opakované, „nevysvetliteľné“ výkonnostné zlyhanie slovenských hoke-
jistov v zámorí na „Svetovom pohári“. Odborníci, hokejová verejnosť, ale aj sami 
účastníci -  hráči a tréneri a manažérsko-realizační pracovníci boli bezradní pri skúmaní 
a vysvetľovaní príčin fiaska v hre slovenských reprezentantov. Aj v tomto prípade sa 
však príčina slabých výsledkov dá vysvetliť fyziologickými zákonitosťami, a to neadap-
tovanosťou na rozdiel časového pásma. Tento problém nedostatočnej adaptácie sa týka 
všetkých športovcov ktorí sa presúvajú do iných časových pásiem! Po už spomenutých 
hokejistoch môžeme uviesť druhý najpopulárnejší šport – futbalistov. Aj  letné prehry  
futbalových reprezentantov v Japonsku  v roku 2004 sa dajú v značnej miere pripísať 
tomuto fenoménu. Na vrub nedostatočnej adaptácie na kvalifikačnom turnaji v Brazílii, 
celkom iste ide aj fakt, že sa na OH v Aténach vodní pólisti nekvalifikovali. Podľa reál-
nych odhadov v čase kvalifikácie patrili Slovenskí vodnopóloví reprezentanti aspoň na 
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6. miesto vo svetovom rebríčku. Na kvalifikáciu prišli však dva dni pred jej začiatkom, 
hoci mali finančné prostriedky na požadovaný včasný, aspoň jednotýždňový príchod, 
resp. na úpravu denného režimu ešte pred odchodom. Miesto financovania potrebnej 
dĺžky pobytu sa financie využili na pobyt „sprievodu“, ktorý bol dvojnásobne početnejší 
ako vodnopólové mužstvo! Aj preto na posledných OH nebol zastúpený ani jeden. 
 

 
Obr. 1.: Mapka časových pásiem 
s časovým posunom smerom na východ. 
Rozdiel 9 hodín pre Peking (na mapke je 
anglický názov Bengin, ktorý sa bude uvá-
dzať na oficiálnych dokumentoch OH) vy-
chádza zo západoeurópskeho času („Paríž-
skeho). Na SEČ je to 8 hodín. Na mapke je 
vidieť, že podľa prijatej konvencie sa tento 
čas vzťahuje na celú Čínu, teda aj na jej 
najzápadnejšiu časť, na ktorej by 
v porovnaní s územím Ruska (Jakutsk) bol 
len 6 hodinový rozdiel  

 
Aklimatizácia na časový posun 
 
Príchod neadaptovaného športovca na nové miesto s veľkým časovým rozdielom je spo-
jený s výraznými  funkčnými ťažkosťami a poklesom výkonnosti a označuje sa ako ne-
adaptovanosť, resp. desadaptácia. Časovým posunom vzniká tzv. „časový dlh alebo 
časový sklz“. Jeho dĺžka sa dá vyrátať z nomogramu na obr. 2.  
 
Časový sklz sa postupne v priebehu niekoľkých dní vyrovnáva spontánne. Za deň sa 
vyrovná 90 až 140 minút. Pri aklimatizácii smerom na východ platia skôr nižšie „dolné“ 
uvádzané časové hodnoty v dennom vyrovnávaní časového sklzu, čiže po príchode na 
nové miesto smerom na východ sa vyrovná menší časový sklz. S tým úzko  súvisí 
samozrejme aj obnova pracovnej schopnosti, resp. športovej výkonnosti. Vyrovnávajú 
sa aj fyziologické funkcie, resp. ich hodnoty. Na východiskovú úroveň prichádza pulzo-
vá frekvencia – PF a telesná teplota. Práve tieto dva ukazovatele sa najviac využívajú 
pri kontrole úrovne adaptovanosti, lebo sú priekazné a spoľahlivé a ľahko sa merajú, 
ako sa o tom podrobnejšie zmienime nižšie. V priemere vyrovnanie telesnej teploty na-
stane na 6. deň. Výmena Cl- a Ca ++  iónov sa stabilizuje na 4. deň, ale vylučovanie hor-
mónov až za 10-12 dní. Naproti tomu reakčný čas sa vyrovná v priebehu prvého dňa. 
Synchronizácia, (resp. desynchronizácia) medzi časovým posunom a výkonnosťou pre-
behne podľa Mc. Caffertyho, spomenutého oficiálneho konzultanta olympijského výbo-
ru v Los Angeles fázovito, v piatich fázach (tab. 1)  
 
Jav časového posunu má teda svoje overené zákonitosti a závisí aj od toho, či sa doma 
aklimatizácia urýchľovala, alebo nie.  Závisí aj od toho, či letíme na západ, alebo na 
východ. Lety na východ sú náročnejšie a pozoruje sa pri nich tzv. „jet pilot syndróme“, 
alebo „jet leg syndróme“. Uvedený syndróm totiž ako prví pocítili na sebe piloti prúdo-
vých civilných lietadiel, ktorí naraz a náhle prelietali veľké „časové rozdiely“. Pri ta-
kýchto letoch neboli schopní podávať primeraný výkon a navrhli problém riešiť viace-
rými výmenami adaptovaných posádok! Tento jav „časového sklzu“ sa výrazne nepozo-
roval pri pomalších preletoch motorových civilných  lietadiel, resp. istým ťažkostiam 
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ktoré vznikli, sa nevenovala dostatočná pozornosť Pri plavbách sa neadaptovanosť ne-
prejavovala, lebo pri pomalom presune plavbou nastáva postupná časová adaptácia. 
 
Tab. 1: Priebeh synchronizácie funkcií a pracovných schopností (tréning) 

KEDY TRÉNOVAŤ A PRETEKAŤ 
Fáza – dni      Spôsob tréningu, kedy trénovať, 
Stav synchronizácie                                      kedy pretekať, stav  výkonnosti 
 
1. fáza: 1. – 4.deň     vylúčiť ťažký (namáhavý) tréning, 
úplná desynchronizácia    môžeme sporadicky zaradiť ľahký        
                                                                         tréning  
 
2. fáza: 4. – 7. deň    pravidelný ľahký tréning, žiadne preteky 
postupná synchronizácia    
 
3. fáza: 7. – 10. deň    prípravné (kontrolné) preteky alebo zápasy 
značný rozvoj synchronizácie                         zvýšenie výkonnosti* 
4. fáza: 10. – 14. deň    dosiahne sa najvyššia výkonnosť, obdobie 
úplná synchronizácia                                      pre rozhodujúce preteky alebo zápasy 
 
5. fáza: 14. deň a viac    nastáva únava a zhoršenie výsledkov, 
desynchronizácia                                              venovať zvýšenú pozornosť regenerácii 
                                                                         a výžive, ak musíme zotrvať na mieste! 
*Príkladom sú 2 prípravné stretnutia mužstva futbalistov do „20“pred MS v SAE 
 
 
Prejavy neadaptovanosti 
 
Neadaptovanosť na rozdiel časového pásma sa prejavuje dočasným rozladením 
funkcií organizmu, dočasnou neschopnosťou dokonalej nervovej regulácie orgánov 
a orgánových systémov.  
 
Neadaptovanosť sa prejaví: 

• poklesom telesnej ale aj „duševnej“ výkonnosti v pracovnom procese,  
• poklesom výkonnosti až neschopnosťou podávať primerané výkony v športe,  
• znížením úrovne v umeleckých činnostiach a iných aktivitách,  
• dočasným poklesom či poruchami takých funkcií, ako je napr. prijímanie potra-

vy,   
• poklesne aj sexuálna aktivita.  
• nastávajú poruchy spánku (nespavosť, ťažšie zaspávanie, nepokojný spánok) a 

poruchy denného režimu práce a odpočinku.  
• Objektívne sa zhoršia telesné funkcie, najmä u nie celkom zdravých, alebo cho-

rých osôb. 
 
Hlavné fyziologické znaky neadaptovanosti (desadaptovanosti), readaptovanosti 
a adaptovanosti, ktoré sa prakticky využívajú, sú:  

• úroveň pulzovej frekvencie - PF, 
• výška telesnej teploty.  
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Obr. 2.: Nomogram výpočtu dní potrebných na resynchronizáciu funkcií podľa cirka-

diánnych rytmov na novom mieste pobytu bez urýchľovania adaptácie. Príklad 
výpočtu: pri 9 hod časového rozdielu pri prechode smerom na západ potrebu-
jeme na adaptáciu 5,5 dňa, pri prechode smerom na východ 7 dní. 

 

 
Tieto ukazovatele sa preferujú pri posudzovaní adaptačných zmien najmä preto, že sú 
ľahko merateľné a dostatočne presvedčivé.  
Neadaptovaný jedinec má na novom mieste vyššiu a kolísavú PF a zvýšenú telesnú tep-
lotu, ako mal doma pred odchodom. Za adaptovaného ho pokladáme vtedy, keď sú 
hodnoty PF a teploty také, ako doma pred odchodom. Meriame vždy podľa miestnych 
hodín o rovnakom čase. Odporúča sa obe merať ráno po prebudení v posteli (nie sú po-
volené ani hygienické úkony!). V tejto situácii odmeriame najstabilnejšiu 
a najspoľahlivejšiu hodnotu PF, tzv. bazálny pulz, resp. bazálnu PF. 
 
Sledovaním bazálnej PF sledujeme potom  nielen úroveň adaptovanosti, ale aj ú-
roveň a zmeny telesnej zdatnosti, resp. jej vyššej formy – trénovanosti. Aj telesná 
teplota sa odporúča merať ráno, lebo je v rámci cirkadiánnych rytmov v raňajších 
hodinách je najnižšia a najstabilnejšia. 
 
Odporúča sa merať aj vylučovanie moču a obsah močovej kyseliny a solí v ňom. Sledo-
vať tieto ukazovatele je však už náročnejšie najmä z prakticko-organizačného hľadiska. 
PF a telesnú teplotu si môže sledovať aj sám športovec. Stačí na to ľahko zvládnuteľné 
vyhmatávanie – palpácia, na zápästí alebo na krku s využitím hodiniek so sekundovou 
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ručičkou a meranie orálnej (ústnej) teploty jednoduchým teplomerom. Hodnoty ústnej 
teploty najmenej kolísajú a sú bližšie teplote telesného jadra.  Naproti tomu, na zber 
moču potrebujeme nádobky a na sledovanie jeho obsahu aspoň jednoduché  vybavenie 
na princípe lakmusových papierikov. Sleduje sa aj zlievanie či odparovanie potu, ktoré 
je však najmä ukazovateľom adaptácie na rozdiel telesnej teploty. Pot sa zlieva len 
u neadaptovaných osôb, zatiaľ čo u osôb adaptovaných sa odparuje alebo odsáva vhod-
ným prádlom z prírodných a dnes už aj z umelých moderných vlákien. Aj sledovanie  
vylučovania potu je náročnejšie a obyčajne sa obmedzí na vizuálne subjektívne sledo-
vanie. 
 
Neadaptovanosť sa prejavuje aj v rôznosti  dĺžky aklimatizácie. Jej urýchlenie závisí od 
toho, či sme začali urýchľovať už doma (tab. 2). Pripomíname aj údaje zosumované 
v tabuľke 1, podľa ktorých neadaptovaní jedinci, ktorí adaptáciu neurýchľovali doma, 
prvé štyri dni po príchode si  môžu len ľahučko zatrénovať, ale v žiadnom prípade ne-
smú pretekať či hrať súťažné zápasy. Aj ďalšie dni treba dodržiavať režim práce 
a odpočinku. Zakázané sú najmä dlhodobé namáhavé – vytrvalostné aktivity. Ak toto 
nedodržíme a budeme súťažiť, aklimatizáciu nielenže neurýchlime, ale naopak spoma-
líme, alebo sa celý aklimatizačný proces úplne zrúti. Podľa novších poznatkov je však 
dovolená rýchlostno-silová aktivita ihneď prvý deň po prílete, napr. v podobe jedného 
zápasu v športových hrách alebo razantného kratšieho tréningu do 45 min. Toto začína-
jú v súčasnosti uplatňovať tenisti, využívajúc poznatok a skúsenosť, že prvý deň po prí-
chode je možná normálna neobmedzená aktivita (a teda aj jeden zápas alebo tréning) 
lebo podľa mnemotechnického prirovnávania sa prvý deň posudzuje tak, ako keby „za-
stali biologické hodiny“ a „pamätali si“ domáci čas. Spúšťajú sa vraj až na druhý deň. 
Zdá sa, že práve tento fenomén na spomínanom Svetovom pohári využili hokejisti Fín-
ska a Česka, ktorých dobré výkony sa porovnávajú s našimi. Porovnávať sa nemôžeme 
ani s hokejistami Ruska, ktorí podávali stabilné výborné výkony, lebo väčšina ich trvalo 
žije na Americkom kontinente celý rok aj mimo sezóny, teda aj v lete pred spomínaným 
turnajom. V prípade výhry a eventuálneho postupu by boli možno výkonnostné problé-
my z neadaptovanosti pocítili aj Fíni či Česi. Aj tento moment ukazuje, aký nevýhodný 
bol súťažný systém v Kanadskom pohári pre Európske mužstvá a že by sa v budúcnosti 
mali európske mužstvá dojednať rovnocennejšie podmienky.  Obdobne postupujú aj 
niektoré „veľké“ futbalové mužstvá, ktoré pozvú na benefičný zápas na iný kontinent, 
resp. hrajú tam zápas o „majstra planéty“. Takéto stretnutie v Tokiu odohral napr. Bay-
ern Mníchov. 
 
Ako sa urýchľuje adaptácia? 
 
Dnes vieme, že na rozdiel časového pásma musí adaptácia začínať už doma pred od-
chodom, a že len takáto adaptácia po príchode na nové miesto prebehne rýchlejšie. 
Poznáme niekoľko prostriedkov urýchlenia adaptácie na rozdiel časového pásma: 

a) pobyt a tréning v stredohorí; 
b) úprava stravy a pitného režimu; 
c) úprava denného režimu práce a odpočinku; 
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Tab. 2.: Čas trvania symptómov desynchronizácie (v dňoch) 
 
 
Počet časových  Bez úpravy     -     S úpravou stravovacieho 
pásiem, ktoré    -  stravovacieho                            a denného režimu                   
prekonávame                        a  denného režimu                                                                                  
 
                                                  Lety zo západu na východ 
 
 
 2     3    0 
 4     6    0 
 6     9    1 
 8              12    2 

10 12    3 
12                                    12        3 
 
                                          Lety z východu na západ  

 
 2     2    0 
 4     4    0 
 6     6    1 
 8     8    1 
          10              10    2 
          12                                                        12       3 
 
 
Urýchlenie adaptácie pobytom a tréningom v stredohorí 
 
Pobyt v stredohorí sa pokladá za hlavný prostriedok urýchľovania adaptácie na 
rozdiel časového pásma možno preto, že pobyt v stredohorí je zároveň progresív-
na, tzv.  doplnková metóda tréningu vytrvalosti, lebo, ako sme už napísali 
v minulosti, „v stredohorí trénujeme aj keď netrénujeme“ (Štulrajter, 1999, Štulraj-
ter a Peráček, 2005). 
Hlavným faktorom stredohoria je pokles parciálneho tlaku kyslíka, ktorý sa označuje 
ako hypoxia. Z hľadiska adaptačných mechanizmov a teórie stresu sa hypoxia pokladá 
za stresor, ktorý cez gluko- a minerálkortikoidy spúšťa tzv. všeobecný adaptačný syn-
dróm, čiže všetky adaptácie, nielen adaptáciu na hypoxiu. Týždenný pobyt v stredohorí 
skráti  6-7 hodinový časový rozdiel – „časový deficit“, o aký sa väčšinou jedná pri le-
toch do zámoria, až o 2-3 hodiny. „Časový deficit“ sa však môže značne predĺžiť, napr. 
pri odlete do Austrálie až o ďalších 4-5 hodín a dlhšia bude aj adaptácia. Aj urýchľova-
nie je v tomto prípade náročnejšie, pravdepodobne sa dá skrátenie časového sklzu reali-
zovať len využívaním – kombináciou, viacerých prostriedkov, čiže aj úpravou denného 
režimu a životosprávy pred odchodom a po príchode na nové miesto. Takto kombino-
vané urýchľovanie je najúčinnejšie. 
 
Pri tréningu v stredohorí sa v ostatnom čase uplatňuje pomerne nová myšlienka - zása-
da: „sleep high - train down“, čiže „hore spi a dole trénuj“. Pre túto zásadu sú na 
Slovensku prakticky pre všetky športy ideálne podmienky. Výnimkou nie sú ani športo-
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vé hry, a teda aj veľké „gladiátorské“ športy hokej aj futbal. Futbalisti môžu na vlast-
nom ihrisku v Smokovci absolvovať aj špecifický tréning. Čo sa týka spomenutej zása-
dy, „ spávať hore“ môžu na Štrbskom plese, kde je pre športovcov vybudovaný hotel 
FIS. Tam často bývajú aj kluboví a reprezentační futbalisti. Spomeňme napr. futbalistov 
Dubnice a Artmedie Bratislava, ktorí boli ubytovaní v Starej Lesnej. Samozrejme, že 
ubytovať a spať sa dá aj na inom mieste a preferovať by sme mali skôr vyššie lokality, 
v ktorých je väčšia hypoxia. Zvolenskí hokejisti, ktorí využívajú pod vedením trénera J. 
Jaška stredohorské tréningové kempy systematicky, bývajú ubytovaní v zariadení „Do-
prastavu“ v Hornom Smokovci. Pre futbalistov „dole“ môže znamenať už spomenuté 
futbalové ihrisko v Smokovci, ale aj inde v okolí Vysokých Tatier. Špeciálny tréning  
„dole“ pre hokejistov môže prebiehať v Poprade. A keďže v tomto prípade sa mali pri-
pravovať  a prispôsobovať sa hre na užších klziskách, mohli využiť najužšie klzisko na 
Slovensku, ktoré je v neďalekom Kežmarku. Nepríjemne nás v tomto smere prekvapilo 
vedenie SZĽH, ktoré zorganizovalo asi týždňové sústredenie v Poprade a uprednostnilo 
bývanie v luxusnom hotelovom zariadení „dole“, hoci spávanie „hore“ v Tatrách by bo-
lo bývalo omnoho osožnejšie. V tomto smere je veľmi poučná skúsenosť talianskych 
reprezentačných bežkýň - lyžiarok, ktoré uprednostnili nepohodlné bývanie na horskej 
chate s improvizovaným spávaním, stravovaním a hygienickými možnosťami, len aby 
mali aj tréning vo vyššej nadmorskej výške a využili zásadu „sleep high“, hoci mohli 
pohodlnejšie bývať v luxusnom hotelovom zariadení o niekoľko stoviek metrov nižšie. 
 
O  zásade  “spi hore - trénuj dole“ 
 
V čom je výhoda „spánku hore“? Aj bez tréningu, už pri samotnom pobyte „hore“ 
(teda aj vtedy keď netrénujeme, číže aj v spánku na posteli) pôsobia na nás faktory stre-
dohoria, najmä hypoxia - znížený parciálny tlak kyslíka, ktorá v rámci kompenzačného 
adaptačného mechanizmu vyvoláva najmä zmladenie krviniek. Zmladenie červených 
krviniek zlepšuje prenos kyslíka, ktorý organizmus potrebuje na uvoľňovanie energie! 
Deje sa tak preto, že v prostredí zníženého tlaku kyslíka sa tvorí erytropoetín, ktorý 
stimuluje krvitvorbu (nie náhodou sa erytropoetín a jeho deriváty zneužívajú pri dopin-
gu). Zmladzujú sa všetky krvinky, preto sa zmladením bielych krviniek zvyšuje aj obra-
nyschopnosť, čo je ďalšia nezanedbateľná výhoda, lebo pri prekonávaní časových pá-
siem prechádzame do nových krajín, v ktorých odolnosť bude príhodná! Samozrejme, 
že tento efekt „hore“, spočívajúci v zmladzovaní krviniek, môžeme zintenzívniť tým, že 
môžeme absolvovať aj 1-2 fázy tréningového cyklu, počas ktorých ďalej bude pôsobiť 
hypoxia a bude sa zvyšovať telesná zdatnosť.  
 
Je samozrejmé, že takto popísaný tréning za účelom urýchlenia adaptácie na rozdiel 
časového pásma je celkom totožný s tým, čo opisujeme pri tréningu v stredohorí za úče-
lom zvýšenia VO2 max. Z uvedeného vyplýva, že fyziologická podstata všetkých adaptá-
cií je rovnaká, resp. že tréning v stredohorí má vzhľadom na prítomnosť ďalších fakto-
rov aj  viaceré ďalšie výhody. 
 
 Čiže celkovo je tréning v stredohorí  osožnejší, produktívnejší, ako tréning na „nížine“, 
ktorý veľmi často prebieha vo veľkomestskom prostredí, plnom exhalátov, prachu a i-
ných nečistôt. Nezanedbateľné sú totiž aj ďalšie faktory stredohoria – ionizovaný, 
ozonizovaný, chladnejší a čistejší  a v Tatrách aj vlhkejší vzduch, éterické oleje 
v ovzduší. To všetko pôsobí priaznivo na celý organizmus, špeciálne srdcovocievny 
a dýchací systém, stimulačne najmä na dýchacie a obehové nervové centrá. 
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V chladnejšom prostredí sa viac natrénuje, ako na to prišli škandinávski športovci, ako 
prví švédski hádzanári, ktorým z tohto dôvodu neskôr postavili aj halu bližšie 
k polárnemu kruhu. V takomto prostredí športovec menej pociťuje dôsledky únavy, má 
až eufóriu. Možno pre uvedené fakty boli Vysoké tatry vyhlásené za kúpeľné prostredie 
(chodia tam aj pacienti – nešportovci na liečebné poukazy). V tomto smere sú naše hory 
naozaj výnimočné, lebo napr. v stredohorí v Mexiku, kam s obľubou chodili napr. aj 
naši vodáci, hoci sme im to, menovite nášmu vtedajšiemu študentovi K., ešte ako prete-
károvi, neskôr aj ako trénerovi, pri vtedajších konzultáciách neodporúčali, je vzduch 
suchý a je v ňom  nezvykle vysoké množstvo exhalátov. 
 
„Prečo trénovať dole“? Tréning „dole“ je priaznivejší preto, že prebieha v prostredí 
ako by „bohatšom“ na kyslík a môžeme ho prirovnať k tréningu v akomsi „kyslíkovom 
stane“, ktorý sa v posledných rokoch v dennom režime športovcov aj nešportovcov (M. 
Jackson) objavil. Preto takýto tréning športovci lepšie znášajú a „natrénujú viac“, menej 
sa unavujú (nedostatok kyslíka je jednou z príčin únavy) a týmto spôsobom sa urýchľuje 
aj regenerácia. 
 
Urýchlenie úpravou stravy a pitného režimu 
 
Urýchľovanie časového deficitu úpravou stravy a pitného režimu má dve fázy. Prvou 
fázou je úprava pred odchodom na nové miesto doma, druhou úprava na novom mieste. 
Pred odchodom na nové miesto: 

• V strave sa preferujú, resp. výlučne príjmajú cukry, ktoré cez indolamíny 
navodzujú spavosť.  

• Vynechajú sa stimulačné látky, ako kofeín v káve, čaji a iných nápojoch, ale 
aj v čokoláde (najmä horká čokoláda môže mať skoro toľko kofeínu, ako káva, 
preto môže byť až návyková!. 

•  Vynechávajú sa aj lieky, ktoré obsahujú stimulačné látky. 
 
Urýchlenie úpravou denného režimu práce a odpočinku 
 
Pred odchodom na nové miesto: 

• Denný režim, spánku („odchod do postele“, zaspávanie) a prijímania stravy 
(raňajky, obed, večera), a tým aj „vylučovania“ v podobe močenia a defekácie 
(stolice), sa upraví na podmienky nového miesta 4-5 dní pred odchodom. 

To v praxi prakticky znamená úplné „otočenie“ dňa a noci. 
 
Po príchode na nové miesto: 

• spíme „ad libido“, čiže tak dlho, ako máme potrebu a chuť.  
 
Spánok, najmä zaspávanie, môžeme podporiť aj medikamentózne, a to aj doma pred 
odchodom, aj na novom mieste, vhodnou, podľa možnosti nenávykovou tabletkou, napr. 
melatonínom. Melatonín ako „hormón spánku“ podporí zaspávanie. Spánok je niekedy 
kratší, ale zotavenie výraznejšie, ako bez medikamentózneho ovplyvnenia. Nehrozí pre-
dávkovanie ani návyk.  
 

• začneme v strave požívať temer výlučne bielkoviny, ktoré navodzujú bdelosť 
cez „katecholamíny“, konzumujeme čokoládu a čokoládové výrobky (najmä 
pre obsah kofeínu) 
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• pijeme dostatok tekutín, najmä iontové nápoje a minerálky, kávu, čaj, kolové 
a tonikové nápoje, čiže také stimulačné preparáty - lieky, aké nie sú na zozname 
dopingových látok. 

 
Do režimu práce a odpočinku patrí v prvom rade tréning. Spomenieme si niektoré zá-
sady, ktoré sa ho týkajú, hoci o pohybovej aktivite a jej úprave hovoríme aj na inom 
mieste, uvádzame ich v texte aj tabuľkách. Prvé dva dni po príchode vôbec netrénuje-
me, na tretí deň len s asi polovičnou intenzitou a hráči môžu hrať zápasy najskôr na 5.-
6.deň, ak sme horeuvedené opatrenia na urýchlenie nerobili, ale nie skôr ako na 3- 4. 
deň, ak sme adaptáciu urýchľovali.  
 
Ak to nerešpektujeme, a zaradíme napr. tréning, alebo dokonca zápas, ako to urobili ho-
kejisti  v Nagane, tak nielenže sa neadaptujeme a nebudeme schopní podávať adekvátne 
výkony, ale ešte  spomalíme priebeh adaptácie. Organizmus nebude  schopný podávať 
také výkony, na aké bol trénovaný doma pred odchodom, ani neskôr. Neadaptovaný 
športovec sa nedokáže zmobilizovať, pri výkone robí nepochopiteľné chyby, môže u 
neho vznikať náhly pocit slabosti, únavy. Pohyby sú menej koordinované, nepresné a 
neprimerané, čo je veľmi závažné, možno rozhodujúce v technike v športových hrách 
ale aj iných disciplínách.. Zhoršené sú najmä rýchlostno-silové schopnosti. Je znížená aj 
obranyschopnosť, resp. zvýšená  náchylnosť k chorobám! Treba podotknúť, že aj vo 
vlastnostiach, ktoré sa týkajú obranyschopnosti organizmu,  budú vo výhode tí, čo ab-
solvovali stredohorské sústredenie, lebo budú mať zmladené a funkčne zdatnejšie aj bie-
le krvinky, zodpovedné za obranyschopnosť.  
 
„Učebnicový“ príklad neschopnosti mobilizácie potrebných síl na výkon, v dôsledku 
aktuálneho funkčného stavu vyplývajúceho z neadaptovanosti, boli naši hokejisti na 
turnaji v Amerike. Nebyť nevýhody ktorá vyplývala s časového rozdielu, asi by sa boli  
aspoň v niektorých zápasoch mobilizovali aj napriek „kaviarenskej a golfovej prípra-
ve“, ktorá sa im vyčítala! 
 
Na rozdiel časového pásma sa samozrejme môžeme adaptovať aj „klasickým spôso-
bom“ – včasným príchodom na nové miesto. Včasný príchod však znamená aj väčšie 
náklady súvisiace s dlhším pobytom. Preto „urýchlená príprava“ tréningom v stredohorí 
a úpravou stravovania a denného režimu je lacnejšia a efektívnejšia. V stredohorí sa to-
tiž dôkladnejšie spustia adaptácie, tvorí sa erytropoetín a zmladzujú sa krvinky. Pri zá-
sade „spi hore - trénuj dole“, ktorú v súčasnosti môžeme využívať, je tréningový efekt 
lepší a efektívnejší, ako prípadný tréning realizovaný na novom mieste a rýchlejšie pre-
bieha aj regenerácia.  
 
Uviedli sme  niektoré základné aj novšie poznatky o urýchlení adaptácie na rozdiel ča-
sového pásma. Aj takéto poznatky by sa mali trénerom vštepovať už pri základnom vzde-
lávaní, aj pri doškoľovaní a zvyšovaní trénerskej kvalifikácie. Tu máme veľmi  pozitívne 
skúsenosti so Slovenským futbalovým zväzom a jeho organizačnými štruktúrami, ktoré 
zabezpečujú školenia, ale horšie s hokejistami. Hoci sme po Nagane uverejnili názory o 
príčinách neúspechu slovenských reprezentantov, na následné celoslovenské školenie 
nás vtedajší organizátori nepozvali, akoby nechceli počúvať úvahy o chybách a nedos-
tatkoch v príprave. Ešte horšie sú naše skúsenosti s „vedením hokeja po MS vo Viedni, 
kde sme znova poukázali na chyby, ktoré vyplynuli z absencie tréningu v stredohorí, ale 
stretli sme sa ešte s väčším nepochopením. Ale tu strkanie hlavy do piesku, nevšímavosť 
k novým, či staronovým poznatkom veci neprospeje! Aj o chybách treba hovoriť otvore-
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ne. Samozrejme, že sa to týka aj diskutovanej problematiky urýchľovania adaptácie. Aj 
o nej by mali mať hlbšie vedomosti, resp. aspoň  základné poznatky vysokoškolsky vzde-
laní tréneri. 
 

Plánovanie urýchlenia adaptácie bez pobytu v stredohorí 
 
Z údajov o prejavoch neadaptovanosti a etapovitého priebehu vyplýva, že musíme pres-
ne naplánovať nielen včasný príchod potrebný na aklimatizáciu, ale vzhľadom na na-
stupujúcu resynchronizáciu spojenú s únavou a poklesom výkonnosti aj dĺžku pobytu. 
Z horeuvedených faktov je zrejmé, že dnes nemusia  športovci, tréneri a organizační 
pracovníci pasívne čakať, ale môžu aktívne zasiahnuť do časovej aklimatizácie, aby ju 
urýchlili. Celý program urýchlenia adaptácie bez predchádzajúceho pobytu v stredohorí, 
ktorý sa žiaľ, aj napriek jeho zreteľným výhodám nie vždy realizuje, sa musí začať 1 až 
3 dni pred odletom (záleží to od počtu prekonávaných časových pásiem) a zakladá sa na 
viacerých faktoroch:  

a) na regulovaní osvetlenia,  
b) na správnom výbere (zložení) stravy, 
c) na prijímaní pochutín (káva, čaj, kakao, čokoláda), 
d) na dodržiavaní fáz aktivity a spánku v priebehu dňa. 

O niektorých uvedených faktoroch sme už hovorili, spomenieme ich však ešte 
v súvislosti s programom adaptácie bez predchádzajúceho pobytu v stredohorí. 
 
Jedným z hlavných problémov prekonávania časového rozdielu je zvýšená únava 
spojená s nespavosťou. Na základe predkladaného programu sa tieto ťažkosti dajú 
prekonať správnym výberom stravy a pochutín, ktoré môžu mať stimulujúci, alebo upo-
kojujúci účinok, presnejšie podporujú telesnú a duševnú aktivitu, alebo spôsobujú drie-
moty. Je známe, že denný rytmus závisí od priebehu biochemických procesov, ktoré 
prebiehajú v organizme. Tak napr. v priebehu dňa sa tvorí veľké množstvo katechola-
mínov a ich prekurzorov, ktoré urýchľujú metabolické procesy v tkanivách a orgánoch, 
a tým sa uvoľňuje aj viac energie. Zvýšená premena (produkcia) katecholamínov akti-
vuje organizmus v priebehu dňa. Cez noc produkcia (syntéza) katecholamínov klesá 
a prevláda premena (tvorba) indolamínov, ktoré vyvolávajú driemoty a spánok (obr. 3). 
Je dokázané, že jedlo, ktoré obsahuje veľa bielkovín (ryby, hydina, vajcia, mäso, mlieč-
ne výrobky, najmä syry, strukoviny), urýchľuje premenu katecholamínov a zvyšuje ak-
tivitu organizmu na niekoľko hodín. Jedlo s prevahou cukrov (múčne jedlá, chlieb, ko-
láče, ale aj zelenina a ovocie) urýchľuje tvorbu (premenu) indolamínov a po prechodnej 
asi hodinovej zvýšenej aktivite privodí driemoty. Po raňajkách s obsahom cukrov hladi-
na rýchlo stúpne, ale potom prudko poklesne na hladinu (3,3 mmol.1-1) a až potom po-
stupne stúpa. Tuky majú zmiešaný efekt (obr. 4). Totožný efekt možno docieliť aj 
úpravou stravy na obed, ale aj na večeru. Na „biologické hodiny“ vplývajú aj látky 
označené ako xantíny (metylxantíny) - teofilín v čaji a kofeín v káve. Podľa ešte nezis-
tených príčin tieto látky nepôsobia na organizmus rovnako v rôznych častiach dňa. Ak 
ich prijímame ráno, otáčajú „vnútorné hodiny“ nazad (do včasných ranných hodín). Ak 
ich prijmeme večer, posunú ich na niekoľko hodín smerom dopredu (do noci). Ďalej sa 
ukázalo, že metylované xantíny spôsobujú zníženie zásob glykogénu v pečeni, dokonca 
výraznejšie ako hladovka.  
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Obr. 3.: Graf znázorňuje, že viac katecholamínov sa vylučuje cez deň, ako v noci, 

čo je príčinou samotnej bdelosti a vyššej aktivity cez deň. 
 
Z toho vyplýva, že xantíny (najmä v káve, čaji), ak sa budú správne užívať, môžu hrať 
dôležitú úlohu pri vyrovnávaní časového sklzu. Ak ich chceme využiť efektívne, treba 
vedieť ako ich využívať, resp. kedy ich nebrať. Pred cestou do Pekingu ich treba prestať 
brať 3 dni pred odletom. Pri cestách s menším časovým rozdielom to môže byť 1-2 dni). 
Nezabudnime, že xantíny sú aj v iných potravinách a v liekoch. (tab. 4). 
Treba pripomenúť aj fakt, že ak sa znížia zásoby glykogénu hladovkou, organizmus je 
citlivejší na svetelné rozdiely dňa a noci a na účinok xantínov. V dôsledku toho sa rých-
lejšie prispôsobuje novým podmienkam prostredia. Preto v programe urýchlenej adap-
tácie musí byť každý druhý deň zaradená diétna strava. Nesmieme prijať viac ako 3 894 
kJ. 
 

 
 
Obr. 4.: Hladina glukózy v krvi závisí od toho, aký  z troch základných druhov po-

travín prevládal v raňajkách. Tento údaj je dôležitý preto, že glukóza hrá 
úlohu časovača cirkadiánnych rytmov. V čase cirkadiánneho optima o 9 
hod je najvyššia hladina po prijatí cukrov a s poklesom hladiny glukózy 
klesá aj aktivita indivídua. 
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Príklady úpravy režimu pre slovenských a českých športovcov 
 
Vytvoríme  konkrétny modelový príklad na predpokladaný 12 hodinový let. Pri prípad-
nom odlete o 20 hod priletíme do Pekingu o 8 hodine ráno miestneho času. Vlastné vnú-
torné „biologické hodiny“ športovca budú mať len 24. hodinu. Čiže fotoekologický 
synchronizátor (denné svetlo) mu prvý deň skráti o 8 hodín. Takto by cestovateľ stratil 
čas na spánok. Spánkový deficit nahradí v lietadle tak, že si v prípade potreby zaviaže aj 
oči, a snaží sa aspoň driemať. Druhá možnosť je spánok na novom mieste tak, ako 
o tom píšeme na inom mieste. Pripomenieme, že je to spánok „od libido“ okamžite, ale-
bo až večerný spánok podľa miestnych hodín. V deň odletu vstávame včaššie (pozri e-
tapovitosť adaptácie nižšie). Včasné zobudenie v deň odletu upravíme asi týždňovou 
úpravou spánkového režimu (tab. 3). Uvedený režim pri 8 hodinovom časovom deficite 
a 12 hodinovom lete odskúšal jeden z autorov P. P.  Pred odchodom do Pekingu 
s predpokladaným 8 hodinovým časovým deficitom, sa musí aspoň tri dni pred odletom 
upraviť aj celkový režim práce a odpočinku (trochu nepresne označovaný aj ako „denný 
režim“) a úprava je rozdelená na tri etapy“: 
 
Prvá etapa 

- tri dni pred odletom začať prijímať na raňajky a na obed jedlá s vysokým ob-
sahom bielkovín, na večeru jedlá s vysokým obsahom cukrov, 

- ráno a neskoro večer obmedziť nápoje a jedlá, ktoré obsahujú xantíny (káva, čaj, 
kakao, čokoláda, kola a pod.). Ak sa žiada káva, treba ju piť medzi 15. a 16,30 
hod., 

- dva dni pred odchodom aplikovať diétnu stravu, pričom povolené množstvo po-
travín (3 894 kJ) prijať tak, aby v ňom na raňajky a obed prevládali bielkoviny 
a na večeru cukry. Medzi hlavnými jedlami nič nejesť, 

- deň pred odletom treba zjesť bohaté raňajky, obed s vysokým obsahom bielko-
vín a kvalitnú večeru s prevahou cukrov. Medzi hlavnými jedlami nezajedať, 
zavčasu si ľahnúť spať (skôr ako obyčajne). 

 
Druhá etapa 

- v deň odletu vstať včaššie, 
- raňajky a obed s vysokým obsahom bielkovín, ale dodržať zásadu diétneho dňa, 

čiže neprekročiť dávku 1 675 až 2 512 kJ. Nejesť nič až do najbližších raňajok 
na novom mieste podľa nového času, hodiny posunúť na nový čas ! 

- na vyrovnanie dehydratácie, ktorá začne vznikať už počas letu, treba piť vodu, 
nesmú sa piť nápoje s obsahom alkoholu (ani pivo ), 

- keďže 14 h SEČ zodpovedá polnoci na novom mieste, snažte sa spať už 
v lietadle, alebo aspoň driemať až do rána podľa nového času, v prípade potreby 
si treba zaviazať oči. 

 
Tretia etapa 

- po príchode na nové miesto asi polhodinu pred raňajkami sa snažte aktivovať 
telo a intelekt (napr. minikomputerovou vreckovou hrou), 

- pred raňajkami, ale nie neskôr ako o 9,30 h, vypiť dve - tri šálky čaju alebo ká-
vy,  

- keďže je deň výdatnej stravy, treba sa dobre naraňajkovať a naobedovať (jedlo 
má vysoký obsah bielkovín), ale aj navečerať (vysoký obsah cukrov). Po večer-
nom jedle nič viac nejesť, 

- v priebehu dňa sa treba snažiť o udržanie aktivity, snažiť sa potlačiť driemoty, 
- ísť skôr spať. 
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Závislosť adaptácie od typu nervovej činnosti 
 
Rýchlosť adaptácie na rozdiel časového pásma závisí od typu nervovej činnosti. Rých-
lejšie sa adaptujú silné vyrovnané typy podľa Pavlova (sangvinici podľa Hipokrata) a o 
niečo pomalšie silné nevyrovnané typy (cholerici), ale najmä slabé typy (melancholici 
a flegmatici). Problém je však v tom, že určenie typov je náročné, vyžaduje si  veľké 
skúsenosti a veľa času. A aj napriek tomu zistené typy nezodpovedajú skutočnosti. Od-
porúčame miesto toho odhad typu na základe osobných skúseností z komunikácie so 
športovcami, resp. osobami ktorých sa urýchľovanie adaptácie týka. Na základe týchto 
skúseností sa ukázalo, že je dobre posudzovať príslušné osoby podľa toho, či ich pokla-
dáme za komunikatívne, otvorené, extrovertné, alebo za uzavreté, menej komunikatívne 
– introvertné. Extroverti sa na rozdiel časových pásiem adaptujú rýchlejšie, introverti 
pomalšie.  
 
Príjem melatonínu - farmakologické ovplyvňovanie časovej adaptácie 
 
„Znovunastavenie“ ručičiek hodín miestneho času, resp. urýchlenie časovej adaptá-
cie sa v súčasnosti ovplyvňuje aj farmakologicky, podávaním melatonínu a serotonínu.  
Produkcia serotonínu sa dá ovplyvniť aj úpravou prijímanej stravy, jej presunom 
k zvýšenému množstvu cukrov (hovoríme o tom aj na inom mieste) a melatonínu, ako aj 
regulovaním osvetlenia. Regulovanie osvetlenia doma pred odchodom je dosť náročné 
a dalo by sa realizovať na sústredeniach v ubytovacích priestoroch, v ktorých imitujem 
„noc a deň“ podľa hodín miesta na ktoré sa presúvame.  
 
Melatonín sa pokladá za „hormónom spánku“. U ľudí sa vylučuje v malých množ-
stvách prevážne v noci do konca puberty, resp do začiatku adolescencie. Melatonín po-
dávame asi pol hodiny pred spánkom, najmä na  rýchlejšie zaspávanie. Spánok pri uží-
vaní melatonínu je výdatnejší, a viacerí užívatelia udávajú, že sa vyspali lepšie, sú od-
počinutejší napriek tomu, že spánok bol aj kratší. Jeho výhody sú aj v tom, že nie je ná-
vykový a pri užívaní nehrozí predávkovanie. Melatonín sa označuje aj za „hormón več-
nej mladosti“, lebo má aj iné viaceré pozitívne účinky,  ktoré spolu s niektorými ďalšími 
údajmi zhŕňame na základe literárnych poznatkov (Rokyta a kol., 2000) nasledovne: 

• malatonín sa tvorí prevážne v noci v epifíze 
           do krvi sa dostáva  v  „pulzoch“ 

• informuje o vnútornom čase biologických hodín – nastavuje a  synchronizuje 
biologiké hodiny 

• začína sa využívať pri letoch cez časové pásma na východ 
• podanie melatonínu urýchľuje prispôsobenie sa na miestny čas 
• zlepšuje kvalitu spánku u starších osôb 
• podporuje imunitu (zatiaľ potvrdené len na zvieratách) 

• pôsobí ako antioxidačné činidlo proti volným radikálom (scavenger - anglický 
výraz, ktorý sa vysvetľuje ako “zberač odpadkov“) 

• spomaľuje starnutie 
• je účinný proti rakovine (bolo popísané priaznivé pôsobenie melatonínu 

u cicavcov proti nádorom citlivým na hormóny) 
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Tab. 3.: Vstávanie a zaspávanie pred odletom (predpokladaný odlet sobota) 
 
Dni pred odletom                     čas zobúdzania                            čas zaspávania 
Nedeľa                                            7.00                                                   23.00 
Pondelok                                         6.30                                                   22.30 
Utorok                                              6.30                                                   22.00 
Streda                                               5.30                                                   21.00    
Štvrtok                                             5.00                                                   21.00 
Piatok                                               4.30                                                   22.30 
Sobota                                              4.00                                                   22.00 odlet 
 
 
Tab. 4: Potraviny a skupiny liekov, ktoré obsahujú kofeín 
 
  
Potravina     Množstvo   Obsah kofeínu 
      látky (g)         (mg) 
 
Káva 
bezkofeínová     100    1,5 
turecká (zalievaná)    100             38,0 
filtrovaná     100             78,0 
z elektrického (plyn.) kávovaru  100           103,0 
 
Čaj 
odstáty 1 min.     100    9-23 
odstáty 3 min.     100             14-32 
odstáty 5 min.     100             14-35  
 
Čokoláda 
mliečna     100    21 
horká      100             123 
 
Lieky 
stimulujúce     1 dávka             rôzne, ale  skoro 
tlmiace bolesť     (tabletka)             vždy vyššie ako 
močopudné                   v uvedených látkach 
protichrípkové                
slúžiace na úpravu 
 (udržanie) hmotnosti, 
 ale aj iné 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
V úpolových športoch (chceme, aby naše odporúčania poslúžili aj iným športovcom, 
najmä účastníkom najbližších OH v Pekingu), treba hmotnosť upraviť na požadovanú 
úroveň najneskôr 2 týždne pred odletom. Po príchode do Pekingu treba sledovať symp-
tómy aklimatizácie. V diéte treba rešpektovať špecifiká jednotlivých  disciplín a trénin-
gov. Z ostatných klimatických faktorov spomeňme vysokú teplotu. Neaklimatizovaný 
organizmus sa nadmerne potí a pot steká – „zlieva sa“. Dôležitú úlohu hrá hospodárenie 
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vodou a soľami. Voda a soli sa musia prijímať v optimálnom množstve – najlepšie vo 
forme iontových roztokov, aby sa nahradila strata sodíka, draslíka, vápnika, horčíka 
a železa. Dôležité je nahradiť v prvom momente sodík tak, že si jedlo, či nápoj prisolí-
me (až na trojnásobok). Stratu tekutín treba nahradiť čo najskôr. V dehydrovanom stave 
nemôžeme trénovať a súťažiť. Pozor, s potom sa strácajú aj vitamíny B-komplexu a C 
vitamín. Aj tieto je potrebné nahradiť. Chuťové látky, káva, čokoláda, čaj a pod. (tab. 
4), ktoré prijímame počas pretekov, si musíme odskúšať na mieste (v Pekingu) 
v tréningoch, lebo reakcia môže byť iná, ako doma. Voda a potraviny môžu obsahovať 
v Pekingu pre Európana nezvyčajné choroboplodné zárodky. Je potrebná zvýšená opa-
trnosť.  
Keďže prechod do iných časových pásiem je dnes veľmi častý a samozrejmý, nie len pri 
veľkých podujatiach ako sú Olympijské hry a MS, ale aj pri menších podujatiach mali 
by poznatky o urýchlení adaptácie na rozdiel časového pásma ovládať všetci zaintere-
sovaní! Poznatky by sa mali odovzdávať formou publikácií ale aj na školeniach či do-
školeniach trénerov a organizačných pracovníkov, na konferenciách a aktívoch a pod. 
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DIDAKTICKÉ DETERMINANTY HERNÍCH 
POHYBOVÝCH AKTIVIT 
(aplikace her mezi mentálně retardovanými) 

 
Jan Křiček 

FTVS UK Praha 
 
Úvod 
Pohybové a sportovní aktivitě zdravotně postižených se v současnosti otevírá  celkově 
stále větší prostor. Zvyšuje se pochopení a společenská vstřícnost pro sportovní aktivity 
této sub populace, zvyšuje se interes o její funkčnost, zjišťuje se také její odezva mezi 
handicapovanými. Sledování těchto dopadů se v současnosti již také neomezuje pouze 
na zdravotně medicínské aspekty, ale ve smyslu společenské integrace se rozšiřuje na 
oblast psychosociální. 
  
Problematika 
Potvrzením této společenské orientace jsou opakovaně prováděná hodnocení volno 
časových aktivit mezi zdravotně postiženými. Potměšil (1998) uvádí, že potřeba souná-
ležitosti vyjádřená např. komunikací, seberealizací, porozuměním, setkávání se 
s přáteli, seberalizací jsou hodnotami, které handicapovaní na pohybových aktivitách 
nejvíce oceňují. Sociologické studie prováděné v této oblasti dále potvrzují, že nejvíce 
socializačních a integračních příležitostí, při sledování těchto hodnot, poskytují aktivity 
se skupinovou dynamikou, zejména hry a aktivity s herním obsahem. Tyto aktivity 
podle Hoška (1997) nejlépe odpovídají lidské potřebě afiliace, potřebě sounáležitosti a 
lidské identifikace. Navíc tyto aktivity produkují intenzivní prožitky spojené s radostí, 
štěstím a emocionalitou. V prostředí handicapovaných se hry tak prezentují jako poly-
funkční činitel, který svou pohybovou a emoční prosperitou pozitivně ovlivňuje osob-
nost handicapovaného jedince a z hlediska psychofyzického a resocializačního kom-
plexně přispívá ke kvalitě jeho života. Hry jsou zároveň prostorem připravenosti a akti-
vizace jedince na plnění úloh  a rolí v nestandardních a proměnlivých podmínkách 
(Dobrý 1988). 
Přes svá zřetelná pozitiva zůstávají hry z hlediska jejich využívání, zejména v prostředí 
mentálně handicapovaných, stále za očekáváním. Příčinami jsou především skutečnos-
ti, že mentálně retardovaní oproti osobám s jiným postižením jsou veřejností nejhůře 
akceptováni, osvěta v této oblasti není na dostatečné úrovni včetně odborné úrovně 
personální. Na  společenském standardu akceptace mentálně retardovaných se podílejí 
dále jisté zvláštnosti a specifika spojená s tímto handicapem.  
Mentální retardace- oligofrenie je podle Vágnerové (1999) souhrnné označení vrozené-
ho defektu rozumových schopností, vyjádřeného jako neschopnost dosáhnout odpoví-
dajícího stupně intelektového vývoje. Kvapilík (1990) mentální retardaci neoznačuje 
jako nemoc, jde spíše o stav  nižší intelektové úrovně, obvykle doprovázený poruchami 
adaptace a nižší schopnosti orientace, ve většině případů spojených s výrazným oslabe-
ním somatickým. Tito jedinci bývají obvykle celkově pasivnější, jsou závislejší na 
zprostředkování informací prostřednictvím intaktních osob. Mentálně retardovaní se 
vyznačují ve většině velmi nízkou úrovní pohybové aktivity,  potřeby a motivy 
k činnosti však mají obdobné jako osoby zdravé. S využitím těchto poznatků lze cíleně 
zaměřenými postupy, jak dokumentuje celá řada medicínských studií, celkový stav 
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handicapovaných pozitivně ovlivňovat a progresivně jej měnit. Především variabilní 
prostředí které je obklopuje, také hry, aktivizuje jejich myšlení, vede je k samostatné-
mu řešení úkolů a zlepšuje jejich seberealizaci. 
 
Cíl 
Obsah příspěvku nepřestavuje výčet odchylek, zvláštností a specifik.Vzhledem k tomu, 
že herní aktivity mentálně retardovaných kopírují v základní formě hry zdravé populace, 
cílem příspěvku je naznačit předpoklady aplikace těchto aktivit v daném prostředí a 
ozřejmit determinanty didaktických postupů zohledňující handicap a potenciál postiže-
ného. 
 
Předpoklady aplikace herních aktivit mentálně retardovaných 
Podobě jako u zdravé populace, vzhledem k shodnému charakteru užitých her, se také 
v prostředí zdravotně handicapovaných opíráme o atributy binárního charakteru vyučo-
vacího (tréninkového) procesu determinované vztahem subjektů učitel (trenér, lektor) – 
žák (postižený jedinec). Jedná se o proces takového charakteru vyhovující podle Dobré-
ho (1988) jak obecným didaktickým kriteriím kladených na každý didaktický proces 
spojený se s daným školským zařízením, tak speciálním kriteriím v kontextu  rozvoje 
jedince a jeho herního výkonu. V rovině praxe jde o takovou konfiguraci učebních 
podmínek kde dochází k souběžnému rozvoji a kultivaci jedince z hlediska jeho herního 
výkonu a k činnostní zprostředkovatelnosti jeho rozvoje. 
Jedním z předpokladů cílů spojených s výše prezentovaným vyučovacím procesem je 
požadavek souladu rozvoje a kultivace herního výkonu s požadavky významově sociál-
ními, vyjádřené sociálními kategoriemi. Zohledněním k obtížnosti jejich realizace 
v kontextu prostředí, konstrukce těchto cílů včetně jejich formulace musí být prezento-
vána v termínech, které handicapovaný chápe, kterým rozumí a které se vztahují, resp. 
navazují k  jeho  dřívějším prakticko dovednostním zkušenostem. Obsahové těžiště vy-
učovacího (tréninkového) procesu se v daném prostředí přesunuje více na úroveň do-
vednostní způsobilosti handicapovaného v relativní souběžnosti zvyšování jeho herního 
výkonu.  Determinantou zvyšování dovednostní úrovně je rovnoměrné, vyrovnané vyu-
žívání nespecifických a specifických pohybových prostředků (v relativně obráceném 
poměru než v prostředí zdravých).  V kontextu této rovnoměrnosti je kladen zejména 
důraz na pochopení významu a smyslu nácviku činností jedincem. Preference a upřed-
nostnění tendence nácviku ve vyučovacím procesu, s ohledem k celkově nižší úrovni 
postiženého, představuje další determinantu úspěšnosti aplikace her v daném prostředí. 
S ohledem k tendenci praktikované  v současné didaktice sportovních her, „integrita 
utkání a tréninku“(Velenský 1994), představuje dominance nácviku v tréninku her han-
dicapovaných osob výraznou didaktickou diferenci od postupů uplatňovaných u zdra-
vých jedinců. 
Při zajišťování předpokladů optimální realizace herních aktivit a her v prostředí mentál-
ně retardovaných se opíráme o atributy didaktiky školní tělesné výchovy, především o 
posílení role učitele (trenéra). Tento sémanticko procesní přesun zde neznamená potla-
čení obsahového významu učiva, neboť edukační efekt se prostřednictvím učební čin-
nosti a působnosti učitele realizuje jednáním (chováním) jedince. Profilově kvalifikova-
ná role učitele je zde zvýrazněna a jak potvrzuje didaktická praxe je nezastupitelná. Ne-
jedná se pouze o profesní „akademičnost“ učitele (Rychtecký 2000), ale o naplnění 
premisy celospolečenské smysluplnosti jeho práce směrem k handicapovaným. Premi-
sou úspěšnosti učitele a parciální determinantou jeho práce je dále chápání mentálně 
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retardovaného v jeho funkční jednotě, celistvosti a odpovídající rovnováze, respektová-
ní jeho celkově nižší funkční a mentální disponovanosti včetně jeho nižší adaptability 
sociální. 
Předpokladem didaktické úspěšnosti herních aktivit mezi postiženými je vytváření při-
rozeného prostředí odpovídajícího motorickým, kognitivním, citovým a sociálním reak-
cím handicapovaného. K tomu lze přiřadit vytváření příznivého sociálního klimatu, jako 
výsledku didaktické interakce na straně jedné, interpersonální percepce a míry partici-
pace na činnosti skupiny (týmu) na straně druhé. Tvorby uvedeného prostředí se účastní 
optimální uspořádání učebních podmínek a vnějších situací včetně jejich simplifikace a 
obsah herních aktivit. Mezi relevantní faktory ovlivňující didaktickou úspěšnost her 
dále řadíme přirozenou motivaci. V kontextu s motivací také zde je zvýrazněno, s ohle-
dem na intelektovou úroveň  retardovaných , pochopení nácviku činností a účelnosti 
jeho provádění. Utváření motivace představuje tak v daném prostředí prostřednictvím 
učení,  pohybového zdokonalování, zvyšováním výkonnosti a vzájemného kontaktu 
relevantní postulát nejen k ovlivnění vztahu k provozované herní činnosti, ale též 
k ovlivnění aktivity celkové, resp. aktivizace osobnosti postiženého jedince. 
 
Závěr 
Pohybová aktivita a sportovní činnost jsou pro mentálně retardovaného jedince velmi 
důležité komponenty, které pozitivně ovlivňují kvalitu jeho života. Herní aktivity a zej-
ména hry  jsou komplexním potenciálem, který se vedle svého edukačního dopadu na 
osobnost handicapovaného může kvalitativně přispívat k limitaci jeho somato psychické 
včetně intelektuální indisponovanosti. Domníváme se, že k zvýšení účinnosti  her v 
tomto specifickém prostředí mohou přispět i výše prezentované didaktické determinan-
ty. Respektování těchto didaktických předpokladů ze strany učitele představuje záruku 
jak vyšší efektivity vyučování a tréninku, tak pozitivní reflexe her handicapovanými 
jedinci.  
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Summary 
 
Sports activities in mentally retarded individuals have been attracting more attention in 
today’s  society. Especially games are presented as polyfunctional factor with complex 
influence on a pronality of a mentally retarded individual. Mental handicap, usually 
accompanied by lowered somatic functions is fairly specific and differs in games appli-
cation in determined environment. Active knowledge of these specific features and 
respect to them represents a certain platform of adequacy an effectiveness of plays in 
retarded individuals. 
 
Key words: playing physical exercises, games, disability, mental retardation 
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ÚPOLY A HRY 

 
Zdenko Reguli 

Fakulta sportovních studií 
Masarykova univerzita v Brně 

 
Anotácia: Teoretický článok uvádza do vzťahu hry a úpoly. Ako prienik vznikajú úpo-
lové hry, ktoré dnes majú význam nielen v telesnej výchove, ale aj ako súčasť príprav-
ných cvičení v rôznych športových hrách. 
 
Kľúčové slová: úpoly, systematika úpolov, hry, pohybové hry, úpolové hry, úpoly 
v športových hrách 
 
 
Vzhľadom k tomu, že sa v rôznych systematikách úpolov objavuje aj kategória úpolové 
hry (Pavlíček, 1953, Roubíček, 1980, 1984, Fojtík, 1984, 1990, Ďurech, 2000, 2003 a 
ďalší), ako aj k tomu, že cvičenia s charakterom úpolov môžeme nájsť i v neprebernom 
množstve tradičných ľudových hier i v moderne ponímaných pohybových hrách pre 
mládež, považujeme za nutné upresniť vzťah pohybových hier a úpolov. 
Vymedziť spomedzi pohybových hier úpolové nie je jednoduché, ak je to vôbec možné. 
Napríklad hru naháňačka v klasickom poňatí, keď jeden z cvičencov naháňa ostatných 
a dotykom odovzdáva úlohu naháňať, zjavne nemôžeme nazvať úpolovým cvičením. 
Avšak malá obmena tejto hry, napríklad s určením úchopu, používaného v úpoloch má 
v konečnej fáze charakter úpolov, má k úpolom zjavný vzťah a tak ju oprávnene môže-
me nazvať úpolovým cvičením. Podobne dotyk v naháňačke nemá iný význam ako sig-
nál, ale cvičenie, pri ktorom sa má cvičenec dotknúť partnera určitou technikou 
z úpolových športov (alebo určitého miesta na partnerovom tele), je príprava pre úpolo-
vý šport. 
Aj mnohé športové hry majú veľmi úzky vzťah k úpolom. Napríklad futbal v jeho ra-
ných formách, zachovaný ako americké, anglické a austrálske ragby, pozostáva z celého 
radu úpolových činností (Sommer, 2003). Zjednodušené formy ragby bývajú uvádzané 
ako úpolové hry. Niektoré práce Ďurecha (Ďurech – Tóth, 2002, Ďurech, 2001) sú pria-
mou aplikáciou úpolov a ich didaktiky pre zlepšenie herných činností, napríklad 
v basketbale a hokeji. Je nutné podotknúť, že mnohé zo športových hier nijaký priamy 
vzťah s úpolmi nemajú, kontakt s protihráčom je zakázaný, v niektorých sú dokonca 
oddelení technickým zariadením (sieťou), napríklad vo volejbale a tenise. Tak či tak, aj 
obranná činnosť v úpoloch je zameraná na to, aby súper nedosiahol kontakt. V mnohých 
nekontaktných športových hrách je využívaná základná úpolová technika (napríklad 
pádová technika). 
Medzi úpolmi, presnejšie cvičeniami v prípravných úpoloch a športovými hrami teda 
existuje prienik. Niektoré športové hry majú, až na cieľ, takmer všetky znaky totožné so 
znakmi v úpoloch, iné športové hry úpolové činnosti viac alebo menej využívajú 
a nakoniec existujú športové hry, v ktorých sú úpolové činnosti pravidlami úplne zaká-
zané, alebo k nim z technických dôvodov nemôže dôjsť.  
Rozdiel v úpoloch a športových hrách využívajúcich úpolové činnosti je v cieli pohybo-
vej činnosti. V úpoloch je cieľom prekonať partnera vo fyzickom kontakte, v športo-
vých hrách je to manipulácia s loptou, pukom a podobne. Napríklad v už spomínanom 
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rugby – ako cvičenie v úpoloch sa používa pre rozvoj úpolových zručností udržať part-
nera, respektíve dostať sa z držania, udržať loptu, respektíve ju vybojovať a podobne. 
Uloženie lopty za métu je len motivačným prvkom. Naopak v ragby ako športovej hre je 
cieľom položiť loptu za métu. Úpolové činnosti sú len prostriedkom umožňujúcim na-
plnenie tohto cieľa. 
Úpolové športy, ani sebaobranu ako komplexné sústavy úpolových činností nemôžeme 
nazvať hrou. Možný vzťah základných, prípravných úpolov a pohybových hier by sme 
mohli zhrnúť do troch alternatív: 
 

1. Všetky prípravné úpoly sú pohybovými hrami. 
Prípravné úpoly sú hrou. Z definícií pohybových hier, i hier ako takých 
vyplýva, že všetky pohybové cvičenia s riešením určitej pohybovej ú-
lohy sú hrou. Môžu sa vykonávať nielen vo dvojiciach, ale aj 
v skupinách, ba dokonca aj ako hra jednotlivcov. Učebnice pohybo-
vých hier vnímajú všetky cvičenia, ktoré sa v systéme úpolov zaraďujú 
do prípravných úpolov, ako úpolové hry (Zapletal, 1973, Rovný – 
Zdeněk, 1982, Zdeněk, 1984, Mačura – Mačura, 2001 a ďalší). 

 
2. Len niektoré prípravné úpoly sú pohybovými hrami (alebo sú len 

niekedy) (Roubíček, 1984, 1980, Fojtík, 1984, 1990, Ďurech, 2000 
a ďalší). 

a) Sú to tie prípravné úpoly, ktoré sa cvičia v skupine a to keď sa 
viacero cvičencov súčasne zúčastňuje na jednej pohybovej úpolo-
vej úlohe alebo keď ide o úpolové cvičenia dvojíc, ale víťazstvá, 
či bodové ohodnotenie sa pripočítava k materskému družstvu. 
Hra tu vystupuje ako prostriedok cvičenia úpolov. 

b) Sú to tie prípravné úpoly, ktorých vonkajším cieľom je zábava, 
rozptýlenie (skutočný cieľ môže byť, pochopiteľne celkom inde). 
Hra sa tu stáva formou cvičenia. 

 
3. Nijaké prípravné úpoly nie sú pohybovými hrami. 

Úpoly nie sú hrou. Nie je v nich zábavný prvok. Vyvinuli sa z boja 
a ich podstata tkvie v boji človeka s človekom, i keď niekedy fiktív-
nom na súťažiach podľa umelých pravidiel, v zostavách, tieňovom boji 
a podobne. Niektoré prípravné úpoly sú pre konkrétne úpolové športy 
nevyhnutnou prípravou. Necvičia sa pre radosť, ale pre benefit 
v podobe rozvoja úpolových predpokladov. 

 
Najväčší rozdiel v pohľade na úpolové cvičenia vo vzťahu k hrám sa dá vnímať 
s ohľadom na cieľovú skupinu. Pri cvičení v telesnej výchove detí predškolského 
i školského veku a mládeže, i pri cvičení vo voľnočasových športových aktivitách sú 
prípravné úpoly a pravdepodobne aj cvičené prvky úpolových športov hrou. Pre cieľové 
skupiny, ktoré využívajú iba prípravné úpoly, bez plánu obsiahnuť niektorý z úpolových 
systémov, či sebaobranu, sú úpoly len zábavným, i keď užitočným spestrením pohybo-
vých aktivít. 
Ak pozeráme na prípravné úpoly z hľadiska praktikantov niektorého úpolového športu, 
či sebaobrany, nie sú a nemôžu byť hrou, aj keď niekedy, najmä u mladších cvičencov, 
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herné a zábavnejšie vykonávanie základných úpolových cvičení môže byť najmä 
z didaktických dôvodov užitočné. 
Mazal (1990, s. 10) charakterizuje pohybovú hru úzko ako „výchovne zameranú, uve-
domelo organizovanú kolektívnu súťažnú činnosť aspoň dvoch strán, vyplývajúcu 
z dopredu dohodnutého námetu a pravidiel v účelný, súvislý a uzavretý dej.“ 
Úpolové hry ale nechápeme ako súčasť systematiky úpolov (Reguli, 2005a). Prípravné 
úpoly sa však dajú vykonávať aj ako hra. Úpolovú hru teda definujeme ako zábavnú, 
zväčša súťaživú formu cvičenia základných úpolov. Nasledujúci obrázok znázorňuje 
vzťah úpolov (prípravných úpolov) a pohybových hier. 

Obr. 1: Priestorové vzťahy prípravných úpolov a pohybových hier 
 

 
Úpolové hry tvoria prienik medzi prípravnými úpolmi a pohybovými hrami. Iba vtedy 
sú však základné úpoly súčasťou pohybových hier, keď ich vonkajším cieľom je zába-
va, rozptýlenie. Ako dokazuje Bartík (1999, 2000), úpoly sa tak môžu stať kvalitným 
telovýchovným prostriedkom aj pre deti mladšieho školského veku. Zábavnosť je v 
úpolových hrách hlavným znakom, podobne ako aj v ostatných hrách. Niektoré športo-
vé hry (ako zvláštna skupina sofistikovanejších pohybových hier) obsahujú väčšie (na-
príklad rôzne druhy rugby, hokej), či menšie (napríklad volejbal) množstvo úpolových 
prvkov, teda takých, kde sa protihráč prekonáva v priamom kontakte s ním. Prípravné 
úpoly sú len časťou technických prostriedkov v nich.  
Športové hry môžu a mali by z úpolov čerpať, najmä s ohľadom na to, že sa k nám 
v posledných pätnástich rokoch dostali rôzne nové, predtým málo známe úpolové športy 
(Reguli, 2005b), takže určitá obmedzenosť v minulosti dnes už nie je prekážkou. Ďal-
ším dôvodom je aj to, že vzhľadom na snahu priblížiť sa k divákom, snahu o zatraktív-
nenie športových hier je nesporná tendencia o zrýchlenie hry a prejav väčšej bojovnosti. 
V súčasnosti môžeme vidieť zjavný účinok úpolových prvkov na víťazstvo v športo-
vých hrách. 
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VYUŽITIE TESTOV KINESTETICKO – 
DIFERENCIAČNEJ SCHOPNOSTI  
PRI VÝBERE 10 ROČNÝCH DETÍ  

PRE ŠPORTOVÉ HRY 
 
Marián Vojčík -  Fakulta športu Prešovská univerzita Prešov 
Jozef Rešetár -  Katedra telesnej výchovy – Technická univerzita Košice 
 
Kľúčové slová: športové hry, výber testov,  kinesteticko - diferenciačná schopnosť, 

výber talentov, 10 ročné deti 
 
Rozbor problému 
 
V poslednom období sa logicky zvýšil záujem o koordinačné schopnosti, čo sa prejavilo 
aj v počte publikovaných prác.  
Kinesteticko – diferenciačná schopnosť je jednou z koordinačných schopností  ktorej 
rozvoj má nezastupiteľné miesto v etape športovej predprípravy pre  športové hry. Pre 
jej rozvoj je vhodné senzitívne obdobie detí  zhruba do 9. roku života.  

Približne vo veku10 rokov, výber  talentov v športových hrách prechádza do etapy po-
čiatočnej športovej špecializácie. Aj v tomto období športová prax potrebuje prístupné 
a spoľahlivé diagnostické metódy v podobe  testov diferencovaných podľa veku, pohla-
via a športových cieľov.  Z  uvedených požiadaviek vychádzame v našom príspevku, 
v ktorom predkladáme súbor testov kinesteticko – diferenciačnej schopnosti ktoré by sa 
mohli využiť a j pri výbere talentov pre športové hry. 

 

Cieľ 
Na základe pozorovania priebehu testovania 10 ročných detí, vychádzajúc z ich fyzic-
kých a psychických dispozícii, predložiť  súbor testov kinesteticko – diferenciačnej 
schopnosti, ktoré  možno využiť aj pri výbere talentovanej mládeže v športových hrách. 
 
Úlohy práce 

• Vybrať, upraviť, spresniť, doplniť, či novo vytvoriť, spolu 12 testov – po 4 pre 
každú zo zložiek kinesteticko – diferenciačnej schopnosti (priestorovú, silovú, 
časovú) s presným popisom ich administrácie,. 

• Vybrať skupinu 200 probantov (100 chlapcov a 100 dievčat), ktorí v čase 
testovania budú mať 10 rokov,  

•  Počas predvýskumu, prvého a druhého testovania pozorovať, aké sa vyskytnú 
problémy pri realizácii testov z hľadiska fyzického, psychického 
a organizačného, 

• Na základe získaných poznatkov určiť testy kinesteticko – diferenciačnej 
schopnosti,, ktoré sú vhodné pre 10 ročné deti. 
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Metodika  
Testovania v rokoch 2003-4 sa zúčastnilo 200 žiakov (100 chlapcov a 100 dievčat) zo  
základných škôl v Humennom, Kamenici nad Cirochou, Krásnej nad Hornádom, a Ko-
šíc. 
Testujúce osoby boli poučení učitelia telesnej výchovy, ktorí v troch po sebe idúcich  
kolách meraní (predvýskum, prvé kolo, druhé kolo) získali dostatok praktických skúse-
nosti,  aby mohli kvalifikovane komentovať priebeh jednotlivých testov. 
Bola zdôraznená potreba presného, dôsledného a zrozumiteľného vysvetlenia testov, 
primerane veku testovaných detí. 
Pripomíname, že testy boli použité aj v širšie koncipovanom grantovom výskume Štan-
dardizácia testov koordinačných schopností, ktorého výsledky budú zverejnené.  Tu sa 
opierame len o skúsenosti získane pri realizácii a pozorovaní testovania. 
 
Popis testov 
 
Priestorová zložka 
l. Zachytávanie zavesenej loptičky. (Měkota – Blahuš, 1983) 
Pomôcky sú plastikový pohár s priemerom 6, 5 cm na 40 cm držadle, na ktorom je za-
vesená  na 70 cm šnúrke tenisová loptička. Test sa vykonáva v stoji. Testovaný dominu-
júcou rukou nadhadzuje visiacu loptičku  a snaží sa ju do pohára trafiť. Po dvoch cvič-
ných pokusoch vykonáva 10 započítavaných pokusov. Ráta sa  počet trafených loptičiek 
z 10 pokusov. Pri tomto teste je dôležité  správne vyhotovenie technického zariadenia.  

2. Odhad vzdialenosti. (Kollárovits – Gerháth, 1993) 
Pomôcky sú pravítko a lavica  (školská). Testovaná osoba (TO) zaujme východiskovú 
polohu v stoji vzpriamene, s preferovanou rukou v miernom zapažení. Po lavici, ktorá je 
vo výške ruky zvesenej paže bez vizuálnej kontroly robí TO rukou čiaru po prekážkami 
ohraničenom 50 cm úseku. Nácvik opakuje 3 x a zapamätá si tento pohyb. Prekážka sa 
zruší a TO  sa bude snažiť 3 x opakovať tento 5O centimetrový pohyb  bez vizuálnej 
kontroly. TO znovu zaujme východiskovú polohu  postup sa bude opakovať, ale 
s požiadavkou odhadnúť polovičnú, t. j. 25 cm vzdialenosť 

Výsledkom je najlepší pokus odhadu 50 cm a 25 cm. Dôležité je aby TO vizuálne ne-
mohla kontrolovať pohyb svojej ruky.  

3. Odhad priestoru. 
Pomôckami sú 100 cm celuloidové pravítko na ktorom je mierka v cm. Pravítko sa za-
tlačí do pravouhlého rohu miestnosti tak aby tvorilo časť oblúka predpokladaného kruhu 
a aby značka 50 cm smerovala  presne do rohu. TO stojí  pred rohom a teda aj oblúkom 
tak, že predpažená paža smeruje priamo do rohu, teda na značku 50 cm. Pri zrakovej 
kontrole vykoná obrat o 360 stupňov tak, že paža opäť smeruje do rohu teda na značku 
50 cm. Potom bez zrakovej kontroly opakuje to isté 3 x  a snaží sa zastaviť ruku  
v momente keď predpokladá, že  smeruje na značku 50 cm.. Meria a zaznamenáva sa 
odchýlka od stredu. Výsledkom je najlepší výsledok, t. j. najmenšia odchýlka od čiary.  

4. Odhad krokov 
Pomôckami sú krieda,  3 m dlhé zvinovacie kovové pásmo. Na podlahu sa narysuje 
štartová čiara. Od nej v smere pohybu vo vzdialenosti 30 a 60 cm ďalšie čiary. TO sa 
postaví tesne za štartovú čiaru a pri zrakovej kontrole urobí 2 kroky tak, aby špičkami 
nôh bola čo najbližšie k čiaram vzdialeným 30 a 60 cm. Potom vykoná 3 započítavané 
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Metodika  
Testovania v rokoch 2003-4 sa zúčastnilo 200 žiakov (100 chlapcov a 100 dievčat) zo  
základných škôl v Humennom, Kamenici nad Cirochou, Krásnej nad Hornádom, a Ko-
šíc. 
Testujúce osoby boli poučení učitelia telesnej výchovy, ktorí v troch po sebe idúcich  
kolách meraní (predvýskum, prvé kolo, druhé kolo) získali dostatok praktických skúse-
nosti,  aby mohli kvalifikovane komentovať priebeh jednotlivých testov. 
Bola zdôraznená potreba presného, dôsledného a zrozumiteľného vysvetlenia testov, 
primerane veku testovaných detí. 
Pripomíname, že testy boli použité aj v širšie koncipovanom grantovom výskume Štan-
dardizácia testov koordinačných schopností, ktorého výsledky budú zverejnené.  Tu sa 
opierame len o skúsenosti získane pri realizácii a pozorovaní testovania. 
 
Popis testov 
 
Priestorová zložka 
l. Zachytávanie zavesenej loptičky. (Měkota – Blahuš, 1983) 
Pomôcky sú plastikový pohár s priemerom 6, 5 cm na 40 cm držadle, na ktorom je za-
vesená  na 70 cm šnúrke tenisová loptička. Test sa vykonáva v stoji. Testovaný dominu-
júcou rukou nadhadzuje visiacu loptičku  a snaží sa ju do pohára trafiť. Po dvoch cvič-
ných pokusoch vykonáva 10 započítavaných pokusov. Ráta sa  počet trafených loptičiek 
z 10 pokusov. Pri tomto teste je dôležité  správne vyhotovenie technického zariadenia.  

2. Odhad vzdialenosti. (Kollárovits – Gerháth, 1993) 
Pomôcky sú pravítko a lavica  (školská). Testovaná osoba (TO) zaujme východiskovú 
polohu v stoji vzpriamene, s preferovanou rukou v miernom zapažení. Po lavici, ktorá je 
vo výške ruky zvesenej paže bez vizuálnej kontroly robí TO rukou čiaru po prekážkami 
ohraničenom 50 cm úseku. Nácvik opakuje 3 x a zapamätá si tento pohyb. Prekážka sa 
zruší a TO  sa bude snažiť 3 x opakovať tento 5O centimetrový pohyb  bez vizuálnej 
kontroly. TO znovu zaujme východiskovú polohu  postup sa bude opakovať, ale 
s požiadavkou odhadnúť polovičnú, t. j. 25 cm vzdialenosť 

Výsledkom je najlepší pokus odhadu 50 cm a 25 cm. Dôležité je aby TO vizuálne ne-
mohla kontrolovať pohyb svojej ruky.  

3. Odhad priestoru. 
Pomôckami sú 100 cm celuloidové pravítko na ktorom je mierka v cm. Pravítko sa za-
tlačí do pravouhlého rohu miestnosti tak aby tvorilo časť oblúka predpokladaného kruhu 
a aby značka 50 cm smerovala  presne do rohu. TO stojí  pred rohom a teda aj oblúkom 
tak, že predpažená paža smeruje priamo do rohu, teda na značku 50 cm. Pri zrakovej 
kontrole vykoná obrat o 360 stupňov tak, že paža opäť smeruje do rohu teda na značku 
50 cm. Potom bez zrakovej kontroly opakuje to isté 3 x  a snaží sa zastaviť ruku  
v momente keď predpokladá, že  smeruje na značku 50 cm.. Meria a zaznamenáva sa 
odchýlka od stredu. Výsledkom je najlepší výsledok, t. j. najmenšia odchýlka od čiary.  

4. Odhad krokov 
Pomôckami sú krieda,  3 m dlhé zvinovacie kovové pásmo. Na podlahu sa narysuje 
štartová čiara. Od nej v smere pohybu vo vzdialenosti 30 a 60 cm ďalšie čiary. TO sa 
postaví tesne za štartovú čiaru a pri zrakovej kontrole urobí 2 kroky tak, aby špičkami 
nôh bola čo najbližšie k čiaram vzdialeným 30 a 60 cm. Potom vykoná 3 započítavané 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3 
 

 
42

pokusy, ale bez zrakovej kontroly. Po každom pokuse sa môže naň pozrieť. Zazname-
náva sa súčet najmenších odchýlok pravej a ľavej nohy.  
 
Silová zložka 
5. Ručná dynamometria - 50 % z maxima,  (Hirtz, 1985) 
Pomôckou je ručný dynamometer. TO  v sede preferovanou rukou vystretou v lakti u-
chopí rukoväť dynamometra (palec ruky oproti opore, prsty uchopia pohyblivú hrazdič-
ku) tak, aby stisky sa mohli vykonať nasledovne: 1. pokus – stisk maximálnou silou – 
testovaná osoba je informovaná o veľkosti sily. 2. pokus – odhad polovičnej sily 
z osobného maxima – TO je informovaná o výsledku.  3. pokus – TO vykoná korekciu 
s upozornením na zapamätanie si tejto sily – TO nedostáva informáciu. 4. -7. pokus – 
reprodukcia sily zapamätanej z 3. pokusu. Zaznamenávajú sa hodnoty s presnosťou na 1 
kg. Testovým výsledkom je najlepší pokus odhadnutej polovičnej sily z maxima.  

6. Skok do diaľky znožmo na presnosť 50 % z maxima (Šimonek, l994) 
Pomôckami sú meracie pásmo a krieda.  Všetky testované osoby približne rovnakej 
výkonnosti vykonajú maximálnou silou skok do diaľky z miesta. Vypočíta sa priemer 
a z neho polovičná hodnota, ktorá sa čiarou vyznačí na podlahu. TO pri vizuálnej kon-
trole 3 x  sa snaží skočiť tak, aby päty boli čo najbližšie pri vyznačenej čiare. Potom 
pokus opakuje 3 x bez vizuálnej kontroly. Testovým výsledkom je najlepší pokus so 
zatvorenými očami.  

7. Hod tenisovej loptičky na presnosť (Ljach, 1988) 
Pomôckami sú tenisová loptička, terč – s priemerom 10 cm, výška 2 cm, okolo terča 
nakreslené kruhy v 10 cm  vzdialenostiach. Zo sedu roznožmo hádže TO postupne 5 x 
na horizontálny terč vo vzdialenosti 50 % z maxima. Zaznamenávajú sa odchýlky od 
stredu terča.  

8. Skok na cieľ z vyvýšeného miesta. (Hirtz, 1985) 
Pomôckami sú švédska debna, žinenka, krieda. TO stojí na debne vysokej 90 cm 
a zoskakuje znožmo na žinenku, na ktorej je kriedou nakreslená čiara vo vzdialenosti 
100 cm od úpätia debny. V dvoch pokusoch sa TO snaží dopadnúť pätami čo najbližšie 
k čiare.  Pre starších probandov  (nad 15 rokov) sa odporúča zvýšenie výšky na 110 cm 
a dĺžky na 150 cm.  Zaznamenáva sa lepší z dvoch pokusov.  
 
Časová zložka 
9. Odhad času  5 sekúnd  pomocou stopiek (Komárik, 1987) 
Pomôckou sú digitálne stopky.  TO si najprv pri zrakovej kontrole vyskúša zastaviť 
stopky presne na úrovni 5 sekúnd. To isté zopakuje bez zrakovej kontroly, pričom sa 
snaží zastaviť stopky čo najpresnejšie na značke 5 sekúnd.  Meria sa odchýlka od 5 se-
kúnd s presnosťou na stotiny sekundy.  

10. Odhad času  10 sekúnd  pomocou stopiek (Kollárovits – Gerhát 1993) 
Pomôckami sú digitálne stopky. TO pri vizuálnej kontrole odmeria na stopkách čas 10 
sekúnd. To isté sa snaží zopakovať bez zrakovej kontroly so snahou zastaviť stopky čo 
najpresnejšie na úrovni 10 sekúnd. Maria sa odchýlka od 10 sekúnd s presnosťou na 
stotiny sekundy.  

11. Odhad polovice času z 10 sekúnd  
Pomôckou sú elektronické stopky so samostatným vypínačom. TO bez zrakovej 
a sluchovej kontroly sa snaží odhadnúť časový úsek   10 sekúnd.  Následne odhaduje 
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polovičný čas z tohto nameraného úseku. Za kritérium potom neberieme presný name-
raný čas  10 sek. a potom 5 sek. ale odhad presnej polovice z prvej odhadnutej približne 
10 sekundovej hodnoty. Celý takýto cyklus opakujeme 3 x za sebou. Testovaným vý-
sledkom je najlepší odhad polovice času.  

12. Odhad polovice času zvukového signálu.  
Pomôckami sú stopky, CD prehrávač s nahrávkou zvukového signálu. TO bude počuť 
zvukový signál časovej dĺžky 10 sekúnd a pri zrakovej a sluchovej kontrole spustí 
a zastaví stopky spolu so signálom. Následne má bez zrakovej a sluchovej kontroly od-
hadnúť polovicu tohto času. Meria sa odchýlka od odhadovaného polovičného času 
s presnosťou na stotiny sekundy.  
  
Diskusia 
Už počas výskumu bolo zjavné, že nie všetkých  12 testov bolo vhodných pre 10 ročné 
deti. (Tieto testy boli použité aj pre 14,17 a 20 ročných). 
Pri teste „Zachytávanie zavesenej loptičky“ sa prejavila detská nesústredenosť a prch-
kosť, takže počet úspešných pokusov bolo málo aj to náhodných.  Test „Odhadu vzdia-
lenosti“ bol pre chlapcov aj dievčatá nezaujímavý a preto k ním pristupovali ľahkováž-
ne a nekoncentrovane. Z testov priestorovej zložky sa ako najvodnejší pre 10 ročné deti 
javil test  „Odhadu krokov“. 
Na testy silovej zložky vplýva rozdielna silová schopnosť u chlapcov a dievčat v tomto 
veku. Touto skutočnosťou môžeme zdôvodniť fakt, že pre 10 ročné deti oboch pohlaví 
z tejto zložky sa  hodí len test „Hod tenisovej loptičky na presnosť“ a pre dievčatá ešte 
test „Skok do diaľky znožmo na presnosť.“  

Pri testoch časovej zložky kinesteticko – diferenciačnej schopnosti sa prejavili najväčšie 
rozdiely medzi chlapcami a dievčatami. Trpezlivosť a sústredenosť sprevádzali výkony 
dievčat, kým chlapci stláčali stopky náhodne. Z tejto zložky preto pre chlapcov nie je 
vhodný ani jeden test, kým u dievčat možno použiť testy „Odhadu 10 sekúnd“ a „Odha-
du 5 sekúnd.“ 
 
Záver 
Vychádzajúc z pozorovania priebehu testovania konštatujeme, že z 12 hore uvedených 
testov sa na základe fyzickej a psychickej úrovne pre 10 ročné deti hodia testy: 
 
Z priestorovej zložky test č. 4 – Odhad krokov. 
Zo silovej zložky test   č. 7 – Hod tenisovej loptičky na presnosť  
                             test  č. 6 – Skok do diaľky z miesta na presnosť (len pre dievčatá)  
 Z časovej zložky  test č. 9 – Odhad času 5 sekúnd  (len pre dievčatá)  
                              test č. 10 – Odhad času 10 sekúnd  (len pre dievčatá) 
Pripomíname, že uvedené testy  sú určené pre bežnú populáciu a možno ich využiť aj 
pri výbere talentov pre športové hry v rámci  komplexného posúdenia úrovne koordi-
načných schopností.  
Vo vyšších vekových kategóriách, kde sa už prejaví vplyv športového tréningu javí sa 
potreba  vedeckej aktivity týkajúcej sa štandardizácie testov koordinačných schopnosti 
pre športujúcu mládež a dospelých. 
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Kľúčové slová: biomechanická analýza, basketbal, streľba z výskoku 
 
Anotácia: Príspevok rieši problém biomechanických zákonitostí techniky basketbalovej 
streľby z výskoku. Na základe d´Alembertovho princípu definuje dynamickú rovnováhu 
mikrofáz v prípravnej fáze basketbalovej streľby vo výskoku, v priebehu odrazu a počas 
odhodu lopty. Poskytnutá makroanalytická štúdia predstavuje jednu z možností posúde-
nie niektorých vzťahov medzi systémami tvoriacich streľbu z výskoku. Budúce štúdie 
by mohli poukázať na možné varianty tohto zložitého pohybového aktu. 
 

Úvod 
Streľba z výskoku je jeden z najoptimálnejších spôsobov zakončenia útoku, ak chce 
družstvo získať body. Vyznačuje sa vertikálnym a v niektorých streleckých spôsoboch - 
technikách i oblúkovým stúpaním ťažiska vzad, vpred i v bok a zároveň smerom hore. 
Výskok slúži na odpútanie sa od súpera. Vyššia výška lopty pri odhode umožňuje alter-
natívne sploštiť dráhu letu lopty. Z aspektov analyzátorov umožňuje hráčovi sa uvoľniť 
tak, aby lepšie videl kôš.  
Biomechanická analýza smeruje nielen k poznávaniu samotnej technickej podstaty, ale 
k tvorbe optimálnych biomechanických modelov. 
 

Problém streľby 
Konečná časť útoku súvisí s dopravením lopty do koša. Okrem priameho smečovania - 
zasunutia lopty do koša, sa streľba vykonáva hodom z rôznych smerov voči doske, rôz-
ne vysokými a dlhými oblúkmi, zo zeme i bez dotyku s podlahou – z výskoku. 
Streľba z výskoku tvorí zložitú sústavu pohybov. Vertikálny výskok s odhodom lopty je 
náročným technickým prvkom, na ktorom sa zúčastňuje viacero relatívne samostatných 
systémov. Ich triedenie napomôže rozdeleniu streľby na viacero častí.  
 
Prehľad poznatkov o streľbe z výskoku 
Hartley –Fulton (1971) presne pojednáva o žiadúcej pozícii hlavy basketbalového strel-
ca strieľajúceho z výskoku v momente odhodu lopty. Prílišné predsunutie hlavy alebo 
jej záklon považuje za nežiadúce voči správnej technike úspešnej streľby z výskoku. 
Dlhodobým problémom súvisiacim so streľbou z výskoku je spôsob zastavenia pred 
streľbou.  
Drysdale (1972) na základe experimentálnych sledovaní zaznamenala, že vypustenie 
lopty z ruky pri streľbe z výskoku basketbalistiek sa uskutočňuje pred dosiahnutím 
kulminačného bodu výskoku. 
Higgins (1972) si stanovil cieľ študovať vybrané mechanické faktory, ktoré prispievajú 
k výške vertikálneho výskoku basketbalových hráčov. Porovnaním najnižších a najvy-
šších výskokov každého skúmaného hráča zistil, že zväčšenie rozsahu pohybu ramien 
pri výskoku bolo jedným z podstatných faktorov zvýšenia výskoku. Tu treba skonštato-
vať, že rozsah pohybu v ramennom kĺbe pri basketbalovej streľbe z výskoku je limito-
vaný technikou jednotlivých spôsobov streľby. Z toho vyplýva čiastočná obmedzenosť 
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možnosti uplatňovania tohto poznatku v tréningu a realizácii basketbalovej streľby 
z výskoku v súťažných zápasoch. 
Porovnávaním streľby vo výskoku po zastavení na jednu a po zastavení na dve doby sa 
podrobne zaoberali Penrose-Blanksby (1976). Z výsledkov ich výskumnej práce vyplý-
va, že po zastavení na jednu dobu bol zaznamenaný vyšší vertikálny výskok, s čím súvi-
sí aj vyššia výška bodu vypustenia lopty z rúk v porovnaní so streľbou z výskoku po 
zastavení na dve doby. Pri streľbe po zastavení na jednu dobu hráči mali väčší odhodo-
vý uhol letu lopty, menšie premiestňovanie ťažiska vpred a do strán ako pri streľbe po 
zastavení na dve doby. 
Kerlin (1981) v svojich skúsenostných odporúčaniach pri hľadaní optimalizácie techni-
ky basketbalovej streľby z výskoku prechádza od činnosti nôh pri zastavovaní cez po-
žiadavku, kam má hráč hľadieť, k činnosť ramena, predlaktia a ruky. Zároveň vyjadruje 
potrebu stabilizácie vykonávania streleckého pohybu hlavne v tréningu v nemenných 
podmienkach. 
Martin (1981) poskytuje podrobnú analýzu štyroch fáz streľby z výskoku:  

• prípravná pozícia – statická pozícia, do ktorej sa hráč dostane pred samotnou 
realizáciou streľby,  

• pohybová fáza I – od prípravnej pozície do najnižšieho bodu ťažiska pri streľbe,  
• pohybová fáza II – z najnižšej pozície do momentu vypustenia lopty,  
• follow-through – po vypustení lopty. 

Pri porovnávaní techniky streľby z výskoku úspešných a neúspešných strelcov po uplat-
není regresnej analýzy Yates (1982) konštatuje, že úspešní strelci majú v momente od-
hodu lopty menší uhol v priestore (aj spredu aj zboku) medzi osou streleckej ruky (paža, 
predlaktie, ruka) a vertikálou ako menej úspešní strelci. Väčšia spiatočná rotácia lopty je 
sprievodným javom úspešnej streľby z výskoku v porovnaní s neúspešnou. 
Bašlykov – Golomazov (1985) zistili, že pri úspešných streleckých pokusoch streľby z 
výskoku bolo vystieranie v lakťovom kĺbe výrazne rýchlejšie ako pri neúspešných po-
kusoch. 
Kolektív autorov Janík – Pětivlas – Drásalová (2003) navrhuje konkrétne strelecké cvi-
čenia pre mladých basketbalistov v škole a v klube, ktorými sa vytvárajú základy opti-
málnych biomechanických pohybových štruktúr streľby z výskoku dospelých basketba-
listov. 
Z procesuálneho hľadiska sú zaujímavé práce Argaja (2005) a Horičku (2005). Druhý 
z uvedených autorov navrhuje pomocou špeciálnych plyometrických cvičení zmenu 
štruktúry výskoku basketbalistov, čo priamo ovplyvňuje aj mikrofázy pohybu basketba-
listu pri streľbe z výskoku. Ním navrhnuté cvičenia vychádzajú z biologických vlastnos-
tí svalových vlákien a ich inervácie. Napriek skutočnosti, že práca Argaja (2005) sa 
zaoberá streľbou z miesta konštatujeme, že je možné očakávať istý prenos z streleckých 
pohybových štruktúr, ktoré sa uskutočňujú pri streľbe z miesta a pri streľbe z výskoku. 
Minimálne očakávame výraznú podobnosť štruktúry záverečného pohybu ruky pri sklá-
paní v zápästí pri streľbe z miesta a pri streľbe z výskoku. 
Aj z uvedených týchto štúdií vyplýva, že podstatné pohyby v štruktúre streľby z výsko-
ku sa uskutočňujú v priebehu zastavenia pred vlastným výskokom, počas vzletových 
(stúpajúcich) mikrofáz a pred a počas odhodu lopty. Výskumy dokázali zložitosť tohto 
biomechanického javu a potrebu jeho ďalšieho detailnejšieho skúmania. 
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Biomechanická analýza streľby z výskoku 
Do polohy odrazu sa basketbalista dostáva z rôznych pohybových stavov. Do odrazovej 
polohy sa môže dostať po predchádzajúcom behu rôznej rýchlosti, po zmene smeru, 
po zastavení alebo i z miesta. Všetky tieto biomechanické stavy s rôznou úrovňou hyb-
nosti je potrebné analyzovať zvlášť, pretože ovplyvňujú následné mikrofázy pohybu. 
Na zobrazenom kinograme (obr.1) je prípravná fáza realizovaná doskokom do mierne 
rozkročeného podrepu (m.f.1). Lopta sa nachádza pred stehnami.  
V priebehu tohto pohybu sa mení hybnosť sústavy (basketbalista – lopta) k p0 = m0 x v0 
na p1 = m1 x v1. Doskokom sa amortizuje časť rýchlosti, napne sa pružina svalovej sluč-
ky a lopta je zavedená do polohy, z ktorej začína odhod. Na základe d'Alembertovho 
princípu môžeme dynamickú rovnováhu v týchto mikrofázach zapísať v tomto tvare: 
 

FT+FG+FSV+Fz+Fro=0    (1) 
 
Kde FT je sila trenia, FG sila tiaže, FSV svalová sila, FZ sila zotrvačná a Fro sila reakcie 
opory.  
Zároveň pôsobí moment zotrvačnosti na úrovni centrálneho ťažiska i ťažísk segmentov 
a spôsobuje zvýšenú potrebu svalového úsilia slučky brzdenia.  
Z týchto prípravných mikrofáz basketbalista uskutoční hlavnú fázu streľby – výskok s 
odhodom lopty (m.f. 2-6).  
Pohyb smerom hore vykonávajú svaly svalovej slučky odrazu za súčasného posúvania 
lopty nad hlavu. Držanie lopty je menené na oporu zospodu dominantnou odhodovou 
rukou s rôznymi uhlami ruky. 
Odrazové mikrofázy (2-3) môžeme na základe d'Alembertovho princípu zapísať v tejto 
polohe: 
 

FT+ FSV + FG + Fro + Fz = 0    (2) 
 
Odhodové mikrofázy sú realizované dominantnou pažou. Rýchlosť presunu lopty bola 
menená. V prvých mikrofázach bola rýchlosť presunu lopty zrýchlená vystieraním uhlu 
predkolenie stehno a trup, následne bola zrýchlená pohybom paží po oblúkovej dráhe na 
konečnú polohu pred odhodom. Tu sa pohyb lopty spolu s centrálnym ťažiskom dostal 
do najvyššej polohy výskoku (m.f. 5). Let ťažiska (CT) je brzdený tiažovými silami 
a modifikovaný presunom lopty nad hlavu. V kulminačnej polohe, v ktorej má centrálne 
ťažisko nulovú rýchlosť, pôsobí zotrvačná sila vnútorných orgánov a paže s loptou proti 
tiažovým silám. Telo akoby zostávalo na krátku dobu v rovnakom stave hybnosti. 
V týchto amortizačných mikrofázach dochádza k regulovanému silovému pôsobeniu na 
loptu vystieraním paže a otáčaním tela na opačnú stranu odhodu (m.f. 5-6). 
Basketbalista mení smer pohybu lopty rotačným pohybom trupu, vystieraním paže a 
ruky. Ruka a jej flexia dá posledný impulz i smer lopte. Dynamickú rovnováhu v odho-
dových mikrofázach môžeme zapísať:  
 

Fz + FSV + FT+ + FG = 0    (3) 
 
Vplyvom tiaže a reakčných síl paže sa centrálne ťažisko začne v konečných mikrofá-
zach pohybovať smerom dolu (m.f. 7-10). Doskok nastáva dotykom špičiek nôh na pod-
ložku, následne tlmením zotrvačných a tiažových síl na celých chodidlách do stoja. 
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Záver 
Predložená makroanalytická štúdia predstavuje jednu z možností posúdenia niektorých 
vzťahov medzi systémami tvoriacich streľbu z výskoku. 
Podstatná časť – odhod v kulminácií výskoku, je obtiažna tým, že tu pôsobí pomerne 
veľká sústava síl vo vzájomných synergických vzťahoch. Presnosť pohybu je tak daná 
rovnováhou všetkých systémov, aby výsledný efekt – prechod lopty cez kôš - bol do-
siahnutý. Z uvedeného je zrejmá potreba hlbšej analýzy, ktorá by poukázala i na mikro-
štrukturálne vzťahy, akými sú napríklad kinematika hlavnej fázy, dynamika konečných 
mikrofáz alebo synergia systémov, tvoriacich dané časti a fázy pohybu. 
Následne tvorené modely by mohli poukázať na možné varianty tohto zložitého pohy-
bového aktu. 
 
 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3 
 

 
48

 

Záver 
Predložená makroanalytická štúdia predstavuje jednu z možností posúdenia niektorých 
vzťahov medzi systémami tvoriacich streľbu z výskoku. 
Podstatná časť – odhod v kulminácií výskoku, je obtiažna tým, že tu pôsobí pomerne 
veľká sústava síl vo vzájomných synergických vzťahoch. Presnosť pohybu je tak daná 
rovnováhou všetkých systémov, aby výsledný efekt – prechod lopty cez kôš - bol do-
siahnutý. Z uvedeného je zrejmá potreba hlbšej analýzy, ktorá by poukázala i na mikro-
štrukturálne vzťahy, akými sú napríklad kinematika hlavnej fázy, dynamika konečných 
mikrofáz alebo synergia systémov, tvoriacich dané časti a fázy pohybu. 
Následne tvorené modely by mohli poukázať na možné varianty tohto zložitého pohy-
bového aktu. 
 
 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3 
 

 
49

 

 
         

 

      

 

       

 

 

 
 

 
 

O
br

. 1
 

O
br

. 2
 

O
br

. 3
 

O
br

. 4
 

 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3 
 

 
49

 

 
         

 

      

 

       

 

 

 
 

 
 

O
br

. 1
 

O
br

. 2
 

O
br

. 3
 

O
br

. 4
 

 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3 
 

 
50

 

 

   

 

   

 
 

 
 

 
O

br
. 5

 
O

br
. 6

 
   

   
   

O
br

. 7
 

 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3 
 

 
50

 

 

   

 

   

 
 

 
 

 
O

br
. 5

 
O

br
. 6

 
   

   
   

O
br

. 7
 

 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3 
 

 
51

 

 

   

 
 

           

 

 
 

 
   

   
   

   
   

   
O

br
. 8

 
   

   
  O

br
. 9

 
   

   
O

br
. 1

0 
 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3 
 

 
51

 

 

   

 
 

           

 

 
 

 
   

   
   

   
   

   
O

br
. 8

 
   

   
  O

br
. 9

 
   

   
O

br
. 1

0 
 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3 
 

 
52

 

Zoznam literatúry 
1. Argaj, G.: Nácvik a zdokonaľovanie streľby jednou rukou sponad hlavy z miesta 

v basketbale (I. časť). Športové hry, 10, 2005, č. 2, s. 33-40 a (II. časť) č. 3, s. 2-
7. 

2. Baláž, J. a kol.: Vybrané kapitoly z biomechaniky. 2. vyd. Bratislava, Peter Ma-
čura – PEEM 2005. 

3. Baláž, J.: Biomechanická analýzy telocvičného a športového pohybu pre prax. 
Bratislava, Zborník KTv Sj-STV 2000. s. 10-12. 

4. Bašlykov, I.P. – Golomazov, S.V.: Technika vypolnenija basketboľnovo broska 
pri raznych trebovanijach k jevo prodolžiteľnosti. Teorija i Praktika Fizičeskoj 
Kuľtury, 1985, č.8, s. 10-12. 

5. Drysdale, S.J.: A cinematographic and comparative analysis of the basketball 
jump shot. Dissertation Abstracts International A – Vol 33, 1972/73, č. 12, part 
1, s. 6711. 

6. Hartley, J.W. – Fulton, C.: Mechanical analysis of the jump shot. Athletic Jour-
nal, 51, 1970/71, č. 7, s. 92, 95, 128-129. 

7. Higgins, Ch.R.: An analysis of selected mechanical factors that contribute to 
vertical jumping height of four basketball players. Dissertation Abstracts Inter-
national A – Vol 32, 1971/72, č. 12, part 1/72, s. 6795-6796. 

8. Horička, P.: Plyometrické cvičenia ako prostriedok rozvoja odrazovej výbušnos-
ti v basketbale. Basketbalový tréner 2005. č. 4. s. 37-47. 

9. Janík, Z. – Pětivlas, T. - Drásalová, L.: Nácvik herních činností jednotlivce 
v basketbalu. CD rom a inštruktážna knižka. Brno, Pando – edice pedagogické 
literatury 2003. 24 s. 

10. Kerlin, B.: F.E.E.F.E. Shooting. Athletic Journal, 62, 1981, č. 2, s. 30-31. 
11. Martin, T.: Movement analysis applied to the basketball jump shot. Phys. Educ., 

38, 1971, č. 3, s. 127-133. 
12. Olejár, M. – Baláž, J. – Ryba, J.: Metodológia telesnej výchovy a športu. Kvan-

tifikácia a merania. Hradec Králové, Gaudeamus 1998. 
13. Penrose, T. – Blanksby, B.: Film analysis: Two methods of basketball jump 

shooting techniques by two groups of different ability levels. Australian Journal 
for Health Physical Education and Recreation, March 1976, č. 71, s. 14-23. 

14. Yates, G.: The development of multiple linear regression equations to predict 
accuracy in basketball jump shooting. Proceedings of the international sympo-
sium Biomechanics in Sports. 2nd ed. 1982. Ed. Juris Terauds, Research center 
for sports, Del Mar., San Diego University. s. 103-109. 

 
BIOMECHANICAL ANALYSIS OF BASKETBALL JUMP SHOT 
 
Key words: biomechanical analysis, basketball, jump shot 
 
Summary 
The article shows the biomechanical aspects of basketball jump shot. Dynamic balance 
during the preparation, the take off and the release of the ball is solved on the bases of 
d´ Alembert´s principle. 
Our macro analytic study is one possibility how to evaluate some relations among sys-
tems the jump shot is created from. 
Next research could show the possible variants of this complicated basketball move. 
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ODBORNÁ PRAX 
Z BASKETBALU NA FTVŠ UK 

 
Peter Mačura - Ľubor Tománek 

Katedra hier FTVŠ UK v Bratislave 
 
Abstrakt: Práca sa zaoberá problémom prípravy študentov – budúcich basketbalových 
trénerov na praktické činnosti súvisiace s vedením tréningov a zápasov v priebehu vy-
sokoškolského štúdia. Štúdiom pedagogickej dokumetácie autori práce zistili, že je pot-
rebné doplniť pedagogickú dokumentáciu v zameraní na štúdium predmetu Odborná 
prax špecializácia basketbal. Ďalej navrhujú spektrum družstiev podľa pohlavia veku, 
ktoré by mali hospitovať a vykonávať pomocné činnosti pri vedení a riadení tréningov 
a zápasov. Predmetom ďalších štúdií bude stanovenie konkrétneho študijného programu 
Odborná prax špecializácia basketbal s presným určením nielen hlavných zámerov pre 
jednotlivé semestre, ale aj obsahu jednotlivých týždňov štúdia v semestri. 
 
Kľúčové slová: vysokoškolské štúdium, odborná prax, basketbal 
 
 
Úvod 
 
Študenti pripravujúci sa na povolanie basketbalového trénera absolvujú počas kredito-
vom štúdiu na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave 
predmet Odborná prax. 
V predmete Odborná prax ide o transformáciu teoretických vedomostí osvojených si 
hlavne v priebehu štúdia a praktických skúseností získaných počas hráčskej kariéry 
(Melicher a kol. 2000). Ojedinele sa stáva, že študenti nastupujúci na štúdium predmetu 
už majú skúsenosti z vedenia pedagogického procesu v pozícii krúžkového vedúceho na 
škole alebo tréningového procesu ako asistenti trénera basketbalového družstva. 
 
Cieľ 
 
Cieľom príspevku je prispieť k tvorbe obsahu predmetu Odborná prax v priebehu štúdia 
budúcich basketbalových trénerov na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Ko-
menského v Bratislave 
 
Úlohy 
 

• analyzovať pedagogickú dokumentáciu týkajúcu sa výuky predmetu Odborná 
prax špecializácia basketbal na FTVŠ UK, 

• rozpracovať potenciálny obsah činnosti basketbalových trénerov, 
• navrhnúť opatrenia na zlepšenie obsahu a realizácie výuky tohto predmetu. 

 
Metodika 
 
V  pedagogickej dokumentácii na FTVŠ UK a zverejnených prácach sme vyhľadali 
a analyzovali state týkajúce sa predmetu Odborná prax - špecializácia basketbal. Podľa 
skúseností z jej realizácie sme zadefinovali hlavné oblasti pracovnej náplne basketbalo-
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vých trénerov trénujúcich družstvá na rôznych výkonnostných úrovniach. Porovnali 
sme aj potenciálny obsah činnosti absolventov štúdia trénerského smeru na FTVŠ UK – 
budúcich basketbalových trénerov s obsahom uvažovanej pedagogickej a ostatnej pod-
pornej dokumentácie. 
 
Výsledky 
 
Pedagogická dokumentácia predmetu Odborná prax na FTVŠ UK 
Prostredníctvom vyhľadávania v knižnici, osobnými rozhovormi s prodekanmi a vedú-
cim Kabinetu praxí, v pedagogickej dokumentácii Katedry hier FTVŠ UK sa nám poda-
rilo získať pedagogické dokumentácie týkajúce sa problematiky výuky predmetu Od-
borné praxe všeobecne a sprostredkovane aj predmetu Odborná prax špecializácia bas-
ketbal Melicher 2000, Smernice odbornej praxe FTVŠ UK v Bratislave, Študijný prog-
ram. Akademický rok 2004/2005. Bratislava, FTVŠ UK 2004, Švajda 1999, Švajda – 
Melicher 2002, Švajda 2003, Švajda – Melicher 2003. 
Analýzou horeuvedených zdrojov informácií sme prišli k nasledujúcim súhrnným po-
znatkom: 
Pedagogická dokumentácia presne stanovuje pre prax ciele, rozsah (4 semestre), odpo-
ručené semestre štúdia (3. a 4. ročník štúdia), formy (súvislá, bloková, priebežná), orga-
nizáciu (prihlasovanie sa študentov, termínovník, vypracovanie plánov), pracovnopráv-
ne vzťahy (dohody o vykonanie práce, zarátavanie úväzkov interných učiteľov), definu-
je hlavné pojmy (Kabinet praxe, Metodik odbornej praxe na katedre, Fakultný tréner, 
atď.), rámcový obsah odbornej praxe (Odborná prax I a II – organizačná a trénersko-
metodická problematika športovej prípravy mládeže, Odborná prax III. a IV. - organi-
začná a trénersko-metodická problematika športovej prípravy výkonnostných 
a vrcholových športovcov), práva a povinnosti jednotlivých aktérov odbornej praxe 
(študenti, fakultný tréner, metodik odbornej praxe ...). 
Patričné smernice stanovujú v kreditovom štúdiu vypracovať informačné listy predme-
tov, ktorých existenciu na FTVŠ UK sa nám všeobecne (okrem Katedry atletiky) nepo-
darilo potvrdiť. Obdobne sme nezískali zákonne vyžadovaný sylabus predmetu Odborná 
prax v zameraní na niektorú špecializáciu. 
 
Činnostná charakteristika basketbalového trénera 
V odbornej literatúre môžeme nájsť množstvo zameraní činností basketbalových tréne-
rov pri organizácii a vedení družstva jednotlivých hráčov v tréningu a v stretnutí (Dob-
rý, 1976 a, b), kam môžeme zaradiť diagnostickú činnosť trénera (Dobrý, 1976; Hlasica, 
1996 a, b), riadiacu činnosť trénera (Dobrý, 1986; Marcus, 1991), spoluprácu s rodičmi 
(Ewing – Feltz – Brown, 1997; Marcus, 1991), výchovnú činnosť (Martiš, 1977), vede-
nie družstva v stretnutí (Mrázek, 1987; Rehák, 1997; Žbirka, 1995; Vojčík, 1996), ve-
denie družstva v tréningu (Trnovský, 1992). 
 
Niektoré z činností basketbalového trénera: 
 

• vypracováva dlhodobejšie programy (ročný cyklus, makrocyklus, mikrocyklus) 
prípravy svojho družstva a vyhodnocuje ich, 

• vypracováva prípravy na jednotlivé tréningové jednotky rôzneho obsahu a vy-
hodnocuje ich, 

• vedie evidenciu tréningového a súťažného procesu,  
• vedie tréningy rôzneho obsahu, analyzuje a vyhodnocuje ich, 
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• vedie družstvo v stretnutiach rôzneho druhu, analyzuje a vyhodnocuje ich, 
• vykonáva sledovanie hry súpera, 
• motivuje, radí a usmerňuje rodičov, hráčov, učiteľov ohľadom problematiky 

mimotréningového procesu, 
• formuje osobnosť mladého športovca, 
• spolupracuje s ostatnými členmi realizačného tímu a vedením klubu 

a v závislosti na finančnom zabezpečení občas alebo aj trvalo nahrádza mnohé 
funkcie ostatných členov realizačného tímu, 

• kooperuje s médiami, 
• realizuje výbery hráčov do školského, klubového, reprezentačného družstva, 

atď. 
 
Spektrum činností trénera súvisí okrem výkonnosti a veku družstva aj s tým, či analyzu-
jeme obsah jeho potenciálnej činnosti pri klubovom alebo reprezentačnom družstve. 
Problematika vedenia reprezentačných družstiev vyžaduje od trénera modifikovanú 
a čiastočne inú orientáciu obsahu svojej činnosti. Medzi najzávažnejšie rozdiely patrí 
potreba komunikácie a kooperácie s trénermi viacerých družstiev často krát viacerých 
vekových kategórií a u dospelých aj v rôznych krajinách. 
 
Návrh opatrení na zlepšenie obsahu a realizácie výuky predmetu Odborná prax na 
FTVŠ UK 
 
Oblasť pedagogickej dokumentácie 
 

• je potrebné vypracovať centrálnu pedagogickú dokumentáciu na FTVŠ, vzorové 
študijné plány a informačný list kreditového štúdia predmetu Odborná prax bez 
určenia špecializácie obdobne ako na iných predmetoch, 

• vychádzajúc z predchádzajúcich pedagogických dokumentov je potrebné vypra-
covať chýbajúcu pedagogickú dokumentáciu predmetu Odborná prax špecializá-
cia basketbal I až IV. 

 
Oblasť realizácie 
Vychádzajúc z analýz obsahu činnosti basketbalových trénerov v reálnej praxi je racio-
nálne, aby budúci basketbaloví tréneri pri plnení kreditových podmienok predmetu Od-
borná prax špecializácia basketbal vykonávali komplexne alebo aspoň fragmentálne 
činnosti basketbalového trénera: 
 

• v basketbalových družstvách všetkých vekových kategórií (prípravka, mladší 
žiaci – mini 5 a mini 6, starší žiaci, kadeti a juniori, mladí muži, resp. ženy 
a seniori) 

• v basketbalových družstvách obidvoch pohlaví (chlapci a dievčatá, resp. muži 
a ženy),  

• v mládežníckych basketbalových družstvách pripravujúcich hráčov a hráčky pre 
reprezentáciu Slovenskej republiky (športové triedy, Centrá olympijských náde-
jí), 

• pri basketbalových reprezentačných družstvách mládeže (kadeti, juniori) a dos-
pelých (do 20 rokov, seniori). 
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S ohľadom na stanovený malý rozsah štúdia tohto predmetu (4 semestre po 4 hodiny 
týždenne) možno bude potrebné dosiahnuť, aby študenti predmetu špecializácia basket-
bal boli povinní pravidelne sa podieľať na vedení tréningov a basketbalových stretnutí 
počas celého štúdia (3 roky bakalárske štúdium a 2 roky magisterské štúdium), čím by 
sa vytvoril objemový predpoklad na absolvovanie veľkého množstva a spektra činností 
basketbalového trénera. 
 
 

Diskusia 
Pomer medzi teóriou a praxou vo výuke na vysokých školách je dlhodobým predmetom 
štúdia. Je zrejmé, že ich prípadná vzájomná izolácia alebo jednoznačná prevaha teórie 
alebo praxe by mala za následok nedostatočnú pripravenosť absolventa vysokoškolské-
ho štúdia na zaradenie sa do pracovného procesu po jeho ukončení.  
Naša štúdia má prispieť k nájdeniu správneho pomeru medzi teoretickým štúdiom 
predmetu Špecializácia basketbal a každodennou činnosťou budúceho basketbalového 
trénera. 
Vzťah medzi obsahmi štúdia predmetov Špecializácia basketbal a Odborná prax z tohto 
predmetu je určovaný aj existenciou úplnej pedagogickej dokumentácie – konkrétne 
študijnými programami. Navzájom sa majú symbioticky dopĺňať a rozvíjať. Počas reali-
zácie predmetu Odborná prax – špecializácia basketbal má dochádzať k potvrdzovaniu, 
upevňovaniu a rozširovaniu teoreticky si osvojených poznatkov počas štúdia predmetu 
špecializácia basketbal, ktorý sa prevažne realizuje seminárnou formou, kde si budúci 
tréneri basketbalu nemajú možnosť preverovať svoju schopnosť viesť tréningový 
a súťažný proces. 
Predmetom ďalších štúdií bude navrhnúť konkrétny študijný program predmetu Odbor-
ná prax – špecializácia basketbal s presným zadefinovaním nielen hlavných zámerov 
pre jednotlivé študijné obdobia – semestre ale aj obsahu jednotlivých týždňov štúdia 
v semestri. 
 

Literatúra: 
1. Dobrý, L.: Činnost trenéra pri organizaci a řízení tréninku. In: Velenský, E. a 

kol.: Košíková. Trénink, technika, taktika. Praha, Olympia 1976. s. 32-61. 
2. Dobrý, L.: Činnost trenéra při řízení družstva a jednotlivcu v utkání. In: Velen-

ský, E. a kol.: Košíková. Trénink, technika, taktika. Praha, Olympia 1976. s. 62-
67. 

3. Dobrý, L.: Diagnostická činnost trenéra. In: Velenský, E. a kol.: Košíková. Tré-
nink, technika, taktika. Praha, Olympia 1976. s. 26-31. 

4. Dobrý, L.: Malá škola basketbalu. Praha, Olympia 1986. s. 190-195. 
5. Ewing, M. – Feltz, D. – Brown, E. W.: Youth Basketball: Complete Handbook. 

Spolupráca trénera s rodičmi. Basketbalový tréner: Obrana v basketbale, 1997 
(september), s. 20-25. (preložila R. Plávková). 

6. Hlasica, D.: Škála na hodnotenie obrannej činností v basketbale. Basketbalový 
tréner, 1996, č. 2 (jún), s. 23-25. 

7. Hlasica, D.: Škála na hodnotenie útočných činností v basketbale. Basketbalový 
tréner, 1996, č. 1 (marec), s. 27-29. 

8. Marcus, H.: Basketball Basics. Drills, Techniques and Strategies for Coaches. 
Chicago, Contemporary Books 1991. Časť: Organizing Practices and Setting 
Priorities. s. 131-137. 
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DIAGNOSTIKOVANIE RÝCHLOSTNÝCH 
SCHOPNOSTÍ MLADÝCH FUTBALISTOV 

 
Miroslav Holienka, FTVŠ UK Bratislava – Katedra hier  
 
Kľúčové slová: futbal, vytrvalosť v rýchlosti, diagnostikovanie  
 
Rozbor problematiky 
Hráč v priebehu zápasu vykonáva činnosti, pri ktorých je zaťaženie rôznorodé. Dochá-
dza ku striedaniu krátkodobých a intervalov submaximálnej a maximálnej intenzity 
(štarty, zmeny smeru, rýchly beh) s dlhšími intervalmi nižšej intenzity (poklus, chôdza, 
stoj), ktoré majú zotavný charakter.  
Schopnosť hráča vykonávať opakovane krátkodobú činnosť maximálnej intenzity sa 
ukazuje ako významný predpoklad pre úspešné plnenie hráčskych úloh (Buzek, 2001) 
kontinuálne v priebehu celého zápasu (Holienka, 2004).  
Tento predpoklad plne korešponduje s poznatkami, ku ktorým dospel Holienka a kol. 
(2005) analýzou vonkajšieho zaťaženia futbalistov Ligy majstrov a Corgoň ligy 
z pohľadu rôznych hráčskych funkcií.  
Aby bol hráč schopný plniť požiadavku realizácie dynamických herných činností 
v priebehu zápasu, musí k tomu smerovať aj zacielenie rýchlostno-vytrvalostného tré-
ningu.  
Cieľom rýchlostno-vytrvalostného tréningu vo futbale musí byť zlepšenie nasledovných 
schopností: 

- vykonávať opakovane rýchlostné úseky v priebehu zápasu, 
- realizovať rýchlostno-silové cvičenia v priebehu jednotlivých úsekov zápasu po 

dlhšiu dobu,  
- dosiahnuť rýchlejšie zotavenie po takýchto intenzívnych herných činnostiach. 

O tom, aká je úroveň rýchlostno-vytrvalostných schopností mladých futbalistov, sme sa 
snažili zistiť uplatnením testu na hodnotenie vytrvalosti v rýchlosti.  
 
Cieľ 
Cieľom diagnostikovania vytrvalosti v rýchlosti je získať informácie o tomto prejave 
rýchlostných schopností v dvojici hráčov 1. ligového družstva staršieho dorastu 
v rozdielnych hráčskych funkciách.  
 
Úlohy 
Z cieľa vyplynuli nasledovné úlohy: 

1. Zvoliť vhodný test na diagnostikovanie vytrvalosti v rýchlosti  
2. Uskutočniť diagnostikovanie na dvojici hráčov 1. ligového družstva staršieho 

dorastu ŠK Slovan Bratislava 
3. Spracovať získané poznatky  
4. Formulovať odporúčania k rýchlostno-vytrvalostnému tréningu  

 
Metodika  
Meranie bolo uskutočnené počas hlavného obdobia II. v sezóne 2004-2005 v ÚTM ŠK 
Slovan Bratislava u dvojici hráčov staršieho dorastu. Družstvo staršieho dorastu v práve 
končiacom súťažnom ročníku obsadilo po neúspešne zvládnutom závere súťaže až 6. 
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miesto. Celý súťažný ročník však vzhľadom na vnútroklubové problémy absolvovalo 
s hráčmi o 1 rok mladšími.  
Trénerom družstva staršieho dorastu bol Ivan Hrdlička,tréner s kvalifikáciou prvej trie-
dy. Diagnostikovaná dvojica patrila do skupiny tých hráčov, ktorí mali viac ako 90 % 
účasť v tréningovom procese. Funkciu koordinátora športovej prípravy v UTM ŠK Slo-
van Bratislava zastával autor príspevku.  
Ako základnú metódu sme použili meranie (testovanie) pomocou fotobuniek. Táto me-
tóda nás presne informuje o úrovni všetkých prejavov rýchlostných schopností.  
Na diagnostikovanie vytrvalosti v rýchlosti sme použili test  podľa Bangsbo (1994) – 
beh na 30 m  so zmenou smeru (obr.1).  
 

 
 
Obr. 1  Test – beh  na 30 m so zmenou smeru  
 
 
Priebeh testu:  Proband vykonáva beh (test) maximálnou intenzitou z bodu A do bodu B        

Potom nasleduje cca 25 sekundový beh nízkej intenzity (poklus) z bodu 
B do bodu C. Celý test pozostáva zo 7 opakovaní tak, aby každý pokus 
začínal v 30 sekunde. Dosiahnutý čas zaznamenávame s presnosťou na 
0,01 s.  
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Výsledky a diskusia  
 
Vo výsledkovej časti prezentujeme výkony, ktoré hráči dosiahli podľa hráčskych funk-
cií (tab. 1, obr. 2). 
 JM – stredný obranca (ľavý) – SOĽ 
 MČ – krajný obranca (pravý) – KOP  
 
Tabuľka 1  Dosiahnuté časy v behu na 30 m so zmenou smeru (s) 
 

Meno Hráčska 
funkcia 

Dosiahnuté časové hodnoty    Priemerný čas

M.Č. KOP 5,63 5,67 5,64 5,66 5,68 5,74 5,77 5,68 
J.M. SOĽ 5,67 5,71 5,70 5,72 5,74 5,74 5,75 5,71 
 
V tabuľke 1 zaznamenávame všetky hodnoty obidvoch probandov dosiahnutých v behu 
na 30 m so zmenou smeru.  
 
Krajný obranca pravý (KOP) 
Najrýchlejší dosiahnutý čas u tohto probanda je 5,63 s. Najhorší dosiahnutý čas je 5,77 
priemerný čas je 5,68 s. Index únavy (rozdiel najpomalšieho a najrýchlejšieho času) je 
0,14 s.  
 
Stredný obranca ľavý (SOĽ) 
Najlepší výkon dosiahol proband JM hneď pri prvom opakovaní – 5,67 s. Postupne 
s pribúdajúcimi opakovaniami (až na jeden pokus) sa dosiahnutý čas neustále zhoršoval. 
Najhorší čas dosiahol v poslednom pokuse – 5,75 s. Priemerná hodnota dosiahnutých 
časov je 5,71. Index únavy u druhého probanda predstavuje hodnotu 0,08 s.  
 

Obr. 2  Grafické porovnanie dosiahnutých časov v behu na 30 m so zmenou  
smeru podľa hráčskej funkcie  

Pri probandoch sme predpokladali rozdielnu úroveň rýchlostných schopností. Krajní 
obrancovia vo futbale by mali disponovať vyššou úrovňou rýchlostných schopností 
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a túto kvalitu by mali byť schopní opakovane preukazovať aj v priebehu zápasu vzhľa-
dom na pridelené hráčske úlohy (vedenie útoku v krajných vertikálach, prieniky v kraj-
ných vertikálach a následné finálne prihrávky, zachytávanie protiútokov súpera v kraj-
ných vertikálach a pod. 
Náš predpoklad sa naplnil v tom, že krajný obranca disponuje vyššou úrovňou loko-
močnej rýchlosti, ale vo vytrvalosti v rýchlosti za stredným obrancom zaostáva.  
Naopak stredný obranca disponuje nižšou úrovňou lokomočnej rýchlosti, ale vytrvalosť 
v rýchlosti je u tohto hráča na vyššej úrovni. Index únavy je omnoho nižší – 0,08 s.  
K podobným hodnotám pri hodnotení krátkodobých bežeckých intervalov (30 m) dos-
peli aj Vanderka, Kampmiller, Holienka (2004). Hodnoty indexu únavy pri sledovaných 
hráčoch sa pohybovali v rozpätí od 0,11 – po 0,18 s.  
K výrazne odlišným hodnotám dospel pri svojich pozorovaniach Bangsbo (1994), hoci 
uvádza, že ide o skupinu prvotriednych dánskych hráčov (nevieme však, o akú vekovú 
kategóriu ide). Najlepší čas u ním sledovaných probandov bol 6,53 s, priemerný čas 
7,10 a priemerný index únavy až 0,64 s.  

 

Závery  
 

Niektoré odporúčania pre tréning vytrvalosti v rýchlosti vo futbale a k jej diagnostiko-
vaniu: 

• rozvoj vytrvalosti v rýchlosti uplatňovať najmä v prípravnom období  
• tréning realizovať maximálne 1x týždenne 
• v kondičnom tréningu uplatňovať najmä opakované bežecké úseky 
• v hernom tréningu zaraďovať predovšetkým prípravné hry s malým počtom hrá-

čov 
• rozvoj vytrvalosti v rýchlosti odporúčame najmä pre vrcholový futbal 
• pre diagnostikovanie vytrvalosti v rýchlosti odporúčame test prezentovaný v    

príspevku, nakoľko vystihuje charakter pohybovej činnosti hráča v zápase 
• diagnostikovanie vytrvalosti v rýchlosti zaradiť do tréningového procesu mini-

málne 2 krát ročne (najlepšie v prvej časti hlavného obdobia I aj II) 
• na diagnostikovanie vytrvalosti v rýchlosti odporúčame uplatniť aj iné testy, kto-

ré rešpektujú špecifickosť pohybovej činnosti hráča v zápase 
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a túto kvalitu by mali byť schopní opakovane preukazovať aj v priebehu zápasu vzhľa-
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Závery  
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vaniu: 

• rozvoj vytrvalosti v rýchlosti uplatňovať najmä v prípravnom období  
• tréning realizovať maximálne 1x týždenne 
• v kondičnom tréningu uplatňovať najmä opakované bežecké úseky 
• v hernom tréningu zaraďovať predovšetkým prípravné hry s malým počtom hrá-

čov 
• rozvoj vytrvalosti v rýchlosti odporúčame najmä pre vrcholový futbal 
• pre diagnostikovanie vytrvalosti v rýchlosti odporúčame test prezentovaný v    

príspevku, nakoľko vystihuje charakter pohybovej činnosti hráča v zápase 
• diagnostikovanie vytrvalosti v rýchlosti zaradiť do tréningového procesu mini-

málne 2 krát ročne (najlepšie v prvej časti hlavného obdobia I aj II) 
• na diagnostikovanie vytrvalosti v rýchlosti odporúčame uplatniť aj iné testy, kto-

ré rešpektujú špecifickosť pohybovej činnosti hráča v zápase 
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DIAGNOSTICS SPEED ABILITIES OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS 
 
Summary  
 
Speed abilities are one of the limiting determinants of playing performance in football. 
The contribution is aimed to problem of intensity evaluation in specific test of repeated 
short-term high intensive running intervals (30 m) with change of direction. The test of 
special speed endurance that should be also used in training process was performed by 
7x30 meters with rest intervals 25 sec. 
 
Key words: football, speed endurance, diagnostics 
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ANALÝZA TRÉNINGOVÉHO A HERNÉHO 
ZAŤAŽENIA VO VYBRANÝCH ŠPORTOVÝCH 

HRÁCH 
 

Gustáv Argaj 
 

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenskéh,o Bratislava 
 
ÚVOD 
Športové hry sú v súčasnosti neodmysliteľnou súčasťou edukačného prostredia telesnej 
výchovy a športu. Patria medzi najobľúbenejšie športové aktivity pre hráčov všetkých 
vekových a výkonnostných úrovní. 
Športový tréning sa v súčasnosti chápe ako istý druh biologicko – sociálnej adaptácie 
DOVALIL et al. (2002). Významnú úlohu v ňom zohráva morfologicko – funkčná a-
daptácia a otázky ktoré súvisia so zaťažovaním v bioenergetickom zmysle. Zaťažovanie 
je jednou zo základných teoretických kategórií športového tréningu, ktoré má rozhodu-
júci vplyv na prax. Zaťaženie má svoju štruktúru, ktorá zahrňuje oblasť fyziologických, 
motorických, psychických a sociálnych funkcií športovca. V práci sa zameriavame na 
oblasť vnútorného zaťaženia, predovšetkým na reakciu organizmu na hernú 
a tréningovú záťaž pri vybraných športových  hrách. 
 

TEORETICKÝ ROZBOR PROBLEMATIKY 
V práci vychádzame z  poznatkov autorov CHOUTKA-DOVALIL (1991), DOVALIL 
et al. (2002) ktorí charakterizujú základné pojmy skúmanej problematiky (záťaž, zaťa-
žovanie, objem a veľkosť zaťaženia, vnútorné a vonkajšie zaťaženie), ďalej z  autorov 
ARGAJ (2002), BÍLEK (1983),  STEINHÖFER (1983), ktorí sa zamerali na analýzu 
herného zaťaženia v basketbale. Porovnávaním herného zaťaženia pri rôznych pohybo-
vých  hrách sa zaoberali ARGAJ (1998, 2002) a MAZAL (2000). Z ich poznatkov vy-
plýva, že herné zaťaženie sa vačšinou pohybuje v zmiešanom  aeróbno – anaeróbnom 
pásme zaťaženia. Špecifickým problémom je analýza tréningového zaťaženia. V špor-
tových  hrách sa na tréningu najčastejšie používa hromadná sociálno interakčná forma 
čo znamená rovnaký obsah a objem zaťaženia pre všetkých hráčov, ale vzhľadom na 
individuálne rozdiely je intenzita vnútorného zaťaženia odlišná. Z poznatkov BÍLKA 
(1983) vyplýva, že tréningové zaťaženie v basketbale nedosahuje hodnoty herného za-
ťaženia. To je v rozpore so zásadami športového tréningu, ktoré uvádzajú CHOUTKA – 
DOVALIL (1991), ABERNETHY (1991),  a to najmä s tézou, že tréningové záťažové 
činnosti majú byť čo najviac podobné súťažnému prostrediu a požiadavkám.  V práci 
analyzujeme hodnoty tréningového a herného zaťaženia a určujeme závery pre optima-
lizáciu tréningového zaťaženia so zameraním na morfologicko – funkčnú  adaptáciu 
hráčov.   
  

METODIKA 
V práci sme sa zamerali na hodnotenie veľkosti vnútorného herného a tréningového za-
ťaženia pri vybraných športových hrách . Vychádzali sme pri tom z merania pulzovej 
frekvencie počas súťažného stretnutia a tréningu. Analyzovali sme hodnoty počas  ak-
tívnej činnosti hráča – pri hre vtedy, keď je hráč na ihrisku a pri tréningu vtedy keď hráč 
cvičí. Zaznamenávali sme 5 minútový úsek činnosti hráča. Na meranie pulzovej frek-
vencie sme použili meracie zariadenie Polar Accurex Plus a výsledné hodnoty (pul-
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zy.min–1) sme rozdelili do 6 záťažových pásiem: 120 a menej, 121-140, 141-160, 161-
180, 181-200, 201 a viac. Vo výsledkoch sme uvádzali  percento nameraných hodnôt 
v jedotlivých pásmach. 
Súbor tvorili študenti FTVŠ UK Bratislava. Testovanie sa realizovalo v priebehu jedné-
ho týždňa u každého hráča (tréning +hra) počas rokov 2000 – 2004. 
 

VÝSLEDKY PRÁCE 
Basketbal 
Respondent : T.V., 20 rokov  
V tabuľkách uvádzame  percentuálny výskyt  nameraných hodnôt v jednotlivých záťa-
žových  pásmach. 
 
Meranie č. 1 
Súťažné stretnutie 2. ligy SBA a tréning - prípravné cvičenie zamerané na streľbu na 
kôš. 

 

PÁSMO BASKETBAL TRÉNING 
120 a menej 1,2 8,2 

121-140 6,6 12,4 
141-160 12,4 62,4 
161-180 52,4 17 
181-200 27,4 0 

201 a viac 0 0 
 
Meranie č. 2 
Súťažné stretnutie 2. ligy SBA a tréning - cvičenie zamerané na doskakovanie (príprav-
né cvičenie). 
 

PÁSMO BASKETBAL TRÉNING 
120 a menej 2 4,1 

121-140 5,8 10,9 
141-160 14,2 56 
161-180 60 20 
181-200 18 9 

201 a viac 0 0 
 

Ultimate 
Respondent : L. G., 24 rokov 
Meranie č. 1 
Medzinárodný turnaj a tréning - cvičenie zamerané na prihrávku do koncovej zóny (prí-
pravné cvičenie). 
 

PÁSMO FRISBEE -ULTIMATE TRÉNING 
120 a menej 1,2 14,2 

121-140 12,6 22,7 
141-160 22,9 52,4 
161-180 49,2 10,7 
181-200 10 - 

201 a viac 4,1 - 
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Meranie č. 2 
Halový turnaj a tréningové cvičenie zamerané na prihrávanie a obranu (prípravná hra).  
 

PÁSMO FRISBEE ULTIMATE TRÉNING 
120 a menej 6,6 20,4 

121-140 16,9 30,6 
141-160 25,1 40 
161-180 34,6 9 
181-200 15,6 0 

201 a viac 1,2 0 
 

Squash 
Respondent: M. K., 23 rokov 
Meranie č. 1 
Prvoligový turnaj a tréning – cvičenie zamerané na forhend a bekhend (prípravné cviče-
nie). 
 

PÁSMO SQUASH TRÉNING 
120 a menej 0 0 

121-140 5,1 10 
141-160 4,9 15 
161-180 30 75 
181-200 60 0 

201 a viac 0 0 
 

Meranie č. 2 
Prvoligový turnaj a tréning – cvičenie zamerané na lob (prípravné cvičenie). 

 

PÁSMO SQUASH TRÉNING 
120 a menej 0 25 

121-140 6 55 
141-160 3 20 
161-180 25 0 
181-200 65 0 

200 a viac 1 0 
 
ZÁVERY 
Pri porovnávaní výsledkov herného zaťaženia pri basketbale, ktoré uvádza 
STEINHÖFER (1983) a nami zistenými hodnotami sme zaznamenali vyššie hodnoty 
predovšetkým v dvoch pásmach: 
- v pásme 161-180 (pulzov.min –1)    o 12 % 
- v pásme 181-200 (pulzov.min –1)    o  17% 
V ostatných pásmach sme zistili menšie hodnoty. Uvedené výsledky môžu súvisieť  
s viacerými faktormi (zmeny pravidiel basketbalu, špecifiká funkčných parametrov tes-
tovaného hráča). Na presnejšie závery je však potrebné realizovať  vačší počet testova-
ní. 
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Pri porovnávaní intenzity tréningového a herného zaťaženia v basketbale sme zistili po-
dobne ako BÍLEK (1983), že hodnoty  sa výrazne odlišujú.  Predovšetkým v pásme 
141-160 (pulzov.min –1) kde je pomer nameraných hodnôt 12,4 ku 62,4 a 11,2 ku 68,4 
a v pásme 161-180 (pulzov.min –1) kde je pomer 52,4 ku 17 a 51,6 ku 5,2. Zarážajúca 
je skutočnosť, že na pozorovaných tréningoch sa intenzita zaťaženia nedostala do pásma 
nad 180 pulzov a že prakticky celý tréning prebiehal v aeróbnom pásme zaťaženia.   
 
Pri porovnávaní intenzity tréningového a herného zaťaženia v ultimate sú výsledky po-
dobné ako v basketbale. V druhom meraní sme zistili posun v pásme 161-180 (pul-
zov.min –1), tu bol pomer vyrovnaný (49,9 ku 52,4). 
 
Najväčšie rozdiely pri športovej hre squash sme zistili v pásme 181 – 200 (pulzov.min –
1) Tu bol pomer nameraných hodnôt medzi herným a tréningovým zaťažením 60 ku 0 
a 65 ku 0. 
  
Závery pre prax môžeme zhrnúť do bodov: 

1. Výsledky analýzy tréningového a herného zaťaženia pri vybraných pohybových 
a športových hrách naznačujú, že tréningové zaťaženie sa výrazne odlišuje od 
herného čo nezodpovedá základným princípom športového tréningu.  

2. V hernom a kondičnom tréningu v  športových hrách treba realizovať metodic-
ko- organizačné formy v takých záťažových zónach, ktoré zodpovedajú hodno-
tám herného zaťaženia . 

3. Vzhľadom na zmeny pravidiel športových hier a v súvislosti so zvyšovaním 
kondičnej pripravenosti hráčov došlo  k zmenám herného zaťaženia.   
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Pri porovnávaní intenzity tréningového a herného zaťaženia v basketbale sme zistili po-
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Úvod 
Hodnotenie intenzity zaťaženia realizované  v športových hrách je stále otvorenou otáz-
kou, čo sa týka metodológie výskumu. Svoje tu zohráva aj tá skutočnosť, že počas zápa-
sov sa obtiažnosť hodnotenia intenzity ešte znásobuje (Anderson et al. 2002). 
V súčasných podmienkach vrcholového športu sa už nestačí  opierať iba o  fyziologické 
ukazovatele, ku ktorým patrí aj meranie pulzovej frekvencie, ktorá rozdeľuje úseky 
stretnutia na zaťaženie podprahové a nadprahové pokiaľ ide o AT. Táto metóda nám 
dovoľuje jedine rozdeliť jednotlivé etapy zápasu na oblasti s dominujúcim metaboliz-
mom aeróbnym a metabolizmom anaeróbnym (Norkowski, 2002).  
Súčasné skúsenosti z oblasti hodnotenia intenzity zaťaženia v zápasoch ľadového hoke-
ja tak,  ako to prezentujú aj Andersson et al. (2002), Gabryś - Rutkowski (2002), Tóth 
(1995), Tiikkaja (2003)  zatiaľ poukazujú na tú skutočnosť, že chýba  jednotná metodi-
ka, ktorá by  dokázala ohodnotiť túto skutkovú podstatu daného javu. Veľmi vážnu rolu 
tu zohráva  fakt individualizácie úrovne hodnotenia jednotlivých hráčov.  
Jedným z príkladov možnej analýzy  individuálnej intenzity zaťaženia jednotlivých hrá-
čov počas zápasu je prístup Flanagana – Merricka (2002), ktorí ho odskúšali u futbalis-
tov. K problému pristupovali z pohľadu, že základnou činnosťou slúžiacou na pokiaľ 
možno čo najobjektívnejšie ohodnotenie intenzity zaťaženia, sa môže stať previazanie 
pulzovej frekvencie s iným ukazovateľom vhodným na posúdenie intenzifikácie zaťa-
ženia. Takýmto ukazovateľom sa v ich prípade stala súvislosť ukazovateľa pulzovej 
frekvencie s ukazovateľom spotreby kyslíka (VO2). 
V našom prípade sa cieľom výskumného šetrenia stala skúška individuálneho hodnote-
nia intenzity zaťaženia v ľadovom hokeji počas zápasu za pomoci špecifikovania diel-
čích ukazovateľov získaných pri zaznamenávaní pulzovej frekvencie a spotreby kyslíka.  
 
Metodika 
Výskumu sa zúčastnili  hráči prvej seniorskej  reprezentácie Poľska, ktorých somatoty-
pické ukazovatele predstavujeme v tab.1. Výskum sa uskutočnil počas medzinárodného 
stretnutia uskutočneného tesne pred konaním Majstrovstiev sveta B skupiny v ľadovom 
hokeji.  
Hráči boli pred zápasom podrobení hodnoteniu funkčnej aeróbnej zdatnosti. Hodnotenie 
sa uskutočnilo za predpokladu splnenia nasledujúceho protokolu. Skúmaný uskutočnil 
výskum na bicyklovom ergometri  Monark 824 E, z narastajúcim zaťažením každé 3 
minúty o rovnaké hodnoty. Zaťaženie sa začalo od 1W/kg hmotnosti tela. Nárast zaťa-
ženia sa odvíjal od hodnoty 0,5 W/kg hmotnosti tela. Zaťaženie sa realizovalo  v tempe 
60 obr./ min. Pred zaťažením a po jeho ukončení sa po dobu 8 minút registrovali všetky 
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nám  dostupné  fyziologické parametre: spotreba kyslíka (VO2), vydychovaný kysličník 
uhličitý (VCO2), minútová ventilácia (VE), pulzová frekvencia (PF), rytmus dýchania 
(RR), zaťaženie na úrovni VO2max (PVO2max), celková úroveň zrealizovaného zaťa-
ženia na každej jej úrovni, tiež celkový priebeh zaťaženia v priebehu celej skúšky Wtot 
a celkový čas testovania Ttot. Na základe zaregistrovaných hodnôt jednotlivých  para-
metrov sme špecifikovali hranicu úrovne VO2max.  
Vychádzajúc z práce Borga (1982), sme vyznačili oblasti intenzívnosti zaťaženia zod-
povedajúce veľkostiam spotreby kyslíka podľa nasledujúcej zásady, ktorá vychádza zo 
100%  hodnoty VO2max, pričom  jednotlivé pásma sú adekvátne upravené podľa  kľú-
ča: 
VHI - zaťaženie o veľmi vysokej intenzite 86-100% VO2max; 
HI    - zaťaženie o vysokej intenzite 76-85% VO2max; 
MI   - zaťaženie o strednej intenzite 51-75% VO2max; 
LI    - zaťaženie o nízkej intenzite  31-50% VO2max; 
AR   - zaťaženie charakterizujúce aktívnu regeneráciu 15-30% VO2max; 
SR   - odpočinok  ≤14 VO2max. 
Pre každého skúmaného boli vypočítané špecifické pásma v ktorých sa pohyboval počas 
priebehu testovania. Následne týmto pásmam boli pridelené pulzové hodnoty charakte-
rizujúce športovca v tom ktorom pásme zaťaženia.  
V zhode s Volkovom (1990) sme sa priklonili k tej skutočnosti, že podnet na fyziolo-
gické zmeny v organizme sa nekončí po zakončení zaťaženia, ale až vtedy keď sa orga-
nizmus vráti k východiskovým charakteristikám. Taktiež sme vychádzali z prdpokladu, 
že najvýraznejšie odzrkadlenie skutkovej podstaty pôsobenia záťažového podnetu sa 
prejavuje v prvých troch minútach po ukončení zaťaženia (Volkov,1999).  
Do výsledného hodnotenia sme zaradili iba tých hokejistov, ktorý sa zapájali do hry 
v intervaloch nepresahujúcich v priebehu jednotlivých tretín  3 min interval odpočinku. 
Tiež po ich poslednom nasadení v tej ktorej tretine sme po dobu 3 min registrovali ich 
špecifické funkčné ukazovatele. V našom prípade skúmanú skupinu vytvorilo 10 pro-
bandov. 
Všetky namerané ukazovatele sme podrobili matematicko-štatistickému spracovaniu s 
následným kvalitatívnym ohodnotením. 
 
Výsledky výskumu 
V tab. 2 predstavujeme charakteristiky individuálnych parametrov funkčnej aeróbnej 
zdatnosti skúmanej skupiny. Uvedené hodnoty nás informujú o nízkej úrovni tohoto  
parametra. Hodnoty VO2max pohybujúce sa v rozmedzí 44 – 52 ml/kg/min, sa líšia od  
normatívnych hodnôt vyšpecifikovaných Gabryśom a Rutkowskim (2002), pre takúto 
skupinu vrcholových športovcov. Taktiež aj zaznamenané hodnoty maximálnej pulzovej 
frekvencie u probandov D.J., G.S., D.M. a P.T. sa značne odlišujú od hodnôt, ktoré 
v svojich prácach predstavujú (Gabryś et al., 2005; Gabryś- Rutkowski ,2002). Tieto 
ukazovatele nás pri  následne uskutočnenej analýze informovali o skutkovej podstate, 
ku ktorej sme sa dopracovali na základe ďalších nami uskutočnených  meraní.   
V tab. 3 prezentujeme charakteristiku intenzity zaťaženia špecifickú pre každého pro-
banda individuálne. Hodnoty nás informujú o tej skutočnosti, že v našej výskumnej 
skupine sa vytvorili v prvej tretine tri podskupiny. Prvú podskupinu vytvorili hráči 
(B.A., D.J., D.M., G.M., P.T., S.D.), ktorých väčšia časť pôsobenia v prvej tretine od 
80% do 90% sa realizovala v pásme intenzity VHI a HI. Druhú podskupinu vytvorili 
hráči, ktorých intenzita zaťaženia počas tejto tretiny zápasu sa skoncentrovala na úrovni 
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MI, HI a VHI. Pri tretej skupine hovoríme iba o jednom probandovi J.M., ktorý až 28% 
času z nasadenia v prvej tretine realizoval na úrovni LI a AR.  
Pokiaľ dôkladne rozanalyzujeme získané údaje o individuálnej štruktúre  intenzity 
zaťaženia počas druhej tretiny zápasu, môžeme hovoriť už len o dvoch podskupinách. 
Prvú skupinu tvoria hokejisti u ktorých aj v tejto tretine dominuje úroveň intenzity VHI 
a HI (B.A., D.J. S.D., S.A.). Druhá skupina bola zložená z probandov, ktorých úroveň 
intenzity zaťaženia počas  2 tretiny sa pohybovala striedavo v úrovniach MI, HI a VHI.  
V tretej tretine sa nedajú vyšpecifikovať okrem probandov J.M. P.T. a S.K., špecificky 
porovnateľné skupiny. Títo hokejisti, ako jediní sa  jednoznačne celý čas pôsobenia na 
hracej ploche  nachádzali v pásme  úrovne LI. Zostávajúci hokejisti sa pohybovali strie-
davo  predovšetkým v  úrovniach  typických pre zaradenie do HI a MI, minimálne, ale 
predsa aj v úrovni VHI. 
Na obr.1 prestavujeme štruktúru intenzity zaťaženia v prvej tretine zápasu, špecifikova-
nú percentuálne podľa jednotlivých vymedzených intenzifikačných úrovní, u skúma-
ných hokejistov. Pokiaľ zoberieme do úvahy tú skutočnosť, že jednotlivé pôsobenie ho-
kejistov v samotnej hre je prerušované 2 – 3 min prestávkami, môžeme konštatovať, že 
pri vysokom nasadení (vysoká intenzita záťaže VHI 48% v rozmedzí 86-100%  
VO2max) resyntéza prebiehala veľmi pomaly.  
Obr.2 nám poskytuje plastický prierez štruktúrou strednej intenzity, ktorá sa prejavovala 
u probandov  predovšetkým v druhej tretine zápasu. V tejto časti je viditeľný narastajúci 
vplyv úrovne vymedzenej intenzitou zaťaženia MI a klesajúci vplyv intenzity VHI. 
Charakteristika štruktúry intenzity zaťaženia počas tretej tretiny zápasu je graficky 
predstavená na obr. 3. Následne môžeme pozorovať stúpajúce trendy znižovania úrovne 
MI, čo sa začalo čiastočne prejavovať už aj v druhej tretine, ale výrazný priebeh to na-
bralo až v tomto časovom úseku hry, keď sa niektorí probandi dostali do úrovne LI.  
Pričom hráči sa už skoro vôbec nedostávali do úrovne VHI. 
Obr. 4 nám ponúka súhrnnú charakteristiku štruktúry času  počas celého zápasu  zodpo-
vedajúceho jednotlivým intenzifikačným úrovniam zaťaženia. Aj tu je  viditeľná preva-
ha  intenzity zaťaženia v úrovni VHI v prvej tretine zápasu, ktorá sa postupne 
v závislosti od času trvania zápasu znižuje a narastá podiel úrovní MI až LI.  
Hľadajúc odpovede na možné súvislosti vyskytujúce  sa medzi úrovňou funkčnej aerób-
nej zdatnosti a možnosťami realizovať zaťaženie o čo najväčšej intenzite sme nami na-
merané ukazovatele podrobili korelačnej analýze. Vychádzali sme pritom z premisy 
publikovanej Gabrzśom – Rutkowskim( 2002) a Hellerom (2004),  že pokiaľ sa zaťaže-
nie v zápase opiera o  energetické anaeróbne pramene (ATP, CP, glykogén) na  toľko 
bude obnovenie špecifikovaných prameňov determinované aeróbnym metabolizmom. 
Výsledky tejto korelačnej analýzy predstavujeme na obr.5. Analýza korelačných závis-
lostí preukázala priamu súvislosť medzi časom zaťaženia  o intenzite VHI a úrovňou 
parametra VO2max  v prvej tretine hokejového zápasu. Medzi ostatnými parametrami 
sme neodhalili korelačné väzby.  
 
Závery 
Analyzovaná skupina hokejistov, bola charakterizovaná nízkou úrovňou funkčnej ae-
róbnej zdatnosti. Hodnoty pohybujúce sa v rozmedzí 42 – 52 ml/kg/min, sa dosť odlišu-
jú od stanovených noriem pre hokejistov ľadového hokeja vrcholovej športovej úrovne. 
Vzhľadom k tomu, že predstavená metóda kvantifikuje  zaťaženie  prejavujúce sa počas 
zápasu v ľadovom hokeji na zásade hodnôt VO2max, priraďujúc hodnoty PF 
k percentuálnym  pomerom maxima kyslíkového stropu, mohlo dôjsť aj k niektorým 
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skresleniam. Hlavne sa to mohlo dotknúť tých probandov, ktorí mali nízku úroveň 
funkčnej aeróbnej zdatnosti, ale  podľa ukazovateľa úrovne zaťaženia boli priradení do 
najvyššieho pásma intenzity zaťaženia. V praxi to znamená, že niektorí klasifikovaní 
v úrovni VHI mali  patriť do úrovne HI a probandi z úrovne HI sa mali posunúť do ú-
rovne MI. 
Analyzujúc štruktúru  intenzity v zápase podľa jednotlivých tretín, sa preukázalo po-
stupné presúvanie medzi I a II a II a III  tretinou objemu zaťaženia  z úrovne  VHI  do 
úrovne HI a následne z úrovne HI do MI. Pričom v III. tretine sme navyše zaznamenali 
vzrastajúci trend podielu úrovne LI, ktorá sa v prvých dvoch tretinách objavuje iba mi-
nimálne. Môžeme teda z toho vyvodzovať jeden záver, že pravdepodobne s pribúdajú-
cim počtom odohraných minút sa znižuje intenzita zaťaženia, čo môže byť dôsledkom 
nízkej úrovne fungovania obnovy a schopnosti nahradenia nosných energetických zdro-
jov (ATP-CP a glykogénu), ktoré podmieňujú funkciu aeróbneho metabolizmu, spúšťa-
júceho sa práve v čase odpočinku organizmu. 
Potvrdený nedostatok vzájomných korelačných väzieb medzi časovou jednotkou strá-
venou intenzívnym zaťažením organizmu probandov v zápase  a úrovňou  VO2max, nás 
presviedča o následnej skutočnosti.  Už pri funkčnej aeróbnej záťaži, ktorú sme špecifi-
kovali u našej výskumnej vzorky môžeme konštatovať, že táto nemala, alebo ak mala, 
tak len zanedbateľný vplyv na úroveň intenzity zaťaženia v zápase. Zaznamenané hod-
noty v našom prípade sa odlišovali od referenčných hodnôt VO2max až o 25 – 30%. Sú 
to veľmi nízke hodnoty na to, aby mohli determinovať skutkovú podstatu aktivity hoke-
jistu v čase zápasu. 
Len následné výskumné šetrenia v tejto oblasti nás oprávnia na prezentáciu zovšeobec-
ňujúcich záverov. Musíme sa predovšetkým zamerať na problém zo širšieho zorného 
spektra tak, aby nám následná analýza zhromaždených výskumných materiálov umožni-
la jasnejšie stanoviť hranice v individualizácii intenzity zaťaženia v ľadovom hokeji po-
čas zápasu. 
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Tabuľka 1. Somatotypická charakteristika skúmanej skupiny hokejistov  
 

Parametre  
Proband 

 Vek Výška tela 
Hmotnosť 

tela BMI 
B.A. 24 184 81 23,925 
D.J. 22 179 76 23,72 
D.M. 29 182 87 26,265 
G.S. 33 184 93 27,469 
G.M. 20 192 93 25,228 
J.M. 22 176 79 25,504 
P.T. 28 190 96 26,593 
S.D. 25 177 83 26,493 
S.A. 23 183 97 28,965 
Ś.K. 29 185 83 24,251 

 
Tabuľka 2. Hodnoty parametrov zaregistrovaných u skúmaných hokejistov v čase tes-

tovania 
Parameter 

Proband 
  

VO2 
ml/kg/min 

VE 
l/min 

PF 
ud/min 

RQ 
 

RR 
od/min 

Ttot 
min:s 

Wtot 
J/kg 

PVO2 
W/kg 

B.A. 49,5 135 178 1,12 44 21:00 3192,17 4 
D. J. 48 103 165 1,08 39 21:00 3047,74 3,75 
D. M. 42 136 173 1,15 45 18:55 2608,3 3,75 
G.S. 44 122 158 1,05 38 16:00 2086,46 3,2 
G.M. 54 128 179 1,17 36 18:00 2536,7 3,75 
J.M. 52 172 184 1,06 58 21:15 3265,91 4 
P.T. 45 104 164 1,05 31 18:00 2503,14 3,6 
S.D. 47,3 116 190 1,14 41 18:00 2479,63 3,5 
Ś.K. 50 130 170 1,1 47 21:20 3271,18 4 
S.A. 50,3 117 183 1,19 47 19:50 2785,38 3,6 
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Tabuľka 3. Individuálna percentuálna charakteristika štruktúry pulzovej frekvencie 
v jednotlivých úrovniach intenzity u skúmaných probandov počas zápasu 
v I, II a  III tretine. 

            Percentuálny podiel PF počas 
                      I tretiny zápasu [%] 

            Percentuálny podiel PF počas 
                      II tretiny zápasu [%] 

Percentuálny podiel PF počas 
        III tretiny zápasu [%] Pro

ban
d SR_

I 
AR_

I 
LI_

I 
MI_

I 
HI_

I 
VHI_

I 
SR_I

I 
AR_I

I 
LI_I

I 
MI_I

I 
HI_I

I 
VHI_I

I 
SR_II

I 
AR_II

I 
LI_II

I 
MI_II

I 
HI_II

I 
VHI_II

I 

BA 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3 77,7 0,0 0,0 0,0 5,7 39,3 55,0 0,0 0,0 0,0 6,6 45,3 48,1
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Obrázok 1. Štruktúra intenzity zaťaženia vyjadrená percentom času v každej úrovni 

intenzity  v rámci I tretiny zápasu u skúmaných hokejistov.  
 

SR AR LI MI HI VHI

S1

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

 
Obrázok 2. Štruktúra intenzity zaťaženia vyjadrená percentom času v každej úrovni 

intenzity  v rámci II tretiny zápasu u skúmaných hokejistov. 
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Obrázok 2. Štruktúra intenzity zaťaženia vyjadrená percentom času v každej úrovni 

intenzity  v rámci II tretiny zápasu u skúmaných hokejistov. 
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Obrázok 3. Štruktúra intenzity zaťaženia vyjadrená percentom času v každej úrovni 

intenzity  v rámci III tretiny zápasu u skúmaných hokejistov. 
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Obrázok 4. Štruktúra intenzity zaťaženia vyjadrená percentom času v každej úrovni 

intenzity v rámci jednotlivých po sebe nasledujúcich tretín zápasu 
u skúmaných hokejistov. 
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Obrázok 5. Charakteristika korelačných závislostí medzi časom v ktorom bolo realizo-
vané zaťaženie v zápase v jednotlivých intenzifikačných úrovniach a indi-
viduálnou úrovňou VO2max. (p≤0.05, r=0.659) 
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INDIVIDUAL EVALUATION OF INTENSITY OF LOAD OF PLAYERS 
DURING THE ICE–HOCKEY MATCH 
 
 
Summary 
 
On the investigated sample of 10 ice-hockey players of the first national senior team of 
Poland, the contribution presents one of the approaches towards the analysis of the 
individual intensity of load during a game. 
In our case, we tried to evaluate individual intensity of load through the specification of 
partial indicators obtained by measuring pulse rate and oxygen consumption. 
The analysis of the structure of intensity in individual periods of the game showed a 
gradual transfer of the volume of load in individual players from the highest levels to 
lower levels.  
 
 
Key words: ice-hockey, game, load, intensity, evaluation 
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HODNOTENIE HERNÉHO VÝKONU DRUŽSTVA 
V HÁDZANEJ 

 
Ján  Hianik, FTVŠ UK Bratislava – Katedra hier 

 
Kľúčové slová: hádzaná, muži, hodnotenie, herný výkon 
 
Abstrakt 
V práci sme upravili počítačový program „Hodnotenie herného výkonu v hádzanej“, 
ktorý sme overili pri hodnotení herného výkonu popredného družstva mužov v zápasoch 
dvoch sezón Česko – Slovenskej súťaže v hádzanej. Vytvorili sme také hodnotenie her-
ného výkonu družstva, v ktorom je obranná aj útočná aktivita kolektívu postavená na 
relatívne rovnakej úrovni významnosti. Hodnotili sme herný výkon družstva v takých 
obranných a útočných systémoch, ktoré sú limitujúce z hľadiska plnenia hernej koncep-
cie družstva. Overený program odporúčame využiť pre vrcholové družstvá v hádzanej. 
 
Vstup do problematiky  
Základnou jednotkou športovej výkonnosti je športový výkon. Choutka (1991) ho defi-
nuje ako aktuálny prejav špecializovanej športovej výkonnosti, ktorého obsahom je u-
vedomelá pohybová činnosť, zameraná na riešenie úlohy vymedzenej športovými pra-
vidlami. V športovom výkone sledujeme priebeh pohybovej činnosti a jeho konečný 
výsledok. Obidve hľadiská predstavujú jednotu, preto ich považujeme za neoddeliteľné.  
Havlíček (1995) rozlišuje športový výkon individuálny a kolektívny. Individuálny je 
závislý od konania jednotlivca v podmienkach súťaženia so súperom. Kolektívny špor-
tový výkon je rovnako založený na výkonoch jednotlivcov, ale jeho výsledná úroveň je 
určovaná súhrou členov družstva. 
V športových hrách sledujeme individuálnu aj kolektívnu úroveň športového výkonu, 
pričom ich charakterizujeme pojmami hráčsky výkon a výkon družstva. Keďže v há-
dzanej sa realizuje športové súťaženie formou zápasu dvoch družstiev, rozhodujúci, z 
hľadiska jeho výsledku, nie je výkon jedného či dvoch hráčov, ale súhrnný výkon druž-
stva. Preto konštatujeme, že rozhodujúca výkonnosť družstva je tá, ktorú vyprodukuje 
v riadnom zápase a zároveň jej hovoríme herný výkon družstva v zápase. 
Herný výkon družstva v zápase, ako základný ukazovateľ stavu trénovanosti kolektívu, 
posudzujeme odborným hodnotením. Odborná expertíza dáva spoľahlivé stanoviská o 
športovej výkonnosti vtedy, keď ju vykonáva vysoko kvalifikovaný odborník. Družstvo 
sledujeme v takých činnostiach, u ktorých sa predpokladá, že predstavujú základ herné-
ho výkonu v zápase a že sú z hľadiska výsledku zápasu určujúce. Východiskom pri 
hodnotení herného výkonu družstva v zápase je metóda hodnotenia kritických prípadov 
úspešných a neúspešných herných činností. Za kritický prípad sa podľa Slovíka a Hav-
líčka (1985) považuje všetko, čo výrazne umožňuje alebo zabraňuje dosiahnuť cieľ. 
Kritický prípad by mal byť ľahko pozorovateľný, jasne formulovaný a jednoznačný. 
Hodnotením herného výkonu družstva v hádzanej sa zaoberalo viacero autorov: Slovík 
(1979), Táborský (1979, 1989), Zaťková (1994), Wetekam, Hrdina, Böttcher (1996), 
Langhof (1996), Zaťková, Hianik (1996), Hianik (1998) a Hianik (2002).  
Spoločným znakom hodnotení podľa Slovíka(1979), Táborského (1989), Zaťkovej 
(1994) a Zaťkovej, Hianika (1996) je posudzovanie herného výkonu na základe úspeš-
ných a neúspešných činností hráčov v zápase. Sledované herné činnosti rozdelili autori 
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na kladné a záporné kritické prípady, pričom ich kvantifikujú rozdielnymi bodovými 
škálami. Uvedené hodnotenia, podľa nás, zvýhodňujú útočnú aktivitu družstva. Wete-
kam, Hrdina, Böttcher (1996) nekvantifikujú kritické prípady, ich hodnotenie nezazna-
menáva herný výkon konkrétnych hráčov, je však prehľadné z hľadiska priebehu sledo-
vaných činností v zápase. Langhof (1996) vytvoril hodnotenie, ktoré sa zameriava hlav-
ne na sledovanie priebehu hry, ako aj spoluprácu v útočnej fáze hry. Registráciu obran-
nej fázy hry však priveľmi zjednodušil, keď hodnotí iba jeden kladný a štyri záporné 
kritické prípady. Hodnotenia podľa Zaťkovej, Hianika (1996) a Hianika (1998) boli vy-
tvorené so snahou dať rovnakú významnosť útočnej aj obrannej aktivite, aj keď rozlíše-
nie úspešnosti družstva v zápase z hľadiska vybraných obranných a útočných systémov 
prinieslo až hodnotenie Hianika (2002), z ktorého budeme v práci vychádzať.  
 
Cieľ výskumu 
 
Cieľom nášho výskumu je navrhnúť taký spôsob hodnotenia, v ktorom by bola obranná 
a útočná aktivita družstva postavená na rovnakej úrovni významnosti. Ďalším zámerom 
našej práce je vytvoriť také hodnotenie herného výkonu družstva v zápase, ktoré by na-
pomáhalo trénerom v praxi monitorovať úspešnosť kolektívu v tých obranných a útoč-
ných systémoch, ktoré sú limitujúce z hľadiska plnenia hernej koncepcie družstva. 
 
Hypotézy výskumu 
 
H1 Predpokladáme, že je možné v hádzanej vytvoriť také hodnotenie herného výkonu 
družstva, v ktorom bude obranná a útočná aktivita kolektívu postavená na relatívne rov-
nakej úrovni významnosti. 
 
H2 Predpokladáme, že je možné hodnotiť herný výkon družstva v zápase na základe 
sledovania úspešnosti kolektívu v takých obranných a útočných systémoch, ktoré sú li-
mitujúce z hľadiska plnenia hernej koncepcie družstva. 
 
Úlohy výskumu 
 
U1 Upraviť počítačový program „Hodnotenie herného výkonu družstva v hádzanej“ 
podľa Hianika (2002). 
 
U2 Overiť upravený program hodnotením herného výkonu družstva mužov v majstrov-
ských zápasoch najvyššej súťaže v hádzanej. 
 
Metodika výskumu 
 
Sledovaný súbor tvorilo hádzanárske družstvo mužov ŠKP Bratislava, ktoré bolo účast-
níkom spoločnej Česko – Slovenskej súťaže. Vekový priemer hráčov bol na začiatku 
výskumu 21 rokov, výškový 192 cm. Osemnásťčlenný káder tvorili jeden seniorsky re-
prezentant a štrnásť juniorských reprezentantov Slovenska.  
Pri stanovení podmienok výskumu sme vychádzali z cieľa a úloh práce. Navrhnuté sle-
dovanie sme realizovali počas dvoch súťažných ročníkov. Prvý aj druhý sledovaný cyk-
lus trval 48 týždňov. V prvom sledovanom období sme analyzovali 36 majstrovských 
zápasov a v druhom 37. 
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Pre splnenie vytýčených úloh práce sme využili počítačový program „Hodnotenie her-
ného výkonu družstva v hádzanej“. Frekvenciu výskytu a úspešnosť vybraných kritic-
kých herných situácií v zápase sme zaznamenávali pomocou nepriameho pozorovania – 
analýzy videozáznamu. V zmysle objektivizácie športového výkonu sme zvolili metódu 
hodnotenia kritických prípadov. Uvedená metóda vychádza zo zaznamenania úspešných 
a neúspešných zásahov družstva v zápase, keď sa v konečnom hodnotení berie do úvahy 
percentuálne vyjadrenie úspešných kritických situácií vzhľadom k celkovému počtu 
všetkých zaregistrovaných položiek. 
Získané údaje sme spracovali pomocou metód matematickej štatistiky. Pri zovšeobec-
není výsledkov a formulácii záverov sme použili metódy logickej a vecnej analýzy 
a syntézy. 
 
Výsledky a diskusia 
 
Počítačový program „Hodnotenie herného výkonu družstva v hádzanej“ 
 
Pre potrebu hodnotenia herného výkonu v hádzanej sme upravili počítačový program 
podľa Hianika (2002). Software „Hodnotenie herného výkonu družstva v hádzanej“ ob-
sahuje nasledovných 15 základných údajov: označenie sezóny, názov súpera, výsledok 
zápasu, prostredie zápasu (doma, vonku), dátum zápasu, poradové číslo sledovanej fázy 
hry, časový priebeh zápasu, označenie sledovanej fázu zápasu (obranná, útočná, bran-
kár), meno hodnoteného hráča, herný systém, v ktorom sa uskutočnila kritická situácia, 
priestor pred bránkoviskom, v ktorom sa vykonala kritická situácia, umiestnenie streľby 
súpera v priestoroch bránky, názov kritickej hernej situácie, hodnotenie úspešnosti kri-
tickej situácie (+, -) a kvantifikácia kritickej hernej situácie. 
  
Na sledovanie útočnej aktivity družstva sme zvolili nasledovné systémy, ktoré sú limitu-
júce z hľadiska hernej koncepcie vrcholového družstva v hádzanej. V postupnom útoku 
a protiútoku sme vytvorili ďalšie zložky, ktoré sú charakteristické podobnými zásadami 
v technickej a taktickej príprave: 

1. Postupný útok – útočný systém s jedným pivotmanom, 
 útočný systém s dvomi pivotmanmi, 
 útočný systém proti kombinovanej obrane, 
 útočný systém bez pivotmana. 
 
2. Protiútok        - protiútok prvej fázy, 
 protiútok druhej fázy, 
 protiútok po začiatočnom hode. 
 
3. Útočný systém v oslabení. 
 
4. Útočný systém v presile. 

 
Na sledovanie obrannej aktivity družstva sme vybrali nasledovné systémy, ktoré sú li-
mitujúce z hľadiska hernej koncepcie vrcholového družstva v hádzanej. V bránení po-
stupného útoku a protiútoku sme vytvorili ďalšie zložky, ktoré sú charakteristické po-
dobnými zásadami v technickej a taktickej príprave: 
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1.  Obrana postupného útoku – zasunuté obranné systémy (0-6, 0-5), 
                    vysunuté obranné systémy (1-5, 1-2-3, 2-4), 
                    kombinované obranné systémy (1+5, 2+4), 
                    osobná obrana. 
 
2. Obrana protiútoku             -  obrana protiútoku prvej fázy, 
                    obrana protiútoku druhej fázy, 
                    obrana protiútoku po začiatočnom hode súpera. 
 
3. Obranný systém v oslabení. 
 
4. Obranný systém v presile. 

 
V útočnej fáze hry sme evidovali 25 kritických prípadov, z toho 14 kladných a 11 zá-
porných. Kvôli možnosti vyhodnotenia hráčskeho výkonu sme použili štvorbodovú 
stupnicu kvantifikácie (tab. 1). 
 
Tabuľka 1 Kritické prípady v útočnej fáze hry a ich kvantifikácia 
 

Kritický prípad v útočnej fáze hry + body - body 
Streľba z priestoru spojky 4 2 
Streľba z priestoru krídla 4 2 
Streľba z priestoru pivotmana 4 2 
Streľba skokom do bránkoviska („náskok“) 4 3 
Streľba z protiútoku 4 3 
Streľba sedemmetrového hodu 4 3 
Asistencia prihrávkou 3 - 
Asistencia clonením, klamlivou činnosťou 3 - 
Vytvorenie gólovej príležitosti 3 - 
Zisk sedemmetrového hodu 3 - 
Vylúčenie v útoku: súper – vlastné 3 3 
Vylúčenie v útoku do konca zápasu: súper – vlastné 4 4 
Zisk odrazenej lopty v útoku 3 - 
Strata lopty manipuláciou s loptou - 3 
Iná strata lopty - 3 
Prerušenie hráča v útoku 2 1 

 
V obrannej fáze hry sme evidovali 26 kritických prípadov, z toho 14 kladných a 12 zá-
porných. Kvôli možnosti vyhodnotenia hráčskeho výkonu sme použili štvorbodovú 
stupnicu kvantifikácie (tab. 2). 
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Tabuľka 2 Kritické prípady v obrannej fáze hry a ich kvantifikácia 
 

Kritický prípad v obrannej fáze hry + body - body 
Bránenie individuálnej útočnej činnosti 2 4 
Bránenie základnej útočnej kombinácie 3 3 
Bránenie špeciálnej útočnej kombinácie 4 2 
Bránenie prvej fázy protiútoku 4 2 
Bránenie druhej fázy protiútoku 3 3 
Bránenie protiútoku po začiatočnom hode 3 3 
Bránenie v oslabení 4 2 
Bránenie v presile 2 4 
Bránenie odrazenej lopty 3 3 
Zisk lopty 4 - 
Zisk odrazenej lopty v obrane 4 - 
Zavinenie sedemmetrového hodu - 3 
Vylúčenie v obrane: súper – vlastné 3 3 
Vylúčenie v obrane do konca zápasu: súper - vlastné 4 4 
Nevynútená chyba súpera 1 - 

 
Pri hodnotení herného výkonu brankárov sme evidovali 42 kritických prípadov, z toho 
21 kladných a 21 záporných. Vychádzali sme z hodnotenia podľa Hianika (1997), keď 
hodnotíme úspešnosť zásahov v bránke na základe miesta a vzdialenosti streleckého 
pokusu od bránky. Osobitne hodnotíme aj hru brankárov v bránkovisku a v poli. Kvôli 
možnému hodnoteniu hráčskeho výkonu sme vytvorili štvorbodovú stupnicu kvantifi-
kácie (tab. 3). 
 
Tabuľka 3 Kritické prípady v hre brankára a ich kvantifikácia 
 

Kritický prípad v hre brankára + body - body 
Streľba z priestoru krídla (6m) 3 2 
Streľba z priestoru krídla (7-9m) 2 3 
Streľba skokom alebo pádom do bránkoviska (6m) 4 1 
Streľba z priestoru spojky (7-9m) 3 2 
Streľba z priestoru spojky (9 a viac metrov) 2 3 
Streľba z protiútoku 4 1 
Streľba sedemmetrového hodu 4 1 
Založenie protiútoku 1 1 
Asistencia prihrávkou 3 - 
Strata lopty  - 3 
Obranná hra brankára v poli 4 3 
Strelenie gólu – neúspešná streľba 4 2 
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Hodnotenie herného výkonu družstva mužov v majstrovských zápasoch najvyššej sú-
ťaže v hádzanej 
 
V našej práci sme overili upravené hodnotenie podľa Hianika (2002). Analyzovali sme 
sedemdesiat tri majstrovských zápasov v dvoch súťažných ročníkoch medzinárodnej 
Česko – Slovenskej súťaže (HIL). Sledovaný súbor viedol autor, ako hlavný tréner 
družstva. Hodnotenie herného výkonu družstva sme sledovali v štyroch obdobiach: 
 

 2004                hodnotenie predchádzajúcej sezóny (36 zápasov). 
 ZÁKL. Č. 05 základná časť súťaže (26 zápasov). 
 PL. OFF. 05 zápasy Play off (11 zápasov). 
 2005  celkové hodnotenie sezóny 2005 (37 zápasov). 

 
Herný výkon družstva sme pre potreby praxe vyhodnotili v troch častiach: 
 

1. Sledovanie úspešnosti kolektívu v takých útočných a obranných systémoch, kto-
ré sú limitujúce z hľadiska plnenia hernej koncepcie družstva (tab. 4). 

2. Sledovanie frekvencie výskytu a úspešnosti družstva vo vybraných herných situ-
áciách (tab. 5). 

3. Herný výkon brankárov sledovaného družstva (tab. 6). 
 
Legenda k tab. 4  
V každej sledovanej činnosti sme zaznamenali celkový počet pokusov (v hornom riad-
ku) a počet úspešných pokusov (v dolnom riadku). Za každou hodnotenou činnosťou je 
vyjadrená jej percentuálna úspešnosť. 
                         

ÚTOČNÉ  SYSTÉMY 
 

1 PIVOT útočný systém s jedným pivotmanom, 
 
2 PIVOTI útočný systém s jedným stabilným pivotmanom  
                                                                  a jedným zabiehajúcim hráčom,  
 
KOMBIN. útočný systém proti kombinovanej obrane sú-  
                                                                  pera (osobná obrana na jedného alebo dvoch  
                                                                  hráčov), 
 
BEZ PIV. útočný systém bez pivotmana, 
 
POST. ÚT. postupný útok spolu 
                                                                  (1 PIVOT+2 PIVOTI+KOMBIN.+BEZ PIV.), 
 
T1 protiútok prvá fáza, 
 
T2 protiútok druhá fáza, 
 
T3 protiútok po začiatočnom hode („rýchly  
                                                                  stred“), 
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KOMBIN. útočný systém proti kombinovanej obrane sú-  
                                                                  pera (osobná obrana na jedného alebo dvoch  
                                                                  hráčov), 
 
BEZ PIV. útočný systém bez pivotmana, 
 
POST. ÚT. postupný útok spolu 
                                                                  (1 PIVOT+2 PIVOTI+KOMBIN.+BEZ PIV.), 
 
T1 protiútok prvá fáza, 
 
T2 protiútok druhá fáza, 
 
T3 protiútok po začiatočnom hode („rýchly  
                                                                  stred“), 
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PROT protiútok spolu (T1+T2+T3), 
 
OSLAB útočný systém v početnom oslabení, 
 
PRESILA útočný systém v početnej prevahe, 
 
SPOLU útočný systém družstva spolu 
 (POST.ÚT+PROT+OSLAB+PRESILA). 
 

OBRANNÉ  SYSTÉMY 
 
ZASUN.  priestorové obranné systémy bez vysunutého    
                                                                  hráča (0-6,0-5), 
 
VYSUN. priestorové obranné systémy s vysunutými   
                                                                  hráčmi (1-5, 1-2-3, 2-4), 
  
KOMB kombinované obranné systémy (1+5, 2+4), 
 
OSOBNÁ systém osobnej obrany (celé družstvo bráni   
                                                                  osobne), 
 
POST. ÚT. obrana postupného útoku spolu 
 (ZASUN.+VYSUN.+KOMB+OSOBNÁ), 
 
T1 obrana prvej fázy protiútoku, 
 
T2 obrana druhej fázy protiútoku, 
 
T3 obrana protiútoku po začiatočnom hode, 
 
PROT obrana protiútoku spolu (T1+T2+T3), 
 
OSLAB. obranný systém v početnom oslabení, 
 
PRESILA obranný systém v početnej prevahe, 
 
SPOLU obranný systém družstva spolu 
  (POST.ÚT.+PROT.+OSLAB.+PRESILA). 
 
 
Legenda k tab. 5 
V každej sledovanej činnosti sme zaznamenali celkový počet pokusov (v hornom riad-
ku) a počet úspešných pokusov (v dolnom riadku). Niektoré údaje obsahujú iba počet-
nosť realizovaných pokusov. 
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FREKVENCIA VÝSKYTU A ÚSPEŠNOSŤ SLEDOVANÝCH HERNÝCH SITUÁCIÍ V 
ÚTOKU 

 
STREĽBA  S  streľba z priestoru spojky, 
 
STREĽBA   K  streľba z priestoru krídla, 
 
STREĽBA   P streľba z priestoru pivotmana, 
 
STREĽBA   SK streľba skokom do bránkoviska („náskok“), 
 
STREĽBA   7 streľba sedemmetrového hodu, 
 
STREĽBA   T streľba z protiútoku, 
 
ASISTENCIA   
ASISTENCIA   A                                      prihrávka hráčovi, ktorý strelil gól alebo clo- 
                                                                   nenie, po ktorom spoluhráč dosiahne gól, 
 
ASISTENCIA   G  vytvorenie vyloženej gólovej príležitosti hrá- 
                                                                   čovi, ktorý následne nedal gól, 
 
ASISTENCIA   SP všetky asistencie dužstva spolu, 
 
ZISK   OL zisk odrazenej lopty (od brankára, tyče, bloku)     
                                                                  v útoku, 
 
ZISK   7M zisk sedemmetrového hodu, 
 
STRATA LOPTY  L strata lopty technickou chybou v útoku, 
 
FAUL  + prerušenie hráča v útoku, ktoré je výhodné pre  
                                                                  družstvo, 
 
FAUL   - prerušenie hráča v útoku, ktoré je nevýhodné  
                                                                  pre družstvo, 
 
VYLÚČ.  + zisk vylúčenia súpera, 
 
VYLÚČ.   - vylúčenie hráča v útoku. 
 

FREKVENCIA VÝSKYTU A ÚSPEŠNOSŤ SLEDOVANÝCH HERNÝCH SITUÁCIÍ V 
OBRANE 

 
BRÁNENIE  IČ obrana individuálnej činnosti súpera, 
 
BRÁNENIE  ZK obrana základnej útočnej kombinácie súpera, 
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BRÁNENIE  ŠK obrana špeciálnej útočnej kombinácie súpera,  
 
BRÁNENIE  OSL obrana v početnom oslabení, 
 
BRÁNENIE  PRS obrana v početnej prevahe, 
 
BRÁNENIE  T obrana protiútoku, 
 
BLOK  + blokovanie streľby súpera, 
 
BLOK   - chyba pri blokovaní streľby súpera, 
 
ODR. L.  +   úspešná obrana odrazenej lopty v obrane (9m  
                                                                  hod). 
 
ODR. L.   - súper získal odrazenú loptu od brankára, blo- 
                                                                  ku bránky, 
 
ZISK LOPTY  L zisk lopty v obrane postupného útoku, protiú- 
                                                                  toku, 
 
ZISK LOPTY  OL zisk odrazenej lopty v obrane, 
 
ZISK LOPTY  SP zisk lopty spolu,  
 
7M zavinenie sedemmetrového hodu v obrane, 
 
VYLÚČ. + zisk vylúčenia súpera v obrane, 
 
VYLÚČ.  - vylúčenie hráča v obrane (2 min., diskvalifiká- 
                                                                   cia). 
 

CELKOVÉ  VYHODNOTENIE 
 
ÚTOK  + úspešné herné situácie v útoku, 
 
ÚTOK   - neúspešné herné situácie v útoku, 
 
ÚTOK  ∑ všetky herné situácie v útoku spolu, 
 
ÚTOK  % percentuálna úspešnosť útoku, 
 
ÚTOK Body počet získaných bodov, 
 
ÚTOK  ZPǾ priemer získaných bodov na jeden zápas. 
 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3 
 

 
85

BRÁNENIE  ŠK obrana špeciálnej útočnej kombinácie súpera,  
 
BRÁNENIE  OSL obrana v početnom oslabení, 
 
BRÁNENIE  PRS obrana v početnej prevahe, 
 
BRÁNENIE  T obrana protiútoku, 
 
BLOK  + blokovanie streľby súpera, 
 
BLOK   - chyba pri blokovaní streľby súpera, 
 
ODR. L.  +   úspešná obrana odrazenej lopty v obrane (9m  
                                                                  hod). 
 
ODR. L.   - súper získal odrazenú loptu od brankára, blo- 
                                                                  ku bránky, 
 
ZISK LOPTY  L zisk lopty v obrane postupného útoku, protiú- 
                                                                  toku, 
 
ZISK LOPTY  OL zisk odrazenej lopty v obrane, 
 
ZISK LOPTY  SP zisk lopty spolu,  
 
7M zavinenie sedemmetrového hodu v obrane, 
 
VYLÚČ. + zisk vylúčenia súpera v obrane, 
 
VYLÚČ.  - vylúčenie hráča v obrane (2 min., diskvalifiká- 
                                                                   cia). 
 

CELKOVÉ  VYHODNOTENIE 
 
ÚTOK  + úspešné herné situácie v útoku, 
 
ÚTOK   - neúspešné herné situácie v útoku, 
 
ÚTOK  ∑ všetky herné situácie v útoku spolu, 
 
ÚTOK  % percentuálna úspešnosť útoku, 
 
ÚTOK Body počet získaných bodov, 
 
ÚTOK  ZPǾ priemer získaných bodov na jeden zápas. 
 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3 
 

 
86

OBRANA                         podobne ako útok, 
 
BRANKÁR podobne ako útok, 
 
SPOLU podobne ako útok, 
 
Zápasy počet sledovaných zápasov za dané obdobie. 
                          
Legenda k tab. 6 
V každej sledovanej činnosti sme zaznamenali celkový počet pokusov (v hornom riad-
ku) a počet úspešných pokusov (v dolnom riadku). Za každou hodnotenou činnosťou je 
vyjadrená jej percentuálna úspešnosť. Pri hre brankárov v bránkovisku a v poli sme za-
znamenali iba početnosť realizovaných pokusov. 
 

ÚSPEŠNOSŤ  ZÁSAHOV  V  BRÁNKE 
 
Ľavé krídlo 6m úspešnosť zásahov brankárov  z priestoru ľa- 
                                                                  vého  krídla, keď sa súper  odráža tesne  pred  
                                                                  čiarou  bránkoviska, 
 
Ľavé krídlo 7-9m úspešnosť zásahov brankárov z priestoru ľavé- 
                                                                  ho krídla, keď súper strieľa spoza obrancu zo  
                                                                  vzdialenosti 7-9m, 
 
Skok do bránkoviska ĽS, SS, PS úspešnosť zásahov brankárov z takzvaných  
                                                               „náskokoch“ a streľby z priestoru pivotmana, 
 
Ľavá spojka 7-9m úspešnosť zásahov brankárov pri streľbe  
                                                                  z priestoru ľavej spojky, keď súper strieľa   
                                                                  spoza obrancu  zo vzdialenosti 7-9m, 
 
Ľavá spojka 9-12m úspešnosť zásahov brankárov pri streľbe  
                                                                  z priestoru ľavej spojky, keď súper strieľa      
                                                                  spoza obrancu  zo vzdialenosti 9 a viac met- 
                                                                  rov. 
 
Stredná spojka 7-9m, 9-12m ako ľavá spojka, 
 
Pravá spojka 7-9m, 9-12m ako ľavá spojka, 
 
Pravé krídlo 6m, 7-9m ako ľavé krídlo, 
 
Protiútok ∑⁄+ úspešnosť zásahov brankárov pri streľbe súpe- 
                                                                  ra z protiútoku prvej fázy, 
 
7m hod ∑⁄+ úspešnosť zásahov brankárov pri streľbe zo  
 sedemmetrového hodu. 
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HRA  BRANKÁROV  V BRÁNKOVISKU  A  V  POLI 
 
Protiútok Založenie každé založenie protiútoku brankára, 
 
Protiútok Asistencia prihrávka brankára hráčovi do  protiútoku,  
                                                                  ktorý uvedený útočník zakončí streľbou na  
                                                                  bránku, 
 
Streľba streľba brankára na súperovu bránku, 
 
Obrana v poli + pozitívne obranné zásahy brankára pri hre  
                                                                  v poli, 
 
Obrana v poli - negatívne obranné zásahy brankára pri hre   
                                                                  v poli, 
 
Strata lopty strata lopty brankára technickou chybou (pri- 
                                                                  hrávka, kroky, časová chyba). 
 
Vylúčenie vylúčenie brankára. 

 
CELKOVÉ   HODNOTENIE 

 
Úspešnosť zásahov v bránke ako celkové vyhodnotenie tab. 5, 
 
Hra brankárov v bránkovisku a v poli ako celkové vyhodnotenie tab. 5, 
 
SPOLU ako celkové vyhodnotenie tab. 5. 
 
Jedným z cieľov nášho príspevku bolo navrhnúť taký spôsob hodnotenia, v ktorom by 
bola obranná a útočná aktivita družstva postavená na relatívne rovnakej úrovni výz-
namnosti. Myslíme si, že naše hodnotenie spĺňa túto požiadavku, čoho dôkazom je, že 
v útočnej fáze sledujeme 25 kritických prípadov a v obrannej 26. Na rozdiel od hodno-
tenia podľa Zaťkovej, Hianika (1996), kde autori sledovali 17 útočných a 7 obranných 
kritických herných situácií. V útočnej fáze sme navyše zaznamenávali vytvorenie gólo-
vej príležitosti (asistencia prihrávkou, po ktorej nebol gól), zisk odrazenej lopty 
a prerušenie hráča v útoku. V obrannej fáze hry sme naviac evidovali aktivitu hráčov na 
základe toho, či bránia individuálnu činnosť, základnú kombináciu alebo špeciálnu 
kombináciu súpera. Zvlášť sme hodnotili obranu v oslabení, v presile, obranu protiúto-
ku, bránenie a zisk odrazenej lopty.  
Vyváženosť sledovania oboch fáz dokumentuje aj frekvencia výskytu analyzovaných 
herných situácií v oboch fázach. V útočnej to bolo 4104 a v obrannej 4223. Uvedené 
výsledky práce nám umožňujú konštatovať, že sme potvrdili predpoklady uvedené 
v hypotéze 1. 
Ďalším zámerom našej práce bolo vytvoriť také hodnotenie herného výkonu družstva v 
zápase, ktoré by napomáhalo trénerom v praxi monitorovať úspešnosť kolektívu v tých 
obranných a útočných systémoch, ktoré sú limitujúce z hľadiska plnenia hernej koncep-
cie družstva. Útočnú aktivitu družstva sme sledovali v postupnom útoku (4 zložky), 
v protiútoku (3 zložky), v útočnom systéme v oslabení (1 zložka) a v útočnom systéme 
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v presile (1 zložka). Obrannú aktivitu sme hodnotili v obrane postupného útoku (4 zlož-
ky), obrane protiútoku (3 zložky), obrannom systéme v oslabení (1 zložka) a obrannom 
systéme v presile (1 zložka). V útočnej a obrannej fáze hry sme hodnotili zhodne po de-
väť zložiek, na základe ktorých môžeme percentuálne vyhodnotiť úspešnosť každej 
zložky hernej koncepcie vrcholového družstva v hádzanej. Konštatujeme preto, že aj 
predpoklady, uvedené v hypotéze 2, sme splnili. 
Progresivitu nášho hodnotenia vidíme hlavne v tom, že môžeme objektívnejšie hodnotiť 
spoluprácu družstva v zápase. V predchádzajúcich hodnoteniach autori sledovali celko-
vý počet útokov, úspešnosť streľby z jednotlivých priestorov, počet asistencií, počet 
stratených lôpt, úspešných a neúspešných zásahov v obrane. Nestretli sme sa však 
s vyhodnotením spolupráce hráčov v dopredu určených útočných a obranných systé-
moch. Našim sledovaním môže tréner presnejšie odhaliť príčinu prehry, prípadne víťaz-
stva družstva a tak sa zistenému problému odborne venovať. 
Prostredníctvom automatického filtra môžeme počítačovým programom získať aj údaje 
potrebné pre hodnotenie hráčskeho výkonu. Sú prakticky totožné s údajmi sledovania 
frekvencie výskytu a úspešnosti družstva vo vybraných herných situáciách (tab. 5), iba-
že sledujeme konkrétnu činnosť v zápase u vybraného hráča. Hráč tak získa prehľad 
o svojej hráčskej výkonnosti. Pri obvyklom vyhodnotení jednotlivcov však musíme dá-
vať pozor, aby sme neporovnávali hádzanárov rozdielnych hráčskych funkcií. 
Predložený spôsob hodnotenia je vhodný pre profesionálne družstvá. Poskytuje množ-
stvo údajov, ktoré môže tréner družstva využiť pri odbornom hodnotení herného výkonu 
družstva a jednotlivcov. Výsledky hodnotenia využije pri plánovaní obsahu športového 
tréningu a stanovení úrovne výkonnosti jednotlivých hráčov. Analýza zápasu by sa mala 
realizovať bezprostredne po jeho skončení, najlepšie na druhý deň. Hodnotenie jedného 
zápasu trvá štyri až šesť hodín.  
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BEWERTUNG  DER  SPIELLEISTUNG  IM  HANDBALL 
 
Schlüsseelwortes: Handball, Männer, Bewertung, Spielleistung 
 
Der Beittrag befasst sich mit der Bewertung der Spielleistung im Handball. Die Spiel-
handlungen, die nach der Einsicht der Verfassen die Spielleistung im Handball limitie-
ren, wurden in 51 kritische Fälle (25 im Angriff und 26 in die Abwehr) eingegliedert 
und mit einer 4stufen-Skala quantifiziert. Von den Ergebnissen ergibt sich, dass die en-
tworfene Bewertung der Spielleistung in gleichem Mass sowohl die Angriffs- als auch 
die Abwährhandlungen des Spielers optimal ausdrückt. 
 
 
Tabuľky k tejto stati sú na str. 204-206. 
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LIMITUJÚCE FAKTORY VÝKONNOSTI HRÁČA 
V BASKETBALE 

Pavol Horička, Katedra telesnej výchovy a Športu, UKF Nitra 
 
Kľúčové slová:   herný výkon, všeobecné pohybové schopnosti,špeciálne basketbalové 
zručnosti, herná produktivita 
 
Basketbal je mnohotvárna, rýchla, nápaditá, no často zložitá a náročná hra. Pravdepo-
dobne tieto vlastnosti spôsobili jeho popularitu. Pôsobí na rozvoj motorických a psy-
chických schopností, ale aj teoretických vedomostí športovca. Umožňuje aj ideálny roz-
voj osobnosti. Prostredím, kde dochádza ku kultivácii týchto schopností, zručností a 
vlastností je športový tréning ale aj  samotné basketbalové stretnutie.  
Základným elementom prejavu hráča je športový výkon, ktorý je definovaný ako aktu-
álny prejav špecializovaných schopností jednotlivca v činnosti zameranej na riešenie 
pohybovej úlohy, ktorá je vymedzená pravidlami daného športového odvetvia (Choutka 
– Dovalil, 1991). 
Najskôr je však nutné definovať predpoklady výkonu. Napriek tomu, že na charakteris-
tiku predpokladov limitujúcich športový výkon existuje množstvo publikácií, športová 
veda v súčasnosti nevie určiť optimálne poradie dôležitosti tých stránok, ktoré sa po-
dieľajú na športovom výkone. Mnohí autori charakterizujú športový výkon inak, ale sa 
zhodujú v tom, že dosiahnutie športového výkonu je jav mnohofaktorový a  jeho úroveň 
závisí predovšetkým od adaptácie organizmu na telesné zaťaženie. Dominantným fakto-
rom sú podľa nich genetické, a to somatické, fyziologické a psychologické predpoklady 
– Laczo (1976), Havlíček (1977), Choutka (1991), Dovalil (1991).  
K hlavným kritériám športovej výkonnosti patria pohybové schopnosti. Ich rozvoj sa 
deje na základe príslušných fyziologických, funkčných systémov organizmu. Vo vše-
obecnosti ich môžeme rozdeliť na silové, rýchlostné, vytrvalostné a koordinačné schop-
nosti. Mnohí autori rozdeľujú pohybové schopnosti na kondičné a koordinačné. V žiad-
nej pohybovej činnosti, basketbal nevynímajúc, však nedochádza k izolovanému preja-
vu schopností, ale vždy k integrovanému prejavu, ktorý je syntézou jednotlivých pohy-
bových schopností. 
V športových hrách je športový zápas hlavným diagnostickým zdrojom. Podľa Tomán-
ka (2003) hodnotenie individuálneho herného výkonu v športových hrách sa líši od 
hodnotenia výkonov jednotlivca v  individuálnych športoch v objektívnosti a spoľahli-
vosti. Výsledkom dlhodobej snahy by mala byť objektivizácia hodnotenia v športových 
hrách. V basketbale je individuálny herný výkon determinovaný súborom faktorov, kto-
ré hodnotíme v prostredí šporového zápasu prostredníctvom záznamového hárku - her-
nej štatistiky. 
  
Cieľ  práce 
Cieľom práce je zistiť závislosti, resp. súvislosti medzi jednotlivými všeobecnými po-
hybovými schopnosťami, špeciálnymi basketbalovými zručnosťami a hernou produkti-
vitou hráča v stretnutí. 
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Úlohy práce 
• Na základe štandardných testov charakterizovať úroveň všeobecných pohybo-

vých schopností a špeciálnych zručností. 
• Sledovať závislosti medzi všeobecnými schopnosťami a špeciálnymi zručnos-

ťami a  hernou produktivitou (záznamový hárok hernej produktivity). 
• Určiť vplyv jednotlivých parametrov na výkonnosti hráča na zápase. 
• Vyvodiť závery pre prax. 

 
Metodika práce 
Sledovaným súborom (SS) v našej práci je basketbalové družstvo mužov - Veľký Me-
der. Družstvo sa zúčastnilo v mestskej lige v Komárne. Táto liga má 12 družstiev, väč-
šinou z mesta Komárno. Sledovaný súbor má 11 členov (tab. 1). 

 
Tabuľka 1.  Zoznam hráčov v sezóne 2002/2003 

 

Číslo Meno Rok nar. 

Telesná 
výška 
(cm)  

Telesná 
hmot. (kg) Post 

Herná 
produkti-
vita –  
Manley 

1. J. K. 8.12.1978 190 91 post 134,28 
2. T. W. 12.8.1977 185 81 krídlo 123,01 
3. J. K. 9.2.1983 202 110 pivot 67,38 
4. Á. B. 25.8.1980 182 67 rozohrávač 38,51 
5. R. K. 8.6.1979 192 95 post 266,24 
6. R. V. 3.9.1983 197 88 pivot 75,87 
7. I. N. 25.11.1982 182 94 rozohrávač 88,41 
8. D. P. 5.6.1985 187 72 krídlo 83,79 
9. M. A. 26.11.1986 185 72 krídlo 8,20 

10. M. B. 20.4.1984 180 65 rozohrávač 35,14 
11. Z. H. 8.2.1979 186 82 krídlo 129,91 

 
Testovanie sme uskutočnili 9. 9. 2003 a 15. 4. 2004 v telocvični (na začiatku a na konci 
sezóny).  Použili sme všeobecné testy,  špeciálne testy a motorické testy podľa  Ivčiča  a 
 Rieckého (1985) a podľa Hirtza (1985). Na zistenie úrovne všeobecných pohybových 
schopností sme používali testy „EUROFIT“ podľa Moravca (1996): 

• člnkový beh 10 x 5 m (rýchlostné, akceleračné a koordinačné schopnosti) 
• skok do diaľky z miesta (výbušná sila dolných končatín) 
• ľah sed za 1 minútu (dynamická sila brušného svalstva) 
• Ruffierova skúška (funkčná pripravenosť) 

Dole uvedené testy sme používali na zistenie úrovne špeciálnych basketbalových zruč-
ností: 

• slalomový dribling 6 x 4 m  
• obranný pohyb 
• beh k métam 
• streľba zo vzdialenosti 4 m 
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Herná 
produkti-
vita –  
Manley 
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Vyhodnocovali sme záznamový hárok hernej produktivity v 12 zápasoch, ktoré sa odo-
hrali v sezóne 2003/2004 (v základnej časti). Po vypracovaní hernej štatistiky podľa 
vzorca Manleyho (1989) sme vypočítali tzv. hernú produktivitu (HP)všetkých hrá-
čov(tab. č. 1):  
 
HP = pb + (dú + zl – sl - ns) * A + (a * B) – (nth * C) + bs  
 
Komponenty vzorca obsahujú kladné a záporné výsledky, ktoré hráči dosiahli počas ce-
lej sezóny. Závislosti, resp. súvislosti medzi hernou produktivitou a výsledkami vše-
obecných a špeciálnych testov sme vyjadrili korelačným koeficientom.  
Štatistickú významnosť posudzujeme na 5 % hladine významnosti.  
Závislosť (r1k) jednotlivých ukazovateľov pri vysvetľovaní výkonu po všeobecných 
a špeciálnych testoch sme hodnotili pomocou mnohonásobnej korelačnej a regresnej 
analýzy –korelačného koeficientu (R). 
 
Výsledky práce 
Hráči absolvovali 8 testov. V záujme ľahšieho prehľadu výsledkov, dosiahnuté výkony 
uvádzame v tab. 2,3. V tab. 3 sú výsledky hernej produktivity. Na zistenie miery závis-
losti dvoch znakov sme použili korelačnú maticu (tab. 2) Najvyššia miera korelácie sa 
preukázala medzi testom – beh k métam a Ruffierovou skúškou, slalomovým driblin-
gom a medzi slalomovým driblingom a Ruffierovou skúškou. Naopak najnižšia miera 
korelácie  bola medzi obranným pohybom a slalomovým driblingom, behom k métam 
a obranným pohybom a medzi slalomovým driblingom a skokom do diaľka z miesta. 
Skúmali sme  závislosť vysvetlenej premennej Y (HP) od každej vysvetľujúcej premen-
nej (X1,...,X8) zvlášť. Takto sme dostali 8 regresných modelov, nakoľko máme 8 vy-
svetľujúcich premenných. Použili sme jednoduchú (párovú) lineárnu regresiu. Podľa 
tabuľky je model ako celok tiež štatisticky významný, nakoľko je hodnota pravdepo-
dobnosti (P-Value) menšia ako 0,05. Podľa celkového F-testu štatistickej významnosti 
regresného modelu ako celku ukazuje, že s 95%-nou pravdepodobnosťou môžeme tvr-
diť, že existuje štatisticky významná závislosť medzi premennou (Y) a hodnotami X1 –- 
X8. 
 
Tabuľka 2 Korelačná matica vysvetľujúcich premenných    

 
  ČB SDD ĽS RS SD OP BKM S 

ČB X                           
SDD -0,8007 X             
ĽS -0,5968 0,4295 X           
RS 0,8949 -0,7590 -0,6480 X         
SD 0,8936 -0,8213 -0,6190 0,9202 X       
OP -0,8108 0,7152 0,6260 -0,7369 -0,8267 X     
BKM 0,8922 -0,7705 -0,6642 0,9780 0,9485 -0,8263 X   
S -0,4223 0,2990 0,0741 -0,3598 -0,4401 0,0397 -0,2848 X 
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                       Tabuľka 3    V
ýsledk y testov

všeobecne j a š peciálne j v ýkonnosti 
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Tabuľka 4 Viacnásobná regresná analýza 
 

Viacnásobná regresná analýza 
Závislá premenná: y – herná produktivita 

Parameter Odhad Štandardná chyba R P–hodnota 
Celok  -1730,55 1223,66 98,97% 0,0409 
ČB    X1 12,2291 24,7428 64,51% 0,0029 
SDD X2 3,07654 0,522913 97,01% 0,0000 
ĽS     X3 -1,75382 1,98715 70,51% 0,0006 
RS     X4 -43,482 30,8087 61,15% 0,0045 
SD     X5 -22,7576 30,7504 69,68% 0,0014 
OP     X6 6,11674 7,03767 56,50% 0,0076 
BKM X7 174,487 135,239 62,56% 0,0037 
S        X8 -5,07034 6,28105 69,11% 0,0008 

P – Mnohonásobný koeficient korelácie  
 

Tabuľka 5 Hodnoty mnohonásobného koeficienta korelácie v %  
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V tabuľke č.4 vidíme závislosť medzi hernou produktivitou (Y) a jednotlivými testmi 
(X1,......,X8). Najsilnejšiu závislosť sme podľa mnohonásobného koeficienta korelácie 
(až 97 %) sme zistili pri druhom teste (skok do diaľky), čo môžeme vyvodiť, že odrazo-
vá výbušnosť dolných končatín najviac ovplyvňuje športový výkon v basketbale. Naj-
menšiu závislosť sme zistili medzi hernou produktivitou a obranným pohybom (len 56 
%). Najsilnejšiu závislosť hernej produktivity pri špeciálnych testoch sme zistili pri tes-
te slalomového driblingu (69 %). 
Na základe zistených skutočností navrhujeme zaraďovať do tréningového procesu bas-
ketbalistov cvičenia rozvíjajúce explozívnu silu dolných končatín s rýchlostno-silovým 
charakterom. 
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LIMITING FACTORS OF SPORTS PERFORMANCE OF BASKETBALL 
PLAYERS. 
 
Summary 
 
The paper deals with researching of relationship between individual general motor abili-
ties, specific basketball skills and game productivity of  players in game. The strongest 
dependence was found according to the coefficient of determination in the test (long 
jump) which practically means  that the explosiveness of legs most influences the bas-
ketball player’s productivity. 
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SÚVISLOSŤ MEDZI ÚSPEŠNOSŤOU CHYTANIA 
BRANKÁRKY A CELKOVÝM VÝSLEDKOM 

ZÁPASU V HÁDZANEJ 
 

Viera  Zaťková – Lenka Páľová 
Katedra hier FTVŠ UK Bratislava 

 
Kľúčové slová: hádzaná, brankárka, obranné herné činnosti brankárky, faktory limitu-
júce výkon brankárky, streľba z jednotlivých priestorov, úspešnosť chytania brankárky. 
 
Hra špičkových svetových družstiev na vrcholových hádzanárskych podujatiach určuje 
smer vývoja hry. Súčasné vývojové tendencie ženskej hádzanej jednoznačne smerujú 
k dynamickosti hry, k rýchlemu striedaniu obrannej a útočnej fázy hry, ku skracovaniu 
času potrebného na dokončenie útoku, k väčšej flexibilite a variabilite hráčok. Vzrástol 
počet protiútokov na celkovom počte útokov družstva v zápase.  
Okrem klasického protiútoku pribudol protiútok realizovaný po rýchlom rozohraní lopty 
po obdržanom góle, čím sa výrazne zrýchlil prechod do útoku a na druhej strane sa 
v tejto fáze obmedzilo pravidelne striedanie špecialistov. Pre družstvá, umiestnené na 
popredných miestach na vrcholových hádzanárskych podujatiach  (ME, MS, OH), je 
typická výborná hra v obrane a kvalitné výkony brankárok.  
Každé špičkové družstvo disponuje dvoma až troma kvalitnými brankárkami rozdiel-
nych typov, ktoré sú nasadené do zápasu podľa spôsobu hry súpera. Naďalej platí, že na 
konečnom výsledku vo veľkej miere participuje výborná obranná hra družstva a kvalit-
ný výkon brankárky.  Brankár je kľúčovou osobnosťou každého družstva. Jeho dobrá, 
spoľahlivá hra podnecuje spoluhráčov k lepšiemu výkonu a deprimuje súperových hrá-
čov. 
Hra brankára má viacero špecifických, osobitých znakov. Preto aj nároky na funkciu 
brankára sú odlišné od nárokov na funkcie hráčov v poli. Brankár chytá nohami aj ru-
kami, veľmi často mení polohy tela (sed, ľah, unoženie), ale i činnosti, ako je presúva-
nie, vybiehanie, skoky, výskoky ap. Hlavnou úlohou brankára v obrannej fáze hry druž-
stva je zabrániť skórovaniu súpera.  
Výkon brankára v zápase ovplyvňuje viacero faktorov, z ktorých medzi dominantné pat-
ria: 

- primeraná úroveň rozvoja koordinačných schopností (reakčná, orientačná, kines-
teticko-diferenciačná), 

- výbušná sila horných a dolných končatín, 
- rýchlosť pohybu nôh a rúk, 
- ohybnosť, 
- nebojácnosť a odvážnosť pri strelách z blízkych vzdialeností, 
- základné postavenie a pohyb brankára, 
- technika zvládnutia základných spôsobov chytania vysokých, polovysokých 

a nízkych lôpt, 
- technika zvládnutia špeciálnych spôsobov chytania z priestoru krídla 

a pivotmana, sedemmetrového hodu a protiútoku, 
- stavanie sa brankára v závislosti od postavenia útočníka s loptou, 
- riadenie obrany  (spolupráca s brániacimi hráčmi najmä pri streľbe z priestoru 

spojky). 
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spoľahlivá hra podnecuje spoluhráčov k lepšiemu výkonu a deprimuje súperových hrá-
čov. 
Hra brankára má viacero špecifických, osobitých znakov. Preto aj nároky na funkciu 
brankára sú odlišné od nárokov na funkcie hráčov v poli. Brankár chytá nohami aj ru-
kami, veľmi často mení polohy tela (sed, ľah, unoženie), ale i činnosti, ako je presúva-
nie, vybiehanie, skoky, výskoky ap. Hlavnou úlohou brankára v obrannej fáze hry druž-
stva je zabrániť skórovaniu súpera.  
Výkon brankára v zápase ovplyvňuje viacero faktorov, z ktorých medzi dominantné pat-
ria: 

- primeraná úroveň rozvoja koordinačných schopností (reakčná, orientačná, kines-
teticko-diferenciačná), 

- výbušná sila horných a dolných končatín, 
- rýchlosť pohybu nôh a rúk, 
- ohybnosť, 
- nebojácnosť a odvážnosť pri strelách z blízkych vzdialeností, 
- základné postavenie a pohyb brankára, 
- technika zvládnutia základných spôsobov chytania vysokých, polovysokých 

a nízkych lôpt, 
- technika zvládnutia špeciálnych spôsobov chytania z priestoru krídla 

a pivotmana, sedemmetrového hodu a protiútoku, 
- stavanie sa brankára v závislosti od postavenia útočníka s loptou, 
- riadenie obrany  (spolupráca s brániacimi hráčmi najmä pri streľbe z priestoru 

spojky). 
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Cieľ a úlohy práce 
Cieľom práce je zistiť súvislosť medzi úspešnosťou chytania brankárky a celkovým  
výsledkom zápasu v 1. celoslovenskej súťaži v hádzanej žien. Na splnenie vytýčeného 
cieľa sme si stanovili nasledujúce úlohy: 
 
1. Navrhnúť spôsob hodnotenia úspešnosti chytania brankárky v zápase. 
2. Porovnať dosiahnuté výsledky úspešnosti chytania brankárky v jesennej a jarnej časti. 
3. Zistiť podiel úspešnej streľby z priestorov spojky, krídla a pivotmana, sedemmetro-  
    vého hodu, protiútoku a z iného priestoru na celkovom počte obdržaných gólov. 
4. Zistiť súvislosť medzi úspešnosťou chytania brankárky a celkovým výsledkom zápa-  
    su v súťažnom ročníku. 
 
Metodika práce 
Súbor tvorili dve brankárky prvoligového družstva žien ŠKP Bratislava. Sledovanie sa 
uskutočnilo v 18  majstrovských zápasoch súťažného ročníka 2003/2004 (9 zápasov 
v jesennej a 9 zápasov v jarnej časti). 
Na hodnotenie úspešnosti chytania brankárok sme použili záznamový hárok,  v ktorom 
sme evidovali: 
 
Streľbu z priestoru: spojky – z ľavej, strednej, pravej strany 
 
                                krídla   - z ľavej, pravej strany   
 
                                pivotmana -  z ľavého, stredného, pravého priestoru 
 
Streľbu z protiútoku 
 
Streľbu  sedemmetrového  hodu 
 
Streľbu z iného  priestoru (napr. prehodenie brankára pri vybiehaní ap.) 
 
Evidovali sme:                   +   úspešný zásah (chytená lopta brankárkou) 
                                             .    neúspešný zásah (gól) 
                                             v   vedľa bránky 
                                             t    žrď 
 
Do celkového hodnotenia úspešnosti chytania brankárky sme započítavali len streľbu 
smerujúcu do priestorov bránky. Sledovanie realizovala striedajúca brankárka. 
 
Výsledky a diskusia 
Úspešnosť chytania brankárok v jesennej a jarnej časti sú uvedené v tab. 1 a 2. Celková 
úspešnosť v 9 zápasoch jesennej časti bola 46 %. Počet striel smerujúcich do priestorov 
bránky bol 313, z čoho bolo 169 gólov. Družstvo odohralo päť zápasov na súperových 
ihriskách, z ktorých vyhralo len jeden, v domácom prostredí vyhrali tri zo štyroch zápa-
soch. V sledovaných zápasoch evidujeme celkovú úspešnosť od 33 % až po 60 %. Naj-
vyššiu úspešnosť chytania evidujeme z priestoru spojky 60 % a krídla 59 %, o niečo 
nižšiu z iného priestoru 52 % a relatívne nízku úspešnosť evidujeme zo sedemmetrové-
ho hodu 31 %, z priestoru pivotmana a protiútoku 24 %. 
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Tabuľka 1  Úspešnosť chytania v jesennej časti 

 
p.č. 

   
      Zápas 

 
LS  

 % 

 
SS 

 % 

 
PS 
 % 

 
S  

% 

 
LP
 %

 
SP
 %

 
PP
 %

 
P 

 %

 
LK
 %

 
PK
 %

 
K 

 %

 
T 

 %

 
7m 

 % 

 
I 

 % 

 
Celková 

úspešnosť 

 

1. 

 

Prešov - v 

5/5 

0 

4/4 

0 

2/1 

50 

11/10 

9 

- - - - 3/2

33

1/1

0

4/3 

25

7/3 

57

5/2 

60 

11/2 

82 

38/20 

47%

 

2. 

 

Modranka - 

d 

9/4 

 

65 

9/3 

67 

3/0 

100 

21/7 

67 

- 1/0

100

- 1/0 

100

1/1

0

- 1/1 

0

1/0 

100

1/1 

0 

5/3 

40 

30/12 

60%

 

3. 

 

Močenok - 

v 

11/5 

55 

16/5 

69 

4/1 

75 

31/11 

65 

- - - - 3/2

33

1/0

100

4/2 

50

2/2 

0

2/2 

0 

3/3 

0 

42/20 

52%

 

4. 

 

Púchov - d 

6/3 

50 

4/1 

75 

1/0 

100 

11/4 

64 

- 1/1

0

- 1/1 

0

- 3/2

33

3/2 

33

3/2 

33

5/3 

40 

1/0 

100 

24/12 

50%

 

5. 

 

Zlatná n/O - 

v 

2/0 

100 

5/0 

100 

1/1 

0 

8/1 

88 

- 2/1

50

1/1

0

3/2 

33

2/2

0

2/0

100

4/2 

50

7/5 

29

8/4 

50 

3/3 

0 

33/17 

49%

 

6. 

 

Trenčín - d 

3/1 

66 

3/0 

100 

3/1 

66 

9/2 

78 

4/4

0

5/5

0

- 9/9 

0

4/1

75

2/0

100

6/1 

83

9/9 

0

7/6 

14 

- 40/27 

33%

 

7. 

 

Topoľčany - 

v 

4/2 

50 

8/3 

63 

1/1 

0 

13/6 

54 

2/2

0

4/2

50

2/1

50

8/5 

38

6/1

83

5/2

60

11/3 

73

1/1 

0

7/5 

29 

- 40/20 

50%

 

8. 

 

Nitra - v 

4/1 

75 

1/1 

0 

4/2 

50 

9/4 

56 

2/2

0

8/7

13

1/0

100

11/9 

18

6/4

33

2/0

100

8/4 

50

3/2 

33

5/4 

20 

- 36/23 

36%

 

9. 

 

N.Zámky  - 

d 

- 3/0 

100 

6/4 

33 

9/4 

56 

5/3

40

1/1

0

2/1

50

8/5 

38

1/0

100

2/0

100

3/0 

100

5/5 

0

5/4 

20 

- 30/18 

40%

 Spolu     122/49 

60% 
   41/31

24%
  44/18

59%

38/29

24%

45/31 

31% 

23/11 

52% 

313/169 

46%

 
V jarnej časti (tab. 2) evidujeme 47 % celkovú úspešnosť chytania brankárky. Počet 
striel smerujúcich do priestorov  bránky bol 330, počet gólov 174. Družstvo odohralo 
u súpera štyri zápasy, z ktorých jeden vyhrali a v domácom prostredí z piatich zápasov 
jeden skončil remízou a štyri vyhralo. Najnižšia úspešnosť chytania brankárky v tejto 
časti súťaže bolo 38 %, čo je o 5 % viacej ako v jesennej časti a obdobne evidujeme aj 
najvyššiu úspešnosť chytania 66 %, čo je o 6 % viacej ako v jesennej časti. 
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Tabuľka 1  Úspešnosť chytania v jesennej časti 

 
p.č. 

   
      Zápas 

 
LS  

 % 

 
SS 

 % 

 
PS 
 % 

 
S  

% 

 
LP
 %

 
SP
 %

 
PP
 %

 
P 

 %

 
LK
 %

 
PK
 %

 
K 

 %

 
T 

 %

 
7m 

 % 

 
I 

 % 

 
Celková 

úspešnosť 

 

1. 

 

Prešov - v 

5/5 

0 

4/4 

0 

2/1 

50 

11/10 

9 

- - - - 3/2

33

1/1

0

4/3 

25

7/3 

57

5/2 

60 

11/2 

82 

38/20 

47%

 

2. 

 

Modranka - 

d 

9/4 

 

65 

9/3 

67 

3/0 

100 

21/7 

67 

- 1/0

100

- 1/0 

100

1/1

0

- 1/1 

0

1/0 

100

1/1 

0 

5/3 

40 

30/12 

60%

 

3. 

 

Močenok - 

v 

11/5 

55 

16/5 

69 

4/1 

75 

31/11 

65 

- - - - 3/2

33

1/0

100

4/2 

50

2/2 

0

2/2 

0 

3/3 

0 

42/20 

52%

 

4. 

 

Púchov - d 

6/3 

50 

4/1 

75 

1/0 

100 

11/4 

64 

- 1/1

0

- 1/1 

0

- 3/2

33

3/2 

33

3/2 

33

5/3 

40 

1/0 

100 

24/12 

50%

 

5. 

 

Zlatná n/O - 

v 

2/0 

100 

5/0 

100 

1/1 

0 

8/1 

88 

- 2/1

50

1/1

0

3/2 

33

2/2

0

2/0

100

4/2 

50

7/5 

29

8/4 

50 

3/3 

0 

33/17 

49%

 

6. 

 

Trenčín - d 

3/1 

66 

3/0 

100 

3/1 

66 

9/2 

78 

4/4

0

5/5

0

- 9/9 

0

4/1

75

2/0

100

6/1 

83

9/9 

0

7/6 

14 

- 40/27 

33%

 

7. 

 

Topoľčany - 

v 

4/2 

50 

8/3 

63 

1/1 

0 

13/6 

54 

2/2

0

4/2

50

2/1

50

8/5 

38

6/1

83

5/2

60

11/3 

73

1/1 

0

7/5 

29 

- 40/20 

50%

 

8. 

 

Nitra - v 

4/1 

75 

1/1 

0 

4/2 

50 

9/4 

56 

2/2

0

8/7

13

1/0

100

11/9 

18

6/4

33

2/0

100

8/4 

50

3/2 

33

5/4 

20 

- 36/23 

36%

 

9. 

 

N.Zámky  - 

d 

- 3/0 

100 

6/4 

33 

9/4 

56 

5/3

40

1/1

0

2/1

50

8/5 

38

1/0

100

2/0

100

3/0 

100

5/5 

0

5/4 

20 

- 30/18 

40%

 Spolu     122/49 

60% 
   41/31

24%
  44/18

59%

38/29

24%

45/31 

31% 

23/11 

52% 

313/169 

46%

 
V jarnej časti (tab. 2) evidujeme 47 % celkovú úspešnosť chytania brankárky. Počet 
striel smerujúcich do priestorov  bránky bol 330, počet gólov 174. Družstvo odohralo 
u súpera štyri zápasy, z ktorých jeden vyhrali a v domácom prostredí z piatich zápasov 
jeden skončil remízou a štyri vyhralo. Najnižšia úspešnosť chytania brankárky v tejto 
časti súťaže bolo 38 %, čo je o 5 % viacej ako v jesennej časti a obdobne evidujeme aj 
najvyššiu úspešnosť chytania 66 %, čo je o 6 % viacej ako v jesennej časti. 
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Tabuľka 2   Úspešnosť chytania v jarnej časti  
 

p.č. 
 

Zápas 
 
LS  
 % 

 
SS 
 %

 
PS  

% 

 
S  

% 

 
LP 
 % 

 
SP
 %

 
PP
 %

 
P 

 %

 
LK
 %

 
PK 

 %

 
K 

 %

 
T 

%

 
7m 

 %

 
I 

 % 

 
Celková úspešnosť

 

1. 

 

Prešov - d 

4/3 

25 

5/2

60

4/3 

25 

13/8 

38 

- 4/1

75

1/1

0

5/2 

60

3/0

100

3/0 

100

6/0 

100

6/6 

0

5/5 

0

- 35/21 

40%

 

2. 

 

Modranka - v 

4/1 

75 

8/0

100

9/2 

78 

21/3 

86 

- 2/2

0

3/2

33

5/4 

20

4/3

25

2/1 

50

6/4 

33

1/0 

100

2/1 

50

- 35/12 

66%

 

3. 

 

Močenok - d 

9/4 

35 

7/2

71

8/1 

88 

24/7 

71 

- - - - 1/1

0

- 1/1 

0

6/5 

17

3/3 

0

- 34/16 

53%

 

4. 

 

Púchov - v 

4/0 

100 

5/1

80

3/1 

67 

12/2 

83 

- 5/2

60

1/1

0

6/3 

50

3/3

0

11/6

45

14/9 

36

2/2 

0

3/3 

0

3/3 

0 

40/22 

45%

 

5. 

 

Zlatná n/O - d 

8/1 

88 

4/1

75

6/1 

83 

18/3 

83 

1/0 

100 

- 4/3

25

5/3 

40

1/1

0

3/1 

67

4/2 

50

5/5 

0

6/6 

0

- 38/19 

50%

 

6. 

 

Trenčín - v 

6/1 

83 

3/0

100

2/0 

100 

11/1 

91 

2/2 

0 

3/3

0

3/3

0

8/8 

0

5/3

40

4/2 

50

9/5 

44

5/5 

0

7/5 

29

- 40/24 

40%

 

7. 

 

Topoľčany - d 

2/1 

50 

6/4

33

2/1 

50 

10/6 

40 

- 2/2

0

- 2/2 

0

2/1

50

3/1 

67

5/2 

60

4/3 

25

7/4 

43

4/3 

25 

32/20 

38%

 

8. 

 

Nitra - d 

5/2 

60 

7/2

71

2/0 

100 

14/4 

71 

1/1 

0 

3/1

67

1/0

100

5/2 

60

2/1

50

3/2 

33

5/3 

40

2/1 

50

6/6 

0

- 32/16 

50%

 

9. 

 

N.Zámky - v 

4/1 

75 

6/2

67

5/4 

20 

15/7 

53 

1/1 

0 

4/3

25

- 5/4 

20

1/1

0

9/3 

67

10/4 

60

4/2 

50

5/5 

0

5/2 

60 

44/24 

45%

  

Spolu 

   138/41 

70% 

   41/27

34%

  60/30

50%

35/29

17%

41/38

7%

12/8 

33% 

330/174 

47% 

  

 
Ak porovnávame celkovú úspešnosť chytania brankárok v jesennej a jarnej časti môže-
me konštatovať, že je približne na rovnakej úrovni (tab. 3). V jarnej časti evidujeme 
vyššiu úspešnosť chytania z priestoru spojky (zo 60 % na 70 %), z priestoru pivotmana 
(z 24 % na 31 %), nižšiu úspešnosť chytania z priestoru krídla (z 59 % na 40 %), 
z protiútoku (z 24 % na 17%), zo sedemmetrového hodu (31 % na 7 %) a z iného prie-
storu (z 52 % na 33 %). 
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Tabuľka 2   Úspešnosť chytania v jarnej časti  
 

p.č. 
 

Zápas 
 
LS  
 % 

 
SS 
 %

 
PS  

% 

 
S  

% 

 
LP 
 % 

 
SP
 %

 
PP
 %

 
P 

 %

 
LK
 %

 
PK 

 %

 
K 

 %

 
T 

%

 
7m 

 %

 
I 

 % 

 
Celková úspešnosť

 

1. 

 

Prešov - d 

4/3 

25 

5/2

60

4/3 

25 

13/8 

38 

- 4/1

75

1/1

0

5/2 

60

3/0

100

3/0 

100

6/0 

100

6/6 

0

5/5 

0

- 35/21 

40%

 

2. 

 

Modranka - v 

4/1 

75 

8/0

100

9/2 

78 

21/3 

86 

- 2/2

0

3/2

33

5/4 

20

4/3

25

2/1 

50

6/4 

33

1/0 

100

2/1 

50

- 35/12 

66%

 

3. 

 

Močenok - d 

9/4 

35 

7/2

71

8/1 

88 

24/7 

71 

- - - - 1/1

0

- 1/1 

0

6/5 

17

3/3 

0

- 34/16 

53%

 

4. 

 

Púchov - v 

4/0 

100 

5/1

80

3/1 

67 

12/2 

83 

- 5/2

60

1/1

0

6/3 

50

3/3

0

11/6

45

14/9 

36

2/2 

0

3/3 

0

3/3 

0 

40/22 

45%

 

5. 
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4/1

75
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1/0 
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0
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0
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0
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6. 
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0
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7. 
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25 
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8. 
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71 

1/1 

0 

3/1

67
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0
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9. 

 

N.Zámky - v 

4/1 

75 
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67
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20 
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53 

1/1 

0 

4/3
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- 5/4 
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0

9/3 

67

10/4 

60

4/2 

50

5/5 

0

5/2 

60 

44/24 

45%

  

Spolu 

   138/41 

70% 

   41/27

34%

  60/30

50%

35/29

17%

41/38

7%

12/8 

33% 

330/174 

47% 

  

 
Ak porovnávame celkovú úspešnosť chytania brankárok v jesennej a jarnej časti môže-
me konštatovať, že je približne na rovnakej úrovni (tab. 3). V jarnej časti evidujeme 
vyššiu úspešnosť chytania z priestoru spojky (zo 60 % na 70 %), z priestoru pivotmana 
(z 24 % na 31 %), nižšiu úspešnosť chytania z priestoru krídla (z 59 % na 40 %), 
z protiútoku (z 24 % na 17%), zo sedemmetrového hodu (31 % na 7 %) a z iného prie-
storu (z 52 % na 33 %). 
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Tabuľka 3   Porovnanie úspešnosti chytania brankárok v jesennej a jarnej časti 
   

S% 

 

S% 

 

P% 

 

P% 

 

K%

 

K%

 

T%

 

T%

 

7m%

 

7m%

 

I%

 

I%

Celková 

úspešnosť 

Celková 

Úspešnosť 

 

P.č. 

 

Zápas 

 

Jeseň 

 

Jar 

 

Jeseň

 

Jar 

 

Jeseň

 

Jar

 

Jeseň

 

Jar

 

Jeseň

 

Jar

 

Jeseň

 

Jar

 

Jeseň 

 

Jar 

1. 

 

Prešov 11/10 

9 

13/8 

38%

- 5/2 

60 

4/3 

25

6/0 

100

7/3 

57

6/6 

0

5/2 

60

5/5 

0

11/2 

82

- 38/20 

47% 

35/21 

40%

2. 

 

Modranka 21/7 

67 

21/3 

86

1/0 

100

5/4 

20 

1/1 

0

7/4 

43

1/0 

100

1/0 

100

1/1 

0

2/1 

50

5/3 

40

- 30/12 

60% 

35/12 

66%

3. 

 

Močenok 31/11 

65 

24/7 

71

- - 4/2 

50

1/1 

0

2/2 

0

6/5

17

2/2 

0

3/3 

0

3/3 

0

- 42/20 

52% 

34/16 

53%

4. 

 

Púchov 11/4 

64 

12/2 

83

1/1 

0 

6/3 

50 

3/2 

33

14/9 

36

3/2 

33

2/2 

0

5/3 

40

3/3 

0

1/0 

100

3/3 

0

24/12 

50% 

40/22 

45%

5. 

 

Zlatná n/O 8/1 

88 

18/3 

83

3/2 

33

4/3 

40 

4/2 

50

4/2 

50

7/5 

29

5/5 

0

8/4 

50

6/6 

0

3/3 

0

- 33/17 

49% 

38/19 

50%

6. 

 

Trenčín 9/2 

78 

11/1 

91

9/9 

0

7/7 

0 

6/1 

83

9/5 

44

9/9 

0

5/5 

0

7/6 

14

7/5 

29

- - 40/27 

33% 

40/24 

40%

7. 

 

Topoľčany13/6 

54 

10/6 
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8/5 

38

2/2 

0 

11/3 

73

5/2 

60

1/1 

0

4/3 
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7/5 

29

7/4 

43

- 4/3 

25

40/20 

50% 

32/20 

38%

8. 

 

Nitra 9/4 

56 

14/4 

71

11/9 

18

5/2 

60 

8/4 

50

5/3 

40

3/2 

33

2/1 

50

5/4 

20

6/6 

0

- - 36/23 

64% 

32/16 

50%

9. 

 

N.Zámky 9/4 

56 

15/7 

53

8/5 

38

5/4 

20 

3/0 

100

10/4 

60

5/5 

0

4/2 

50

5/4 

20

5/5 

0

- 5/2 

60

30/18 

40% 

44/24 

45%

suma  

 

122/49 

60 

138/41 

70

41/31 

24

39/27 

31 

44/18

59

61/30

40

38/29

24

35/29

17

45/31

31

41/38

7

23/11

52

12/8

33

 

313/169 

46% 

330/174 

47%

 
 
Podiel úspešnej streľby z priestorov spojky, pivotmana a krídla, z protiútoku, zo se-
demmetrového hodu a z iného priestoru na celkovom počte obdržaných gólov 
v jesennej a jarnej časti sa čiastočne líšil (tab. 4). V obidvoch častiach evidujeme najvy-
šší podiel na celkovom počte obdržaných gólov z priestoru spojky (29 % a 23,7 %) a-
najnižší pri streľbe z iného priestoru (6,5 a 4,6 %). Približne rovnaký podiel evidujeme 
v jesennej časti z priestoru pivotmana (18,4 %), z protiútoku (17,2 %) a sedemmetrové-
ho hodu (18,3 %), nižší z priestoru krídla (10,7 %). V jarnej časti sa zvýšil podiel na 
celkovom počte obdržaných gólov zo sedemmetrového hodu (22 %), nasleduje streľ-
ba z priestoru krídla (17,3 %), z protiútoku (16,8 %) a z priestoru pivotmana (15,6 %). 
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Podiel úspešnej streľby z priestorov spojky, pivotmana a krídla, z protiútoku, zo se-
demmetrového hodu a z iného priestoru na celkovom počte obdržaných gólov 
v jesennej a jarnej časti sa čiastočne líšil (tab. 4). V obidvoch častiach evidujeme najvy-
šší podiel na celkovom počte obdržaných gólov z priestoru spojky (29 % a 23,7 %) a-
najnižší pri streľbe z iného priestoru (6,5 a 4,6 %). Približne rovnaký podiel evidujeme 
v jesennej časti z priestoru pivotmana (18,4 %), z protiútoku (17,2 %) a sedemmetrové-
ho hodu (18,3 %), nižší z priestoru krídla (10,7 %). V jarnej časti sa zvýšil podiel na 
celkovom počte obdržaných gólov zo sedemmetrového hodu (22 %), nasleduje streľ-
ba z priestoru krídla (17,3 %), z protiútoku (16,8 %) a z priestoru pivotmana (15,6 %). 
 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3 
 

 
101

Tabuľka 4  Podiel úspešnej streľby na celkovom počte obdržaných gólov 
 
 
 
 
 
 
Súvislosť medzi úspešnosťou chytania brankárok a celkovým výsledkom zápasu sme 
zisťovali v 18 majstrovských zápasoch. Z 18 zápasov družstvo ŠKP Bratislava 9 vyhra-
lo,  8 prehralo a v jednom zápase dosiahlo remízu. Vo vyhraných zápasoch evidujeme 
úspešnosť chytania brankárok od 40 % až 66 %.Vo vyhraných zápasoch evidujeme 
dvakrát len 40 % úspešnosť chytania, štyrikrát 50 % úspešnosť, raz 60 % a raz 66 % 
úspešnosť chytania brankárok. V prehraných zápasoch evidujeme v dvoch zápasoch 
úspešnosť chytania brankárok 33 % a 36 %, raz 40 % úspešnosť,  dvakrát 45 % úspeš-
nosť, ďalej 47 %, 49 % a 50 % ú pešnosť. 
 

Záver 
Z dosiahnutých výsledkov nášho sledovania možno konštatovať, že úspešnosť chytania 
brankárok v sledovaných zápasoch pozitívne vplývalo na celkové výsledky zápasov. 
Zároveň ale musíme konštatovať, že výkon brankárok bol jeden z viacerých faktorov, 
ktoré sa podieľali na  výkone družstva v každom zápase. I keď brankárky obdržali naj-
väčší počet gólov z priestoru spojky, dosiahli tu najvyššiu úspešnosť chytania 
(v jesennej časti 60 % a v jarnej dokonca 70 % úspešnosť). V postupnom útoku evidu-
jeme z priestoru spojky najvyšší počet striel na bránku (v jesennej časti 122 z 313 striel, 
v jarnej 138 z 330 striel). Podľa nášho názoru z tohto priestoru môžu brankárky najviac 
ovplyvniť úspešnosť chytania. Pri streľbe z väčších vzdialeností majú viacej času na 
chytanie strely, svojim postavením  zmenšujú voľný priestor v bránke  a v neposlednom 
rade vychádzajú pri chytaní aj z analýzy streľby súperových hráčok (z ktorého priestoru 
strieľajú, akým spôsobom, kam najčastejšie smeruje lopta ap.). Obdobne môžu ovplyv-
niť brankárky aj úspešnosť chytania z priestoru krídla, kde najmä svojim postavením 
zmenšujú   strelecký uhol (úspešnosť chytania v jesennej časti 59 %, v jarnej 50 %). Pri 
chytaní striel z priestoru pivotmana, z protiútoku a sedemmetrového hodu má brankárka 
menšiu šancu ovplyvňovať úspešnosť chytania.  
 
Zhrnutie 
V príspevku sa zaoberáme zisťovaním súvislosti medzi úspešnosťou chytania brankárok 
a celkovým výsledkom zápasu v hádzanej žien. Súbor tvorili dve brankárky družstva  
ŠKP Bratislava, ktorý je účastníkom 1. celoslovenskej súťaži v hádzanej žien. Sledova-
nie sa realizovalo v 18 majstrovských zápasoch (9 zápasov v jesennej a 9 zápasov 
v jarnej časti súťaže). Porovnávali sme výsledky  dosiahnuté v jesennej a jarnej časti 
a zisťovali sme podiel úspešnej streľby na celkovom počte obdržaných gólov 
v obidvoch častiach súťaže. Celková úspešnosť chytania brankárok bola v obidvoch 
častiach na rovnakej úrovni, čiastočne sa zmenila úspešnosť chytania v sledovaných u-
kazovateľoch. Vyššia úspešnosť chytania brankárok pozitívne vplýva na celkový výsle-
dok zápasu. Považujeme ju za jeden z rozhodujúcich faktorov, ktorý okrem iných, vý-
razne ovplyvňuje celkový výkon družstva. 

z priestoru  
Časť 

spojky pivotmana krídla 

 
Protiútok 

 
7 m 

 
Iné 

 
Jesenná 

 
29 % 

 
18,4 % 

 
10,7 %

 
17,2 % 

 
18,3 % 

 
6,5 % 

 
Jarná  

 
23,7 % 

 
15,6 % 

 
17,3 %

 
16,8 % 

 
22 % 

 
4,6 % 
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CONNECTION BETWEEN SUCCESSFULL CAPTURE OF GOAL - KEEPER 
AND OVERALL RESULT IN  HANDBALL MATCH. 
 
Key word: handball, goal-keeper, defensive activity of goal-keeper, limited factors of 
goal-keeper performance, shooting from different spots, successfull capture of goal-
keeper. 
 
Abstract 
In contributions we want to find connection between successfull of capture goal-keeper 
and overall result in woman handball match. Ensemble consist of two goal-keepers of 
team ŠKP Bratislava, participantor of 1.slovak woman handball league. Research was 
realized in 18 games (9 in autumn and 9 in spring part of league). We compared 
achieved results between autumn and spring part and we tried to recognize successfull 
scoring of overall recived goals in both part of league.General success capture of goal-
keeper was in both parts on the same level, success of capture was change in following 
index. Higher success of capture goal-keeper positive influence on overall result of 
game. Its one of the critical factor which determinate overall performance of the team. 
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Abstract 
In contributions we want to find connection between successfull of capture goal-keeper 
and overall result in woman handball match. Ensemble consist of two goal-keepers of 
team ŠKP Bratislava, participantor of 1.slovak woman handball league. Research was 
realized in 18 games (9 in autumn and 9 in spring part of league). We compared 
achieved results between autumn and spring part and we tried to recognize successfull 
scoring of overall recived goals in both part of league.General success capture of goal-
keeper was in both parts on the same level, success of capture was change in following 
index. Higher success of capture goal-keeper positive influence on overall result of 
game. Its one of the critical factor which determinate overall performance of the team. 
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Abstrakt: Cílem předkládané práce je získat informace o tréninku vytrvalosti 
ve volejbale u starších žaček a juniorek. Dále pomocí manipulace se zatížením 
stanovit některé parametry cvičení na rozvoj  aerobní kapacity a rozdělit 
cvičení podle intenzity. Pro určení velikosti zatížení byla použita metoda 
monitorování variability srdeční frekvence.  
 
Klíčová slova: volejbal, sportovní trénink, trénink dětí a mládeže, vytrvalost 
 
 
Úvod 
Volejbal je ve svém vrcholovém provedení typicky anaerobním sportem, charakte-
ristickým vysokými nároky na včasné, rychlé a přesné provádění herní činností. 
Současně však, vzhledem k době trvání utkání, musí hráči provádět činnosti opti-
mální intenzitou bez toho, aniž by došlo k jejímu poklesu. Činnost hráčů v utkání 
vyžaduje rozvoj anaerobní alaktátové vytrvalosti, která se uplatňuje při intenzivních 
pohybech v průběhu rozeher a je zabezpečována anaerobním energetickým systé-
mem a rozvoj dlouhodobé (aerobní) vytrvalosti, jež se uplatňuje při méně intenziv-
ních pohybech a zejména při přerušení hry a je zabezpečována aerobním energetic-
kým systémem. Vytrvalostní trénink vytváří rovněž předpoklady pro zvýšení efek-
tivity tréninkového procesu rozvojem zatížitelnosti hráče. S tím úzce souvisí jeho 
pozitivní vliv na průběh zotavných procesů jak v průběhu tréninku, tak po jeho 
skončení. Požadavky na úroveň vytrvalostní připravenosti hráčů se do určité míry 
mohou lišit vzhledem k systému soutěží (např. počet utkání za den a týden) a jejich 
úrovni (ovlivňuje např. trvání rozeher, odlišnosti v sekvencích herních činností - 
např. zařazením útoků ze zadní části hřiště nebo skákaného servisu) (Lehnert, 
2003). 
Oproti běžné populaci mají vrcholoví hráči volejbalu vyšší hodnoty VO2max (ma-
ximální spotřeby kyslíku) ale zdaleka nedosahují hodnot vytrvalců. Typické hodno-
ty VO2 max vrcholových hráčů jsou 55-60 ml/kg/min u mužů a 48-52 ml/kg/min u 
žen, což jsou ve srovnání s ostatními sportovními hrami hodnoty poměrně nízké 
(těmto hodnotám by se měli postupně hráči kadetské a juniorské kategorie blížit). 
Získané údaje napovídají o relativně vysoké alaktátové pracovní kapacitě organis-
mu volejbalistů. Protože jsou úseky aktivní činnosti v průběhu utkání vesměs krátké 
(7-10 s) a intervaly odpočinku mezi rozehrami, oddechové časy, střídání a přestáv-
ky dovolují obnovu makroergních fosfátů, znamená to, že energetické krytí se děje 
až z 95% v zóně aerobně alaktátové (ATP-CP systém).  
Dalším ukazatelem vnitřního zatížení organismu hráčů je srdeční frekvence. Z hle-
diska kinetiky srdeční frekvence se hodnoty v rozehrách pohybují nejčastěji v roz-
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sahu cca 150-180/min a při přerušeních hry klesají na 130/min a méně. Nejvyšších 
hodnot zpravidla dosahují blokaři a nahrávači. 
Z hlediska významu pro herní výkon a vývoje mladých hráčů nepatří rozvoj vytrvalosti 
hráčů v žákovské kategorii mezi priority, avšak nelze jej zcela opomíjet. V kategorii 
kadetů a juniorů nastává pro rozvoj vytrvalosti příhodnější období a je vhodné mu vě-
novat větší pozornost, avšak ne na úkor rozhodujících determinant herního výkonu. 
Rozvoj aerobní zdatnosti je možný od mladšího školního věku. Děti mohou být aerobně 
zatěžovány více, než se dříve předpokládalo, protože mají relativně vysoké hodnoty 
maximální spotřeby kyslíku na kilogram hmotnosti a relativně vysokou rychlost regene-
račních procesů v organismu. Strand & Reeder (1993) doporučují pro aerobní  trénink 
dětí intenzitu 60-90% maximální srdeční rezervy.  
Rozdíly ve stavbě a funkci těla obou dvou pohlaví upozorňují na to, že rovněž metodika 
tréninku žen ve volejbalu vyžaduje specifický přístup. Děvčata a ženy jsou obratnější 
především v činnostech, kde se vyžaduje jemná koordinace (odbíjení míče). Mají 
předpoklady na trénink vytrvalosti, jak to dokazují ukazatele anaerobní kapacity. 
Svalová vytrvalost se rozvíjí dynamicky. Děvčata se v trénovanosti nejvíc přibližují 
chlapcům v 11-12 letech, kdy mají 93 % jejich trénovanosti.  
 
Cíle práce 
Cílem předkládané práce bylo získat % hodnoty maximální tepové rezervy (MTR) u 
vybraných specifických herních cvičení družstev žaček a juniorek ve volejbalu a rozdě-
lit daná specifická herní cvičení dle intenzity zatížení.  
 
Metodika 
 
Charakteristika souboru 
Celý výzkum byl prováděn na skupině hráček volejbalu v tréninkovém roce 2003/2004. 
Testováno bylo 12 dívek ve věku 14-15 let, které v sezóně 2003/2004 hrály krajskou 
soutěž  žaček a 12 dívek ve věku 16-18 let, které  v sezóně 2003/2004 hrály nejvyšší 
soutěž - extraliga juniorek. Tyto hráčky jsou členy mládežnické základny klubu SK UP 
Olomouc. Jejich somatická charakteristika je uvedena v tabulce 1. 
 
Tabulka 1. Somatické charakteristiky sledovaného souboru 

 Věk Výška 
(cm) 

Hmotnost 
(kg) 

SF klid. 
(tepů/min) 

SF max. 
(tepů/min) 

MTR 
(%) 

Žačky 
(n = 12) 

13,92 172,14 57,02 57,60 207,84 149,62 

Juniorky 
(n = 12) 

16,83 178,5 60,16 52,5 208,25 155,75 

 
Vysvětlivky:    SF klid. - klidová srdeční frekvence 
   SF max. - maximální srdeční frekvence 
   MTR - maximální tepová rezerva (MTR = SF max – SF klid) 
 
Metody měření 
Zatížení při pohybové aktivitě bylo monitorováno pomocí Sport Testeru Polar, který 
monitoruje srdeční frekvenci. U probandů (volejbalistek) byl  přijímač upevněn na pásu 
na zádech, z důvodu opakovaného hraní „bagrem“, kdy by znesnadňoval přesné odbití.  
Pro upřesnění, zda je možné pomocí Legerova testu určit hodnoty maximální srdeční 
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frekvence, byly v laboratorních podmínkách na FTK UP OLOMOUC otestováni 4 
probandi pomocí testu do Vita Maxima podle Astranda na běhátku.  
Všechny výsledky jsou udávány v % MTR. 
 
 

Podmínky výzkumu 
První měření bylo provedeno v květnu 2004 (ve výsledcích označeno T1), tedy asi 
měsíc po skončení volejbalové soutěže. Testována byla skupina mladších žaček. Druhé 
měření se uskutečnilo v průběhu sezóny v listopadu 2004 (ve výsledcích označeno T2), 
kterého se opět zúčastnily skupiny mladších žaček a juniorek.  
Se stejnými přístroji a probandy se uskutečnilo monitorování maximální srdeční frek-
vence v září 2004. Toto měření bylo prováděno formou Legerova testu.  
 
Statistické vyhodnocení 
Pro získání dat bylo využito programu Polar Precesion Performance SW 3.0 na katedře 
sportu. Při statistickém zpracování byl aplikován program STATGRAPHICS verze 5.0, 
jehož prostřednictvím byly vypočítány základní statistické veličiny a uplatněn Kruska-
lův-Wallisův test. 
 
Charakteristika vybraných herních cvičení 

1. Hra jeden proti jednomu na polovině hřiště zmenšené o prostor mezi útočnými 
čarami. Hráč musí odbít třikrát na své straně hřiště, třetí odbití je ve výskoku. 

2. „Bagrovaná“ (možnost odbití pouze obouruč spodem) na celé hřiště. Hrají dvě 
tříčlenná družstva proti sobě, hraje vždy jen jeden hráč a po odbití přebíhá na 
druhou stranu. Pokud zkazí - vypadává, provádí 5x sed-leh - znovu se zapojuje 
do hry. 

3. Hra dva proti dvěma na hřišti zmenšeném o prostor mezi útočnými čarami, po 
přehrání míče přes síť běží oba hráči k síti a provádějí výskok na blok 

 
 
Výsledky 
Cílem práce bylo rozdělit specifická herní cvičení dle intenzity na vysoko-intenzivní a 
středně-intenzivní. Pro náš výzkum jsme jako vysoko-intenzivní cvičení vybrali cvičení 
s intenzitou vyšší jak 80% MTR. Za středně intenzivní cvičení jsme považovali cvičení 
o intenzitě 60-80% MTR. Cvičení s intenzitou nižší než 60% MTR jsme považovali za 
nízko-intenzivní. 
 
Cvičení 1 
Cvičení můžeme charakterizovat jako středně-intenzivní cvičení (66 – 76% MTR) pro 
kategorii žaček a vysoko-intenzivní (73-82% MTR) pro kategorii juniorek (tab. 2), ne-
boť průměrná horní hodnota u obou měření juniorek se pohybovala nad 80% MTR. 
Juniorky mají oproti žačkám v průměru asi o 6% vyšší % MTR, což může být způsobe-
no vyšší technickou kvalitou v jednotlivých herních činnostech juniorek, ale také vyšší 
schopností odolávat únavě. 
Pro srovnání dokládáme průměrné hodnoty % MTR během dvou měření u žaček a  ju-
niorek (tab. 2).  

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3 
 

 
105

frekvence, byly v laboratorních podmínkách na FTK UP OLOMOUC otestováni 4 
probandi pomocí testu do Vita Maxima podle Astranda na běhátku.  
Všechny výsledky jsou udávány v % MTR. 
 
 

Podmínky výzkumu 
První měření bylo provedeno v květnu 2004 (ve výsledcích označeno T1), tedy asi 
měsíc po skončení volejbalové soutěže. Testována byla skupina mladších žaček. Druhé 
měření se uskutečnilo v průběhu sezóny v listopadu 2004 (ve výsledcích označeno T2), 
kterého se opět zúčastnily skupiny mladších žaček a juniorek.  
Se stejnými přístroji a probandy se uskutečnilo monitorování maximální srdeční frek-
vence v září 2004. Toto měření bylo prováděno formou Legerova testu.  
 
Statistické vyhodnocení 
Pro získání dat bylo využito programu Polar Precesion Performance SW 3.0 na katedře 
sportu. Při statistickém zpracování byl aplikován program STATGRAPHICS verze 5.0, 
jehož prostřednictvím byly vypočítány základní statistické veličiny a uplatněn Kruska-
lův-Wallisův test. 
 
Charakteristika vybraných herních cvičení 

1. Hra jeden proti jednomu na polovině hřiště zmenšené o prostor mezi útočnými 
čarami. Hráč musí odbít třikrát na své straně hřiště, třetí odbití je ve výskoku. 

2. „Bagrovaná“ (možnost odbití pouze obouruč spodem) na celé hřiště. Hrají dvě 
tříčlenná družstva proti sobě, hraje vždy jen jeden hráč a po odbití přebíhá na 
druhou stranu. Pokud zkazí - vypadává, provádí 5x sed-leh - znovu se zapojuje 
do hry. 

3. Hra dva proti dvěma na hřišti zmenšeném o prostor mezi útočnými čarami, po 
přehrání míče přes síť běží oba hráči k síti a provádějí výskok na blok 

 
 
Výsledky 
Cílem práce bylo rozdělit specifická herní cvičení dle intenzity na vysoko-intenzivní a 
středně-intenzivní. Pro náš výzkum jsme jako vysoko-intenzivní cvičení vybrali cvičení 
s intenzitou vyšší jak 80% MTR. Za středně intenzivní cvičení jsme považovali cvičení 
o intenzitě 60-80% MTR. Cvičení s intenzitou nižší než 60% MTR jsme považovali za 
nízko-intenzivní. 
 
Cvičení 1 
Cvičení můžeme charakterizovat jako středně-intenzivní cvičení (66 – 76% MTR) pro 
kategorii žaček a vysoko-intenzivní (73-82% MTR) pro kategorii juniorek (tab. 2), ne-
boť průměrná horní hodnota u obou měření juniorek se pohybovala nad 80% MTR. 
Juniorky mají oproti žačkám v průměru asi o 6% vyšší % MTR, což může být způsobe-
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Tabulka 2. Průměrné hodnoty MTR během měření u cvičení 1 (v %) 
 M ah 

(% MTR) 
M ad 

(% MTR) 
M a 

(% MTR) 
Žačky T1 76,29 68,20 71,15 
Žačky T2 73,72 66,15 70,91 
Juniorky T1 81,34 74,93 77,64 
Juniorky T2 82,04 73,52 78,16 
 
Vysvětlivky:    MTR – maximální tepová rezerva 
 M ah – průměrná horní hodnota u cvičení 1 
 M ad – průměrná dolní hodnota u cvičení 1 
 M a – průměrná hodnota u cvičení 1 
 T1 – měření č.1 
 T2 – měření č.2 
 
 
Cvičení 2 
Cvičení charakterizujeme jako středně-intenzivní pro kategorii žaček a juniorek (tab. 
3),o intenzitě 54 – 84 % MTR. Hodnota 54 % MTR už spadá do kategorie cvičení níz-
ko-intenzivních, naopak hodnota 84 % MTR (T1 žaček) by se dala zařadit do kategorie 
vysoko-intenzivních cvičení. K určení výsledné intenzity (cvičení středně-intenzivní) 
jsme vycházeli z průměrných hodnot, které jsme u všech cvičení získávali z intervalu 2. 
– 5. minuty. 
 
Tabulka 3. Průměrné hodnoty MTR během měření u cvičení 2 (v %) 
 M bh 

(% MTR) 
M bd 

(% MTR) 
M b 

(% MTR) 
Žačky T1 84,42 70,40 78,38 
Žačky T2 78,31 63,04 69,90 
Juniorky T1 75,63 61,68 69,19 
Juniorky T2 75,00 58,80 67,31 
 
Vysvětlivky:    MTR – maximální tepová rezerva 
 M bh – průměrná horní hodnota u cvičení 2 
 M bd – průměrná dolní hodnota u cvičení 2 
 M b – průměrná hodnota u cvičení 2 
 T1 – měření č.1 
 T2 – měření č.2 
 
Cvičení 3 
Cvičení můžeme charakterizovat jako vysoko-intenzivní cvičení pro kategorii juniorek a 
žaček (tab. 4) o intenzitě 75-86% MTR 
Vysoké percentuální hodnota je pravděpodobně způsobena opakovaným výskokem na 
blok po každém přehrátí míče přes síť. 
U žaček doporučujeme toto cvičení z důvodů vysoké intenzity a poměrně značné tech-
nické náročnosti realizovat v  kratších časových intervalech. 
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Tabulka 4. Průměrné hodnoty MTR během měření u cvičení 3 (v %) 
 M ch 

(% MTR) 
M cd 

(% MTR) 
M c 

(% MTR) 
Žačky T1 86,22 79,97 83,66 
Žačky T2 83,50 77,36 78,92 
Juniorky T1 84,14 75,32 79,51 
Juniorky T2 82,85 75,91 78,76 
 
Vysvětlivky:    MTR – maximální tepová rezerva 
 M ch – průměrná horní hodnota u cvičení 3 
 M cd – průměrná dolní hodnota u cvičení 3 
 M c – průměrná hodnota u cvičení 3 
 T1 – měření č.1 
 T2 – měření č.2 
 
Závěry 
 
Cílem naší práce bylo rozdělit specifická herní cvičení dle intenzity. Pro rozdělení jsme 
použili hranici 80 a 60 % MTR. Nad hranici 80 % jsme zařadili cvičení vysoko-
intenzivní, v intervalu 60 – 80 % MTR cvičení středně-intenzivní a pod 60 % jsme za-
řadili cvičení nízko-intenzivní. Mezi vysoko-intenzivní cvičení pro kategorii juniorek 
jsme zařadili specifická herní cvičení č.1 a 3, pro kategorii žaček specifické herní cviče-
ní č. 3. Za středně-intenzivní cvičení pro kategorii juniorek jsme vybrali specifické herní 
cvičení č. 2, pro kategorii žaček specifické herní cvičení č. 1 a 2 . 
 
Referenční seznam 
1. Dick, F.W.(1997). Sports Training Principles (3rd ed.). London: A&C Black. 
2. Dovalil, J. et al. (2002). Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia. 
3.  Edwards, S.,(1999). Heart Rate & Exercise Basics. Retrieved 19.4.2004 from the 

World Wide Web: http://www.heartmonitor.com./heart_rate_basics.htm 
4.  Ejem, M. (1988). Volejbal. Praha: Olympia. 
5. Hagger, M. (1999). Coaching young performers. Leeds: The National Coaching Fo-

undation 
6.  Heller, J. (1996). „Cílové zóny“ srdeční frekvence ve školní tělesné výchově? Tě-

lesná výchova a sport mládeže, 62(4), 38-44. 
7. Kessel, J. (2001). Top Ten Laws About Coaching Kids In Volleyball. Retrieved 

9.6.2004 from the World Wide Web: 
http://www.usavolleyball.org/Education/publications.asp  

8. Lehnert, M. (2003). Školení pro trenéry 1. třídy ve volejbale (nepublikovaný mate-
riál). 

9.  Lehnert, M., Novosad, J., & Neuls, F. (2001). Základy sportovního tréninku 1. Olo-
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10.Strand, B., & Reeder, S. (1993). Analysis of heart rate levels during middle school 
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LOAD MANIPULATION IN YOUTH VOLLEYBALL 
 
Key words: Volleyball, sports training, youth sports training, indurance 
 
Abstract: The aim of the work is to gain information about volleyball endurance train-
ing with youth and junior female volleyball players and to set some parameters of build-
ing-up their aerobic capacity with the help of manipulation with load and to divide exer-
cise according to its intensity. A method of heart frequency variability was used for set-
ting the amount of load.  
 
 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3 
 

 
108

 
LOAD MANIPULATION IN YOUTH VOLLEYBALL 
 
Key words: Volleyball, sports training, youth sports training, indurance 
 
Abstract: The aim of the work is to gain information about volleyball endurance train-
ing with youth and junior female volleyball players and to set some parameters of build-
ing-up their aerobic capacity with the help of manipulation with load and to divide exer-
cise according to its intensity. A method of heart frequency variability was used for set-
ting the amount of load.  
 
 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3 
 

 
109

STANOVENÍ OPTIMÁLNÍHO INTERVALU 
ZATÍŽENÍ A ODPOČINKU NA ZÁKLADĚ 

PRŮBĚHU SRDEČNÍ FREKVENCE BĚHEM 
PRŮPRAVNÉHO CVIČENÍ 

NA ROZVOJ AGILITY V BASKETBALE 
 

Karel Hůlka, Dušan Tomajko, Petr Reich 
KSP FTK UP v Olomouci 

 
Souhrn 
Cílem výzkumu bylo stanovit některé parametry pro optimální organizaci uvedených 
průpravných cvičení na rozvoj „Agility“ tak, aby docházelo k cílenému rozvoji a kulti-
vaci anaerobní alaktátové kapacity. Celý výzkum byl prováděn na skupině 6 hráčů bas-
ketbalu ve věku 14-16 let. Výzkum se konal na hale UP na hřišti standardních rozměrů 
v rámci tréninkové jednotky uvedené věkové skupiny. 
Ke splnění cílů a úkolů bylo v obecné rovině využito metody monitorování variability 
srdeční frekvence. Pro statistické zpracování dat jsme použili programu Statgraphics a 
to konkrétně proceduru jednofaktorová analýza rozptylu (One-way Analysis of Varian-
ce), která provádí výpočty pro F-test, a analýza rozptylu při více násobném třídění 
(Multifactor Analysis of Variance). 
Vyhodnocením získaných dat jsme došli k závěru, že optimální IZO pro rozvoj a kulti-
vaci anaerobní alaktátové kapacity je 1:6-7. 
 
Klíčová slova: kondiční trénink, manipulace, zatížení, agility 
 
V tomto příspěvku se budeme zabývat kondiční stránkou basketbalu. Zaměříme se  na 
rozvoj a kultivaci anaerobní alaktátové kapacity. Rozvoj právě této kapacity je nesmírně 
obtížný a to ze dvou důvodů. Prvním je fakt, že je značně determinován genetickými 
předpoklady jedince. Druhým důvodem je skutečnost, že pro dosažení cíleného rozvoje 
a kultivace dané kapacity existují určitá pravidla, vycházející ze zákonitostí kontinua 
bioenergetického krytí pohybové činnosti. Při nedodržení těchto pravidel se může tento 
rozvoj stát neefektivní a v horších případech dochází k tomu, že nechtěně působíme na 
úplně jiné bioenergetické kapacity, než jsme měli původně v úmyslu. 
Analýzou herního výkonu bylo zjištěno, že hráči nestačí pouze rychlost na „hladké tra-
ti“, ale kromě toho potřebuje ještě další specificky basketbalovou formu rychlosti. Ta je 
charakteristická častou změnou směru, rychlosti a druhu lokomoce. S tím úzce souvisí 
právě americký pojem „agility“ neboli (podle Dobrého, 2003) kombinovaná lokomoce.  
Dobrý ( 2003,17), Lee et al. (2000) a  Wilkens, L., et al. (1997, 162) shodně definují 
agility jako třídu dovedností: 
 

  měnit rychle, výbušně a efektivně směr pohybu těla, 
  běžet rychle v různých směrech, sprintovat vpřed, sprintovat pozpátku, 
  běžet cvalem vpřed, vzad a stranou,  
  několikrát výbušně vyskočit,  
  startovat z místa, po zastavení, po obratu, z cvalu stranou, vpřed nebo vzad, 
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  zastavit se po rychlém běhu, po zastavení startovat do jiného směru, 
  měnit rychlost pohybu. 

 
Z bioenergetického hlediska jde o činnost s krátkým trváním (8-12 s) a subjektivně ma-
ximální intenzitou. K energetickému krytí slouží alaktátový anaerobní (neoxidativní) 
systém, který využívá pohotových zásob ATP a CP ve svalech. Obnova těchto substrátů 
musí být zajištěna v náležitých zotavných intervalech (Dobrý, 2003, 17-19).“ Zjištění 
délky těchto intervalů vzhledem k délce cvičení je předmětem našeho výzkumu. 
 
Cíle: 
Cílem našeho výzkumu bylo stanovit optimální interval zatížení a odpočinku (IZO) na 
základě průběhu srdeční frekvence během průpravného cvičení tak, aby docházelo k 
účinnému rozvoji a kultivaci odpovídajících kapacit bioenergetického zabezpečení žá-
doucích intenzit pohybových činností (anaerobní alaktátová kapacita).   
 
Metodika: 
Celý výzkum byl prováděn na skupině šesti hráčů basketbalu ve věku 14-16 let, kteří 
v sezóně 2004/2005 hráli nejvyšší soutěž - extraligu mladšího dorostu. Tito hráči jsou 
členy mládežnické základny klubu SK UP-BCM Olomouc na hale UP Olomouc. 
Celý výzkum jsme zaměřili na určení spodní hranice IZO, která by splňovala podmínky 
pro účinný rozvoj a kultivaci anaerobní alaktátové kapacity. Jako první  bylo prováděno 
cvičení s IZO 1:4 (bylo stanoveno - 10 sec. zatížení).  Po vyhodnocení záznamu srdeční 
frekvence se pokračovalo měřením stejných cvičení s IZO 1:5 a další týden pak 1:6 a 
1:7. Počet opakování pro úplně všechny měření byl stanoven na 10 ve dvou sériích - při 
volbě jsme se opírali o Dovalila et al. (2002).  
Průpravné cvičení- T-drill  (Lee, et al., 2000) 

 
  Organizace- Zástup hráčů stojí pod jedním košem. Na povel vybíhá první a 

po absolvování zadané tratě předává "štafetu" druhému a zařazuje se na konec 
zástupu. 

  Činnostní obsah- Hráč se pohybuje ve směru šipek na obrázku k metám 1,2 a 
3. U každé mety je zastavení dokročením (L-P, P-L) nebo doskočením a dotyk 
dané mety rukou.  

  Pohyb mezi jednotlivými metami:   
 Úsek 1: Běh        
  Úsek 2: Obranný pohyb      

      
  Úsek 3: Obranný pohyb      

      
  Úsek 4: Obranný pohyb     

   
  Úsek 5: Běh pozpátku 

  Vzdálenosti: koncová čára-meta 1: 5,8 m 
   meta 1 a mety 2 a 3: 4,6 m 

  
Ke splnění cílů a úkolů bylo využito monitorování průběhu srdeční frekvence a teore-
tického zpracování informací (analýza a syntéza). Průběh srdeční frekvence byl zazna-
menáván pomocí sport testru Polar S810.  
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Pro statistické zpracování dat byl použit program Statgraphics a to konkrétně procedura 
One-way Analysis of Variance (jednofaktorová analýza rozptylu), která provádí výpo-
čty pro F-test, a ANOVA- Multifactor Analysis of Variance (analýza rozptylu při více 
násobném třídění) (Koschin, et al., 1992).  
Námi sledované ukazatele: 
 

 Velikost vzrůstu vstupních SF (SFvs) do jednotlivých pokusů - tzn. vzrůst by měl 
být co nejmenší. 

 Velikost vzrůstu nebo poklesu maximální dosažené SF (SFmax) během jednotli-
vých pokusů - tzn. vzrůst (pokles) by měl být co nejmenší.  

 Rozdíl mezi SFvs do každého opakování a nejvyšší hodnotou SF vyvolané da-
ným opakováním by měl být u všech pokusů stejný. 

 

 
Výsledky a diskuse 
V tab. 1 jsou uvedeny koeficienty F-testu přiřazené jednotlivým IZO. Tyto porovnáme 
s kritickou hodnotou 5,774 na hladině významnosti 0,05. Rozdíly vstupních srdečních 
frekvencí mezi jednotlivými pokusy jsou statisticky významné u IZO 1:4 a 1:5, což 
znamená, že se zde srdeční frekvence po každém pokuse nedostane na původní hodnotu. 
To znamená, že podle našeho předpokladu by měl být zvolen interval 1:6-7.   
 
Tabulka 1. Významnost rozdílů rozptylů vstupních hodnot SF při různém IZO. 

 
Poměr 

 
Koeficient F-testu 

1:4 8,698 

1:5 6,528 

1:6 2,589 

1:7 0,521 

 
Graf 1.  Porovnání vstupních srdečních frekvenvcí jednotlivých IZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětlivky: Řada 1- IZO  1:4, Řada 2- IZO 1:5, Řada 3- IZO 1:6, Řada 4- IZO 1:7 
 
V tab. 2 jsou uvedeny koeficienty F-testu přiřazené jednotlivým IZO pro nejvyšší dosa-
žené hodnoty srdeční frekvence. Tyto porovnáme opět s kritickou hodnotou 5,774 na 
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hladině významnosti 0,05. V tomto případě to znamená, že délka odpočinku nemá vliv 
na horní mez rozhraní srdeční frekvence. Na základě stanoveného předpokladu vyhovují 
všechny uvedené IZO.   
 
 

Tabulka 2.  Významnost rozdílů rozptylů nejvyšších dosažených hodnot SF při různém 
IZO 

 
Poměr Koeficient F-testu 

1:4 1,531 

1:5 3,043 

1:6 0,318 

1:7 1,368 
 
Obrázek 3. Porovnání nejvyšších dosažených hodnot srdeční frekvence během pokusů 

jednotlivých IZO 
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Vysvětlivky: Řada 1- IZO  1:4 

   Řada 2- IZO 1:5 
   Řada 3- IZO 1:6 
   Řada 4- IZO 1:7 

 
Závěr 
Na základě popsaných výsledků můžeme říci, že interval zatížení a odpočinku by měl 
být alespoň 1:6-7. Dle analýzy rozptylu totiž u těchto dvou IZO nenacházíme statisticky 
významné rozdíly, tudíž je splněn námi vytyčený předpoklad, a to, že nedochází ke zvy-
šování SFvs a nejvyšších dosažených hodnot srdeční frekvence během pěti pokusů. O-
tázkou zůstává zda statisticky nevýznamný rozdíl srdečních frekvencí je ve skutečnosti 
opravdu zanedbatelný. 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3 
 

 
112

hladině významnosti 0,05. V tomto případě to znamená, že délka odpočinku nemá vliv 
na horní mez rozhraní srdeční frekvence. Na základě stanoveného předpokladu vyhovují 
všechny uvedené IZO.   
 
 

Tabulka 2.  Významnost rozdílů rozptylů nejvyšších dosažených hodnot SF při různém 
IZO 

 
Poměr Koeficient F-testu 

1:4 1,531 

1:5 3,043 

1:6 0,318 

1:7 1,368 
 
Obrázek 3. Porovnání nejvyšších dosažených hodnot srdeční frekvence během pokusů 

jednotlivých IZO 
 

150

155

160

165

170

1 2 3 4 5

Pokusy

Sr
de
čn

í f
re

kv
en

ce

Řada1
Řada2
Řada3
Řada4

 
 
Vysvětlivky: Řada 1- IZO  1:4 

   Řada 2- IZO 1:5 
   Řada 3- IZO 1:6 
   Řada 4- IZO 1:7 

 
Závěr 
Na základě popsaných výsledků můžeme říci, že interval zatížení a odpočinku by měl 
být alespoň 1:6-7. Dle analýzy rozptylu totiž u těchto dvou IZO nenacházíme statisticky 
významné rozdíly, tudíž je splněn námi vytyčený předpoklad, a to, že nedochází ke zvy-
šování SFvs a nejvyšších dosažených hodnot srdeční frekvence během pěti pokusů. O-
tázkou zůstává zda statisticky nevýznamný rozdíl srdečních frekvencí je ve skutečnosti 
opravdu zanedbatelný. 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3 
 

 
113

 

Referenční seznam 
1. Dobrý, L., (2003). Co je „agility“?. Tělesná výchova a sport mládeže. 69(3), 17-

21. 
2. Dovalil, J., & kol., (2002). Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia. 
3. Lee, E. B., Ferrigno, V. A.,& Santana, J. C., (2000). Training for speed,Agility 

and Quickness. Champaign, IL: Human kinetics (USA). 
4. Wilkens, L., Wilkens, L.,Jr., Foran, W., National Basketball Conditioning Coa-

ches Association, & National Basketball Association, (1997). NBA power condi-
tioning. Champaign, IL: Human Kinetics. 

 
 
OPTIMAL RECOVERY INTERVAL ASSESMENT BASED ON MONITORING 
OF HEART RATE DURING AGILITY INTRODUCTORY EXERCISES IN THE 
BASKETBALL  
 
Keywords: basketball, conditioning, manipulation, loading, agility 
 
Summary 
The base goal of this student thesis is to set some parameters of preparation exercises 
organisation for development of anaerobic alactate capacity by loading manipulation 
with bioenergetical effet. The whole expolration was practised on the group (six 
members) of basketball players 14-16 years old. The expolration has been taken places 
in UP´ s gym on the court of standard size. 
Monitoring variability of heart rate was used to performance drifts and end  of this the-
sis. Statographics was used for statistical manipulation with reached dates, One-way 
Analysis of Variance, ANOVA- Multifactor Analysis of Variance in particular.  
The deduction of the whole work, that the ratio between time of load and rest is 1:6-7. 
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INDIVIDUÁLNÍHO HERNÍHO VÝKONU DĚTÍ 

MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU V BASKETBALU 
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Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika 

 
Klíčová slova: Basketbal, sportovní výkon, mladší školní věk, zájmový 

kroužek, sportovní oddíl 
 
Úvod 
V dnešní době představuje sport velice významnou oblast v naší společnosti. Oblast, 
která je více či méně součástí  života každého jedince. Sport chápeme nejen jako zá-
jmovou činnost milionů obyvatel, ale také jako exponovaný společenský jev, který umí 
upoutat pozornost diváků na stadionu i před televizní obrazovkou. Zároveň dokáže vy-
volat nepřeberné množství vášnivých emocí od nesmírné radosti až po hluboký zármu-
tek. Dokáže přimět statisíce diváků ke snaze vyrovnat se svým ideálům a začít proto 
sami sportovat. Sport je jednoduše fenomén, který ať už chceme či nikoliv, zasahuje 
celou společnost, ovlivňuje ekonomiku a částečně i politiku. Posledním důkazem nám 
můžou být  OH v Aténách 2004, kterých se zúčastnil rekordní počet sportovců (11 099 
z 202 zemí) a u televizních obrazovek je sledovaly každý den miliony lidí z celého svě-
ta. 
Avšak uspěchanost dnešní doby, stres, vliv současné životní úrovně, struktura zájmů i 
hodnotová orientace hrají velkou úlohu ve společnosti, neboť  klesá více či méně podíl 
aktivního tělesného zatěžování organismu. Tímto je jednoznačně přispíváno ke vzniku 
zdravotních a psychických onemocnění u velké části populace. Většina dětí dnes dává 
přednost jiným formám zábavy než tomu bývalo dříve  a to zejména „díky“dříve neexis-
tujícím vymoženostem moderní doby. Zdravotní problémy vyplývající z  nedostatku 
pohybových aktivit se pak vyskytují hlavně u starší, ale už i u nejmladší generace. 
Je zřejmé, že zlepšení zdravotního stavu mládeže a splnění dalších závažných cílů 
v oblasti pohybové aktivity nemůže ve společnosti zajistit jen školní tělesná výchova. 
Ta je rozhodně přínosem, ale každopádně nestačí k tomu, aby dostatečně pokryla veške-
ré pohybové nároky dětí. Naprostá většina pohybové aktivity by měla být realizována 
v mimoškolním prostředí. To znamená v různých sportovních klubech a organizacích, 
které dítěti zaručí nejen dostatek pohybu, ale  také velmi důležitou kvalitu.  
 
Problém 
Cílem této studie je zjistit rozdíl individuálního herního výkonu dětí  školního věku (10-
12 let) v basketbalu ve sportovním oddíle a zájmovém kroužku při ZŠ. V tréninkových 
jednotkách je zjišťována míra motorické dovednosti ve střelbě na koš po dvojtaktu a 
slalomu s driblinkem. Zjišťujeme, zda vliv trénovanosti, vyučovací postup a odbornost 
trenéra přináší lepší úroveň basketbalových dovedností. Dílčím úkolem studie je srov-
nání antropometrických ukazatelů – indexu tělesné výšky a BMI. 
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Metody 
Z vlastní podstaty této práce, kterou je zjištění individuálních dovednostních předpokla-
dů dětí věnujících se basketbalu ve sportovním oddíle  a zájmovém kroužku při ZŠ, vy-
plývá i metodika jejího výzkumu a zpracování. Při získávání potřebných informací jsme 
testovali dvě homogenní skupiny  dětí /chlapce/, kde první skupinu tvořily děti ze spor-
tovního oddílu SK Brno Žabovřesky, druhou skupinu zájmový kroužek při ZŠ 
v Odoleně Vodě. Děti obou testovaných skupin byly ve věku 10-12 let. Vždy v jedné 
testované skupině bylo 10 dětí. Sledování a testování dětí probíhalo celkem 3x, a to: v 
říjnu 2003 jako vstupní test, v dubnu 2004 jako kontrolní test a v  dubnu 2005 jako vý-
stupní test. Ve výzkumu jsme použili testy motorických dovedností střelba na koš a sla-
lom. V rámci antropometrického měření jsme zjišťovali tělesnou výšku a hmotnost. 
 
Výsledky 
 
Srovnání výsledků měření při testu střelby 
Prvnímu měření v tomto testu předcházelo přípravné jednoroční období, kdy jednotlivé 
soubory procházely všestrannou tělesnou přípravou s minimálním zaměřením na bas-
ketbal.  Tato příprava byla orientována hlavně na celkovou motorickou obratnost (rozví-
jení základních pohybových schopností). I z tohoto důvodu byly výsledky prvního mě-
ření u obou měřených souborů prakticky totožné (24 úspěšně zakončených hodů ze 100 
možných). Lze tedy usuzovat, že ZŠ Odolena Voda i SK Žabovřesky procházely po-
dobným tréninkovým režimem. 
V období mezi prvním a druhým měřením se již sledované soubory začaly v tréninku 
více specializovat na jednotlivé basketbalové prvky. Protože pravděpodobně soubor SK 
Žabovřesky postupoval v tréninku souboru „profesionálněji“ než spíše zájmový soubor 
ZŠ Odolena Voda, lze zde vidět již první, a to markantní zlepšení. Nelze zároveň opo-
menout již první účasti souboru SK Žabovřesky v basketbalových soutěžích pro daný 
věk. Tomuto odpovídají i výsledky druhého měření, kdy rozdíl úspěšně zakončených 
hodů při testu dosáhl 72:49 ze 100 možných ve prospěch souboru SK Žabovřesky. Zá-
roveň i průměrné zlepšení u tohoto souboru bylo zhruba dvojnásobné. 
Za zcela zajímavý podnět k diskusi považujeme výsledky třetího měření obou souborů 
v testu střelba. Oba soubory pokračovaly v postupném zlepšování se, ale oproti druhé-
mu měření pouze minimálním. Rozdíl mezi SK Žabovřesky a ZŠ Odolena Voda byl 
74:51 úspěšně zakončených košů ze 100 možných. Dle našeho názoru sledované soubo-
ry procházejí raným výkonnostním vývojem a seznamováním se s dalšími basketbalo-
vými prvky. Samozřejmě, že mohou na výkon u dětí působit i další ovlivňující faktory. 
Lze ale tvrdit, že i toto zlepšení přispívá k celkové stabilizaci výkonu jednotlivých sou-
borů. 
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Obrázek 1. Porovnání obou souborů v testě střelby 
 

 
Srovnání výsledků měření při testu slalom 
Co se týká druhého provedeného testu, i zde byly stejné předcházející podmínky jako u 
testu střelba. Oba soubory se rok před prvním měřením věnovaly celkové tělesné příp-
ravě, jak SK Žabovřesky, tak ZŠ Odolena Voda měly podobný systém tréninku. Proto i 
v testu slalom při prvním výchozím měření nelze tvrdit, že by výsledky byly rapidně 
rozdílné – průměrný čas slalomu 16,79 sec. u SK Žabovřesky  a 16,97 sec. u ZŠ Odole-
na Voda. Stejný průběh jako test střelba vykázalo i druhé měření. Oba soubory vykázaly 
významné zlepšení, SK Žabovřesky dosáhly průměrného času 13,86 sec. a ZŠ Odolena 
Voda 15,61 sec. Rozdíl mezi jednotlivými soubory se stejně jako v  testu střelby výraz-
ně prohloubil. Třetí měření potvrzuje svými výsledky trend rozvíjení souborů v dalších 
basketbalových činnostech. U SK Žabovřesky došlo oproti druhému měření 
k nepatrnému zlepšení, souboru  ZŠ Odolena Voda byl naměřen horší průměrný čas než 
při měření druhém. Lze usuzovat, že příčina nepatrného zaváhání mohla být způsobena 
vlivem  únavy testovaných hráčů, nestálostí vlastností dětí mezi které můžeme zařadit 
motivaci pro podání výkonu, a další. Dosažené průměrné časy u SK – 13,54 s a u ZŠ – 
15,72 s. 
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Obrázek 2. Porovnání obou souborů při testu slalom 
 
 

 
Antropometrické vyšetření 
Z vyhodnocených výsledků antropometrického vyšetření souborů ZŠ Odolena Voda a 
SK Žabovřesky je patrné, že oba soubory dle BMI indexu téměř nevybočují 
z průměrných statistických hodnot české dětské populace. U souboru ZŠ Odolena Voda 
byl naměřen průměrný BMI index 18,86 kg.m¯² při rozmezí minimum 16,97 kg.m¯² a 
maximum 22,15 kg.m¯². U souboru SK Žabovřesky byl naměřen průměrný BMI index 
18,47 kg.m¯² při rozmezí min. 16,87 kg.m¯² až max. 21,19 kg.m¯². 
Protože se celkově jedná o soubor dětí v průměrném věku 11,92 let, hmotnosti 45,3 kg, 
výšce 155,13 cm a BMI indexu 18,67 kg.m¯², lze konstatovat, že pro objektivní zhodno-
cení následujících testů střelby po dvojtaktu a driblinku na čas, mělo toto, mezi soubory 
minimálně rozdílné antropometrické vyšetření, srovnatelné výchozí tělesné parametry. 
Pokud růstová křivka měřeného dítěte sice probíhá souběžně s percentilovými křivkami, 
avšak mimo střední pásmo, tj. mimo pásmo, které je vymezeno 25. a 75. percentilem, 
pak musíme přihlédnout k tomu, jaká je výška a hmotnost obou rodičů dítěte. 
Z tohoto důvodu je pravděpodobně zřejmé, že při vyhodnocování postupných zlepšení 
v námi provedených longitudinálních testech nehrály výsledky antropometrického vy-
šetření testovaných dětských souborů hlavní roli. 
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Tabulka 1. Základní statistická charakteristika antropometrických parametrů 

UKAZATEL 
 

       ZŠ (n=10) 
             X 

       SK (n=10) 
              X 

CELKEM (n=20) 
X 

Věk (roky) 11,86 11,98 11,92 

Hmotnost (kg) 44,65 45,95 45,3 

Výška (cm) 153,15 157,1 155,13 

BMI (kg.m) 18,86 18,47 18,67 

Vysvětlivky: X – průměr, BMI –Body Mass Index,  n- počet testovaných osob 
 

Diskuse 
V této práci prezentujeme výsledky získané na tréninkových jednotkách dvou souborů 
SK Brno Žabovřesky a ZŠ Odoleny Vody. Hlavním cílem této studie bylo zjistit rozdíl 
individuálního herního výkonu dětí školního věku v basketbalu. 
Podle dosažených výsledků u testu „střelba“ jsme t-testem potvrdili statistickou výz-
namnost rozdílů, průměrné výkonnosti dvou nezávislých souborů ve prospěch SK Brno 
Žabovřesky. U testu „slalom“ byl rozdíl ve prospěch souboru SK  provedeným t-testem 
potvrzen jako statisticky nevýznamný, avšak z hlediska věcné významnosti byl mezi 
dvěma nezávislými soubory naměřen rozdíl.  
Také jsme ověřili, že naměřené antropometrické výsledky obou souborů vykazují, že 
z hlediska indexu tělesné výšky a indexu BMI jsou si soubory téměř rovny a většina 
probandů nevybočuje z průměrných hodnot české dětské populace. 
 
Závěr 
V této práci jsme prokázali, že naměřené výsledky šetření dvou nezávislých souborů 
jsou rozdílné, a tedy ovlivnitelné mírou trénovanosti, vyučovacím postupem, a  
v neposlední řadě  vlivem  odbornosti trenéra.  
Pro potvrzení tohoto zjištění by bylo dobré provést další měření u početnějšího souboru 
a také u souboru jedinců lišících se mírou trénovanosti. 
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HODNOTENIE NIEKTORÝCH UKAZOVATEĽOV 
POHYBOVEJ VÝKONNOSTI BASKETBALISTOV 

VO VEKU 13 – 15 ROKOV 
 

Marek Bulík 
Katedra hier FTVŠ UK, Bratislava 

 
Súhrn 
V našej práci sme zisťovali úroveň pohybových schopností basketbalistov vo veku 13-
15 rokov. Použili sme batériu testov z Eurofitu - skok do diaľky z miesta, člnkový beh 
10x5 m, ľah - sed za 60 s a 12-minútový beh. Priemerné hodnoty sme porovnali 
s bežnou populáciou. Basketbalisti vo všetkých testoch dosahovali vysoko nadpriemer-
né hodnoty. Výsledky testov nám poslúžia na zostavenie vhodného tréningového plánu 
na letnú prípravu. 
 
Kľúčové slová: basketbalisti, pohybové schopnosti, Eurofit 
 
Úvod 
Čas medzi dvoma hracími obdobiami je z pohľadu možnosti ovplyvňovať výkonnosť 
športovcov veľmi dôležitý. V prípade nášho družstva je to obdobie od polovice mája do 
konca septembra, čiže po odpočítaní dvoch týždňov v máji na regeneráciu organizmu, 
sú štyri mesiace. S hernou prípravou väčšinou začíname koncom augusta. Na kondičnú 
prípravu máme teda približne tri mesiace. Zvýšenie úrovne pohybových schopností dô-
ležitých pre basketbalistov v tejto vekovej kategórii bude dôležitým predpokladom pre 
úspech v nasledujúcej sezóne 2005/2006, v ktorej väčšina chlapcov bude prvým rokom 
v kategórii kadetov (do 16 rokov). 
 
Teoretický rozbor 
Súčasný šport kladie vysoké nároky nielen na úroveň telesnej, taktickej, psychologickej, 
teoretickej, ale aj kondičnej pripravenosti. Možnosť vzájomnej kompenzácie uvedených 
faktorov sa vzhľadom na vysokú úroveň výkonnosti znížila vo väčšine športov na mi-
nimum (Šimonek – Zrubák et al., 2000). Možnosť ovplyvňovať kondičnú pripravenosť 
hráčov majú tréneri najmä v medzisúťažnom období. K zostaveniu kvalitného tréningo-
vého plánu je dôležité diagnostikovanie aktuálnej pohybovej výkonnosti. Slúžia k tomu 
testové batérie s normami hodnotenia. V našej práci sme úroveň kondičnej pripravenosti 
hodnotili v týchto 4 testoch: skok do diaľky z miesta – výbušná sila dolných končatín, 
ľah-sed za 60 s – dynamická a vytrvalostná sila brušného a bedrovo-stehenného sval-
stva, člnkový beh 10x5 m – bežecká rýchlosť so zmenami smeru, 12-min. beh – bežec-
ká vytrvalostná schopnosť.  
Cieľom našej práce je diagnostikovanie pohybových schopností našich hráčov. Z toho 
vyplývajú aj úlohy porovnať namerané výsledky s tabuľkovými hodnotami v Eurofite 
(Moravec et. al., 1996) i s inými dostupnými súbormi v rovnakom veku. Analýzou zís-
kaných výsledkov následne zostavíme vhodný tréningový plán na rozvoj jednotlivých 
pohybových schopností. Podľa doposiaľ realizovaného tréningového procesu očakáva-
me, že basketbalisti budú na slabšej úrovni iba v 12-minútovom behu, v ostatných uka-
zovateľoch by mali byť na vysoko nadpriemernej úrovni. 
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Metodika 
Výskumný súbor tvorilo 14 chlapcov 8. a 9. ročníka ZŠ s priemerným vekom 14,4 roka. 
Chlapci sa zúčastňujú tréningového procesu od septembra roku 2000 pod vedením auto-
ra príspevku. V prvých dvoch rokoch družstvo trénovalo dvakrát týždenne, tretí rok 
trikrát týždenne a posledné dva roky päťkrát týždenne 1,5 hod. Od sezóny 2003/2004  
sa zúčastňuje súťaží organizovaných Slovenskou basketbalovou asociáciou a v sezóne 
2004/2005  obsadilo 3. miesto v kategórii starší žiaci. Merania sme uskutočnili začiat-
kom júna 2005 pred zahájením letnej predprípravy. 
Ukazovatele pohybovej výkonnosti sme zisťovali pomocou batérie 4 testov: skok do 
diaľky z miesta, člnkový beh 10x5 m, ľah-sed za 60 s a 12-minútový beh. Na vyhodno-
covanie údajov sme použili základné štatistické charakteristiky: aritmetický priemer 
(x´), smerodajnú odchýlku (s). Nameraným hodnotám sme priradili body od 1 - 9 podľa 
bodového hodnotenia v Eurofite. Hodnotenie pohybovej výkonnosti v jednotlivých tes-
toch, hodnotenie výkonnosti v sumáre všetkých štyroch testov spolu s početnosťou 
v populácii podľa počtu dosiahnutých bodov určujeme v tab.1. T-testom sme zisťovali 
významnosť rozdielov medzi pozorovaným súborom a populáciou. Kritickou bola 1% a 
5% hladina štatistickej významnosti. 
 
Tab. 1 Hodnotenie pohybovej výkonnosti   

 
Body Hodnotenie ú-

rovne 
Celkový súčet bodov 
vo všetkých testoch 

Početnosť popu-
lácie (%) 

1  nedostatočná 0-11 4 
2  veľmi slabá 12-13 7 
3  slabá 14-15 12 
4  podpriemerná 16-18 17 
5  priemerná 19-22 20 
6  nadpriemerná 23-24 17 
7  veľmi dobrá 25-27 12 
8  výborná 28-29 7 
9  vynikajúca 30  viac 4 
 

Výsledky a diskusia 
Skok do diaľky z miesta: štyria chlapci (28,6%) sú na vynikajúcej úrovni, dvaja (14,3%) 
na výbornej, traja (21,4%) na veľmi dobrej, traja (21,4%) na nadpriemernej, jeden 
(7,1%) na hranici nadpriemernej a priemernej a jeden (7,1%) na priemernej.  
12-minútový beh: päť chlapcov (35,7%) je na veľmi dobrej úrovni, jeden (7,1%) na 
hranici nadpriemernej a priemernej, traja (21,4%) na nadpriemernej, dvaja (14,3%) na 
hranici priemernej a nadpriemernej a traja (21,4%) na priemernej úrovni. 
Ľah - sed: päť chlapcov (35,7%) je na vynikajúcej úrovni, štyria (28,6%) na výbornej, 
dvaja (14,3%) na hranici veľmi dobrej a výbornej, dvaja (14,3%) na veľmi dobrej 
a dvaja (14,3%) na hranici nadpriemernej a veľmi dobrej. 
Člnkový beh 10x5m: traja chlapci (21,4%) sú na vynikajúcej úrovni, traja (21,4%) na 
hranici vynikajúcej a výbornej, jeden (7,1%) na výbornej, šiesti (42,8%) na veľmi dob-
rej a jeden (7,1%) na nadpriemernej. 
Súčet všetkých štyroch testov: päť (35,7%) chlapcov je na vynikajúcej úrovni, päť 
(35,7%) na výbornej a štyria (28,6%) na veľmi dobrej. 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3 
 

 
121

Metodika 
Výskumný súbor tvorilo 14 chlapcov 8. a 9. ročníka ZŠ s priemerným vekom 14,4 roka. 
Chlapci sa zúčastňujú tréningového procesu od septembra roku 2000 pod vedením auto-
ra príspevku. V prvých dvoch rokoch družstvo trénovalo dvakrát týždenne, tretí rok 
trikrát týždenne a posledné dva roky päťkrát týždenne 1,5 hod. Od sezóny 2003/2004  
sa zúčastňuje súťaží organizovaných Slovenskou basketbalovou asociáciou a v sezóne 
2004/2005  obsadilo 3. miesto v kategórii starší žiaci. Merania sme uskutočnili začiat-
kom júna 2005 pred zahájením letnej predprípravy. 
Ukazovatele pohybovej výkonnosti sme zisťovali pomocou batérie 4 testov: skok do 
diaľky z miesta, člnkový beh 10x5 m, ľah-sed za 60 s a 12-minútový beh. Na vyhodno-
covanie údajov sme použili základné štatistické charakteristiky: aritmetický priemer 
(x´), smerodajnú odchýlku (s). Nameraným hodnotám sme priradili body od 1 - 9 podľa 
bodového hodnotenia v Eurofite. Hodnotenie pohybovej výkonnosti v jednotlivých tes-
toch, hodnotenie výkonnosti v sumáre všetkých štyroch testov spolu s početnosťou 
v populácii podľa počtu dosiahnutých bodov určujeme v tab.1. T-testom sme zisťovali 
významnosť rozdielov medzi pozorovaným súborom a populáciou. Kritickou bola 1% a 
5% hladina štatistickej významnosti. 
 
Tab. 1 Hodnotenie pohybovej výkonnosti   

 
Body Hodnotenie ú-

rovne 
Celkový súčet bodov 
vo všetkých testoch 

Početnosť popu-
lácie (%) 

1  nedostatočná 0-11 4 
2  veľmi slabá 12-13 7 
3  slabá 14-15 12 
4  podpriemerná 16-18 17 
5  priemerná 19-22 20 
6  nadpriemerná 23-24 17 
7  veľmi dobrá 25-27 12 
8  výborná 28-29 7 
9  vynikajúca 30  viac 4 
 

Výsledky a diskusia 
Skok do diaľky z miesta: štyria chlapci (28,6%) sú na vynikajúcej úrovni, dvaja (14,3%) 
na výbornej, traja (21,4%) na veľmi dobrej, traja (21,4%) na nadpriemernej, jeden 
(7,1%) na hranici nadpriemernej a priemernej a jeden (7,1%) na priemernej.  
12-minútový beh: päť chlapcov (35,7%) je na veľmi dobrej úrovni, jeden (7,1%) na 
hranici nadpriemernej a priemernej, traja (21,4%) na nadpriemernej, dvaja (14,3%) na 
hranici priemernej a nadpriemernej a traja (21,4%) na priemernej úrovni. 
Ľah - sed: päť chlapcov (35,7%) je na vynikajúcej úrovni, štyria (28,6%) na výbornej, 
dvaja (14,3%) na hranici veľmi dobrej a výbornej, dvaja (14,3%) na veľmi dobrej 
a dvaja (14,3%) na hranici nadpriemernej a veľmi dobrej. 
Člnkový beh 10x5m: traja chlapci (21,4%) sú na vynikajúcej úrovni, traja (21,4%) na 
hranici vynikajúcej a výbornej, jeden (7,1%) na výbornej, šiesti (42,8%) na veľmi dob-
rej a jeden (7,1%) na nadpriemernej. 
Súčet všetkých štyroch testov: päť (35,7%) chlapcov je na vynikajúcej úrovni, päť 
(35,7%) na výbornej a štyria (28,6%) na veľmi dobrej. 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3 
 

 
122

Najlepšiu výkonnosť družstvo dosahuje v sed-ľahoch za 60 s, kde bola priemerná bodo-
vá hodnota  8,04, ďalej v člnkovom behu 10x5 m – 7,75 bodu a v skoku do diaľky 
z miesta  s priemerom 7,25 bodu. Najhoršia výkonnosť bola v 12-minútovom behu, kde 
naše družstvo dosiahlo priemernú hodnotu iba 6,11 bodu, čo je síce nadpriemerná hod-
nota v bežnej populácii, ale u športovcov by mala byť na vyššej úrovni.  
Výsledky basketbalistov vo všetkých testoch sú uvedené v tab.2 a ich bodové hodnote-
nie podľa Eurofitu je uvedené v tab. 3. 
Pri porovnaní priemerných hodnôt nášho súboru s výsledkami Zapletalovej (2002), kto-
rá skúmala bežnú populáciu dosahujú basketbalisti lepšie výsledky v 12-minútovom be-
hu, v skoku do diaľky z miesta aj v ľah – sedoch na 1% hladine štatistickej významnosti 
(tab. 4).  
Z uvedených výsledkov je vidieť zameranie tréningového procesu v predchádzajúcich 
sezónach. Dôraz sme kládli najmä na rozvoj rýchlosti, odrazovej výbušnosti, koordi-
načných schopností a posilňovanie stredu tela. Vytrvalosti sme sa v doterajšom trénin-
govom procese špeciálne nevenovali.  
 
Tab. 2 Výsledky basketbalistov v jednotlivých testoch 

 
 Skok do diaľky 

z miesta v cm 
12-minútový 

beh 
Ľah - sed 

za 60 s 
Člnkový beh 

10x5 m Vek 
x´ 230,29 2716,07 55,29 17,22 14,40 
s 18,95 162,90 5,41 0,79 0,50 

 
 
Tab. 3 Bodové hodnotenie jednotlivých výkonov podľa Eurofitu 
 

 Skok do diaľky 
z miesta v cm 

12-minútový 
beh 

Ľah-sed 
za 60 s 

Člnkový beh 
10x5 m Súčet 

x´ 7,25 6,11 8,04 7,75 29,18 
 

 
Tab. 4 Porovnanie výsledkov nášho súboru s výsledkami Zapletalovej (2002) 
 

basketbalisti populácia  
Ukazovatele x´1 s x´2 s 

Rozdiel 
x´1-x´2 

 
T-test 

skok do diaľky 
z miesta  (cm) 

230,3 19 196,9 20,9 33,4 ** 

ľah-sed za 60 s 55,3 5,4 47,1 8,7 8,2 ** 
12 min. beh (m) 2716,1 162,9 2393,9 383,3 322,2 ** 

 
Záver 
Pri analyzovaní pohybovej výkonnosti basketbalistov vo veku 13 – 15 rokov sme dos-
peli k týmto záverom: 

1. Basketbalisti sú vo všetkých sledovaných ukazovateľoch pohybovej výkonnosti 
na nadpriemernej až výbornej úrovni, na 1% hladine štatistickej významnosti 
oproti bežnej populácii. V žiadnom teste sa nikto z basketbalistov nedostal na 
podpriemernú úroveň hodnotenia. 
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hu, v skoku do diaľky z miesta aj v ľah – sedoch na 1% hladine štatistickej významnosti 
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Tab. 2 Výsledky basketbalistov v jednotlivých testoch 

 
 Skok do diaľky 

z miesta v cm 
12-minútový 

beh 
Ľah - sed 

za 60 s 
Člnkový beh 

10x5 m Vek 
x´ 230,29 2716,07 55,29 17,22 14,40 
s 18,95 162,90 5,41 0,79 0,50 

 
 
Tab. 3 Bodové hodnotenie jednotlivých výkonov podľa Eurofitu 
 

 Skok do diaľky 
z miesta v cm 

12-minútový 
beh 

Ľah-sed 
za 60 s 

Člnkový beh 
10x5 m Súčet 

x´ 7,25 6,11 8,04 7,75 29,18 
 

 
Tab. 4 Porovnanie výsledkov nášho súboru s výsledkami Zapletalovej (2002) 
 

basketbalisti populácia  
Ukazovatele x´1 s x´2 s 

Rozdiel 
x´1-x´2 

 
T-test 

skok do diaľky 
z miesta  (cm) 

230,3 19 196,9 20,9 33,4 ** 

ľah-sed za 60 s 55,3 5,4 47,1 8,7 8,2 ** 
12 min. beh (m) 2716,1 162,9 2393,9 383,3 322,2 ** 

 
Záver 
Pri analyzovaní pohybovej výkonnosti basketbalistov vo veku 13 – 15 rokov sme dos-
peli k týmto záverom: 

1. Basketbalisti sú vo všetkých sledovaných ukazovateľoch pohybovej výkonnosti 
na nadpriemernej až výbornej úrovni, na 1% hladine štatistickej významnosti 
oproti bežnej populácii. V žiadnom teste sa nikto z basketbalistov nedostal na 
podpriemernú úroveň hodnotenia. 
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2. Získané údaje potvrdili náš predpoklad, že najväčšie nedostatky máme vo vy-
trvalosti. Na jej zlepšenie bude zamerané predprípravné obdobie v mesiaci jún 
a individuálne tréningové plány na mesiac júl. Tieto sú predpokladom na ľahšie 
zvládnutie tréningového zaťaženia v prípravnom období na ďalšiu sezónu 
v mesiacoch august a september.  
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values are compared with population. By comparison with population basketball players 
achieved much better values in all tests. The results of these tests help us to make sui-
table summer training plan.  
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VLIV INSTRUKCE A ZPĚTNÉ INFORMACE  
NA VÝKON V ODPALOVÁNÍ ZE STATIVU. 

Vladimír Süss, Petra Matošková 
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 
Abstrakt 
Cílem tohoto příspěvku je ukázat na jednoduchém průpravném cvičení, jak se může 
změnit výsledek odpalování ze stativu na základě podání správné instrukce a poskytnutí 
zpětnovazebních informací v provedené činnosti. Pokusné osoby tvořilo 20 hráček spor-
tovního centra mládeže v Trutnově, které byly hodnoceny v opakovaném výkonu odpa-
lování ze stativu. V prvním provedení průpravného cvičení nebyly podávány žádné 
zpětné informace a před druhým provedení byla podána správná instrukce k provedení a 
v průběhu byly podávány zpětné informace prostřednictvím spoluhráčky po každém 
pokusu. Výsledky ukazují na pozitivní vliv podávání správné instrukce a poskytování 
zpětovazebních informací před a v průběhu provádění průpravného cvičení. 
 
Klíčová slova: odpalování, softball, zpětná informace, instrukce 
 
Výchozí teze 
Význam správné instrukce a zpětnovazebních informací pro praxi v tréninku nebo ve 
školní tělesné výchově je poměrně známou skutečností a bývá i častým předmětem 
zkoumání v odborné literatuře. V poslední době se tomuto tématu věnují například Wil-
liams, Davids a Williams (2000), kteří řeší problematiku percepce ukázky v kontextu 
řízení lidské motoriky, speciálně pro vizuální percepci. Amorose a Weiss, (1998),  Al-
len a Howe, (1998) se zabývají významem a typy  zpětnovazebních informací (ZVI). 
Tyto práce vycházejí z analýzy vyučovacího procesu a ukazují s jakou frekvencí se jed-
notlivé typy ZVI objevují ve sledovaných vyučovacích hodinách a hodnotí jejich efek-
tivnost k výsledkům učení. V pracích zabývajících se problematikou tréninku 
v pálkovacích hrách se tento problém nediskutuje, pouze různí autoři doporučují trené-
rům věnovat se správným a korektním instrukcím a poskytovat ZVI co v největší frek-
venci, protože často trenéři inklinují pouze k pozitivnímu či negativnímu hodnocení vý-
konů svých hráčů. Konkrétní výzkumy v této oblasti pro pálkovací hry nejsou známé. 
Úspěšnost odpalu podmiňuje výkon hráče v utkání a proto se hledají způsoby zefektiv-
nění nácviku. Jednou z možností je využití stativu. Jedná se o velmi jednoduchý trena-
žér, ve kterém pálkař odpaluje míč umístěný na stojanu (obr.1). Využívá se v ranných 
fázích osvojování techniky odpalu, pro odstranění  konkrétních chyb v provedení a 
k tréninku různě umístěných nadhozů (Süss, 1997). Míč umístěný ve středu odpalovací 
zóny by měl být odpálen přímo před pálkaře (zóna II), míče umístěné blíže či dále od 
pálkaře by měly být odpalovány ve směrech ukázaných na obr.1 (zóny I a III). Pokud je 
odpal proveden správně, pak je míč odpálen správným směrem, nemusí to ale platit o-
pačně. Technicky nesprávně provedený odpal může směřovat do správného směru. 
Směr odpalu může být považován za indikátor správného provedení odpalu v případě, 
že hráč má za úkol odpalovat míč v určeném místě v odpalovací zóně na stativu. 
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Obrázek 1 Odpal ze stativu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokud pálkař při odpalování míče umístěného ve středu odpalovací zóny odpálí míč ve 
směru I, pak říkáme, že zatahuje odpal, pokud odpálí do zóny III, pak říkáme, že odpa-
luje do opačného pole (tlačí odpal) a konečně pokud odpálí do směru II tak říkáme že 
odpaluje do středu pole (Süss, 2003). 

 
Popis sledování 
Pokusné osoby tvořilo 20 hráček zařazených do sportovního centra mládeže ve výcho-
dočeském kraji (SCM Trutnov), ve věku od 14 do 17 let, které se zúčastnily následují-
cího sledování. Hráčky nebyly předem instruovány, že se jedná o hodnocení jejich vý-
sledků při odpalování. Nebyla jim předem poskytnuta žádná doplňující instrukce, kromě 
té, že mají odpalovat 10 míčů ze stativu, tak jako odpalují středový nadhoz. Stativy byly 
umístěny 4 m od sítě, kam hráčky odpalovaly míče. Trenéři, kteří byli předem zaškoleni 
o způsobu záznamu, zaznamenávali četnost zásahů do jednotlivých, předem určených 
zón (I, II a III). Zóny odpalu byly určeny, tak jak jsou ukázány na obr.1 a 2.    
 
 
Obrázek 2 Zóny odpalu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po skončení prvního kola odpalů  dostaly hráčky instrukce, jak by měl být odpal ze sta-
tivu proveden, jedná li se o odpal nadhozu umístěného ve středu odpalovací zóny. Byla 
provedena ukázka správného postoje u stativu a vysvětleno, kam má míč po odpalu 
směřovat. Poté pokračovaly hráčky v odpalování stejného počtu míčů jako v prvním 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3 
 

 
125

 

 
 
 
Obrázek 1 Odpal ze stativu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokud pálkař při odpalování míče umístěného ve středu odpalovací zóny odpálí míč ve 
směru I, pak říkáme, že zatahuje odpal, pokud odpálí do zóny III, pak říkáme, že odpa-
luje do opačného pole (tlačí odpal) a konečně pokud odpálí do směru II tak říkáme že 
odpaluje do středu pole (Süss, 2003). 

 
Popis sledování 
Pokusné osoby tvořilo 20 hráček zařazených do sportovního centra mládeže ve výcho-
dočeském kraji (SCM Trutnov), ve věku od 14 do 17 let, které se zúčastnily následují-
cího sledování. Hráčky nebyly předem instruovány, že se jedná o hodnocení jejich vý-
sledků při odpalování. Nebyla jim předem poskytnuta žádná doplňující instrukce, kromě 
té, že mají odpalovat 10 míčů ze stativu, tak jako odpalují středový nadhoz. Stativy byly 
umístěny 4 m od sítě, kam hráčky odpalovaly míče. Trenéři, kteří byli předem zaškoleni 
o způsobu záznamu, zaznamenávali četnost zásahů do jednotlivých, předem určených 
zón (I, II a III). Zóny odpalu byly určeny, tak jak jsou ukázány na obr.1 a 2.    
 
 
Obrázek 2 Zóny odpalu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po skončení prvního kola odpalů  dostaly hráčky instrukce, jak by měl být odpal ze sta-
tivu proveden, jedná li se o odpal nadhozu umístěného ve středu odpalovací zóny. Byla 
provedena ukázka správného postoje u stativu a vysvětleno, kam má míč po odpalu 
směřovat. Poté pokračovaly hráčky v odpalování stejného počtu míčů jako v prvním 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3 
 

 
126

kole a trenéři zaznamenávali četnost jednotlivých zásahů. Hráčka která spolupracovala 
s odpalující spoluhráčkou poskytovala průběžně informace o tom, kam byl každý odpal 
umístěn. Cílem takto konstruovaného průpravného cvičení, který jsme si předem stano-
vili, byl 80% zásahů do středu pole (zóna II) a s odchylkou 10% do I. a III. zóny.  
Po třech týdnech byly prováděny výběrové testy do SCM pro následující rok. Součástí 
těchto testů byl  i výkon v odpalování středového nadhozu ze stativu. Pro testování jsme 
použili stejný test jako v případě tréninku SCM Trutnov. Z celkových výsledků jsme 
vybrali výsledky hráček, které se zúčastnili předchozího tréninku v SCM Trutnov. 
V průběhu tří týdnů mezi tréninkem v SCM Trutnov a celostátním testováním hráčky 
v trénincích neodpalovaly, protože se jednalo o první část přípravného období. Tyto vý-
sledky nám tedy sloužily jako retenční test, který měl ověřit zda došlo k učení. 
 
 
Výsledková část 
Na obrázku 3 obsahujeme výsledky výkonu v odpalování ze stativu v tréninku SCM 
Trutnov a jejich srovnání s cílem průpravného cvičení. Obrázek 4 obsahuje  výsledky 
retenčního testu po 3 týdnech u SCM Trutnov ve srovnání s ostatními hráčkami SCM v 
ČR. 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3  Výsledky výkonu v odpalování ze stativu 
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Obrázek 4 Výsledky retenčního testu 
 

 
Diskuse 
Výsledky ukazují, že vhodně volená instrukce a podávání zpětných informací mohou 
zlepšit výkon v dovednosti odpalovat míč ze stativu. Výsledky ukazují , že i v případě 
mnohokráte opakovaného dovednosti jako je odpal ze stativu, je možné výkon hráček 
usměrňovat tak, aby odpovídal požadavkům. Nelze je však přeceňovat. I když hráčky 
nesplnily cíl, který jsme si dali před zahájením činnosti, došlo v druhé části 
k výraznému zlepšení výkonu. Toto zlepšení přisuzujeme podání správné instrukce a 
zopakování zásad pro odpálení nadhozu umístěného do středu odpalovací zóny a prů-
běžnému podávání informací o výsledku odpalování. K překvapujícímu výsledku došlo 
při  opakovaném provedení téhož úkolu ve formě retenčního testu. Hráčky dosáhly 
prakticky stejných výsledků jako  po instrukci při tréninku. Vzhledem k tomu, že 
v průběhu tréninků mezi prvním a druhým testem neměly hráčky možnost opakovat od-
palování můžeme usuzovat, že došlo v tomto případě k učení.  Tento fakt naznačuje i 
porovnání se skupinou, která tento trénink neabsolvovala a dosáhla podobných výsledků 
jako skupina v prvním kole odpalování.  
Doporučení do praxe 
Jak naznačují výsledky této studie, je vhodné při tréninku odpalování zařazovat kontro-
lu úspěšnosti zaznamenáváním jednotlivých výsledků, a tím pomocí zpětných informací 
a vhodných korekcí upevňovat správné návyky. 
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Obrázek 4 Výsledky retenčního testu 
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Abstract 
 
Purpose of this study is demonstrate changes of performance in softball hitting from tee. 
These changes regard to providing correct instruction and giving feedback information 
during exercise.  
The group of 20 players from youth sport center in Trutnov took part in experiment. 
Players were evaluated in repeated hits of batting from tee. Before the first part of train-
ing there was provided no information, before the second part of training there was 
given instruction concerning correct performance, and during the training there was 
given feedback information by means of team-mate after every attempts. The results 
demonstrate positive influence of giving correct instruction and providing feedback in-
formation before and during training.  
 
Key words: softball, hitting, feedback, instruction 
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FTVŠ UK, hráči, nehráči 
 
Problém 
Športové hry sú v modernom ponímaní významným, vysoko dynamickým fenoménom 
spoločnosti. Poznanie ich podstaty vyžaduje prienik do najjemnejšej štruktúry športové-
ho výkonu. K nevyhnutným predpokladom dosiahnutia vysokej športovej výkonnosti 
patrí zodpovedajúca a proporcionálna úroveň kondičnej a koordinačnej výkonnosti hrá-
čov. Jej vzájomný podiel sa mení v závislosti od špecifických požiadaviek každej zo 
športových hier. Vo všeobecnosti však platí, že koordinačné schopnosti patria 
k určujúcim faktorom športového výkonu, osobitne vo vzťahu k osvojovaniu si a zdo-
konaľovaniu herných zručností a technicko-taktických činností a ich kreatívnemu uplat-
ňovaniu v súťažných podmienkach. Podľa Nabatnikovej  (1982), Zimmermanna (1982), 
Jonatha a Krempela (1991) a i. sú najdôležitejšími prejavmi koordinačných schopností 
v športových hrách rýchlosť reakcie, priestorovo-orientačná schopnosť a kinesteticko-
diferenciačná schopnosť dolných aj horných končatín. 
Študenti FTVŠ UK tvoria špecifickú vzorku športujúcej populácie. Viacerí autori (Koš-
tial-Cihová-Sedláček, 2001; Lednický, 2002; Kalečík, 2004) konštatujú znižujúcu sa 
úroveň ich kondičnej pripravenosti. Jednou z najpočetnejších skupín študentov sú aktív-
ni hráči športových hier. 
 
Cieľ 
Cieľom výskumu je zistiť úroveň koordinačnej výkonnosti študentov FTVŠ UK – ak-
tívnych hráčov športových hier (hráči) a porovnať ju s výkonnosťou populácie a študen-
tov s inou športovou špecializáciou (nehráči). 
 
Hypotézy 
H:  V súbore hráčov očakávame, v porovnaní s populáciou, výrazne vyššiu úroveň vý-
konnosti vo všetkých testoch koordinačných schopností a v porovnaní so súborom ne-
hráčov aj v koordinačnej výkonnosti. 
 
Metodika 
Súbor hráčov tvorilo 50 študentov (26 futbalistov, 8 hokejistov, 4 hádzanári, 4 basketba-
listi, 3 volejbalisti, 3 tenisti a 2 vodní pólisti) a súbor nehráčov 26 študentov (7 atlétov, 
4 cyklisti, 3 plavci, 2 úpolisti, 1 fitnes, 1 krasokorčuliar, 1 snowbordista, 1 vodný lyžiar 
a 6 bez vyhranenej špecializácie) 1. ročníka FTVŠ UK.Vzhľadom na početnosť hráč-
skych špecializácií a porovnanie súborov hráčov a nehráčov, zamerali sme sa iba na zis-
ťovanie všeobecnej koordinačnej výkonnosti. 
Batériu testov koordinačných schopností tvorili: 
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Padajúca tyč (faktor: rýchlosť reakcie). Potrebujeme guľatinu dlhú 30 cm 
s vyznačenou stupnicou po 1 cm. Proband má dominantnú pažu predlaktím opretú o 
podložku vo výške 110 – 120 cm tak, aby ruka bola za plochou opory. Dlaň je mierne 
otvorená, prsty sú oproti palcu. Examinátor drží tyč nad hornou hranou probandovho 
ukazováka, nula je na jej dolnom konci. Bez upozornenia ju pustí a proband sa ju snaží 
čo najrýchlejšie chytiť. Zaznamenávame počet centimetrov nad hornou hranou ukazo-
váka. Výsledkom je najlepší výkon z troch pokusov. Na časové vyjadrenie rýchlosti re-
akcie sme použili prepočet centimetrov na sekundy (Apolin, 1995). 
Beh k métam (faktor: priestorovo-orientačná schopnosť). Jedna plná lopta je v strede 
a päť očíslovaných (1 – 5) je rozmiestnených rovnomerne na obvode polkruhu (r = 3 
m). Proband stojí pred stredovou loptou, chrbtom k ostatným. Po vyvolaní čísla sa otočí, 
beží k označenej lopte, dotkne sa jej a beží späť k stredovej lopte. Tesne pred jej doty-
kom examinátor vyvolá ďalšie číslo. Test končí dotykom stredovej lopty po vyvolaní 
tretieho čísla. Čas sa meria ručne s presnosťou na 0,01 s. Po jednom skúšobnom pokuse 
vykoná proband dva merané pokusy. Hodnotí sa lepší z nich. 
Skok do diaľky na presnosť (faktor: kinesteticko-diferenciačná schopnosť dolných 
končatín). Po skúšobnom pokuse skokom do diaľky z miesta odrazom znožmo vykoná 
proband dva merané pokusy.  Z lepšieho z nich vypočítame 75% vzdialenosť a viditeľ-
ne ju vyznačíme na podložke. Proband sa usiluje doskočiť tak, aby bol pätami čo naj-
bližšie  k vyznačenej čiare. Meriame vzdialenosť bližšej päty od čiary s presnosťou na 1 
cm. Výsledkom je priemer z troch absolvovaných pokusov. 
Hod loptičkou na presnosť (faktor: kinesteticko – diferenciačná schopnosť horných 
končatín). Testovaná osoba hádže tenisovú loptičkou zo sedu roznožmo čo najďalej. 
Nesmie sa pritom opierať druhou rukou o podložku. Po jednom skúšobnom vykoná dva 
merané pokusy. Z lepšieho z nich vyznačíme  polovičnú vzdialenosť. Z nej a z rovnakej  
východzej polohy vykoná proband 10 hodov na horizontálny terč, v strede ktorého je 
malý kužel. Výsledkom je aritmetický priemer odchýľok od stredu terča zo všetkých 
pokusov. Výkony sa merajú s presnosťou na 10 cm. 
Koordinačnú výkonnosť probandov sme určili súčtom poradí v každom zo štyroch 
testov koordinačných schopností. Nižší súčet znamená vyššiu úroveň koordinačnej vý-
konnosti. 
Testovanie sme realizovali v septembri 2004 v rámci predmetu Kondičné a koordinačné 
základy športu v priestoroch FTVŠ UK. 
Na posúdenie úrovne výkonnosti študentov – hráčov v testoch koordinačných schopnos-
tí sme použili dostupnú vzorku 17-ročnej populácie (Šimonek, ml., 1998). 
Spracovanie výsledkov. 
Na spracovanie a vyhodnotenie empirických údajov sme použili základné štatistické 
charakteristiky (aritmetický priemer – x, smerodajnú odchýlku – s, maximálnu – xmax a 
minimálnu – xmin hodnotu, variačné rozpätie - vr) a parametrický t-test pre nezávislé vý-
bery. Štatistickú významnosť rozdielov priemerných hodnôt posudzujeme na 1% a 5% 
hladine pravdepodobnosti. 
Dosiahnuté výsledky podrobujeme vecne logickému zhodnoteniu získaných faktov, na 
základe ktorých formulujeme poznatky a závery výskumného sledovania. 
 
Výsledky 
Základnú štatistickú charakteristiku ukazovateľov veku a telesného rozvoja študentov 
FTVŠ UK – hráčov a nehráčov uvádzame v tab. 1. Ani v jednom zo štyroch sledova-
ných ukazovateľov sme medzi priemernými hodnotami súborov nezistili signifikantné 
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rozdiely (tab. 2). Väčšie hodnoty variačného rozpätia ukazovateľov telesného rozvoja 
pripisujeme špecifickosti požiadaviek širokého spektra športových špecializácií proban-
dov. Na základe zistených skutočností môžeme konštatovať, že rozdiely veku ani tele-
sného rozvoja neboli príčinou prípadnej rozdielnej úrovne koordinačnej výkonnosti sú-
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by lepšie postihol test zložitej motorickej reakcie s výberom. Výkonnosť v ňom závisí aj 
od faktorov, ktoré možno viac ovplyvniť tréningovým pôsobením, napr. skúsenosti, an-
ticipácia a intelektové schopnosti. 
Aj keď je „beh k métam“ akceptovaný ako test priestorovo-orientačnej schopnosti, 
domnievame sa, že patrí k testom zloženého charakteru. Na jeho faktorovom sýtení sa 
o i. podieľajú aj reakčná a akceleračná rýchlosť a dĺžkové telesné ukazovatele. Rozdiel 
priemernej výkonnosti súborov 0,04 s v prospech hráčov, nedosiahol hladinu štatistickej 
významnosti. Dôležitosť uvedeného komplexu schopností pre športový výkon všeobec-
ne a pre hráčsky výkon špeciálne potvrdzuje fakt, že jedine v tomto teste sme zazname-
nali výrazne vyššiu výkonnosť súborov študentov FTVŠ UK (o 0,17 s u hráčov a o 0,13 
s u nehráčov) v porovnaní so súborom populácie (Šimonek, ml., 1998). 
Ani v testoch kinesteticko-diferenciačnej schopnosti dolných a horných končatín sa nám 
nepodarilo potvrdiť predpoklad o významne vyššej výkonnosti súboru hráčov 
v porovnaní so súborom nehráčov. V obidvoch testoch sa síce hráči prezentovali vyššou 
výkonnosťou, ale rozdiely priemernej výkonnosti boli iba minimálne (v skoku na pres-
nosť o 0,31 cm a v hode na cieľ 1,7 cm). Variačné rozpätie upozorňuje na veľký rozptyl 
výkonnosti v rámci súborov, prekvapujúco väčší v súbore hráčov. 
V porovnaní s výkonnosťou populácie (Šimonek, ml., 1998) dosiahli hráči v teste skok 
na presnosť dokonca horší priemerný výkon (o 0,46 cm). Lepšie pre nich dopadlo po-
rovnanie  v teste hod na presnosť. Ich priemerný výkon bol lepší o 10,11 cm. Pritom 
výkonnosť hráčov v tomto teste mohla negatívne ovplyvniť skutočnosť, že hádzali na 
cieľ z výrazne väčšej vzdialenosti (polovičná vzdialenosť z ich maximálneho výkonu 
bola 13,9 m). Doležajová – Koštial – Lednický (2005) zistili signifikantnú súvislosť (r = 
0,695**) medzi výkonom v teste a vzdialenosťou probandov od stredu terča. 
Nepresvedčivé výsledky hodnotenia súboru hráčov, v porovnaní so súborom 17-ročnej 
populácie (nepotvrdenie hypotézy), naznačujú isté rezervy v koordinačnej príprave mla-
dých športovcov už od ich vstupu do športovej prípravy. A práve v tomto veku je senzi-
tívne obdobie rozvoja koordinačných schopností. Rezervy a nedostatky zamerania prí-
pravy v tomto období sa potom prejavujú ako negatívne pôsobiaci faktor počas celej ich 
športovej kariéry. Domnievame sa, že v tréningovom procese sa uprednostňuje kondič-
ná podstata športového výkonu a osvojovanie si a zdokonaľovanie špecifických hráč-
skych zručností, bez všestranného koordinačného základu. 
Za kritérium koordinačnej výkonnosti sme zvolili súčet umiestnení (poradí) probandov 
– študentov FTVŠ UK (n = 76) v štyroch testoch koordinačných schopností. Práve 
v tomto komplexnom kritériu sme očakávali, že budú medzi súbormi najvýraznejšie 
rozdiely. Ani v tomto prípade sa nám nepodarilo potvrdiť hypotézu. Priemerná koordi-
načná výkonnosť hráčov bola dokonca nižšia (o 0,7 poradia) ako nehráčov. 
Za príčiny uvedeného stavu považujeme výkonnostnú nehomogénnosť probandov, po-
četnosť ich športových, vrátane hráčskych, špecializácií a z nej vyplývajúcu rozmani-
tosť požiadaviek na koordinačné schopnosti v rámci štruktúry športového výkonu. 
 
Závery 
1. Potvrdili sme iba priemernú úroveň výkonnosti  súboru hráčov –  študentov FTVŠ 

UK v testoch tých prejavov koordinačných schopností, výkonnosť v ktorých pova-
žujeme z pohľadu štruktúry hráčskeho výkonu za určujúcu (porovnanie s populáciou 
– nepotvrdenie hypotézy). Súbor hráčov sa neprezentoval ani očakávanou vyššou 
koordinačnou výkonnosťou (porovnanie so súborom študentov – športovcov iných 
špecializácií – nepotvrdenie hypotézy). 
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2. Výsledky výskumu upozorňujú na potrebu venovať zvýšenú pozornosť komplex-
nému rozvoju koordinačných schopností mladých hráčov v senzitívnom období, te-
da už od vstupu do športovej prípravy. 

3. V ďalšom výskume sa treba orientovať na výkonnostne homogénnejšie súbory a pri 
výbere testoch koordinačných schopností rešpektovať špecifické požiadavky kon-
krétneho hráčskeho výkonu. 
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Summary 
The autors were disessed the level of coordination performance of students of the 1st 
year study at the Faculty of Physical Education of the Comenius University – active 
players of sport games. In comaprison with population and with group of students – 
non-players they stated only average level of coordination performance. They recom-
mend to dedicate an increased attention to a complex development of the coordination 
abilities of the players already since beginning of the sports preparation, and to respect 
the specific demands of the respective player performance when choosing tests. 
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Súčasný stolný tenis je veľmi náročný na pohybovú činnosť hráča a na jeho kondičnú 
pripravenosť. Je jednou z najrýchlejších športových hier, učí rýchlemu odhadu hernej 
situácie a jej riešeniu najvhodnejšou hernou činnosťou. Vyžaduje rýchlosť reakcie, vy-
sokú úroveň rýchlostných, koordinačných a vytrvalostných schopností hráča. Hra sa vy-
značuje acyklickým pohybom, pričom nadväzovanie dielčích pohybov na seba je pod-
mienené hernou situáciou. Hráč musí rýchlo reagovať na  techniku  úderov a pohyb sú-
pera, ale predovšetkým na pohyb loptičky. Zaťažené sú hlavne svaly dolných končatín, 
pri útočných úderoch sa výrazne zapája i svalstvo trupu.  
Chakteristickým prejavom súčasnej hry je topspinová nátlaková hra rýchlych topspino-
vých drajvov, razantných úderov prevažne v blízkej zóne herného priestoru, kontraspi-
nové drajvy zo strednej zóny a rotované podania s variabilnosťou podľa špecifikácie 
hráča. Uplatňuje sa taktika totálnej topspinovej nátlakovej hry s vysokým herným nasa-
dením, obojstranné topspinové drajvy, krátke, rýchle podania a podania z vysokého 
nadhodu z oboch strán (Demetrovič, 2003). V obrane, podľa individuálnych osobitostí 
hráča sa uplatňuje vysokoúčinná obrana čopovaného spôsobu hry s istým výpadovým 
útokom a kontratopspinovými údermi a lobovaná obrana. Hráč musí ovládať rôzne va-
rianty taktických kombinácií a používať ich  podľa priebehu hernej  situácie. 
Prejavom špecifických koordinačných motorických schopností hráča je dokonalá po-
hyblivosť v hernom priestore, predovšetkým práca dolných končatín pri vykonávaní 
úderovej  techniky. Tieto kvality sa získavajú prostredníctvom všestranne rozvíjajúcich 
atletických, gymnastických, herných a iných činností (Strešková, 1998). 
Základné postavenie hráča  v hernom priestore na pohotové vykonanie príjmu podania, 
jeho koncentrácia a reakcia na hernú situáciu protihráča je hráčsky streh. Z neho sa vy-
konáva rýchly výbeh, štart a premiestňovanie sa, ktoré vedie k uskutočneniu úderového 
aktu. V súčasnom stolnom tenise je optimálna strehová činnosť hráča dôležitým fakto-
rom hráčskej techniky a jej pohybovej štruktúry. Z hráčskeho strehu vychádza koordi-
novaná pohybová činnosť, ktorá je prejavom špecifickej motoriky hráča v priebehu zá-
pasu.  
Premiestňovanie v priestore, pohybová práca paže pri údere, brzdenie pohybu hráča po 
vykonaní úderu sú relatívne samostatné pohybové činnosti pri realizácii topspinových 
úderov a pôsobia ako koordinovaný, dynamický a rýchly pohybový celok s vysokou 
pohyblivosťou hráča a v súlade s biomechanickými zákonitosťami pohybu (Kutiš, 
2000).  
Problematikou kondičnej  prípravy  v stolnom tenise, ako základného nositeľa pre opti-
málny pohyb hráča v zóne herného priestoru  sa zaoberali viacerí autori: Zrubák (1998), 
Strešková (1998), Štulrajter (2000), Fulín (1998), Ormai (1998), Laczo (2000). V kon-
dičnej príprave so slovenskou  reprezentáciou stolného tenisu sa v športovej príprave  
aplikoval hlavne tréning na získanie aeróbnej vytrvalosti a vytrvalosti v rýchlosti. Zo 
športovej praxe je dostatočne známe, že účinný rozvoj anaeróbnych schopností sa môže 
absolvovať na dostatočných aeróbnych základoch.  
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Cieľom výskumu bolo rozšíriť poznatkovú sféru o pohybe hráča v priebehu hry a pou-
kázať na možnosti riešenia tohto herného problému z kondičného aspektu.   
Predpokladali sme, že pohyb hráča stolného tenisu  v zóne herného priestoru má i v 
dlhodobom sledovaní u jedinca veľmi podobnú  pohybovú schému. Medzi hráčmi druž-
stva  je však  odlišná,  vzhľadom na ich individuálne dispozície kondičného charakteru. 
Zaznamenali sme  a vyhodnotili pohyb jednotlivých  hráčov v zóne herného priestoru 
a znázornili schému ich pohybu. 
Výskumný súbor tvorilo zo začiatku  12 hráčov  stolného tenisu, ktorí hrajú Európsku 
ligu mužov,  Superligu mužov a Extraligu mužov. Pozostával zo širšieho kádra junior-
skej a seniorskej reprezentácie Slovenskej republiky. Vek výskumného súboru bol 
21,2±3,6 roka, telesná výška 180,5±8,5 cm a telesná hmotnosť 72,2± kg.    
Nosnou metódou nášho výskumu bolo systematické pozorovanie individuálneho pohy-
bu hráča v zóne herného priestoru v priebehu jednotlivých zápasov. Hráči o priebehu 
pozorovania neboli informovaní, vykonávalo sa však so súhlasom  trénera. Registrácia 
pohybu hráča bola vykonávaná číselne, záznam bol do pripravených záznamových hár-
kov, ktoré boli po zápase kompletizované do tabuliek. Celkový záznam z pozorovania 
jednotlivých hráčov bol graficky znázornený. 
 
Výsledky výskumu 
Pohyb hráča v zóne herného priestoru sme zaznamenávali ako pohyb zo strehového pos-
tavenia, v smere vpred: vpravo a vľavo a vzad: vľavo a vpravo. Premiestňovanie sa 
v hernom priestore bolo podmienené vzniknutou hernou situáciou a bolo zamerané na 
optimálne riešenie úderovej akcie.  Dôležitú úlohu zohrávalo zabrzdenie pohybu, aby sa 
hráč mohol čo najskôr vrátiť do strehového postavenia. Ak sa hráč nedokázal po zahraní 
úderu rýchlo vrátiť späť, alebo zmenou smeru pohybu nevedel pokračovať v úderovej 
kombinácii, nemal šancu v rýchlej topspinovej hre uspieť.  
Dynamika hry v stolnom tenise je podmienená  rýchlosťou letu loptičky. Počas jednej 
hernej situácie  musel hráč pri úderovej výmene, pod časovým tlakom uskutočniť 
v hernom priestore mnohé rýchlostné pohybové zmeny krátkeho i dlhého rozsahu. Po-
hyb hráčov sa uskutočňoval  výpadmi, skokmi, krokmi, poskokmi a behom. Mal by byť 
v neustálom pohybe, preto sme zaznamenávali kvantitatívnu stránku pohybov dolných 
končatín.  Moderný topspinový i obranný stolný tenis kladie v tomto smere vysoké po-
žiadavky práve na techniku práce nôh. 
Výsledky našich výskumných sledovaní a hlavne ich grafické znázornenie nám umožni-
li vysloviť závery o pohybe hráča v hernom priestore. Potvrdila sa nám hypotéza, že 
u každého tenistu mal veľmi podobnú pohybovú schému v  sledovaných zápasoch, me-
dzi hráčmi v  družstve však bola odlišná. Vzhľadom na rozsah príspevku prezentujeme 
grafický záznam iba dvoch najlepších hráčov.   
Hráč  č.1, ktorý bol v jednotlivých zápasoch nasadzovaný ako prvý, podával pomerne 
vyrovnané výkony a jeho celkový počet pohybov sa pohyboval v rozpätí od 32 po 77 za 
jeden zápas. Z priestorového znázornenia počtu pohybov  (obr.1) je vidieť, ktorý zápas 
bol pre hráča najťažší (č.3 a 7), čo však neznamená, že v tomto zápase bol i úspešný. 
Tenista väčšinu sledovaných zápasov vyhral. Graf prezentuje intenzitu jeho pohybovej 
činnosti v hernom priestore a smer pohybu, ktorý preferoval. Najvyrovnanejšie vykrý-
val pohyb vľavo vzad, to znamená, že sa musel vo väčšine zápasov brániť. Pri útokoch 
najviac používal  pohyb pravou vpred,   to znamená že útočil forhendom. Preto navrhu-
jeme  koncentrovať pozornosť hráča na  tréning backandových úderov. 
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Pohyb hráča  č. 1 v zóne herného priestoru 
Obr. 1 
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Pri porovnávaní kvantitatívnych ukazovateľov šiestich sledovaných hráčov, hráč č.2 
mal najintenzívnejší pohyb za stolom. Krivka pohybu hráča (obr. 2) je veľmi vyrovnaná 
a rozpätie je od 52  po 73 pohybov počas zápasu. Hráč podával veľmi stabilné výkony 
a všetky nami sledované zápasy vyhral. Nielen na základe záznamov, ale i z voľného 
sledovania jeho hry bol viditeľne za stolom pohyblivejší ako ostatní spoluhráči. Je vý-
razným talentom a veľmi úspešne sa presadil i v zahraničí. 
Priestorové znázornenie pohybu hráča, ktoré je prehľadné v grafickom znázornení do-
kumentuje, že najvýraznejšie sa presadil pravou DK vpred, čo znamená že je útočný 
hráč, ktorý zahrával loptičku  forhandom. Mal však, ako je vidieť z jeho pohybu ľavou 
DK vpred, početne frekventovaný i backhandový úder, to znamená že stihol pokrývať 
väčšinu priestoru za stolom.  
Pohyb tohto hráča pravou DK vzad dokumentuje jeho reakciu na úderové akcie, ktoré 
mal jeho protihráč a bránil sa  forhandom  proti jeho forhandovým úderom. Najmenej sa 
pohyboval ľavou DK vzad, nakoľko nebol nútený sa brániť backandovým úderom súpe-
rov. Z takejto analýzy pohybu hráča je vidieť nielen jeho spôsob hry, ale je z neho čita-
teľná i hra súpera, a túto informáciu môže tréner použiť ako veľmi dôležitú súčasť tak-
tiky boja.  
Pri vyššie uvedenom hráčovi je potrebné uviesť, že disjunktívne reakčno-rýchlostné 
schopnosti DK mal zo všetkých spoluhráčov najlepšie. Celkové hodnoty rýchlosti jeho 
reakcie boli 300,2 ms, najslabší výsledok v súbore bol 342,8 ms.  
Pri hodnotení smeru rýchlosti pohybu hráčov mal vyššie uvedený hráč najrýchlejší po-
hyb vzad pravou i ľavou dolnou končatinou z celého súboru. Mal i druhý najlepší vý-
sledok pravou DK vpred, čo sa pozitívne prejavilo i v jeho hernom štýle. Tieto prednos-
ti veľmi úspešne využil v nami sledovaných zápasoch, mal úspešný pohyb pravou DK 
vpred, to znamená, že útočil forhandovým úderom. Taktiež dobre uplatnil svoje dispo-
zície v zápase pri pohybe vzad, to znamená, že stačil sa presunúť pri útočnej hre súpera. 
Vyššie uvedený hráč má všetky predpoklady na úspešné pôsobenie v slovenskej repre-
zentácii a mohol by nadviazať na svoje úspechy, ktoré v minulosti opakovane dosiahol 
na MEJ.     
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Pohyb hráča č.2 v zóne herného priestoru 
Obr. 2 
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Pri porovnaní s prierezovými vyšetreniami disjuktívnych reakčno-rýchlostných schop-
ností dolných končatín vo vybraných druhoch športu (Holienka,2003) mali stolní tenisti 
(Streška, 2004) najkratšie časy rýchlosti reakcií (326,1 ms) v porovnaní so šermiarmi 
(336,6 ms), karatistami (339,4 s), hokejistami (352,1 ms), futbalistami (364,0 ms), bas-
ketbalistami (369,3 ms), volejbalistami (370,6 ms), aikidistami (389,1 ms), študentami 
(398,8 ms), džudistami (400,3 ms) a zápasníkmi (497,6 ms). 
 
Úroveň disjuktívnych reakčno-rýchlostných schopností dolných končatín v rôznych 
športoch 
Obr. 3 
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technicky najvyspelejší hráči sa nevedeli úspešne  presadiť, ak nemali adekvátne rýchlu 
reakciu pohybu DK na loptičku protihráča. Hlavne v súčasnosti, keď bolo skrátenie se-
tov na 11 bodov, táto rýchlosť pohybu v hernom priestore doslova rozhoduje o úspechu 
či neúspechu hráča, teda i o končenom výsledku zápasu.   
Individuálne rozdiely boli v rýchlosti reakcie vpred a vzad, ako i vpravo a vľavo, teda 
časovo priestorové situácie, s ktorými sa hráči stretávajú za stolom. Presun hráča hrajú-
ceho pravou rukou je vpravo vpred  pri forhande, vľavo vpred pri backhande. Vcelku 
prekvapivým boli  výsledky v smere vzad, v ktorých mali  stolní tenisti lepšie výsledky, 
ako pri pohybe smerom vpred. Vyššie uvedené  výsledky naznačujú možnosti  rýchlosti 
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vpred i vzad v oboch smeroch, pretože hráč nemá výrazný nedostatok, z ktorého môže 
súper ťažiť. Z tohto uhla pohľadu vo všetkých štyroch smeroch pohybu bol najrýchlejší  
medailista z MEJ v súčasnosti  úspešný reprezentant v seniorskej kategórii. 
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movement structure in the game zone, that in long term observation was found very si-
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ANALÝZA A POROVNANIE  FUNKČNEJ 
ANAERÓBNEJ ZDATNOSTI V NIEKTORÝCH 
UKAZOVATEĽOCH  HOKEJISTOV  POĽSKA 
A ČIECH V RÁMCI RÔZNYCH VEKOVÝCH 

KATEGÓRIÍ 
 
Urszula Szmatlan-Gabryś1, Görner Karol1,3, Gabryś Tomasz1, Ozimek Mariusz2 

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie1 
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie2 
Univerzita M. Bela, FHV, KTVŠ, Banská Bystrica3 

 

Kľúčové slová: hokejisti, vekové kategórie od 15 do 20 rokov, anaeróbna zdatnosť  
 
Úvod 
Súčasný špeciálny tréning v ľadovom hokeji stavia predovšetkým na vysokej úrovni 
funkčnej anaeróbnej zdatnosti športovcov (Green-Houston, 1975; Schikhofer – Hamar, 
1999). Je to odzrkadlením tej skutočnosti, že aj samotná športová hra sa realizuje práve 
v úrovni týchto premien. K takýmto záverom prišiel vo svojej práci aj Starší et al. 
(2001), keď uvádzajú, že rýchlostné dispozície prejavujúce sa práve v hokejových čin-
nostiach trvajúcich v časovom rozmedzí od 10 do 15 s, vychádzajú práve z premeny 
kumulovanej energie ATP a CP. Z pravidla efektivita, objem a intenzita práce  zarade-
ných do zaťaženia  rýchlostno – silového charakteru (od 15 do 45 s) sú závislé  od a-
dekvátneho fungovania  anaeróbneho metabolizmu, charakterizovaného rýchlosťou re-
syntézy ATP opierajúcej sa o anaeróbny rozklad svalového glykogénu (Starší et al. 
1999). Taktiež aj krátkotrvajúce vytrvalostné zaťaženie, podmieňujúce schopnosť na 
prácu o vysokej intenzite v časovom intervale cca. od 45 do 120 s sa v plnej miere opie-
ra o adekvátne fungovanie anaeróbnej glykolýzy pri  narastaní obsahu kyseliny mliečnej 
v krvi (Gabriś, 2000). Vysoké hodnoty  hustnutia kyseliny mliečnej v krvi po zaťažení 
o anaeróbnom charaktere sú registrované predovšetkým u hokejistov predstavujúcich 
vysokú športovú úroveň, ktorých tréningové zaťaženie funguje  predovšetkým na báze 
špeciálnej prípravy.  
V laboratórnych podmienkach, ako to uvádza aj Gabryś (2000), sa najčastejšie používa 
na ohodnotenie funkčnej zdatnosti športovca – teda aj hokejistu, Wingate test. Jednou 
z hlavných výhod tohoto spôsobu testovania je tá skutočnosť, že je možné za tých istých 
podmienok uskutočniť dostatočné množstvo meraní, ktoré nám poslúžia pri porovnáva-
ní jednotlivých nameraných hodnôt (Bar-Or O., 1983; Watson- Sargeant, 1986). 
 
Cieľ 
Cieľom zrealizovaného výskumu bola snaha o analýzu rozdielu medzi hodnotami para-
metrov funkčnej anaeróbnej zdatnosti u vybraných skupín ľadových hokejistov 
v rôznych vekových obdobiach s následným porovnaním  niektorých ukazovateľov me-
dzi  poľskými a českými hokejistami. 
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Charakteristika skúmanej vzorky 
Skúmanú vzorku tvorili hokejisti vo veku od 15 do 18 rokov. Pričom skupinu 15-
ročných (U –15) tvorilo 23 športovcov klubu Demis Warszawa. Priemerná výška sa po-
hybovala v rozmedzí 164,35± 24,07 cm, hmotnosť  56,35 ± 10,23 kg a ukazovateľ  
(BMI) 19,65 ± 2,09 kg/m¯².  Skupinu 16-ročných (U-16) tvorilo 18 hráčov z poľského 
reprezentačného výberu. Výška tela 175,6 ± 3,22 cm, hmotnosť  68,13 ± 3,68 kg, uka-
zovateľ BMI 22,10 ± 1,41 kg/m². Skupinu18-ročných (U-18) hráčov poľského repre-
zentačného výberu (n=21), charakterizovala výška tela 179,88 ± 4,87 cm, hmotnosť 
73,24 ± 5,90 kg a ukazovateľ BMI 22,61 ± 1,19 kg/m ². Skupina 20-ročných (U-20) 
hráčov  poľského reprezentačného výberu (n=19), bola charakterizovaná výškou 180,72 
± 4,54 cm, hmotnosťou 78,17 ± 5,90 kg  a BMI indexom 23,92 ± 1,46 kg/m². 
Pre  porovnanie sme si vybrali adekvátne skupiny tých istých vekových kategórií hoke-
jistov  Čiech, pričom hodnoty sme čerpali z práce Hellera (1999). 
 
Metodika výskumu 
V skupine poľských hokejistov bola funkčná anaeróbna zdatnosť testovaná Wingate 
skúškou. Výskum sa uskutočnil na bicyklovom ergometri Monark 824E prepojeným 
s kompiuterom IBM o programe MCE. V zhode s protokolom skúšky, skúmaný reali-
zoval jedno zaťaženie po dobu 30 s maximálnou intenzitou. Zaťaženie bolo uskutočňo-
vané podľa pravidla 10 % z hmotnosti skúmaného (nad 19 rokov), 9 % z hmotnosti 17 – 
18 ročných a 8 % pri najmladšej skupine.  Registrované bolo maximálne zaťaženie, cel-
ková práca, čas nadobudnutia a udržania maximálnej zaťaženia. Paralelne bolo registro-
vané hustnutie kyseliny mliečnej v krvi LA, pred zaťažením a v 4 a 8 minúte po ukon-
čení. Pred zaťažením každý proband absolvoval 5 min rozohriatie na bicyklovom ergo-
metri. Všetky štatistické súvislosti boli zrealizované v rámci programu Statistica.  
 
Výsledky výskumu 
V tab. 1 predstavujeme zaznamenané ukazovatele parametrov charakterizujúce anae-
róbne  zaťaženie skúmaných poľských hokejistov. Analyzujúc výsledky výskumu ne-
možno si nevšimnúť, že y narastaním športovej úrovne probandov sa menia  aj paramet-
re zaregistrované pri Wingate teste. Maximálne zaťaženie [Pmax] narastalo adekvátne so 
športovou úrovňou od  11,18 ± 1,27 [W/kg] pri skupine U – 15 do 13,29 ± 0,87[W/kg] u 
skupiny U – 20. Hodnoty úrovne celkovej práce [Wtot] boli tiež dosť rozdielne. Najvy-
ššiu priemernú úroveň v tomto ukazovateli dosiahli hokejisti U – 20 (312,46 ± 21,78 
[J/kg]) a najnižšiu najmladší probandi 278,86 ± 28,87 [J/kg].  Namerané hodnoty u 
ostatných skupín sa pohybovali zhruba na rovnakej úrovni. Taktiež aj ukazovatele na-
dobudnutia Pmax  boli úzko previazané so stupňom športovej  úrovne skúmaných. Najvy-
ššie hodnoty sme zaregistrovali u hokejistov 15 – ročných 5,08 ± 0,77 [s], opačne naj-
nižšie u  U- 20 (2,72 ± 0,71 [s]). Čas udržania Pmax bol najdlhší u skupiny U – 16 pred-
stavoval 4,1 ± 1,34 [s], opačne najkratší sme zaznamenali u probandov U – 15 (3,72 ± 
0,85 [s]).  
Podobné súvislosti, ako sme mali možnosť zaznamenať niektoré súvislosti medzi uka-
zovateľmi nameranými u hokejových skupín v Poľsku,  sa ukázali aj v prípade hokejis-
tov z Českej republiky. Obr.1 nám ukazuje charakteristiky maximálneho zaťaženia  
(Pmax) v rámci porovnania hokejových skupín toho istého vekového obdobia v Čechách 
a v Poľsku. Charakteristika hodnôt maximálnej záťaže zaznamenaných počas Wingate 
testu nám ukazuje, že poľské skupiny dosiahli vo všetkých vekových skupinách nižšie 
hodnoty, ako ich rovesníci v českých skupinách. Najmenší rozdiel sme zaznamenali pri 
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Charakteristika skúmanej vzorky 
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porovnaní skupín 18- ročných hokejistov. Dynamika zmien rovnako u hokejistov Poľ-
ska tak aj Čiech je priamo úmerná v ukazovateli narastania Pmax   vo väzbe na  vek a te-
da aj stupeň športovej úrovne.  
Ďalším vybraným porovnávacím parametrom sa stal ukazovateľ  celkovej práce, ktorý 
predstavujeme na obr. 2. Charakteristika hodnôt preukázala podobnú dynamiku  zmien 
čo sa týka ukazovateľov  maximálnej záťaže. Zarovno so stupňom súvisiacim s vyššou 
športovou úrovňou v prípade skupín z Poľska aj Čiech  súvisia aj ukazovatele hodnôt 
tohoto parametra. V tomto prípade, ako aj v predchádzajúcom Českí hokejisti prevyšo-
vali svojich rovesníkov z Poľska.  
Na obr. 3 sú predstavené jednotlivé charakteristiky parametrov hustnutia kyseliny 
mliečnej v krvi, zaregistrovaného po maximálnom zaťažení. Najvyššie hodnoty hustnu-
tia kyseliny mliečnej  (LA) v krvi sme zaznamenali u najstarších skúmaných skupín. 
Najnižšie hodnoty v rámci tohoto ukazovateľa dosiahli skupiny najmladších hokejistov. 
V každej z porovnávaných hokejových skupín dosiahli poľskí hokejisti vyššie ukazova-
tele v porovnaní so svojimi kolegami z Čiech. Celkove môžeme však povedať, že do-
siahnuté parametre nás informujú o tej skutočnosti, že tréningový proces v týchto sku-
pinách je odzrkadlením všestrannosti na báze rozvoja aeróbnej zdatnosti.  
 
Závery 
Maximálne relatívne zaťaženie je parametrom, ktorý podlieha priamoúmerne zmenám 
závisiacich od veku a dosiahnutého stupňa športovej úrovne hokejistov. Narastanie to-
hoto parametra sa prejavuje kontinuálne,  pričom jeho akcelerácia sa urýchľuje predo-
všetkým okolo 18 roku života. Je to vlastne to obdobie v príprave hokejistov, kedy sa 
má začať prejavovať intenzifikácia špeciálneho tréningového procesu hokejistov. Pri-
tom veľkosť nárastu parametra maximálneho zaťaženia,  môže mať rozmer ukazovateľa 
informujúceho  o reakcii organizmu športovca na tréningové zaťaženie.  
Charakteristika  dynamického nárastu celkovej práce hokejistu súvisiaceho s vekom 
probandov pri vykonávaní zaťaženia o maximálnej intenzite po dobu 30 s (v našom prí-
pade Wingate test), je konvergentná s hodnotami maximálneho zaťaženia.  Pokiaľ ide 
o rozdiely medzi úrovňou maximálnej záťaže hokejistov Poľska a Čiech, tieto nie sú až 
také priepastné. Situácia sa diametrálne mení pri porovnaní úrovne celkovej práce, kde 
rozdiely dosahujú 10 – 15 %. Taká veľká divergencia z pohľadu tohoto parametra, uka-
zuje na základný rozdiel v rovine funkčnej anaeróbnej zdatnosti, medzi porovnávanými 
skupinami.  
Ukazovateľ úrovne kyseliny mliečnej v krvi, registrovaný po zakončení testovania, nás 
informuje o následnom podstatnom rozdiely v úrovni prípravy medzi hokejistami Poľ-
ska a Čiech. Nižšie o 15 – 20 % hodnoty maximálneho hustnutia kyseliny mliečnej 
v prípade českých hokejistov, pri nameraných hodnotách špecifikujúcich celkovo vyko-
nanú prácu nás informuje o efektivite využitia glykogénu ako energetického zdroja.  
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Tab. 1. Charakteristika parametrov zaregistrovaných počas Wingate testu u skupín Poľ-
ských hokejistov v závislosti od  stupňa športovej úrovne 

Parametre funkčnej anaeróbnej  zdatnosti 
Skupina Index  P max 

[W/kg] 
W tot 
[J/kg] 

Tnadob.   
[s] 

T udrž. 
[s] Lmol 4' Lmmol 8' dla    

[mmol/l] 
  

x 13,29 312,46 2,72 3,430 16,05 16,15 14,54 
±SD 0,91 19,9 0,71 0,57 3,09 2,95 3,55 
Min 12,17 280,33 1,33 2,64 12 12,2 10 

Reprezentácia   
U- 20 

Max 14,33 369,12 3,83 4,89 24,7 23,7 22,24 
  

x 12,52 311,01 3,91 3,87 15,94 16,41 13,81 
±SD 0,71 13,76 0,79 0,97 2,71 2,26 3,19 
Min 11,31 283,13 2,983 2,187 10 10,9 12 

Reprezentácia  
 U - 18 

Max 13,72 326,57 5,72 6,15 21,1 19,9 18,96 
  

x 12,04 300,93 4,35 4,1 14,86 15,48 12,81 
±SD 0,94 19,99 0,84 1,34 1,93 2,19 2,18 
Min 10,68 268,39 3,432 0,968 11,2 12,6 9,04 

Reprezentácia  
U - 16 

Max 13,37 326,87 5,861 6,48 18,2 19,8 16,07 
  

x 11,18 278,86 5,08 3,72 12,75 12,67 10,67 
±SD 1,27 28,87 0,77 1,08 2,53 2,78 2,79 
Min 9,47 244,96 3,92 0,834 9,43 9,19 6,74 

 
15-roční hokejis-

ti 
U - 15  

Max 13,38 337,6 7,185 5,54 19,4 17,7 16,77 
 x – aritmetický priemer,  ±SD – stredná odchýlka 
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Obr. 1. Charakteristika maximálneho zaťaženia (Pmax) registrovaného počas testu Win-
gate v skupinách hokejistov Poľska a Čiech v rôznych vekových kategóriách. 
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Obr. 2. Charakteristika hodnôt celkovej práce (Wtot) registrovaného počas testu Winga-
te v skupinách hokejistov Poľska a Čiech v rôznych vekových kategóriách . 
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Obr. 3. Charakteristika priemerného hustnutia LA v krvi registrovaného počas testu 
Wingate v skupinách hokejistov Poľska a Čiech v rôznych vekových kategóriách . 
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THE ANALYSIS AND THE COMPARISON OF FUNCTIONAL ANAEROBIC 
FITNESS OF SOME PARAMETERS BETWEEN POLISH AND CZECH ICE–
HOCKEY PLAYERS 
 
 
Summary 
 
 
The research presents an analysis of the parameter values of functional anaerobic fitness 
in selected groups of ice-hockey players of different age groups (from 15 to 20 years of 
age) and the comparison of some parameters between Polish and Czech ice-hockey 
players. 
It has been shown that maximum load is the parameter which is directly liable to 
changes depending on the age and sport level of ice-hockey players. The increase in this 
parameter usually shows itself at the age of about 18. 
 
 
Key words: ice-hockey players, age categories from 15 to 20 years of age, anaerobic 
fitness  
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BIOLOGICKÉHO VĚKU U BASKETBALISTŮ 

 
Tomáš Pětivlas 

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, Katedra sportovní edukace 
 
Klíčová slova: biologický věk, kostní věk, proporcionální věk 
 
Kostní věk je dle Pětivlas (2004) je jedním z objektivních kritérií pro vstup hráče do 
tréninkového centra mládeže v basketbalu (TCM). Hodnocení se provádí srovnáním 
počtu osifikačních jader na skiagramu levé ruky (zápěstí) a rentgenových snímků ve 
speciálním atlase, zvlášť pro chlapce a dívky. 
Jednou z možností zjištění stupně vývoje mladého organismu je proporcionální věk. 
V českých podmínkách je rozpracován zejména Riegrovou (1982, 1983, 1987, 1990, 
1993), která vychází z metodiky Brauera (1982) a Wutscherka (1969). Výzkum probíhal 
na populaci olomouckých dětí ve věku 10 až 15 let. Posouzení proporcionality vychází 
ze skutečnosti, že nejen tělesná výška, ale i další morfologické charakteristiky vykazují 
určité vývojové trendy. Na znalosti zákonitostí jejich změn lze stanovit biologické stáří 
jedince. To znamená, že určitému vývojovému stupni odpovídá poměr jednotlivých čás-
tí těla. 
 
 
Cíl  a hypotéza práce 
 
Cíl práce 
Hlavním cílem práce bylo zjištění zda můžeme u mladých basketbalistů použít metodu 
určení biologického věku pomocí proporcionálního věku. 
  
Hypotéza práce 
Předpokládali jsme, že metoda proporcionálního věku u mladých basketbalistů  se sta-
tisticky významně neliší od metody kostního věku. 
 
Metodologie výzkumu 
 
Metodika výběru a charakteristika testovaných osob 
Vyšetřili jsme soubor celkem 53 chlapců ve věku mezi desátým až třináctým rokem. 
Všichni chlapci hrají výkonnostní basketbal v basketbalovém klubu Moravská Slávia 
Brno, absolvují tři tréninkové jednotky týdně. Do výběru byli zařazeni všichni hráči 
klubu, jejichž rodiče písemnou formou souhlasili s testováním svých dětí.  

 
Sledované parametry u testovaných osob (TO):  
kalendářní věk, výška TO, váha TO, biakrominální šířka TO, bispinální šířka TO, obvod 
předloktí 
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Stanovení biologického věku 
 
Hypotézu jsme ověřovali určením biologického věku dle Tanner, Whitehouse  (1983) a 
Riegrové (1993). 
 
Při výzkumu jsme použili dvě metody stanovení biologického věku: 
- proporcionální věk 
- kostní věk 
 
Porovnání závislosti biologických věků: 
Vypočetli jsme míru lineární závislosti (koeficient korelace) mezi zjišťovanými věky 
(kostní, proporcionální). 
 
Rozptyl proporcionálního věku od kostního 
Kostní věk je výchozí věk pro zařazení do sportovní kategorie. Výsledky rozptylu věků 
jsou obsahem kapitoly výsledky a jejich interpretace. 
Pro ověření hypotézy uvádíme přehled výsledků práce.  
 
Výsledky a jejich interpretace 
Nejprve stanovujeme výsledky biologického věku.  

 
 
Přímka označuje li-
neární proložení bo-
dů. 
 
Výsledky závislosti 
kostního a propor-
cionálního věku 
s korelačním koefi-
cientem 0,36. Pásmo 
bodů je velmi široké 
a neurčité není jasná 
závislost. Tedy lze 
říci, že kostní a pro-
porcionální věk jsou 
na sobě takřka nezá-
vislé  

 
 
 
 
 

Obr. 1 : Grafické znázornění závislosti kostního a proporcionálního věku 
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Rozptyl biologického věku: 
Ve skupině 53 to 
se rozptyl biolo-
gického věku pro-
porcionálního ke 
kostnímu věku po-
hyboval 
v intervalu (-8,2 ; 
2,4) roku. Na gra-
fickém názornění 
je vidět, že pro-
porcionální věk 
měl převážně zá-
pornou hodnotu, 
tzn. většina TO 
byla dle propor-
cionálního věku 
retardovaná. 
 
 

Obr. 2 :  Grafické znázornění rozptylu kostního a proporcionálního věku 
 
Můžeme konstatovat, že u skupiny mladých basketbalistů nelze hodnotit biologický věk 
pomocí proporcionálního věku a hypotéza nebyla potvrzena. 
  
Závěr 
Vzhledem k výsledkům naší práce doporučujeme trenérům basketbalu využít ke stano-
vení biologického věku metodu kostního věku. naše výsledky nepotvrdily hypotézu. 
 
Závěr pro teorii  
Dle Riegrové (1998) je index vývoje stavby těla (KEI) vhodnou metodou stanovení bio-
logické zralosti dětského organismu, doporučenou pro klinickou i ambulantní praxi v 
různých oborech pediatrie. Z našich výsledků je ale patrné, že ji nelze příliš aplikovat 
pro výběrovou skupinu mladých basketbalistů. Důvodem odlišnosti našich výsledků se 
jeví skutečnost, že počet hráčů, které jsme vyšetřovali před vstupem do TCM  byl velmi 
omezený (n = 53) proti souboru  Riegerové (n = 1317). 
 
Závěr pro praxi 
Z našich výsledků je zřejmé, že stanovení biologického věku pomocí proporcionálního 
věku je pro mladé basketbalisty nevhodnou metodou. Důvodem je vysoký podíl tzv. ek-
tomorfie (tj. štíhlí jedinci různých výškových pásem), která signalizuje pozdější dospí-
vání. U chlapců totiž platí (Sedlák, Rriegerová, 1998), že u štíhlých jedinců a u dětí v 
pubertálním růstovém výšvihu (Rohrerův index ri < 1,06)  je třeba počítat s větším roz-
dílem mezi chronologickým a proporcionálním věkem, než odpovídá skutečnosti. 
V našem souboru se jednalo téměř o polovinu všech TO (43,4% souboru). Hodnocení 
trendu vývoje  nebývá v těchto případech spolehlivé, proto doporučujeme trenérům 
basketbalu používat metodu kostního věku. 
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COMPERATION OF METHODS HOW TO DETERMINE BIOLOGICAL AGE 
OF BASKETBALL PLAYERS. 
 
Summary: The aim of the work is to determine the difference between the measuring 
of the biological age with the help of bone and proporcional age of young basketball 
players.  
 
Resume : 
Based on our results we recommende basketballs trainers to take advantage of our mea-
surments and start to use the method of bone age as a main method for a determination 
of biological age of players. Our results did not cornfirn the hypothes. 
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TEST AGILITY V DIAGNOSTIKE 

DISJUNKTÍVNYCH REAKČNO-RÝCHLOSTNÝCH 
SCHOPNOSTÍ DOLNÝCH KONČATÍN 

BASKETBALISTOV 
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Úvod 
Test agility je v praxi používaný na posudzovanie disjunktívnych reakčno-rýchlostných 
schopností dolných končatín. Testovaná osoba stojí medzi štyrmi kontaktnými platňami 
a jej úlohou je dotknúť sa čo najrýchlejšie dolnou končatinou jednej z platní podľa u-
miestnenia podnetu v príslušnom rohu obrazovky. Test teda postihuje tak senzorickú a 
rozhodovaciu, ako aj motorickú zložku pohybu. Doteraz používaná verzia testu so 
vzdialenosťou medzi kontaktnými platňami 50 cm (Zemková, Hamar, 2001) však vý-
raznejšie neodhaľuje akceleračnú, resp. šprintérsku rýchlosť dolných končatín. Teda 
schopnosti, ktoré sú veľmi dôležité napr. v športových hrách. Konkrétne pre basketbal 
je špecifické, že hráč počas jednej minúty prebehne 85 až 100 m, 7-krát zmení smer a 9-
krát rýchlosť pohybu (Müller, Steinhöfer, 1982). Preto bola vytvorená verzia testu s 
dlhšou, 5 metrovou vzdialenosťou medzi platňami (Zemková a kol., 2003). 
Cieľom práce bolo na základe porovnania oboch verzií testu agility, s kratšou a dlhšou 
vzdialenosťou medzi kontaktnými platňami, zistiť či tieto testy postihujú rozdielne 
schopnosti a uviesť možnosti ich uplatnenia v praxi. 
 
 
Materiál a metódy 
Na posudzovanie uvedených schopností bolo použité zariadenie FiTRO Agility check 
pozostávajúce zo štyroch kontaktných platní napojených prostredníctvom interfejsu na 
počítač (Hamar, 1997). Skupina 18 basketbalistov (9 kadetov priemerného veku 15,3 ± 
0,5 rokov, výšky 189,0 ± 5,6 cm a hmotnosti 73,6 ± 6,0 kg a 9 juniorov priemerného 
veku 17,1 ± 0,8 rokov, výšky 191,8 ± 8,6 cm a hmotnosti 80,2 ± 6,9 kg) vykonali test 
agility v dvoch rozdielnych verziách (obr. 1 a 2). V prvom prípade testovaná osoba stála 
medzi štyrmi platňami štvorcového tvaru o strane 35 cm umiestnenými vo vzdialenosti 
50 cm a v druhom 5 m od vnútorných okrajov. Jej úlohou bolo čo najrýchlejšie prebeh-
núť a dotknúť sa dolnou končatinou jednej z platní podľa umiestnenia podnetu 
v príslušnom rohu obrazovky. Ako stimul sa používal červený kruh na bledom pozadí. 
Jedno vyšetrenie pozostávalo z dvoch sérií po 8 stimulov (2 do každého smeru). Pod-
nety boli generované podľa vytvoreného programu s fixným časom 1000 ms od ostat-
ného kontaktu. Päť rôznych protokolov bolo striedaných v náhodnom poradí, čo vylúči-
lo možnosť zapamätania si lokalizácie podnetov. Hodnotiacim kritériom v teste bol 
priemerný reakčný čas štyroch reakcií v lepšom z dvoch pokusov. 
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Obr. 1 a 2 Test agility v dvoch rozdielnych verziách, so vzdialenosťou 50 cm, resp. 5 m 
medzi kontaktnými platňami. 

 
 

Výsledky a diskusia 
Výsledky ukázali, že pri teste agility s dlhšou vzdialenosťou medzi kontaktnými plat-
ňami boli výraznejšie individuálne rozdiely v porovnaní s prvou verziou testu (1455,6 ± 
77,4, resp. 544,6 ± 28,2 ms). Probandi, ktorí dosiahli v tomto teste najlepší, resp. naj-
horší výsledok, v druhom teste sa v niektorých prípadoch ukázal výsledok opačný alebo 
priemerný. Svedčí to o tom aj vyšší korelačný koeficient pri rovnakých testoch r = 
0,947 v porovnaní s rôznymi testami r = 0,274. Z toho je možné usudzovať, že tieto tes-
ty postihujú do určitej miery rozdielne schopnosti. 
Rozdiely vo výsledkoch medzi testom s kratšou, resp. dlhšou vzdialenosťou medzi kon-
taktnými platňami pravdepodobne súvisia s určitou individuálne špecifickou adaptáciou 
na tréningové zaťaženie, resp. úrovňou trénovanosti. Vyplýva to z pohybu hráča po ih-
risku. Okrem krátkeho presunu hráč často prekonáva dlhšiu vzdialenosť. V takom prí-
pade je potrebná aj určitá úroveň akceleračnej, resp. šprintérskej rýchlosti podmienená 
dynamickou silou svalov dolných končatín. Túto zložku pohybu postihuje práve test s 
dlhšou vzdialenosťou medzi kontaktnými platňami. Týmto spôsobom je potom možné 
odhaliť určitý deficit, resp. výraznejšie individuálne rozdiely vyplývajúce z rozdielnej 
úrovne rýchlosti pohybových reakcií na dlhšiu, resp. kratšiu vzdialenosť. 
Z hľadiska štruktúry športového výkonu v basketbale možno pripustiť, že táto verzia 
testu predstavuje špecifickejšiu alternatívu posudzovania rýchlosti pohybových reakcií 
ako použitie testu s kratšou vzdialenosťou medzi platňami. Tento test je však v praxi 
možné využívať ako doplnkovú informáciu komplexného hodnotenia pohybovej vý-
konnosti hráča.  
Agility test v tomto prevedení je istou modernejšou obdobou v praxi často využívaného 
testu “Beh k očíslovaným loptám” (Hirtz, 1985). Tento pozostáva z troch prebehov k 
očíslovaným loptám, čo znamená, že examinátor zavolá číslo a testovaná osoba beží k 
vyvolanému číslu lopty, dotkne sa ho a beží naspäť k hlavnej lopte. Takýto test však 
može byť do istej miery zaťažený examinátorovou chybou merania, napriek tomu je pri-
jateľne použiteľný pri testovaní v terénnych podmienkach bez prístrojového vybavenia. 
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Z hľadiska presnejšej diagnostiky týchto schopností však vhodnejšiu alternatívu pred-
stavuje posudzovaná verzia testu agility. 
V praxi je test agility možné využívať tak v oblasti diagnostiky ako aj rozvoja disjun-
ktívnych reakčno-rýchlostných schopností dolných končatín: 

• Výber športovo-talentovanej mládeže. Podobne ako pri iných funkčných para-
metroch, aj pri hodnotách reakčného času sa prejavuje určitá veková závislosť. 
Táto je zvlášť výrazná v detskom a pubertálnom veku. Pri posudzovaní úrovne 
disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností je preto potrebné vychádzať z 
noriem pre jednotlivé vekové skupiny. Pre značnú vegetatívnu labilnosť detí, 
ktorá ovplyvňuje presnosť meraní senzomotorických parametrov (Birren a kol., 
1980) je však treba byť pri využívaní reakčného času ako predikčnej informácie 
v procese výberu talentov opatrný. Hodnoty rýchlosti pohybových reakcií v teste 
agility uvedené v príručke Zemková, Hamar (2001) je preto potrebné považovať 
za orientačný prehľad ich úrovne u detí školského veku v porovnaní s dospelou 
populáciou.   

• Posudzovanie rozdielov rýchlosti pohybových reakcií u jedincov rôzneho veku a 
výkonnosti. Prierezové vyšetrenia týchto schopností vo vybraných druhoch 
športu (stolný tennis, šerm, karate, ľadový hokej, futbal, basketbal, volejbal, ai-
kido, džudo, zápasenie) poukázali na zreteľné rozdiely medzi jednotlivými sku-
pinami športovcov (Zemková, Hamar, 1999, Mačura 2004). Rozdiely sú okrem 
genetických dispozícií veľmi pravdepodobne odrazom rozdielnych nárokov na 
využívanie týchto schopností v jednotlivých športoch a z nich vyplývajúcich 
rozdielov v adaptácii organizmu na dlhodobé tréningové zaťaženie. 

• Posudzovanie aktuálneho stavu disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností 
dolných končatín, napr. v stave únavy po rôznych formách zaťaženia. Výsledky 
jedného z takýchto sledovaní ukázali (Zemková a kol., 1998), že vplyv únavy na 
schopnosť rýchlo a presne reagovať závisí od charakteru zaťaženia, ktoré ju vy-
volalo. Kým bezprostredne po prevažne aeróbnom zaťažení sa táto schopnosť 
zlepšuje, po krátkotrvajúcej anaeróbnej práci dochádza k jej zhoršeniu. 

• Posudzovanie vplyvu rozdielne zameranej športovej prípravy na parametre testu 
agility. Výsledky  sledovania u juniorských reprezentantiek vo volejbale ukázali 
(Zemková a kol., 1998), že po 6-týždňovom mezocykle pri bežne používaných 
tréningových prostriedkoch došlo k miernemu zhoršeniu rýchlosti pohybových 
reakcií. Znamená to, že športová príprava v sledovanom období nebola zrejme 
svojím charakterom dostatočným impulzom pre rozvoj týchto schopností. Na 
druhej strane, u toho istého kolektívu bolo po 6-týždňovom letnom  prípravnom 
období s dvojfázovými tréningami a prípravnými zápasmi zameranými na rozvoj 
rýchlosti reakcie a pohybov dolných končatín zistené významné zlepšenie týchto 
schopností. 

• Posudzovanie zmien disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností dolných 
končatín počas dlhodobej športovej prípravy. Výsledky takéhoto sledovania v 
priebehu ročného tréningového cyklu u juniorských reprezentantiek vo volejbale 
ukázali (Luknárová a kol., 1998), že zmeny zaznamenané priebežnými mera-
niami odrážali špecifické zameranie športovej prípravy v jednotlivých mikro- a 
mezocykloch. Takéto sledovanie poskytuje užitočné informácie o dynamike 
zmien týchto schopností v rôznych obdobiach športovej prípravy, čím pomáha 
objektivizovať efekt tréningu špeciálne zameraného na ich rozvoj. 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3 
 

 
154

Z hľadiska presnejšej diagnostiky týchto schopností však vhodnejšiu alternatívu pred-
stavuje posudzovaná verzia testu agility. 
V praxi je test agility možné využívať tak v oblasti diagnostiky ako aj rozvoja disjun-
ktívnych reakčno-rýchlostných schopností dolných končatín: 

• Výber športovo-talentovanej mládeže. Podobne ako pri iných funkčných para-
metroch, aj pri hodnotách reakčného času sa prejavuje určitá veková závislosť. 
Táto je zvlášť výrazná v detskom a pubertálnom veku. Pri posudzovaní úrovne 
disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností je preto potrebné vychádzať z 
noriem pre jednotlivé vekové skupiny. Pre značnú vegetatívnu labilnosť detí, 
ktorá ovplyvňuje presnosť meraní senzomotorických parametrov (Birren a kol., 
1980) je však treba byť pri využívaní reakčného času ako predikčnej informácie 
v procese výberu talentov opatrný. Hodnoty rýchlosti pohybových reakcií v teste 
agility uvedené v príručke Zemková, Hamar (2001) je preto potrebné považovať 
za orientačný prehľad ich úrovne u detí školského veku v porovnaní s dospelou 
populáciou.   

• Posudzovanie rozdielov rýchlosti pohybových reakcií u jedincov rôzneho veku a 
výkonnosti. Prierezové vyšetrenia týchto schopností vo vybraných druhoch 
športu (stolný tennis, šerm, karate, ľadový hokej, futbal, basketbal, volejbal, ai-
kido, džudo, zápasenie) poukázali na zreteľné rozdiely medzi jednotlivými sku-
pinami športovcov (Zemková, Hamar, 1999, Mačura 2004). Rozdiely sú okrem 
genetických dispozícií veľmi pravdepodobne odrazom rozdielnych nárokov na 
využívanie týchto schopností v jednotlivých športoch a z nich vyplývajúcich 
rozdielov v adaptácii organizmu na dlhodobé tréningové zaťaženie. 

• Posudzovanie aktuálneho stavu disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností 
dolných končatín, napr. v stave únavy po rôznych formách zaťaženia. Výsledky 
jedného z takýchto sledovaní ukázali (Zemková a kol., 1998), že vplyv únavy na 
schopnosť rýchlo a presne reagovať závisí od charakteru zaťaženia, ktoré ju vy-
volalo. Kým bezprostredne po prevažne aeróbnom zaťažení sa táto schopnosť 
zlepšuje, po krátkotrvajúcej anaeróbnej práci dochádza k jej zhoršeniu. 

• Posudzovanie vplyvu rozdielne zameranej športovej prípravy na parametre testu 
agility. Výsledky  sledovania u juniorských reprezentantiek vo volejbale ukázali 
(Zemková a kol., 1998), že po 6-týždňovom mezocykle pri bežne používaných 
tréningových prostriedkoch došlo k miernemu zhoršeniu rýchlosti pohybových 
reakcií. Znamená to, že športová príprava v sledovanom období nebola zrejme 
svojím charakterom dostatočným impulzom pre rozvoj týchto schopností. Na 
druhej strane, u toho istého kolektívu bolo po 6-týždňovom letnom  prípravnom 
období s dvojfázovými tréningami a prípravnými zápasmi zameranými na rozvoj 
rýchlosti reakcie a pohybov dolných končatín zistené významné zlepšenie týchto 
schopností. 

• Posudzovanie zmien disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností dolných 
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• Rozvoj rýchlosti pohybových reakcií. Reagovať je možné nielen z určitej fixnej 
polohy, ale aj z miesta lokalizácie ostatného podnetu. Testovacie zariadenie u-
možňuje voľbu počtu podnetov, tvar a farbu zobrazovaného objektu, ako aj far-
bu pozadia. Podnety môžu byť generované náhodne alebo ich lokalizáciu a ča-
sové rozpätie naprogramuje examinátor. Vzhľadom k tomu, že test poskytuje ta-
kúto variabilitu, možno ho prispôsobiť špecifickým požiadavkám aj iných špor-
tových hier. 

 
Záver 
Test agility predstavuje vhodný spôsob posudzovania rýchlosti pohybových reakcií bas-
ketbalistov, pričom ako špecifickejšia sa javí verzia s dlhšou vzdialenosťou medzi kon-
taktnými platňami.  
Skúsenosti ukazujú, že test možno v športových hrách využívať pri výbere talentov, di-
ferenciácii rozdielov medzi športovcami rôzneho veku a výkonnosti, hodnotení aktuál-
neho stavu disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností a ich zmien v priebehu 
športovej prípravy 
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Summary 
The paper deals with an agility test as a diagnostic method for the assessment of multi 
choice reaction time and movement velocity in basketball. A group of 18 basketball 
players (9 in age of 15.3 ± 0.5 years, height 189.0 ± 5.6 cm, weight 73.6 ± 6.0 kg and 9 
in age of 17.1 ± 0.8 years, height 191.8 ± 8.6 cm, weight 80.2 ± 6.9 kg) performed the 
agility test. They had to touch with either left or right lower extremity one of the four 
mattresses located in four corners inside of the 50 cm ore 5 m square. Mattresses had to 
be touched in accordance with the location of stimulus generated in one of the corners 
of the screen. Computer based system FiTRO Agility Check was used to generate the 
stimuli and measure corresponding reaction times. The results showed that a longer dis-
tance between mats (5 m) has to be applied to test the multi choice reaction time of lo-
wer extremities as well as the sprint performance in basketball. Such a modified version 
of the test may be considered as a more specific and hence more suitable alternative for 
the assessment of agility abilities. In addition, experience has proved that the agility test 
allows talent identification, differentiation of athletes with different age and performan-
ce level, assessment of changes in multi choice reaction time and movement velocity 
during short and long term training period and development of agility skills. 
 
Key words: agility test, basketball, multi choice reaction time and movement velocity 
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ÚROVEŇ RÝCHLOSTNÝCH SCHOPNOSTÍ 
VO VZŤAHU K HERNEJ VÝKONNOSTI  

U 14 – 15-ROČNÝCH BASKETBALISTOV 
 

Ľubor Tománek, Roman Moravec 
Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského Bratislava 

 
 
Kľúčové slová: basketbal, rýchlostné schopnosti, diagnostika, herná výkonnosť 
 
 
Úvod 
Rýchlostné schopnosti patria v mnohých športových odvetviach a disciplínách medzi 
dôležité faktory určujúce športový výkon. Vzhľadom na výraznú genetickú podmiene-
nosť rýchlostných schopností ich význam stúpa s vekom a rastom športovej výkonnosti. 
Podľa Stapffovej (2000), Dovalila (2002), Holienku (2003), Mačuru (2004) rýchlostné 
schopnosti sú dôležitým predpokladom ovplyvňujúcim úspešnosť realizácie rozličných 
herných činností. Podmienky a význam ich prejavu je však v jednotlivých športových 
hrách rozličný. Dokonca Mangi - Jokl - Dayton (1987) stanovili významný podiel rých-
lostných schopností na športovom výkone basketbale (na úrovni 3 zo 4-stupňovej škály) 
spomedzi jednotlivých pohybových schopností.  
Vo výkonnostnom a vrcholovom basketbale sa v tréningovej praxi bežne uplatňujú po-
stupy spojené s diagnostikovaním úrovne rýchlostných schopností. Zriedkavo sa však 
stretávame s exaktným stanovením závislosti individuálneho herného výkonu od úrovne 
rýchlostných schopností. V našom príspevku, podobne ako aj predchádzajúcich vý-
skumoch (Moravec - Tománek - Aneštík - Kampmiller, 2005; Tománek - Doležajová, 
2004) sme sa pokúsili kvantifikovať závislosť individuálneho herného výkonu u 14 – 
15-ročných basketbalistov od vybraných ukazovateľov funkčnej a pohybovej trénova-
nosti. Ďalej sme sa rozhodli preskúmať vzťahy medzi úrovňou vybraných rýchlostných 
schopností (lokomočnej rýchlosti, reakčno-rýchlostných, rýchlostno-silových) získa-
ných pomocou vybraných troch testov všeobecnej pohybovej výkonnosti a rozličných 
meracích zariadení (beh na 20 m z vysokého štartu, upravený agility test, opakované 
vertikálne výskoky za 10 s.) a hernou výkonnosťou mladých basketbalistov, ktorú sme 
určili expertíznou metódou.  
Nami vybranú testovú batériu tvorili okrem testov všeobecnej pohybovej výkonnosti 
(tieto výsledky prezentujeme) aj testy špeciálnej pohybovej výkonnosti (basketbalových 
zručností - herných činností), ktorým sa budeme venovať v inom príspevku. 
 
 
Cieľom práce je určiť vzťah medzi úrovňou rýchlostných schopností a hernou výkon-
nosťou u mladých basketbalistov.  
 
 
Úlohy 
1. Diagnostikovať úroveň rýchlostných schopností pomocou vybraných testov. 
2. Určiť závislosť herného výkonu u mladých basketbalistov od úrovne rýchlostných 

schopností. 
 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3 
 

 
157

ÚROVEŇ RÝCHLOSTNÝCH SCHOPNOSTÍ 
VO VZŤAHU K HERNEJ VÝKONNOSTI  

U 14 – 15-ROČNÝCH BASKETBALISTOV 
 

Ľubor Tománek, Roman Moravec 
Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského Bratislava 

 
 
Kľúčové slová: basketbal, rýchlostné schopnosti, diagnostika, herná výkonnosť 
 
 
Úvod 
Rýchlostné schopnosti patria v mnohých športových odvetviach a disciplínách medzi 
dôležité faktory určujúce športový výkon. Vzhľadom na výraznú genetickú podmiene-
nosť rýchlostných schopností ich význam stúpa s vekom a rastom športovej výkonnosti. 
Podľa Stapffovej (2000), Dovalila (2002), Holienku (2003), Mačuru (2004) rýchlostné 
schopnosti sú dôležitým predpokladom ovplyvňujúcim úspešnosť realizácie rozličných 
herných činností. Podmienky a význam ich prejavu je však v jednotlivých športových 
hrách rozličný. Dokonca Mangi - Jokl - Dayton (1987) stanovili významný podiel rých-
lostných schopností na športovom výkone basketbale (na úrovni 3 zo 4-stupňovej škály) 
spomedzi jednotlivých pohybových schopností.  
Vo výkonnostnom a vrcholovom basketbale sa v tréningovej praxi bežne uplatňujú po-
stupy spojené s diagnostikovaním úrovne rýchlostných schopností. Zriedkavo sa však 
stretávame s exaktným stanovením závislosti individuálneho herného výkonu od úrovne 
rýchlostných schopností. V našom príspevku, podobne ako aj predchádzajúcich vý-
skumoch (Moravec - Tománek - Aneštík - Kampmiller, 2005; Tománek - Doležajová, 
2004) sme sa pokúsili kvantifikovať závislosť individuálneho herného výkonu u 14 – 
15-ročných basketbalistov od vybraných ukazovateľov funkčnej a pohybovej trénova-
nosti. Ďalej sme sa rozhodli preskúmať vzťahy medzi úrovňou vybraných rýchlostných 
schopností (lokomočnej rýchlosti, reakčno-rýchlostných, rýchlostno-silových) získa-
ných pomocou vybraných troch testov všeobecnej pohybovej výkonnosti a rozličných 
meracích zariadení (beh na 20 m z vysokého štartu, upravený agility test, opakované 
vertikálne výskoky za 10 s.) a hernou výkonnosťou mladých basketbalistov, ktorú sme 
určili expertíznou metódou.  
Nami vybranú testovú batériu tvorili okrem testov všeobecnej pohybovej výkonnosti 
(tieto výsledky prezentujeme) aj testy špeciálnej pohybovej výkonnosti (basketbalových 
zručností - herných činností), ktorým sa budeme venovať v inom príspevku. 
 
 
Cieľom práce je určiť vzťah medzi úrovňou rýchlostných schopností a hernou výkon-
nosťou u mladých basketbalistov.  
 
 
Úlohy 
1. Diagnostikovať úroveň rýchlostných schopností pomocou vybraných testov. 
2. Určiť závislosť herného výkonu u mladých basketbalistov od úrovne rýchlostných 

schopností. 
 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3 
 

 
158

 

Metodika 
Výskumný súbor tvorilo 16 hráčov družstva kadetov Interu Bratislava vo veku 14 - 15 
rokov, ktorí začali prípravu na ďalšiu sezónu. Väčšina hráčov bolo v dlhodobej športo-
vej príprave 3 - 5 rokov. Vstupné merania stavu trénovanosti (v príspevku prezentujeme 
len ich časť) sa uskutočnili v spolupráci s NŠC v auguste 2004. 
V našom príspevku prezentujeme iba výsledky diagnostikovania úrovne rýchlostných 
schopností, ktoré sme získali pomocou vybraných testov a meracích zariadení (fotobun-
ky, Fitro Agility Check a Fitro Jumper): 
- Beh 20 m VŠ [s] - 20 m z vysokého štartu, predná noha za čiarou na úrovni fotobu-

niek (STAPFF, 2000); 5 m z VŠ [s] – meral sa aj čas na 5 m úseku; 
- Agility test [s] – verzia pre basketbal (Zemková - Hamar - Argaj, 2003) - test disjun-

ktívnych reakčno-rýchlostných schopností - Fitro Agility Check; resp. test zložitej po-
hybovej reakcie na vizuálny podnet (Měkota - Novosad, 2005); 

- Vertikálny výskok znožmo a opakované vertikálne výskoky znožmo za 10 sekúnd 
[s] – Fitro jumper, sledované parametre: tc OVV [s] - čas trvania odrazu počas výskoko-
vých cyklov za 10 s, tf OVV [s] - čas trvania letových fáz počas výskokových cyklov za 
10 s, P [W.kg-1] - výkon v aktívnej fáze odrazu na kg hmotnosti probanda, h OVV [cm] 
- priemerná výška vertikálnych výskokov za 10 s (tab. 1). 
Niektorými parametrami (najmä časy trvania odrazu) získanými meracím zariadením 
Fitro Jumper podľa nášho názoru sa dajú diagnostikovať predpoklady mladých basket-
balistov na rozvoj rýchlostných schopností, a preto sme ich tiež zaradili do výpočtov. 
Úroveň herného výkonu jednotlivých hráčov sme urobili pomocou expertízneho hodno-
tenia. Tréneri skúmaného družstva s prihliadnutím na údaje o hernej produktivite zora-
dili hráčov do poradia od 1 po 16 (najlepší...najslabší hráč). Pri matematicko-
štatistickom spracovaní a vyhodnotení výsledkov sme použili základné štatistické cha-
rakteristiky polohy a poradovú korelačnú analýzu (Spearmanov korelačný koeficient). 
Aritmetické priemery v jednotlivých testoch sa minimálne líšili od mediánov. Pretože 
pri splnení podmienky normality rozloženia početnosti uvažujeme o tvorbre noriem, 
prezentuje v tab. 1 tieto výsledky. 
 
 
Výsledky a diskusia 
Výsledky výskumného sledovania potvrdili, že individuálna herná výkonnosť hráčov 
v basketbale do určitej miery závisí od  úrovne rozvoja ich rýchlostných schopností. 
Ukázalo sa, že trénermi expertízne hodnotení výkonnostne lepší 14 – 15-roční hráči dis-
ponujú v prevažnej miere i vyššou úrovňou bežeckej rýchlosti a reakčno-rýchlostných 
schopností (tab. 1).  
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Výsledky a diskusia 
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Tabuľka 1  
Závislosť herného výkonu od vybraných ukazovateľov telesného rozvoja a motorickej 
výkonnosti (n = 16)  

Č. ukazovatele x s r* 
1 Telesná výška [cm ] 180,19 8,93 -0,443 
2 Hmotnosť [kg ] 62,88 10,58 -0,453 
3 Agility [s] 1710,25 132,02 0,674 
4 5 m z VŠ [s] 1,15 0,08 0,372 
5 20 m VŠ [s] 3,52 0,26 0,527 
6 tc OVV [s] 0,20 0,02 0,053 
7 tf OVV [s] 0,45 0,04 0,281 
8 P [W.kg-1] 35,25 7,36 0,217 
9 h OVV [cm] 25,36 4,13 0,268 

 
Legenda: x - aritmetický priemer, s - smerodajná odchýlka, r* - Spearmanov koeficient 
poradovej korelácie, ukazovatele telesného rozvoja a vybraných testov pohybovej tré-
novanosti, boldom je vyznačená 5, resp. 1 % hladina štatistickej významnosti (r*0,05 = 
0.497, r*0,01 = 0.623) 
 
Z hľadiska hierarchie štruktúry herného výkonu u tejto vekovej kategórie basketbalistov 
potom hypoteticky odhadnuté nešpecifické rýchlostné prejavy, ktoré sme diagnostiko-
vali behom na 20 m z vysokého štartu a upraveným testom agility, zaraďujeme medzi 
faktory, ktoré ho priamo determinujú. Parametre dvoch testov získané pomocou zaria-
denia Fitro Jumper (vertikálny výskok a opakované výskoky znožmo za 10 s) môžeme 
zaradiť pravdepodobne iba medzi faktory nižšej úrovne. Výsledky výskumu naznačujú 
(tab. 2 a 3), že najmä časom trvania odrazu, výkonom a zrýchlením pri opakovanom 
vykonávaní vertikálnych výskokov skôr možno odhaliť predpoklady na rozvoj rýchlost-
ných schopností, ktoré sa sprostredkovane môžu prejaviť i priamo pri hre v basketbale. 
Zistili sme, že výkonnosť v behu na 20 m z vysokého štartu (tab. 2) štatisticky výz-
namne koreluje (p < 0,01) s dvoma sledovanými parametrami. Vzťahy medzi uprave-
ným testom agility a parametrami opakovaných vertikálnych výskokov znožmo za 10 
s (tab. 3) sú ako sme predpokladali nesignifikantné, čo potvrdzuje známy poznatok, že 
prejavy jednotlivých rýchlostných schopností nemusia spolu vzájomne korelovať. T.j. 
hráč, ktorý má lepšiu rýchlosť zložitej reakcie, sa ešte nemusí aj prezentovať kratším 
časom odrazu a vyššou úrovňou bežeckej rýchlosti. Ani zlepšenie v bežečnej rýchlosti 
po určitom čase sa nemusí prejaviť zlepšením v teste zložitej reakčnej schonosti. 
 

Tabuľka 2  
Vzťah medzi výkonnosťou v behu na 20 m z vysokého štartu a parametrami pri opako-
vaných vertikálnych výskokoch znožmo za 10 s. (n = 16)   

č. ukazovatele r* 
1 tc OVV [s] 0,715 
2 tf OVV [s] -0,494 
3 P [W.kg-1] -0,678 
5 h OVV [cm] -0,489  
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Tabuľka 3  
Vzťah medzi upraveným testom agility a parametrami pri opakovaných vertikálnych 
výskokoch za 10 s (n = 16) 

č. ukazovatele R 
1 tc OVV [s] 0,318 
2 tf  OVV [s] -0,177 
3 P [W.kg-1] -0,300 
5 h OVV [cm] -0,198 

 
 
Záver 
Výskumné sledovanie nám umožnilo kvantifikovať závislosť individuálneho herného 
výkonu u 14 - 15-ročných basketbalistov od vybraných ukazovateľov pohybovej vý-
konnosti. Dva testy všeobecnej pohybovej výkonnosti (beh na 20 m z vysokého štartu 
a upravený test agility), ktorými sme diagnostikovali úroveň rýchlostných schopností, 
priamo determinujú hernú výkonnosť mladých basketbalistov. Parametre získané po-
mocou meracieho zariadenia Fitro Jumper iba nepriamo, resp. sprostredkovane, čo ich 
radí z pohľadu hierarchie štruktúry športového výkonu na úroveň faktorov nižšieho rá-
du. Domnievame sa však, že význam týchto parametrov sa bude zvyšovať v neskoršom 
veku, čoho príčinou budú najmä vývojové osobitosti mladých basketbalistov. Pri zisťo-
vaní zmien úrovne rýchlostných schopností za určité tréningové obdobie ako aj pri špe-
cializovanom výbere u mladých basketbalistov preto považujeme za vhodné používať 
po redukcii všetkých aplikovaných testov a parametrov predovšetkým beh na 20 m 
z vysokého štartu a test zložitej pohybovej reakcie na vizuálny podnet, pri ktorých sme 
využili fotobunky a meracie zariadenie Fitro Agility Check . 
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LEVEL OF SPEED ABILITIES IN RELATION TO PLAYER´S 
PERFORMANCE OF 14-15 YEARS OLD BASKETBALL PLAYERS 
 
 
Summary 
 
The purpose of the work was to determine the relation between level of speed abilities 
of young basketball players and their player’s performance. The athletes performed 
three tests (20m run, adapted agility test, jumper test). The results showed that manifes-
tations of speed abilities gained from - 20m run and adapted agility test - determinated 
player’s performance directly, while manifestations of speed abilities gained from 
jumper test determinated player’s performance indirectly. We recommended chosen test 
on diagnostics of level of speed abilities in training process, finding out training 
changes and in process of selection young players. 
 
Key words: basketball, speed ability, diagnostics, player´s performace 
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ROZVOJ VŠEOBECNEJ POHYBOVEJ 
VÝKONNOSTI CHLAPCOV HÁDZANÁRSKEJ 

ŠPORTOVEJ TRIEDY V DVOJROČNOM OBDOBÍ 
 

Martin Križan, FTVŠ UK Bratislava  – Katedra hier 
 
Kľúčové slová: všeobecná pohybová výkonnosť, kondičná príprava, športová príprava, 
pohybové schopnosti, športové triedy, hádzaná.  
 
 
Kondičná príprava ako zložka športového tréningu sa orientuje predovšetkým na rozvoj 
pohybových schopností, ktoré v rozhodujúcej miere podmieňujú výkon športovca.  Ako 
uvádzajú viacerí autori (Šimonek, 1989; Joch, 1992; Schnabel – Harre – Borde, 1997; 
Dovalil, 2002; Späte et al., 2002) športová príprava detí a mládeže by mala viesť 
k získaniu všeobecného pohybového základu, k všestrannému harmonickému rozvoju 
osobnosti a mala by vytvoriť priaznivé predpoklady pre dosahovanie vrcholnej úrovne 
výkonnosti v neskoršom veku. Preto môžeme kondičnú prípravu, predovšetkým detí 
v základnej etape športovej prípravy, chápať skôr ako všestrannú pohybovú prípravu 
s rešpektovaním senzitívnych období jednotlivých pohybových schopností.  
V športovej príprave detí a mládeže má preto rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti 
svoje opodstatnenie. V hádzanej podobne ako i v iných športových odvetviach predsta-
vuje všeobecná pohybová výkonnosť rozvoj tých pohybových schopností, ktoré nepô-
sobia priamo na výkon športovca, ale zabezpečujú rozvoj všeobecnej telesnej priprave-
nosti, na základe ktorej sa buduje špeciálna telesná výkonnosť (Zaťková, 1994). 
 
Cieľ práce 
Cieľom práce bolo prispieť k rozšíreniu poznatkov o športovej príprave mladých hádza-
nárov so zameraním na rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti. 
 
Hypotézy  
H1: Vyššie proporcionálne zastúpenie kondičnej prípravy na úkor hernej 
v experimentálnom súbore v porovnaní ku kontrolnému sa pozitívne prejaví vo vyššej 
dynamike zmien všeobecnej pohybovej výkonnosti.  
 
H2: Proporcionalita zložiek kondičnej prípravy experimentálneho súboru, rešpektujúca 
vo vyššej miere senzitívne obdobia rozvoja jednotlivých pohybových schopností,  bude 
efektívnejšie vplývať na rozvoj pohybových schopností ako postupné akcentovanie roz-
voja jednotlivých pohybových schopností v kondičnej príprave kontrolného súboru. 
 
Metodika práce 
Experimentálny súbor tvorilo 16 žiakov 8–ročného gymnázia v Bratislave, ktorí boli 
v školskom roku 2003/2004 zaradení do 5. ročníka hádzanárskych športových tried. 
Kontrolný súbor tvorilo 16 žiakov základnej školy v Nových Zámkoch, ktorí boli 
v školskom roku 2003/2004 zaradení do 5. ročníka hádzanárskych športových tried. V 
týždennom mikrocykle absolvovali obidva súbory 5 až 6 tréningových jednotiek po 90 
minút. Vždy 2 až 3 tréningové jednotky v škole a 3 tréningové jednotky v hádzanár-
skom  klube.  
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V práci sme využili pedagogický dvojskupinový experiment a v rámci neho metódy tes-
tovania a pozorovania. Pri testovaní sme sa zamerali predovšetkým na všeobecnú pohy-
bovú výkonnosť. Použili sme batériu testov:  
 

 
Experiment prebiehal v školskom roku 2003 – 2004 a 2004 – 2005. Vstupné merania 
sme realizovali vždy na začiatku školského roka v septembri  a na konci školského roka 
v júni. 
Pri rozvoji všeobecnej pohybovej výkonnosti sme v experimentálnom súbore vychádza-
li z  vyššieho zastúpenia kondičnej prípravy oproti hernej príprave, v porovnaní 
s kontrolným súborom (tab. 1). 
 
Tabuľka 1 

Proporcionalita kondičnej a hernej prípravy v dvojročnom cykle 
v experimentálnom a kontrolnom súbore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V experimentálnom súbore bolo odlišné zastúpenie jednotlivých zložiek kondičnej prí-
pravy oproti kontrolnému súboru (tab. 2). Viac rešpektovalo zásady prípravy detí 
v hádzanej. 

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 smeru)
5. 12-minútový beh (faktor bežeckej vytrvalostnej schopnosti) 
6. Predklon s dosahovaním v stoji (faktor kĺbovej pohyblivosti v stoji) 

                                     1. rok športovej prípravy 
          Experimentálny súbor               Kontrolný súbor 
  Kondičná príprava :  Herná príprava   Kondičná príprava :  Herná príprava 
                          70%  :   30%                           60%  :   40% 
                                     2. rok športovej prípravy 
           Experimentálny súbor               Kontrolný súbor 
  Kondičná príprava :  Herná príprava   Kondičná príprava :  Herná príprava 
                          60%  :  40%                           50%  :  50% 
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Tabuľka 2  
Proporcionalita zastúpenia jednotlivých zložiek kondičnej prípravy 

v experimentálnom a kontrolnom súbore 

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 premenných využili smerodajnú odchýlku, medián (Me), mi-
nimum (min), maximum (max) nameraných hodnôt a variačné rozpätie (Vr). Pri porov-
naní rozdielov v úrovni všeobecnej pohybovej výkonnosti medzi experimentálnym 
a kontrolným súborom v jednotlivých časových úsekoch sme použili Man – Whitneyov 
U – test. 
Výsledky práce a diskusia 
V dvojročnom cykle športovej prípravy sme sledovali vplyv rozdielnej proporcionality 
zastúpenia kondičnej a hernej prípravy ako i jednotlivých zložiek kondičnej prípravy 
na rozvoj jednotlivých pohybových schopností medzi experimentálnym a kontrolným 
súborom. Dynamiku rozvoja všeobecnej pohybovej výkonnosti experimentálneho 
a kontrolného súboru sme porovnávali na základe dosiahnutých výsledkov v testoch 
vždy na začiatku a konci školského roka (tab. 3) v rámci jednotlivých súborov ako aj 
medzi nimi. 
Prvý rok športovej prípravy experimentálneho a kontrolného súboru 
Prvý rok športovej prípravy prebiehal v školskom roku 2003/2004 od 2. septembra 2003 
do 30. júna 2004. Experimentálny súbor sa venoval kondičnej príprave v objeme 133,3 
hod z celkového objemu 262,5 hodín (rozcvičenie, kondičná a herná príprava, teoretická 
príprava, zápasy). Kontrolný súbor realizoval  kondičnú prípravu v objeme 126, 7 hod 
z celkových 277,5 hodín športovej prípravy. 
Pri vstupnom testovaní všeobecnej pohybovej výkonnosti sme medzi experimentálnym 
a kontrolným súborom nezaznamenali významné štatistické rozdiely v úrovni rozvoja 
všeobecnej pohybovej výkonnosti (tab. 3). Obidva súbory tak vstupovali do výskumu na 
rovnakej úrovni, čo zvýšilo hodnovernosť dosiahnutých výsledkov v ďalších testova-
niach. Na konci prvého roku športovej prípravy sme medzi experimentálnym 
a kontrolným súborom vo výstupných testoch všeobecnej pohybovej výkonnosti 

1. rok športovej prípravy 
     Experimentálny súbor                  Kontrolný súbor 

 Kondičná príprava %  Kondičná príprava      
% 

 Silové schopnosti                    10%  Silové schopnosti                   20% 
 Rýchlostné schopnosti            40%  Rýchlostné schopnosti           30% 
 Vytrvalostné schopnosti          10%  Vytrvalostné schopnosti          20% 
 Koordinačné schopnosti       40%  Koordinačné schopnosti        30% 
                                      2. rok športovej prípravy 

Experimentálny súbor                 Kontrolný súbor 
 Kondičná príprava %  Kondičná príprava    % 
 Silové schopnosti                    20%  Silové schopnosti                    30% 
 Rýchlostné schopnosti             30%  Rýchlostné schopnosti            20% 
 Vytrvalostné schopnosti          20%  Vytrvalostné schopnosti          30% 
 Koordinačné schopnosti        30%  Koordinačné schopnosti        20% 
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z dosiahnutých výsledkov nezaznamenali štatisticky významné rozdiely. Chlapci obi-
dvoch súborov však za prvý rok prípravy dosiahli významne lepšie výkony vo všetkých 
testoch všeobecnej pohybovej výkonnosti (p<0,01). Za povšimnutie stojí, že chlapci ex-
perimentálneho súboru dosiahli porovnateľné výkony s kontrolnou skupinou i v tých 
testoch pohybových schopností, ktorým sa v príprave venovalo absolútne 
i proporcionálne menej času. 
Druhý rok športovej prípravy experimentálneho a kontrolného súboru 
Druhý rok športovej prípravy prebiehal v školskom roku 2004/2005 od 6. septembra 
2004 do 30. júna 2005. Experimentálny súbor sa venoval kondičnej príprave v objeme 
125 hod z celkového objemu 295 hodín športovej prípravy. Kontrolný súbor realizoval  
kondičnú prípravu v objeme 102 hod z celkových 280 hodín športovej prípravy. 
Po dvojmesačnej prázdninovej prestávke bez tréningových podnetov sme medzi expe-
rimentálnym a kontrolným súborom pri vstupnom testovaní na začiatku druhého roku 
športovej prípravy nezaznamenali štatisticky významné rozdiely ani v jednom zo sledo-
vaných testov všeobecnej pohybovej výkonnosti. Na konci druhého roku športovej prí-
pravy sme medzi experimentálnym a kontrolným súborom zaznamenali štatisticky výz-
namné rozdiely v dosiahnutých výsledkoch v testoch 12–minútový beh (p<0,01), kde 
experimentálny súbor dosiahol v strednej hodnote výkon 2350 m a kontrolný súbor 
2200 m, čo je o 150 m menej a v člnkovom behu 10 x 5 m (p<0,05). Experimentálny 
súbor dosiahol výkon 18,7 s a  kontrolný súbor 19,5 s.  Zaujímavý, i keď nie štatisticky 
významný, je rozdiel vo výkonoch v skoku do diaľky z miesta, kde stredná hodnota vý-
konu experimentálneho súboru bola 175 cm a kontrolného súboru o 6,5 cm horšia. I 
Z hľadiska sledovaných stavov sledujeme medzi 3. a  4. testovaním štatisticky výz-
namné zlepšenie (p<0,01) (tab. 3) v obidvoch súboroch.  
Prezentované výsledky naznačujú skutočnosť, že v  prvom roku športovej prípravy sa 
rozdielnosť proporcionality kondičnej prípravy ako i  jej jednotlivých zložiek u experi-
mentálneho a kontrolného súboru štatisticky významne neprejavila. Súbory sa vo vý-
konnosti v testoch všeobecnej pohybovej výkonnosti významne nelíšili. V obidvoch 
sledovaných súboroch sme zaznamenali štatisticky významné zlepšenie vo všetkých 
testoch. Na konci druhého roku športovej prípravy už  sledujeme štatisticky významné 
rozdiely medzi experimentálnym a kontrolným súborom. V testoch 10 x 5 m – faktor 
bežeckej rýchlosti so zmenami smeru a v 12–minútovom behu, ktorým testujeme rov-
novážnu vytrvalosť,  dosiahol experimentálny súbor štatisticky významne lepšie výkony 
ako kontrolný súbor. Pozoruhodné sú najmä výsledky v 12–minútovom behu, kde pro-
porcionalita zastúpenia v rozvoji vytrvalostných schopností experimentálneho súboru 
v druhom roku bola nižšia ako u kontrolného súboru (20 : 30 %) a i napriek tomu dosia-
hol experimentálny súbor významne lepšie výkony. Zaujímavé sú i výsledky dosiahnuté 
v testoch zameraných na výbušnosť horných a dolných končatín (hod 2 kg plnou loptou 
a skok do diaľky z miesta) a dynamickej sily brušného svalstva (ľah – sed). Napriek to-
mu, že proporcionalita zastúpenia silových schopností, ako aj realizovaný objem, boli 
v kontrolnom súbore vyššie ako u experimentálneho súboru (30 : 20 %), dosiahnuté vý-
sledky v sledovaných testoch experimentálneho súboru sa významne nelíšili. Naše vý-
sledky potvrdzujú názor autorov Slovíka (1989), Trosseho (1990), Zaťkovej (1994), Eh-
reta et al. (1995), Dovalila (2002), Späteho et al. (2002), že v športovej príprave detí by 
mala kondičná, konkrétne všestranná pohybová príprava, prevažovať nad hernou a že 
v športovej príprave detí je treba rešpektovať senzitívne obdobia rozvoja pohybových 
schopností. 
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Tabuľka 3-  
ES – Experimentálny súbor, KS – Kontrolný súbor 

     Rozdiely v testoch všeobecnej pohybovej výkonnosti experimentálnej a kontrolnej sku-
piny v dvojročnom cykle športovej prípravy 

  1. Rok športovej prípravy 2. Rok športovej prípravy 

  Ukazovatele  1. testova-
nie   ES 

1. testova-
nie 
KS 

2. testova-
nie  ES 

2. testo-
vanie KS

3. testo-
vanie ES

3. testo-
vanie  KS

4. testova-
nie ES 

4. testo-
vanie  KS 

smer.od. 15,34 14,46 11,71 13,87 11,56 12,90 12,79 13,07 

median 157,0 155,5 162,5 160,5 162,5 161,5 175,0 168,5 
min. 130 137 150 145 148 145 157 155 

max. 190 182 191 190 193 188 198 197 
var.rozp. 60 45 41 45 45 41 42 43 

Skok do diaľ-
ky (cm) 

U – test 0,038 0,473 0,339 0,849 

smer.od. 2,756 2,594 2,473 2,449 3,098 2,632 2,473 2,062 

median 22,0 23, 0 25,5 26,0 26,5 28,0 30,0 30,0 
min. 20 19 22 23 23 22 25 27 
max. 30 27 31 30 35 31 35 34 
var.rozp. 10 8 9 7 12 9 10 7 

Ľah - sed  
(počet) 

U – test 0,305 0,339 0,247 0,268 

smer.od. 0,705 0,716 0,685 0,802 0,655 0,847 0,774 0,821 
median 5,3 5,2 5,5 5,8 5,6 5,7 6,2 6,6 
min. 4,0 4,3 4,9 4,8 4,9 5,1 5,2 5,5 
max. 6,8 6,6 7,0 7,1 7,2 7,2 7,8 7,9 
var.rozp. 2,8 2,3 2,1 2,3 2,3 2,1 2,6 2,4 

Hod 2 kg lop-
tou           (m) 

U – test 0,415 1,232 0,756 0,811 

smer.od. 1,358 1,326 0,985 1,253 1,038 1,202  0,884 1,223 

median 21,4 21,1 19,3 20,0 19,5 19,9  18,7 19,5 

min. 18,3 19,1 17,9 18,6 18 18,8  17,1 17,9 

max. 23,1 23,2 21,4 22,2 21,4 22,4 20,9  21,9 
var.rozp. 4,8 4,1  3,5 3,6 3,4 3,6  3,8 4 

Člnkový beh 
10 x 5 m       

(s) 

U – test 0,321 1,339 1,134  2,018* 

smer.od. 142,85 148,29 164,32 132,76 144,30 126,33 127,64 131,66 

median 1850,0 1900,0 2075,0 2025,0 2125,0 2025,0 2350,0 2200,0 

min. 1700 1650 1850 1850 1900 1850  2100 1950 

max. 2150 2100  2350 2200 2400 2200  2550 2350 

var.rozp. 450 450  500 350 500 350  450 400 

12-minutový 
beh           
(m) 

U – test 0,094 0,723 1,277  3,137** 

smer.od. 5,501 4,905 3,594 4,053 4,916 4,757 3,497 3,229 
median 3,5 5,5 5,5 8,0 9,5 9,0  10,0 11,0 

min. -10 -3 0 0 1 2 1 6 

max. 12 13       12 14 17 15 17 17 

var.rozp. 22 16 12 14 16 13 16 11 

   Predklon s 
dosahovaním v 

stoji          
(cm) 

U – test 0,661 1,175 0,417 1,119 

 p < 0,10 (*)  p < 0,05 * p < 0,01 **    
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Závery 
Vyššie proporcionálne zastúpenie kondičnej (všestrannej pohybovej) prípravy na úkor 
hernej v experimentálnom súbore v porovnaní ku kontrolnému sa prejavilo vo vyššej 
dynamike rozvoja pohybových schopností. Hypotéza 1 o pozitívnom vplyve tejto pro-
porcionality na rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti, sa potvrdila v testoch  bežec-
kej rýchlosti a aeróbnej vytrvalosti. V testoch silových schopností a ohybnosti bola dy-
namika rozvoja chlapcov oboch súborov podobná, hoci najmä v prípade silových 
schopností mal kontrolný súbor oveľa vyšší objem prostriedkov. V obidvoch prípadoch 
sa hypotéza 1 potvrdila až po druhom roku prípravy. Po prvom roku prípravy sme v dy-
namike rozvoja pohybových schopností nezistili rozdiely. Čiastočne sa nám potvrdil 
predpoklad o vhodnejšej proporcionalite zložiek kondičnej (všestrannej pohybovej) prí-
pravy, ktorá rešpektuje senzitívne obdobia rozvoja pohybových schopností, v porovnaní 
k postupnému akcentovaniu jednotlivých pohybových schopností vyslovený v hypotéze 
2. V príprave detí v športových hrách, konkrétne v hádzanej, odporúčame preferovať 
všestrannú pohybovú prípravu pred hernou v pomere asi 70 : 30 %. Takýto pomer by 
mal zabezpečiť dostatočný a všestranný rozvoj pohybových schopností.  
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IMPROVE A KINETIC EFFICIENCY IN TWO YEARS PERIOD OF YOUNG 
HANDBALL PLAYERS 
 
Head keyword: common kinetic efficiency, condition development, kinetic abilities, 
sports – class, handball. 
 
In this labor, we are dealt about improvement common kinetic eficiency of young han-
dball players. Advanced proportionality to condition development than playing deve-
lopment in experimental file, show in to tall changes common kinetic abilities as in in-
spection file. In sporting development children in handball we recommend prefer con-
premensive (condition development) in front playing development in the rate of  70 : 
30%. 
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ANALÝZA ZIMNÍHO PŘÍPRAVNÉHO OBDOBÍ  
VE FOTBALOVĚM  DRUŽSTVĚ ŠK SLOVAN 

BRATISLAVA (ŽENY) 
 

Martin Pacholek 
FTVŠ UK v Bratislave 

 
Abstrakt 
Práce se zabývá analýzou přípravního období fotbalového družstva žen ŠK Slovan Bra-
tislava. Jejím cílem je analyzovat a vyhodnotit zimní přípravné období ve vztahu k spe-
ciálním a všeobecným tréninkovým ukazatelům a jejich přenosu do herního výkonu 
družstva a tímto přispět k získání většího množství informací o stavbě a plánování jed-
notlivých tréninkových mikrocyklů v tomto období. 
Výsledky jsme získali obsahovou analýzou jednotlivých tréninkových jednotek z pohle-
du kvantitativních a kvalitativních ukazatelů tréninkového a zápasového procesu. Na 
základě zjištěných údajů jsme vyvodili závěry pro praxi. 

. 
Klíčová slova: tréninkový  makrocyklus (mezocyklus), sportovní příprava žen, pláno-
vání,  všeobecné a speciální tréninkové ukazatele, metodicko-organizační formy, týden-
ní mikrocyklus, tréninková jednotka, herní výkon, analýza, kondiční trénink, herní tré-
nink, herní nácvik, motorické testy výkonnosti.  

 
Úvod práce 
V ženském jako i v mužském fotbale si zakládáme na dlouhodobé přípravě hráček, v 
závislosti na jejich věku (senzitivních obdobích), na nynějších zkušenostech a doved-
nostech nejenom hráček samotných ale i jejich trenéra, který tento dlouhodobý trénin-
kový proces připravuje a snaží se ho realizovat v praxi. 
Ne náhodou je trenér odkázaný na materiální podmínky, které klub velmi indiferentně 
pro jeho jednotlivé mužstva vytváří. S tímto související klimatické podmínky umožňují-
cí trénink na optimálních hřištích za vyhovujícího počasí. Tyto podmínky jsou ve větši-
ně mužstev rozhodujícím kritériem při plánování jednotlivých cyklů či tréninkových 
jednotek. Toto kritérium se stejně tak odzrcadlilo při přípravě a uskutečnění jednotli-
vých mikrocyklů v zimním přípravném období ženského fotbalového týmu  SK Slovan 
Bratislava. 
Proto musím konstatovat, že většina přípravného období se vykonávala v hale (halová 
příprava) nebo v místnosti posilovny, což sebou přináší určité nevýhody ale samozřejmě 
i výhody.  
Problematice řízení, plánování, tréninku (nejenom v zimním přípravném období) se vě-
nuje na Slovensku i v zahraničí velký počet fotbalových odborníků, kteří se snaží vytvo-
řit ideální nebo spíš určitý model přípravy, který bude korespondovat s aktuálními po-
žadavky určitého fotbalového družstva, s cílem dosáhnout co možná nejvyšší herní vý-
konnost anebo v mládežnických kategoriích snahou o vypěstování ideálních předpokla-
dů pro možný  budoucí vysoký herní výkon hráče. 
V zimním přípravném období (PO II), je všeobecně snahou zvyšování bioenergetických 
zdrojů pomocí specifických a nespecifických prostředků. Kde právě využívání nespeci-
fických prostředků tvoří velký podíl časového využití v prvních týdnech tohoto období. 
S přibližujícím se časem k hlavnímu období se čím dál větší procento specifických pros-
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tředků dostává do popředí, stejně tak i objem tréninkových jednotek se zmenšuje a in-
tenzita zatížení má naopak rostoucí charakter. 
Ale jak popisuje Buzek (2002), zimní období není signálem k vynechání specializova-
ného tréninku s míčem. Nejzávažnější chybou v zimním období by bylo, kdybychom 
obsah tréninku řešili z velké části jen všeobecnými prostředky tzn. bez míče. Tento způ-
sob může mít velmi vážné důsledky a negativně působit na herně dovednostní potenciál 
každého hráče v technicko –taktických činnostech (tzn. na cit pro míč, herní vztahy 
v herně situačních souvislostech, prostorový a herní odhad v součinnostech hráčů a-
pod.). 
Takto nespecificky vedený způsob tréninku se pak nedá zachránit zvýšeným počtem 
tréninkových jednotek v dalším průběhu přípravného období, případně až v hlavním 
období. 
Následně se autor vyjádřil, že přípravné období představuje objemově nejkoncentrova-
nější období pro zatěžování hráčů a má především podstatný význam pro: 

1. Získávání základních předpokladů pro růst výkonnosti 
2. Výstavbu kondičních, technicko taktických a psychologických základů herního 

systému.  
Větší důraz klademe na komplexnější a pestřejší program přípravy, kdy odstupujeme od 
dřívějšího striktně izolovaného podněcování jednotlivých složek přípravy a citlivě (v 
příslušných proporcích) zařazujeme aspekty kondičního a herního tréninku, včetně ná-
cviku a cílené regenerace. Převaha a dominance specifických tréninkových prostředků 
nad nespecifikovanými patří k neoddiskutovatelným východiskům. 
Dle Kačániho (2000) se v přípravném období kladou základy budoucí vysoké sportovní 
výkonnosti. Kromě racionálního plánování objemu, intenzity či složitosti tréninkového 
zatížení je rozhodujícím činitelem délka tohoto makrocyklu. Přípravné období trvající 
obyčejně 6 - 8 týdnů musí být materiálně, prostorově a organizačně dobře zabezpečené. 
Po jeho dobu se plní tyto úkoly: 

- zvyšování funkčních stropů systému organizmu hráče, adaptace zvýšených 
funkčních možností organizmu na specifické požadavky herního výkonu 

- zvýšení kondiční připravenosti hráčů nespecifickými, ale hlavně specifický-
mi prostředky (herní trénink) 

- odstraňování individuálních technických nedostatků a osvojováni si nových 
parametrů herních činností (hala) 

- rozvoj speciálních vědomostí hráčů z oblasti strategie a taktiky hry a jejich 
intelektových schopností 

- zvyšování volních a morálních vlastností proti vysokému tréninkovému a 
hernímu zatížení. 

Nesmíme ale při plánování tohoto období zapomenout přihlížet na jednotlivé osobitosti 
sportovní přípravy žen, a tomu přizpůsobit i obsah sportovní přípravy. Rozdílnost žen 
můžeme posuzovat z hlediska anatomického, fyziologického, psychologického a moto-
rického. 
Uvedené rozdíly se promítají do nezbytných specifik tréninku žen. 

 
Cíl a úlohy práce 
Cílem práce bylo analyzovat zimní přípravné období fotbalového družstva žen ŠK Slo-
van Bratislava. Úlohy vycházely ze sledování tréninkového procesu a jeho následného 
zaznamenání z hlediska všeobecných a speciálních tréninkových ukazatelů, metodicko 
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organizačních forem, proporcionality tréninkového procesu a z analýzy obsahového 
zaměření jednotlivých tréninkových mikrocyklů.  

 
 
 

Metodika práce 
Přípravné období bylo sestaveno nejenom dle určitých vnitřních zákonitostí, které vy-
cházely z osobitosti tréninkového procesu žen dané věkové kategorie, délky jejich spor-
tovní činnosti, již dosažené úrovně jednotlivých kondičních schopností a technických 
zručností, ale také dle vnějších zákonitostí jako jsou klimatické  a materiální podmínky. 
Sledovaný soubor tvořilo 21 hráček. Z toho 4 hráčky jsou dlouhodobě zraněné, čtyři 
hráčky jsou v širším kádru juniorském a osm hráček v seniorském fotbalovém výběru 
SR a jedna L.Gazdíková je momentálně stálou členkou obou těchto výběrů.  
Juniorské reprezentantky měly po dobu přípravného období 3 srazy na nichž odehrály 2 
zápasy s polskou reprezentací a Slovanem Bratislava. Seniorská reprezentace měla 2 
srazy se čtyřmi odehranými zápasy a to 2x proti Spartě Praha a 2x proti výběru Severní 
Caroliny. Toto jsme museli zohlednit při plánování zimního přípravného období. 
Sledovaný soubor odehrál za Slovan Bratislava v přípravném období 4 zápasy se stan-
dardními rozměry fotbalového hřiště a 29 zápasů v halových podmínkách (většina tur-
najově). Přípravné období obsahovalo tři kontrolní měření (dvě všeobecné motorické a 
jedno speciální silové připravenosti) a jedno třídenní soustředění (zaměřené na upevnění 
kolektivu mimo hřiště). 
Začátek přípravného období jsme si zvolili od 6.1.2004 a konec 3.4.2004, na kdy nám 
byl přesunut první Mistrovský zápas (z důvodů přípravy reprezentace a klimatických 
podmínek). Toto období je dlouhé třináct týdnů a je rozděleno do několika mikrocyklů. 
  
Výsledky práce 
Struktura tréninkových jednotek v PO II podle mezocyklů byla následující - První dva 
týdny jsme použili úvodního mezocyklu, který se vyznačoval postupným nárůstem in-
tenzity zatížení, učení správné techniky  aerobiku a v posilovně. Dalších pět týdnů se 
sice tréninkové jednotky opakovaly ve stejném sledu, jenže jsme použili rozdílné tré-
ninkové prostředky. Toto období je možné zařadit do základního všeobecně rozvíjející-
ho mezocyklu, dále pak 4 týdny základní speciálně rozvíjející. Jedenáctý týden jsme 
charakterizovali jako mikrocyklus kontrolní a poslední dva týdny jsme zařadili  mikro-
cyklus vylaďovací. Tyto tři týdny jsou dle Peráčka (2001) zařaditelné do mezocyklu 
s názvem smíšený, my jsme jej však popisovali jako mezocyklus upevňující, což mys-
lím  lépe vystihuje jeho charakter. 

Z analýzy VTU dle tab. 1 vyplývá, že z 88 kalendářních dní (KD) zimního příp-
ravného období bylo 67 dnů zatížení (DZ) z nichž 53 tréninkových jednotek (TJ), které 
celkově trvaly zhruba 66,5 hodiny, což nám průměrně vychází 75´ na TJ. Vysoký počet 
přípravných zápasů (PZ) 33 a malá hodnota času neboli doby zápasů (ČZ) 936´ nám 
udává skutečnost, že většina odehraných přípravných utkání se uskutečnila v hale a po-
uze 4 z nich za regulérních podmínek „velkého“ fotbalu. 

 
Tabulka 1. Všeobecné tréninkové ukazatele PO II. Rok 2003/2004 
Termín KD DZ TJ TH PZ ČZ HZ RS Teorie

6.1.-
3.4.2004 

88 67 53 4000 33 936 4936 540 390 
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 Regenerace sil (RS) jsme využili podstatně v menší míře, z důvodu materiálně 
technických podmínek, které nám klub vytvořil. Snažili jsme se tuto součást tréninko-
vého procesu kompenzovat volnými dny, prostředky v TJ, jako běhy nízké intenzity, 
dvoudenním soustředěním a z menší části kompenzací nepohybovou přípravou (NP) 
760´,  jejíž obsah většiny času znázorňuje taktická příprava před jednotlivými příprav-
nými zápasy.      
 V analýze STU dle tab. 2 je zřetelné, že délka trvání rozcvičení (RC) je dvoj- až 
trojnásobně větší než kompenzační cvičení (KC), jak už před zápasem (RCZ, KCZ) tak i 
v samotné TJ. 
 Dle výsledných hodnot můžeme říci, že v kondičním tréninku jsme se po většinu 
času PO II věnovali vytrvalosti (V) a síle (S) viz. obr. 1., v herním tréninku zase herním 
činnostem jednotlivce (HČJ) a herním kombinacím (HK) přičemž herní systém (HS) byl 
poněkud opomíjen hlavně z již zmíněných důvodů klimatických podmínek, které nám 
nedovolily ve větší míře uskutečnit TJ na standardním hřišti (obr. 2).  
 
Obrázek 1. Proporcionalita jednotlivých součástí kondičního tréninku 
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Obrázek 2. Proporcionalita herních činností 
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Herní nácvik se objevoval v struktuře TJ obvykle v rozcvičení a jen velmi krátce 
v úvodu hlavní části a možná proto dosahuje takových malých hodnot. 
V tab. 2 jsem vyhodnotil jednotlivé metodicko organizační formy (MOF) a je jasné, že 
ze všech ukazatelů nejvíc převládá v herním tréninku přípravná hra (PH), která je víc 
jako čtyřikrát zastoupena než PC a až jedenáctkrát víc jako HC. 
V herním nácviku jsme se nejvíc věnovali PC (200´), následně HC (121´) a nakonec 
standardním situacím (5´), které jsme nezařazovali ze stejného důvodu jako HS. Výstiž-
něji to zobrazuje obr. 3. 
Jak ukazuje obr. 4 největší čas jsme strávili nespecifickým tréninkem, tedy kondičním 
tréninkem  zhruba 41% a 17% regenerací sil, ostatních 42% proběhlo zcela specificky, 
tedy 32% herním tréninkem a 10% herním nácvikem. 
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Obrázek 2. Proporcionalita herních činností 

Proporcionalita HČ 

43%

44%

13%

HČJ
HK
HS

 
Herní nácvik se objevoval v struktuře TJ obvykle v rozcvičení a jen velmi krátce 
v úvodu hlavní části a možná proto dosahuje takových malých hodnot. 
V tab. 2 jsem vyhodnotil jednotlivé metodicko organizační formy (MOF) a je jasné, že 
ze všech ukazatelů nejvíc převládá v herním tréninku přípravná hra (PH), která je víc 
jako čtyřikrát zastoupena než PC a až jedenáctkrát víc jako HC. 
V herním nácviku jsme se nejvíc věnovali PC (200´), následně HC (121´) a nakonec 
standardním situacím (5´), které jsme nezařazovali ze stejného důvodu jako HS. Výstiž-
něji to zobrazuje obr. 3. 
Jak ukazuje obr. 4 největší čas jsme strávili nespecifickým tréninkem, tedy kondičním 
tréninkem  zhruba 41% a 17% regenerací sil, ostatních 42% proběhlo zcela specificky, 
tedy 32% herním tréninkem a 10% herním nácvikem. 
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Obrázek 4. Proporcionalita jednotlivých součástí tréninkového procesu 
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Dynamiku změn ukazatelů všeobecné motorické výkonnosti jsem sledoval na základě 
vstupních a výstupních všeobecných motorických testů. A dá se konstatovat, že hráčky 
až na tři výjimky (únava z reprezentačního soustředění a absencí na více TJ), si přinej-
horším udržely hodnoty motorické výkonnosti na úrovni vstupních testů. Na příkladě to 
znázorňujeme v tab. 4, kde jsou vybrány hráčky dle rozdílnosti hráčských funkcí, zod-
povědného přístupu a docházce na TJ. Stejně tak jsme porovnali výsledné průměrné 
hodnoty hráček Slovanu s nejlepšími průměrnými hodnotami reprezentantek SR dle tab. 
5.  
 
Tabulka 4. Výsledky testů všeobecné motorické výkonnosti: 
Jméno/post testování Předklon 30m S+L 5x10m

H.S.  Vstupní 1 4,43 64 13,24 
(S) Výstupní 7 4,51 71 12,9 

 Z.P. Vstupní 14 4,69 63 13,29 
(Ú) Výstupní 15 4,68 69 12,93 

L.G. Vstupní 9 4,87 63 13,98 
(B) Výstupní 11 4,71 70 13,41 

L.M. Vstupní 9 4,77 51 13,52 
(O) Výstupní 10 4,73 57 13,22 

Pozn.: S-středová hráčka, Ú-útočící, B-brankářka, O-obránkyně, 
 
Tabulka 5. Srovnání výsledků motorických testů všeobecné motorické výkonnosti: 

Družstvo Předklon 30m S+L 5x10m 
skok do 
dálky 

Reprezentace 
SR 9,38 4,73 66,05 13,45 2,01 

Slovan BA 10 4,79 61 13,32 2,01 
 
Závěr práce 
Pozitivní dynamika změn sledovaných ukazatelů všeobecné motorické výkon-

nosti nám potvrdila efektivnost takto sestaveného a realizovaného  přípravného období, 
když převážná většina hráček dosáhla zlepšení v sledovaných ukazatelích. Při pozdější 
analýze docházky se ukázalo, že příčinami neprokázaní pozitivní dynamiky změn bylo 
onemocnění či zranění v průběhu PO II, anebo ve třech případech únava z reprezentač-
ního srazu, což mohlo  naše výsledky ovlivnit.   

Při stavbě a plánování zimního přípravného období fotbalistek doporučujeme se 
ve větší míře soustředit v kondičním tréninku na sílu a vytrvalost, z hlediska herních 
činností na obranné a útočné herní kombinace, z MOF stejně jako v průběhu jiných ob-
dobí přípravným hrám a podle stávajících podmínek se z hlediska součástí tréninkového 
procesu věnovat hernímu tréninku. 
 
Literatura: 

1. Buzek, M., Procházka, L.: Česká fotbalová škola, Praha: Olympia, 1999. 
2. Buzek, M.: Přípravné období. Fotbal a trénink, 4/2003, s.14-21. 
3. Buzek, M.: Trénink fotbalu v zimním období. Fotbal a trénink, 4/2002, s. 14-20. 
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Abstract:  
The paper is dealing with the analysis of winter preparatory period of women footbal 
team SK Slovan Bratislava. Its aim is to analyze and evaluate winter preparatory period 
in relation with special and general training indicators and their transfer into  team play 
performance and so to contribute into gathering bigger amount of information about 
building and planning particular training microcycles in this period. 
We received results by concept analysis of particular training units from the view of 
quantitative and qualitative indicators of training and game process.  We draw conclu-
sions for practice on the basis of received data. 
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MOŽNOSTI VYUŽITIA ŠPECIFICKÝCH 
PODNETOV V KONDIČNEJ PRÍPRAVE  

VOLEJBALISTOV 
 
Vladimír Přidal, Katedra hier FTVŠ UK Bratislava,  
Ivan Hiadlovský, OŠG Trenčín 
 
Klúčové slová: volejbal, srdcová frekvencia, špecifické zaťaženie, prípravné hry, ae-
róbna vytrvalosť 
 
Rozbor problému 
Koncepcia kondičnej prípravy v športových hrách vo výkonnostnom a vrcholovom 
športe jednoznačne smeruje k využívaniu špecifických podnetov pri stimulácii pohybo-
vých schopností. Inak tomu nie je ani vo volejbale. 
Problematike zisťovania vnútornej odozvy organizmu na zaťaženie hráča počas vyko-
návania špecifických činností sa vo volejbale doteraz venovala však minimálna pozor-
nosť (KAPLAN, 1993,1997).  Iná situácia je v ďalších športových hrách ako vo futbale, 
v hokeji, v basketbale, kde skúmaniu tejto problematiky sa venovalo viacero autorov 
(BUKAČ a DOVALIL, 1990, PERÁČEK, 1995, HOLIENKA, 2000, MORAVEC, 
TOMÁNEK a BOBRÍK, 2004, ARGAJ, 2002 a i.) 
Bez objektívneho poznania vnútorného zaťaženia hráča v jednotlivých metodicko – or-
ganizačných formách (MOF), realizovaných s rozličným počtom hráčov, rôznymi me-
tódami a organizačnými formami si ťažko utvoríme prehľad o jednotlivých špecifických 
tréningových podnetoch z pohľadu ich možností využitia v stimulácii pohybových 
schopností. Na základe poznania štruktúry herného zaťaženia vo volejbale celá koncep-
cia tréningového zaťaženia má smerovať v prevažnej miere do stimulácie alaktátového 
potenciálu (rýchlostno – silové schopnosti) a ako podpora do oblasti aeróbnych schop-
ností.  
Vyššia aeróbna vytrvalosť hráčov umožňuje lepšie znášať veľké tréningové a v prípade 
turnajov aj zápasové zaťaženie. Umožňuje efektívne sa regenerovať v priebehu tréningu 
i zápasu. Pri cielenej stimulácii aeróbnej vytrvalosti by sa intenzita zaťaženia mala po-
hybovať na úrovni ANP. Zaťaženie na úrovni ANP znamená takú najvyššiu intenzitu 
konštantného zaťaženia, pri ktorej k úhrade energetických požiadaviek nestačia len ae-
róbne procesy, ale výraznejšie sa už tiež uplatňujú anaerobné procesy, avšak celý sys-
tém látkovej výmeny zostáva ešte v dynamickej rovnováhe tvorby a utilizácie laktátu 
(DOVALIL a kol., 2002).   
 
Cieľ výskumu 
Cieľom výskumu je overiť možnosť stimulácie aeróbnej vytrvalosti hráčov vo volejbale 
vybranými metodicko-organizačnými formami. 
 
Z cieľa práce nám vyplynuli nasledovné úlohy: 

- vytvoriť zodpovedajúce MOF, ktoré by zodpovedali svojim obsahom a intenzi-
tou zaťaženia stanoveným cieľom 

- pristúpiť k praktickej realizácii a monitorovaniu vybraných MOF 
- analyzovať získané poznatky a vyvodiť závery pre tréningovú prax 
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- pristúpiť k praktickej realizácii a monitorovaniu vybraných MOF 
- analyzovať získané poznatky a vyvodiť závery pre tréningovú prax 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3 
 

 
177

 

Metodika výskumu 
 
Charakteristika súboru 
Sledovaným družstvom bolo družstvo juniorov OŠG Trenčín. Experimentálny súbor 
tvorili 3 hráči – juniorskí reprezentanti Slovenska vo volejbale. Hráči trénujú 7 – 8 krát 
týždenne. Ich priemerný vek bol 19,1 roka. Sledovaná skupina mala priemernú výšku 
195,6 cm a hmotnosť 84 kg. 
 
Metódy na získavanie údajov 
Použili sme metódu merania. Meraním sme zisťovali hodnoty PF pri vykonávaní stano-
venej pohybovej činnosti. Hodnoty PF sme merali kontinuálne počas zaťaženia športtes-
termi Polar. 
 
Metódy na vyhodnotenie získaných údajov 
Pri riešení úloh práce sme sa opierali o metódy spracovania a vyhodnotenia faktov, a to 
o základné metódy logickej a vecnej analýzy, najmä o analýzu a syntézu, indukciu 
a dedukciu a zovšeobecňovanie. 
 
Výsledky výskumu a diskusia 
Vybranými MOF, ktorými sme zisťovali reakcie organizmu hráčov na zaťaženie, boli 
dve prípravné hry (PH) s menším počtom hráčov: PH 2: 2 a PH 3: 3 v dvoch variantoch 
zahájenia rozohry – bez podania (s nahadzovanými loptami od trénera) a s podaním po 
každej ukončenej rozohre.  
Veľkosť ihriska v PH 2: 2 bola v obidvoch variantoch 3 x 18 m; v PH 3: 3 - 4,5 x 18 m. 
Základné postavenie hráčov v PH 2: 2 bolo s jedným hráčom pri sieti, ktorý plnil úlohu 
nahrávača a s jedným hráčom v poli, ktorý bol prihrávačom a následne útočiacim hrá-
čom. V PH 3: 3 bol pri sieti jeden hráč a v poli dvaja hráči opäť s funkciou prihrávač – 
útočník. Nerozlišovali sme herné špecializácie vybraných probantov.  
Výmeny miest v jednotlivých postaveniach nasledovali vždy po ukončenej rozohre.  
Zahájenie rozohry nasledovalo pri nahadzovaných loptách maximálne do 5 s, v prípade 
PH s podaním v rozpätí 5 – 8 s. 
Na jednej tréningovej jednotke sme realizovali len jednu PH po všeobecnom 
a špeciálnom rozcvičení v dĺžke trvania 40 min. 
Samotná hra bola vo všetkých variantoch v dĺžke trvania 20 min. Medzi PH bez podania 
a PH s podaním bol vždy pasívny odpočinok 15 min.  
Najskôr prebehla hra bez podania a potom s podaním. 
 
1. Fyziologická krivka zaťaženia v PH 2 : 2 - bez podania 
 
Namerané pulzové hodnoty sa u všetkých sledovaných hráčov pohybovali v rozpätí 170 
– 192 pulzov/ min (obr. 1 – 3). Zistili sme najnižšie výkyvy PF v priebehu zaťaženia zo 
všetkých sledovaných PH  u všetkých hráčov. Interval zaťaženia intenzívnejšej činnosti 
hráča v poli (rýchle krátke presuny, vertikálne výskoky), resp. interval odpočinku medzi 
rozohrami  je taký krátky, že sa výrazne neprejaví na zmenách v PF.  
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2. Fyziologická krivka zaťaženia v PH 2 : 2 – s podaním 
Namerané pulzové hodnoty boli u všetkých sledovaných hráčov mierne nižšie ako 
v predchádzajúcej PH s väčšími výkyvmi v priebehu činnosti (165 – 190). Predovšet-
kým u hráča P.S. okrem nižšej PF (160 – 180) môžeme pozorovať výraznejšie varírova-
nie PF spôsobené dlhšími intervalmi odpočinku, ktorý bol potrebný pre zvládnutie pl-
nohodnotného podania (presun na miesto podania, vzatie lopty, koncentrácia). V jeho 
prípade možnosť nižšej PF môže byť spôsobená nie najvyššou koncentráciou pozornosti 
a vôľového úsilia pri každej rozohre. Napriek tomu, môžeme konštatovať, že PH 2: 2 
s podaním spĺňa kritéria MOF, s ktorou môžeme stimulovať aeróbnu vytrvalosť hráčov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1 Fyziologická krivka zaťaženia v PH 2: 2 u hráča P.B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2 Fyziologická krivka zaťaženia v PH 2: 2 u hráča P.S. 
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Obr. 3 Fyziologická krivka zaťaženia v PH 2: 2 u hráča I.V. 
 
 
3. Fyziologická krivka zaťaženia v PH 3: 3 - bez podania 
 
Hodnoty PF oscilujú v rozpätí 125 – 190 pulzov/ min. Výsledky monitorovania ukazujú 
na výraznejšie rozdiely v PF počas intervalu zaťaženia, ako tomu bolo u PH 2: 2. Na 
obr. 4 – 6 môžeme vidieť výrazné rozdiely u hráčov P.S. a I.V., ktoré sú podľa nás spô-
sobené predovšetkým spomínaným rozdielnym „nasadením“ v priebehu činnosti. Cel-
kove predpokladané nižšie hodnoty PF vyplývajú predovšetkým  z väčšieho počtu hrá-
čov na relatívne úzkom ihrisku, z nižšej frekvencie činností pri priamom kontakte 
s loptou i bez nej. Napriek tomu sa domnievame, že PH 3: 3 bez podania je špecifickou 
činnosťou, ktorou je možné účinne stimulovať aeróbnu vytrvalosť vo volejbale. 
 
 
4. Fyziologická krivka zaťaženia v PH 3: 3 - s podaním 
 
Namerali sme najnižšie hodnoty PF u všetkých sledovaných hráčov s najväčším rozpty-
lom (110 – 190).  U hráčov P.S. a P.B. však namerané hodnoty nevystúpili nad 160, 
resp. 170 pulzov/min. Nakoľko PF všetkých hráčov v PH 2: 2 bola veľmi podobná, 
domnievame sa, že výraznejšie rozdiely medzi spomínanými hráčmi a I.V. (150 – 190) 
v PH 3: 3 s podaním opäť vyplývajú predovšetkým z nasadenia v hre. Preto aj v tomto 
prípade sa domnievame, že sledovaná hra môže slúžiť k účinnej stimulácii aeróbnej vy-
trvalosti, pričom k udržaniu vyššej intenzity činnosti je potrebné maximálne zaujatie pre 
hru, ktorá by sa mala prejaviť vo zvýšenej pohybovej aktivite v hre bez lopty. 
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Obr. 4 Fyziologická krivka zaťaženia v PH 3: 3 u hráča P.B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5 Fyziologická krivka zaťaženia v PH 3: 3 u hráča P.S. 
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Obr. 6 Fyziologická krivka zaťaženia v PH 3: 3 u hráča I.V. 
 
 
Záver 
Intenzita zaťaženia v sledovaných prípravných hrách osciluje na úrovni predpokladané-
ho ANP a do určitej miery stimuluje všetky energetické systémy. Takýto režim zaťaže-
nia umožňuje efektívne stimulovať aeróbnu vytrvalosť hráčov. 
 
Z výsledkov výskumu pre prax vyplýva: 
 

- U vyspelých hráčov volejbalu doporučujeme stimulovať aeróbnu vytrvalosť 
predovšetkým špecifickými pohybovými činnosťami – herným tréningom, pri 
ktorom sú charakteristicky zapájané orgánové systémy ako vo vlastnej hre.  

- Vhodnou MOF sa ukazujú PH s menším počtom hráčov, pri ktorých prebiehajú-
ce kognitívne procesy udržujú hráča na vyššej úrovni motivácie, rozvíjajú opera-
tívne myslenie, anticipáciu, hodnotenie limitovaných herných  situácií, pričom 
intenzita zaťaženia sa pohybuje na úrovni ANP 

- Nešpecifické podnety vytrvalostného charakteru by sme mali využívať predo-
všetkým ako regeneračný prostriedok po dlhodobej až rutinnej hernej príprave, 
či poúrazovej rehabilitácii. 
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Summary 
 
Chosen small games we determined reaction of organism players on loading. We deter-
nined, that chosen small games are applicable form to stimulation of endurance. Heart 
frequency circulated on level anaerobic treshold. 
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VYUŽITÍ ÚTOČNÝCH HERNÍCH KOMBINACÍ 
ZALOŽENÝCH NA PŘEBÍHÁNÍ U  DRUŽSTVA 

MLÁDEŽE V HÁZENÉ 
 

Pavel Šmíd 
 

Katedra  tělesné výchovy a sportu, Univerzita Hradec Králové, Česká republika 
 
Klíčová slova: házená, útočná herní kombinace 
 
 
ÚVOD 
 
Házená je jedna z nejrozšířenějších a nejpopulárnějších sportovních her a má své pevné 
místo v systému tělesné kultury. Házená je díky svému charakteru, jednoduchosti a 
dostupnosti přitažlivá a oblíbená hra. V systematice házené tvoří herní kombinace (HK) 
určitý mezistupeň mezi herními činnostmi jednotlivce (HČJ) a herními systémy (HS). 
Teoreticky nelze žádnou z herních situací vyřešit zcela individuální akcí jednotlivce. 
Vždy je v různé míře nutná přímá, popř. i nepřímá součinnost ostatních spoluhráčů. 
Konkrétní součinnost několika spoluhráčů (dvou i více), která je prostorově i časově 
sladěna nazýváme HK (Jančálek, Táborský, 1973).  
HK rozlišujeme ve vztahu ke  zvolenému kritériu dělení na (Jančálek, Táborský 
a Šafaříková,  1989): 
 
1) podle vztahu zúčastěných hráčů k míči: 

- HK bez míče 
- HK s míčem 

2) podle fází herního děje : 
- útočné kombinace  
- obranné kombinace  

3) podle počtu přímo zúčastněných hráčů: 
- herní kombinace dvojic  
- herní kombinace trojic      
- herních kombinací n-tic (HKn), kde n je v házené větší než 1 a menší než 7 

4) podle herního prostoru, ve kterém se kombinace uskutečňují: 
- v prostoru spojky - levé, pravé, střední 
- v prostoru křídla - levé, pravé 
- v prostoru pivotmana, atd. 

5) podle početního poměru útočníků a obránců: 
- kombinace při početní převaze útočníků 
- kombinace při početní převaze obránců 

6) z taktického hlediska: 
- přípravné 
- střelecké 

 
Mezi základní útočné kombinace (ZÚK) zařazujeme HK vykonané pomocí součinnosti 
dvou hráčů: 
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1. přihrávání - cílem je předat míč výhodněji situovanému spoluhráči 
2. odlákávání - cílem je odvést pozornost a činnost obránců mimo klíčový prostor 
3. přebíhání - úkolem je narušit součinnost obránců při obsazování útočníků a prostoru 
4. clonění - úkolem je zabránit anebo zpomalit  pohyb obránců určitým směrem  
   ZÚK se neobjevují v ději utkání izolovaně, ale dochází k jejich zřetězování (skládání, 
kombinování). Vznikají složitější celky, ve kterých jsou ZÚK neoddělitelně spojeny. 
Tyto celky se nazývají útočné kombinace vyššího řádu a jsou tedy řetězcem nejméně 
dvou ZÚK. Mezi způsoby zřetězování rozlišujeme: 

 
1) náhodné řetězce kombinací 
2) řetězec kombinací na signál 

 
Při literární rešerši jsme nenašli žádný článek, který by se zabýval námi zkoumanou 
tématikou v dané věkové kategorii. 
 
 
CÍL 
 
Verifikovat využití herních útočných kombinací založených na přebíhání v kategorii 
starších žákyň v soutěžních podmínkách utkání v házené. 
 
Hypotézy 
 
PH 1 - Celková četnost úspěšných útočných HK I.,II. bude minimálně o 30% nižší ve 

srovnání s četností zahraných neúspěšných HK I.,II. v prvním sledovaném 
období. 

PH 2 - Celková četnost úspěšných útočných HK I.,II. bude minimálně o 30% vyšší ve 
srovnání s četností zahraných neúspěšných HK I.,II. ve druhém sledovaném  
období.  

 
 
METODIKA 
 
Sledovaný vzorek probandů se skládal ze 14 hráček družstva starších žákyň oddílu 
házené TJ Turnov, které absolvovalo 2x týdně 90 minutovou TJ. Děvčata byla ve 
věkovém rozpětí 13-14 let a náš  experiment byl založen na komparaci výsledků této 
skupiny před a po nácviku vybraných HK I., HK II. v podzimním soutěžním období 
roku 2003, resp. v jarním období roku 2004. Před počátkem experimentu jsme sledovali 
8 utkání (6 mistrovských, 2 přátelské) na podzim 2003, od začátku prosince 2003 až do 
konce března 2004 jsme provedli experiment = nácvik dané ÚK v rámci TJ. HK I. 
přestavovalo přebíhání pravé či levé spojky ve spolupráci s křídelními útočníky, u HK 
II. se do ÚK zapojila aktivně i střední spojka. Na jaře 2004  jsme opět sledovali stejný 
počet utkání se stejnými soupeři. Výsledky jsme porovnali a zpracovali pomocí 
vybraných matematicko statistických metod. Získané údaje z jednotlivých utkání jsme 
evidovali do záznamu o pozorování.  
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VÝSLEDKY A DISKUSE 
 
Tab. 1 - Podzim 2003 
 

 HK I. HK II. 

HK-úspěšná              6x 1x 

HK-neúspěšná 12x 2x 

 
HK I. se vyskytla v utkáních podzimního období 2003 průměrně 2,25x  v jednom utkání 
a byla průměrně 0,75x úspěšná a 1,5x neúspěšná. HK II. se v daném období vyskytla 
průměrně 0,375x  v jednom utkání a byla průměrně 0,125x úspěšná a 0,25x neúspěšná. 
 
 
Tab. 2 - Jaro 2004 
 

 HK I. HK II. 

HK-úspěšná  35 19 

HK-neúspěšná 18 9 

 
HK I. se vyskytla v utkáních jarního období průměrně 6,625x v jednom utkání a byla 
průměrně 4,375x úspěšná a 2,25x neúspěšná. HK II. se v daném období vyskytla 
průměrně 3,5x v jednom utkání a byla průměrně 2,375x úspěšná a 1,125x neúspěšná. 
 
 
Tab. 3 - Komparace období 2003/2004 ve vztahu k HK I. 
 

 Výskyt 
celkem 

HK  
Úspěšná 

HK neúspěšná úspěšnost HK  
v % 

PODZIM
 2003 

 
18 

 
6 

 
12 

 
33,3 

 
 JARO  
 2004        

 
 

53 

 
 

35 

 
 

18 

 
 

66,04 
 
Celková četnost variant HK I. se v jarním období zvýšila o 35 pokusů zahrání dané 
kombinace. Četnost úspěšné realizace HK I. byla v jarním období 2004 o 29 pokusů 
vyšší než na podzim 2003. Četnost výskytu neúspěšně provedené HK I. byla v jarním 
období 2004 zjištěna o 6 pokusů vyšší než v podzimním období 2003. Procentuální 
úspěšnost HK I. byla v jarním období 2004 zjištěna 66% ve srovnání s podzimní 
úspěšností 33%. Tento % nárůst považujeme za výsledek nácviku HK I. v rámci TJ.    
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Tab. 4 - Komparace období 2003/2004 ve vztahu k HK II. 
 

 Výskyt 
celkem 

HK  
Úspěšná 

HK neúspěšná úspěšnost HK v %

 
PODZIM
2003 

 
 

3 

 
 
1 

 
 
2 

 
 

33,3 
 
 JARO  
 2004        

 
 

28 

 
 

19 

 
 
9 

 
 

67,86 
 

Celková četnost variant HK II. se v jarním období zvýšila o 25 pokusů zahrání dané 
kombinace. Četnost úspěšné realizace HK II. byla v jarním období 2004 o 18 pokusů 
vyšší než na podzim 2003. Četnost výskytu neúspěšně provedené HK II. byla v jarním 
období 2004 o 7 pokusů vyšší než v podzimním období 2003. Tyto hodnoty jsou však 
ovlivněny minimální četností HK II. na podzim 2003. Procentuální úspěšnost HK II. 
byla v jarním období 2004 zjištěna 68% ve srovnání s podzimní úspěšností 33%. 
 
 
Získané údaje jsme zpracovali testy statistické významnosti a dospěli k těmto závěrům: 
 

a) rozdíl celkového průměrného výskytu HK I. na jedno utkání v podzimním 
období 2003 a jarním období 2004 je statisticky významný 

b) rozdíl průměrného počtu úspěšného zakončení HK I. na jedno utkání 
v podzimním období 2003 a jarním období 2004 je statisticky významný 

c) rozdíl celkového průměrného výskytu HK II.  na jedno utkání v podzimním 
období 2003 a jarním období 2004 je statisticky významný 

d) rozdíl průměrného počtu úspěšného zakončení HK II. na jedno utkání 
v podzimním období 2003 a jarním období 2004 je statisticky nevýznamný 

 
Získané výsledky potvrdily platnost PH 1 – celková četnost úspěšných HK I.,II. byla 
shodně o 50% nižší ve srovnání s četností neúspěšných HK I.,II. v prvním sledovaném 
období. 
PH 2 – získané výsledky potvrdily platnost hypotézy. Ve druhém sledovaném období 
byla zjištěna četnost úspěšných HK I. 66% (35x) vůči četnosti neúspěšných HK I. = 
34% (18x). Četnost úspěšných HK II. byla zjištěna 67% (19x) vůči četnosti 
neúspěšných HK II. = 32% (9x). 
Domníváme se, že získané výsledky prokázaly významnou pozitivní změnu 
v úspěšnosti použití herní kombinace v utkání a jsou vyjádřením úsilí hráček a trenérů 
v rámci tréninkového procesu. Přestože je nelze komparovat s podobnými daty z házené 
mládeže, domníváme se, že v dané kategorii můžeme doporučit nácvik jednoduchých 
ÚK. Teprve po jejich zvládnutí či ve vyšší věkové kategorii považujeme za vhodné 
postupné přidávání  dalších ÚK do TJ. 
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ZÁVĚR 
 
Výzkumná část našeho příspěvku prokázala využitelnost a aplikovatelnost zvolené herní 
kombinace do herního systému družstva. Míra osvojení či stupeň zvládnutí nácviku se 
projeví nejen četností ale hlavně úspěšností realizace HK v utkání. Zvládnutí této a 
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MOŽNOSTI KOMPLEXNÉHO HODNOTENIA 
TECHNICKEJ VÝKONNOSTI VO FUTBALE 

 
Zsolt Pakusza 

Katedra hier FTVŠ UK v Bratislave 
 
Kľúčové slová: futbal, komplexné hodnotenie, technická výkonnosť, reťazec herných 
činností jednotlivca. 
 
Abstrakt: 
V príspevku sa zaoberáme možnosťou komplexného hodnotenie technickej výkonnosti 
vo futbale pomocou reťazca herných činností jednotlivca, ktorý rešpektuje komplexnosť 
prejavu hráčov v samotnej hre a má väčšiu afinitu k herným podmienkam. Na záver u-
vádzame čiastkové výsledky dvojročného experimentu, v ktorom sme uvedené hodno-
tenie využili. 
 
V poslednom čase v športovej príprave vo futbale prevažuje snaha vykonávať všetko 
s loptou. V tréningovom procese sa využívajú najmä také prostriedky a formy, ktoré 
túto snahu rešpektujú. V príprave futbalovej mládeže herne orientovaný tréning, ktorý 
obsahuje jednotlivé technické, taktické, psychické a fyzické faktory na rozličnom stupni 
ich rozvoja, ale vždy spoločne, integrovane - komplexne. Pri takomto obsahovom zame-
raní tréningovom procese by malo dôjsť ku komplexnému zlepšeniu výkonnosti (Bisanz 
– Vieth, 1995; Kačáni – Peráček, 1989; Kačáni, 2000; Psotta, 1999). 
Pri hodnotení výkonnosti vo futbale sa často využívala a využíva testová batéria, ktorá 
málo rešpektuje komplexnosť prejavu hráčov v samotnej hre. Ide o testy a kontrolné 
cvičenia, ktoré buď diagnostikujú zručnosti bez afinity k herným podmienkam, alebo 
úroveň len niektorých herných činností jednotlivca(Kačáni – Peráček, 1989; Kačáni, 
2000), hoci pre zápas sú typické jednoduchšie či zložitejšie reťazce herných činností 
jednotlivca.  
Vzhľadom na to, že podľa nášho usúdenia je podstatne dôležitejší komplexnejší prejav 
jednotlivých herných činností, sme pristúpili k hodnoteniu technickej výkonnosti pomo-
cou kontrolného cvičenia v reťazci herných činností jednotlivca, v ktorom sme merali 
čas potrebný na vykonanie a hodnotili sme kvalitu realizácie vybraných útočných her-
ných činností jednotlivca. 
 
Reťazec pozostáva z nasledujúcich herných činností (Obr. 1): 
1.  Spracovanie lopty do pohybu 
2.  Prihrávanie na presnosť 
3.  Zašľapnuťie 
4.  Vedenie lopty slalomom 
5.  Streľba na bránu.  
 
Popis kontrolného cvičenia: 
Pomôcky: Lopta, kužele, brána (2x3 m), lepiaca páska, meracie pásmo, stopky. 
Hodnotenie: Zaznamenávame čas (s) a počet bodov z dvoch pokusov. 
1 bod: bezchybné prevedenie, 
0 bodov: chybné, nepresné prevedenie 
Maximálne 5, minimálne 0 bodov. 
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Kvalita vybraných herných činností v reťazci: 
1.  Spracovanie lopty - hráč loptu dostane pod kontrolu vo vyznačenom priestore, lopta 

neodskakuje, 2 -3 dotyky 
2.  Prihrávanie na presnosť - prihrávka z vyznačeného priestoru, po zemi, presne do 

vyznačeného priestoru 
3.  Zašľapnutie lopty po vedení - presne na vyznačenej čiare, povolená tolerancia +/- 25 

cm 
4.  Vedenie lopty slalomom - lopta pod kontrolou, neodskakuje, nevráža do kužeľov 
5.  Streľba na bránu - min. z 12 m, lopta vzduchom do brány - gól. 
 
Hodnotenie výsledkov: 
V samotnom kontrolnom cvičení je potrebné zohľadniť, že probandi sa musia snažiť 
vykonať reťazec čo najpresnejšie (získať čo najviac bodov) a čo najrýchlejšie (za čo 
najkratší čas). Pri výsledkoch nie je možné z dvoch pokusov hodnotiť najlepší čas 
a najviac získaných bodov, ale je potrebné zistiť lepší pokus, t.j. najlepší pomer času 
a získaných bodov. 
Pri vyhodnocovaní výsledkov, aj kvôli zjednodušeniu hodnotenia, sme sa rozhodli pre 
odčítanie počtu získaných bodov z potrebného času na realizáciu reťazca. Takto získaná 
bodová hodnota je výsledným ukazovateľom jednotlivých pokusov (čím menej bodov, 
tým lepší pokus). 
Napr. ak proband v pomalšom tempe za 20 s získa plný počet bodov (5), jeho výsledná 
známka je 15 bodov. Ak v rýchlejšom tempe (napr. 15 s) sa mu podarí získať plný počet 
bodov, jeho hodnotenie je lepšie, 10 bodov. 
 
 
Príloha - Využitie hodnotenia v praxi 
Samotné kontrolné cvičenie sme využívali na hodnotenie technickej výkonnosti 
v dvojskupinovom experimente nesúbežnom v čase. V priebehu ročného experimentu 
sme v skupine A vykonali 6 meraní, za ten istý čas v skupine B 4 merania. Štatisticky 
významný rozdiel medzi vstupným a výstupným meraním sme zaznamenali len 
v skupine B (p < 0,05).. V skupine A sme herné činnosti zdokonaľovali najme kom-
plexne v prípravných hrách, bez dôrazu na techniku, v skupine B je to výsledkom väč-
šieho využívania prípravných a herných cvičení na nácvik a zdokonaľovanie HČJ 
a RHČJ s dôrazom hlavne na technickú stránku. 
 
Skupina A (tab.1, tab. 2) 
Celkovo sme ale medzi vstupným a výstupným meraním zaznamenali zlepšenie aj 
v priemernej hodnote (9,59 – 8,85), aj v minimálnej hodnote (najlepší výkon) (7,71 – 
7,25) aj v maximálnej hodnote (najhorší výkon) (11,26 – 10,75) pri podobnom variač-
nom rozpätí (3,55 – 3,50). 
 
Skupina B (tab.3, tab. 2) 
V tomto kontrolnom cvičení sme štatisticky významné zlepšenie zaznamenali, a to me-
dzi vstupným a výstupným meraním (Dt0-Dt3) (p < 0,05). Minimálna hodnota (najlepší 
výkon) sa priebežne zlepšovala (Dt0 – 8,5, Dt3 – 7,3). Maximálna hodnota (najhorší 
výkon) sa zlepšila z 12,1 na 11,6, pričom sa ale zväčšilo variačné rozpätie (Dt0 – 3,6, 
Dt3 – 4,3). 
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Tab. 1 Skupina A – Špeciálna technická výkonnosť v RHČJ 

 Dt0 Dt1 Dt2 Dt3 Dt4 Dt5 
Aritm.pr. 9,59 9,98 10,08 9,84 9,98 8,85 
Smer.od. 1,142 0,904 1,225 1,003 1,108 1,156 
Medián 9,41 10,00 9,91 9,75 10,24 8,75 
Min. 7,71 8,09 8,34 8,28 7,87 7,25 
Max. 11,26 11,31 12,88 12,06 12,25 10,75 
Var.rozp. 3,55 3,22 4,54 3,78 4,38 3,50 
Počet 15 15 17 18 14 15 

 
Tab. 2 Skupina A – Štatistická významnosť rozdielov špeciálnej technickej vý-

konnosti v RHČJ 

Dt0-Dt1 Dt1-Dt2 Dt2-Dt3 Dt3-Dt4 Dt4-Dt5 Dt0-Dt5 
1,037 0,132 0,478 0,665 2,423* 1,494 

    p < 0,05  
 
Kde: Dt0 – Vstupné meranie, Dt1-Dt4 – priebežné merania, Dt5 – výstupné meranie. 
V  kontrolnom cvičení sme zaznamenali štatisticky významné zlepšenie len medzi Dt4-
Dt5 (p<0,05).  
 
 
Tab. 3 Skupina B – Špeciálna technická výkonnosť v RHČJ 

 Dt0 Dt1 Dt2 Dt3 
Aritm.pr. 10,22 9,55 9,91 9,28 
Smer.od. 1,065 0,969 1,217 1,187 
Medián 10,2 9,6 9,9 9,1 
Min. 8,5 8,2 7,3 7,3 
Max. 12,1 11,5 12,1 11,6 
Var.rozp. 3,6 3,3 4,8 4,3 
Počet 14 11 12 15 
 
Tab. 4   Skupina B – Štatistická významnosť rozdielov špeciálnej technickej výkonnosti 

v RHČJ 

Dt0-Dt1 Dt1-Dt2 Dt2-Dt3 Dt0-Dt3 
1,588 0,954 1,562 2,204* 

   p < 0,05 
 
Kde: Dt0 – Vstupné meranie, Dt1,Dt2 – priebežné merania, Dt3 – výstupné meranie. 
 
Záver 
Uvedený reťazec sleduje komplexný prejav technickej výkonnosti vybraných  útočných 
herných činností jednotlivca. Odporúčam aj nadalej hľadať také možnosti hodnotenia, 
ktoré vo väčšej miere rešpektujú zápasové podmienky, rôzne reťazce herných činností. 
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Otázka hodnotenie technickej výkonnosti hráčov na základe obranných herných činností 
jednotlivca v tréningovom procese je komplikovanejšia. Tu sa prikláňame k hodnoteniu 
v herných podmienkach. 
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Otázka hodnotenie technickej výkonnosti hráčov na základe obranných herných činností 
jednotlivca v tréningovom procese je komplikovanejšia. Tu sa prikláňame k hodnoteniu 
v herných podmienkach. 
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Obr. 1 Nákres reťazca herných činností jednotlivca na hodnotenie špeciálnej technickej 
výkonnosti 
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INTERNATIONAL TENNIS  NUMBER (ITN) 
 

Mariana Petrášová 
FTVŠ UK Bratislava 

 
Kľúčové slová: test, hráč, ITN, údery 
 
ITN je celosvetový projekt Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF), do ktorého je 
v súčasnosti zapojených 60 členských krajín sveta, vrátane Slovenska.  
Projekt je zameraný na celosvetovo platné a akceptované zjednotenie hodnotenia (zara-
denia) všeobecnej hráčskej úrovne (nie rankingu) tenistov (hlavne začiatočníkov, po-
kročilých a rekreačných hráčov) do 10 kvalitatívnych úrovní na základe jednotnej me-
todiky (testovacej batérie). Má umožniť: 
 

- zvýšiť počet hráčov tenisu 
- zjednotiť v budúcnosti tenis pod spoločným „ratingovým“ jazykom 
- zvýšiť variabilitu tenisových podujatí 
- zvýšiť možnosť nájsť vhodného partnera protihráča, a tým umocniť zážitok 

z hry. 
 
V konečnej fáze by mal mať každý tenista (výkonnostný aj rekreačný) svoje ITN. 
 
ITN na Slovensku 
Slovenský tenisový zväz ( STZ ) v spolupráci s ITF od mája 2005 začal s realizovaním 
tohto projektu s cieľom umožniť všetkým tenistom otestovať si svoje tenisové zručnosti 
a získať medzinárodne akceptovaný certifikát ITF. 
 
Prečo získať ITN? 

- Nezávislí a licencovaní školitelia STZ ohodnotia na základe celosvetovo unifi-
kovanej testovacej batérie základné tenisové zručnosti (presnosť a silu základ-
ných úderov ako forhend, bekhend, volej, servis a pohyb po dvorci). 

- Získate objektívnu informáciu o úrovni tenisových zručností a ďalší tréning sa 
môže zamerať na ich zlepšenie. Opätovné testovanie po určitom čase dá odpo-
veď na otázky: Zlepšil som sa? O koľko? 

- Na internetovej stránke STZ (www.stz.sk) si môžete nájsť partnera - protihráča 
s primeranou úrovňou vo vašom klube, meste alebo aj v zahraničí. Bude vytvo-
rená a sprístupnená databáza všetkých držiteľov ITN na Slovensku. 

 
ITN sa skladá sa z piatich testov:  

1. dĺžka základných tenisových úderov- forhend, bekhend ( F+B ) 
2. volej 
3. presnosť základných tenisových úderov ( F+B ) 
4. podanie 
5. zbieranie lôpt 
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1. Dĺžka základných tenisových úderov- forhend, bekhend (F+B) (obr.1) 
Cieľ- zahrať loptičku optimálnou silou tak, aby padla čo najbližšie k základnej čiare. 
Počet úderov- hrá sa 10 úderov, (5F a 5B) striedavo. 
Maximálny počet získaných bodov- 80 + 1bod za každý nepokazený úder = 90 bodov. 
Popis testu- test sa začína štyrmi skúšobnými loptičkami. Hráč začína zo stredu dvorca 
hrať forhend a bekhend striedavo 10 lôpt ľubovolným smerom, ale snaží sa hrať čo naj-
dlhšie údery. Keď zahrá hráč loptu do pola najbližšieho k základnej čiare získava 4 bo-
dy, do pola pred ním 3 body a postupne smerom k sieti sa body znižujú na 1bod. Ak 
druhý dopad loptičky padne hneď za základnú čiaru alebo do pola označeného „+ 1 
bod“ k bodom, ktoré získa hráč z prvého dopadu napr. lopta padla do pola „4 body“ sa 
pripočíta 1 bod a hráč získava 5 bodov. Ak druhý dopad loptičky padne do pola „dvoj-
násobok bodov“ alebo za neho k bodom, ktoré získa hráč z prvého dopadu napr. keď 
lopta padla do pola „4 body“ sa pripočítajú body získané z prvého dopadu ( 4+4 ). 
Viď. obr. 1 
Obr.1 
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N- nahrávač              

H 
 
                               
               

                           
        
        
        
        
       
       
       
        
        
        
         1 bod      1 bod   

  
                    
N     

        

  2 body   

1, 
82 
m 

  3 body   

1, 
82 
m 

              4body   

1, 
82 
m  

4, 57 m 4, 87 m 
4, 
57m

                  + 1 bod  
     
   Dvojnásobok  bodov   

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3 
 

 
195

1. Dĺžka základných tenisových úderov- forhend, bekhend (F+B) (obr.1) 
Cieľ- zahrať loptičku optimálnou silou tak, aby padla čo najbližšie k základnej čiare. 
Počet úderov- hrá sa 10 úderov, (5F a 5B) striedavo. 
Maximálny počet získaných bodov- 80 + 1bod za každý nepokazený úder = 90 bodov. 
Popis testu- test sa začína štyrmi skúšobnými loptičkami. Hráč začína zo stredu dvorca 
hrať forhend a bekhend striedavo 10 lôpt ľubovolným smerom, ale snaží sa hrať čo naj-
dlhšie údery. Keď zahrá hráč loptu do pola najbližšieho k základnej čiare získava 4 bo-
dy, do pola pred ním 3 body a postupne smerom k sieti sa body znižujú na 1bod. Ak 
druhý dopad loptičky padne hneď za základnú čiaru alebo do pola označeného „+ 1 
bod“ k bodom, ktoré získa hráč z prvého dopadu napr. lopta padla do pola „4 body“ sa 
pripočíta 1 bod a hráč získava 5 bodov. Ak druhý dopad loptičky padne do pola „dvoj-
násobok bodov“ alebo za neho k bodom, ktoré získa hráč z prvého dopadu napr. keď 
lopta padla do pola „4 body“ sa pripočítajú body získané z prvého dopadu ( 4+4 ). 
Viď. obr. 1 
Obr.1 
H- hráč 
N- nahrávač              

H 
 
                               
               

                           
        
        
        
        
       
       
       
        
        
        
         1 bod      1 bod   

  
                    
N     

        

  2 body   

1, 
82 
m 

  3 body   

1, 
82 
m 

              4body   

1, 
82 
m  

4, 57 m 4, 87 m 
4, 
57m

                  + 1 bod  
     
   Dvojnásobok  bodov   



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 3 
 

 
196

 

2. Volej (obr.2 ) 
Cieľ- zahrať volej optimálnou silou tak, aby padol čo najbližšie k základnej čiare. 
Počet úderov- hrá sa 8 volejov, 4 F a 4 B striedavo. 
Maximálny počet získaných bodov- 64 + 1bod za každý nepokazený úder = 72 bodov. 
Popis testu- test sa začína štyrmi skúšobnými loptičkami. Hráč začína zo stredu čiary 
podania hrať forhend a bekhend volej striedavo 8 lôpt ľubovolným smerom, ale snaží sa 
hrať čo najdlhšie údery. Keď zahrá hráč loptu do pola najbližšieho k základnej čiare 
získava 4 body, do pola pred ním 3 body a postupne smerom k sieti sa body znižujú na 
1 bod. Ak druhý dopad loptičky padne hneď za základnú čiaru alebo do pola označené-
ho „+ 1 bod“ k bodom, ktoré získa hráč z prvého dopadu, napr. lopta padla do pola „4 
body“ sa pripočíta 1 bod a hráč získava 5 bodov. Ak druhý dopad loptičky padne do po-
la „dvojnásobok bodov“ alebo za neho, k bodom, ktoré získa hráč z prvého dopadu 
napr. keď lopta padla do pola „4 body“ sa pripočítajú body získané z prvého dopadu 
(4+4).Viď. obr. 2 
Obr. 2 
H- hráč 
N- nahrávač 
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3. Presnosť základných tenisových úderov (F+B) (obr. 3) 
Cieľ- zahrať loptičky optimálnou silou po čiare a krížom F+B striedavo tak, aby padli 
čo najbližšie k bočnej dvojhrovej čiare. 
Počet úderov- hrá sa 6  úderov po čiare a 6 úderov krížom. 
Maximálny počet získaných bodov- 72 + 1bod za každý nepokazený úder = 84 bodov. 
Popis testu- test sa začína štyrmi skúšobnými loptičkami. Hráč začína zo stredu základ-
nej čiary hrať forhend a bekhend  striedavo po čiare 6 lôpt a snaží sa hrať údery čo naj-
dlhšie a čo najbližšie k dvojhrovej čiare. Keď zahrá hráč loptu za podávaciu čiaru zís-
kava 3 body, do pola pred ním 2 body a do nevyznačeného územia 1 bod. Ak druhý do-
pad loptičky padne hneď za základnú čiaru alebo do pola označeného „+ 1 bod“  
k bodom, ktoré získa hráč z prvého dopadu napr. lopta padla do pola „3 body“ sa pripo-
číta 1 bod a hráč získava 4 body. Ak druhý dopad loptičky padne do pola „dvojnásobok 
bodov“ alebo za neho k bodom, ktoré získa hráč z prvého dopadu, napr. keď lopta padla 
do pola „3 body“ sa pripočítajú body získané z prvého dopadu ( 3+3 ).Viď. obr. 3 
Obr. 3 
H- hráč 
N- nahrávač 
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4. Podanie (obr. 4) 
Cieľ- zahrať podanie optimálnou silou z pravej strany von z dvorca a po čiare ako aj 
z ľavej strany von z dvorca a po čiare. 
Počet úderov- hrajú sa z pravej strany 3  podania von z dvorca a 3 podania po čiare 
a z ľavej strany 3 podania von z dvorca a 3 podania po čiare. 
Maximálny počet získaných bodov- 96 + 1bod za každý nepokazený úder = 108 bodov. 
Popis testu- test sa začína štyrmi skúšobnými loptičkami. Hráč začína podávať 3 lopty 
z pravej strany von z dvorca. Ak zahrá prvé podanie do pola „von z dvorca“ získava 4 
body ak zahrá mimo vyznačeného pola získava 2 body. Ak prvé podanie pokazí zahráva 
hráč druhé podanie (počíta sa to, že je to prvá lopta). Ak zahrá druhé podanie do pola „ 
von z dvorca“ získava 2 body, ak zahrá mimo vyznačeného pola získava 1 bod. Ta-
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5. Zbieranie lôpt (obr. 5) 
Cieľ- pozbierať loptičky ľubovolným spôsobom čo najrýchlejšie. 
Maximálny počet získaných bodov- 76. 
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Po absolvovaní týchto testov sa body zrátajú a vyhodnotia sa podľa tabuľky. 
Ak chcete zistiť aká je vaša úroveň tenisovej trénovanosti, tak sa nechajte otestovať 
a zistíte, ako ste na tom. 
 
 
Literatúra:  

1. MILEY, D.: ITN On Court Assessment, ITF 2004 
 
 
 
INTERNATIONAL TENNIS NUMBER (ITN) 
 
Key words: test, player, ITN, hits 
 
 
 
Abstract 
 
When we finish tests we acount the points and put them in scoring table. If you want to 
know whats your quality of tennis ability, take the test and find out your level. 
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FLORBAL A JEHO ŠPECIFIKÁ 
 

Barbora  Strešková 
Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, Bratislava 

 
Kľúčové slová: florbal, mantinel, bránkovisko, rohový bod 
 
Florbal vznikol vo Švédsku, kde sa táto hra hrávala od polovice 70-tych rokov. Pôvod 
hry sa nedá presne určiť, pretože hry podobné florbalu sa hrávali počas 19. storočia po 
celom svete. Napríklad v Severnej Amerike a Anglicku bol florhokej vytvorený 
z ľadového hokeja, v Austrálii populárny pozemný hokej sa pretransformoval na halový 
hokej. Podstata florbalu sa mohla objavovať vo viacerých rozmanitých formách hier, ale 
to nebol pravý florbal, pokiaľ Švédi nezaložili prvú oficiálnu národnú Florbalovú fede-
ráciu 7. novembra 1981 v Sale (Oksanen – Peltomaki, 2004). 
Oficiálna verzia tejto hry je známa ako halový tímový šport. Podlaha, ktorá sa používa 
môže byť z rôznych materiálov ako drevo, matný umelý povrch. Ihrisko je o trochu väč-
šie ako basketbalové, takmer rovnako veľké ako ihrisko na hádzanú, resp. futsal. Odpo-
rúčaný rozmer ihriska je 40 m na dĺžku a 20 m na šírku. Je ohraničené mantinelom vy-
robeným z plastu alebo dreva 50 cm vysokým so zaoblenými rohmi. Florbal sa môže 
hrať s menšími modifikáciami pravidiel. Najdôležitejším pravidlom, ktoré treba mať 
vždy na pamäti je bezpečnosť  všetkých hráčov. 
Najzákladnejším pravidlom vo florbale je zákaz tvrdého kontaktu s protihráčom, a preto 
môžeme florbal charakterizovať ako bezkontaktnú športovú hru. Z tohto dôvodu je na 
rozdiel od iných „tvrdých“ športov vhodná aj pre dievčatá. Hráva sa v halách s tvrdým 
povrchom so špeciálnou hokejkou a loptičkou. Vďaka emotívnemu obsahu sa florbal 
dostáva i do škôl najmä v Čechách (Majerský, 2003). Na Slovensku sa taktiež stretáva-
me s veľkým záujmom o túto novú hru a učitelia telesnej výchovy ju zaraďujú ako vý-
berové učivo. Vzhľadom k tomu, že školenia trénerov a rozhodcov vo florbale sa usku-
točňujú prevažne v zahraničí, nie sú u nás dostupné kompletné pravidlá hry. Preto ich 
prezentujem touto formou, aby ich osvojenie a  rozhodovanie umožnilo regulérnosť tej-
to novej hry v podmienkach školskej i záujmovej telesnej výchovy. 

PRAVIDLÁ FLORBALU: 
Zápas sa hráva s 3 až 5-timi hráčmi a brankárom v závislosti od veľkosti ihriska. 
Družstvo pozostáva minimálne zo 6 a maximálne z 20 hráčov. 
Hrá sa 3x20 min. čistého hracieho času. 
Ihrisko je ohraničené mantinelom, ktorý je vysoký 50 cm. 
Rozmery brány sú 115 cm x 160 cm. Pred ňou je malé bránkovisko 2,5 m x 1 m, kde 
môže byť iba brankár alebo loptička, ktorú hráč z poľa môže zasiahnuť iba hokejkou 
(hráč môže cez toto územie iba prebehnúť, nemôže  v ňom stáť). 
Veľké bránkovisko je 4 m x 5 m. V tomto území sa môže brankár s loptičkou voľne po-
hybovať. Pri vyhadzovaní loptičky sa však musí časťou tela dotýkať tohto územia, inak 
sa stáva hráčom v poli a porušil by tým pravidlo o hraní rukou (viď nižšie). 
Brankár nesmie držať loptičku dlhšie ako 3 sekundy, a ak hádže loptičku, tá musí do-
padnúť pred stredovú čiaru. 
Ak loptička ide mimo ihriska, druhé družstvo zahráva 1m od miesta, kde loptička opus-
tila ihrisko. Ak loptička vyletí mimo ihriska ponad koncový  mantinel (za bránou), za-
hráva sa z rohového bodu. 
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Florbal vznikol vo Švédsku, kde sa táto hra hrávala od polovice 70-tych rokov. Pôvod 
hry sa nedá presne určiť, pretože hry podobné florbalu sa hrávali počas 19. storočia po 
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to nebol pravý florbal, pokiaľ Švédi nezaložili prvú oficiálnu národnú Florbalovú fede-
ráciu 7. novembra 1981 v Sale (Oksanen – Peltomaki, 2004). 
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prezentujem touto formou, aby ich osvojenie a  rozhodovanie umožnilo regulérnosť tej-
to novej hry v podmienkach školskej i záujmovej telesnej výchovy. 

PRAVIDLÁ FLORBALU: 
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(hráč môže cez toto územie iba prebehnúť, nemôže  v ňom stáť). 
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Pri zahrávaní voľného úderu musí byť obranca vzdialený od loptičky najmenej 3 m vrá-
tane hokejky. 
Do loptičky sa môže kopať, nie však viac ako raz, no nesmie sa tým prihrať spoluhráčo-
vi. 
Loptička sa nesmie hrať rukou ani hlavou. 
Loptička sa môže hrať vo vzduchu iba pod úrovňou kolien. 
Žiadna forma tlačenia, alebo fyzického napádania sa nepripúšťa. 
Hráč nesmie hrať bez hokejky. 
Pri spracovaní loptičky sa nemôže vyskočiť. 
Hráč nesmie loptičku odohrávať, pokiaľ má ruku na podlahe, resp. leží alebo kľačí (jed-
no koleno smie mať na podlahe). 
Voľný úder, alebo 2 min. trest je udelený pri:  

-        - hre vysokou hokejkou 
-        - držaní súperovej hokejky 
-        - odohraní loptičky hlavou resp. rukou 
-        - tlačení 
-        - napadnutí 
-        - hodení hokejky 
-        - bránení v hre 
-        - nedodržaní vzdialenosti pri voľnom údere 

Penalta je nariadená vtedy, ak je hráč faulovaný pri pokuse skórovať v blízkosti brány.  
 
Začať s florbalom nie je finančne náročné, a preto je vhodnou pohybovou aktivitou 
v školskej i záujmovej telesnej výchove, ako i vo voľnom čase. Nevyžaduje si žiadny 
komplexný a nákladný výstroj, dokonca ani na tej najvyššej úrovni. Základom výstroja 
je florbalová hokejka a loptička, ktoré sú ľahké, dobre ovládateľné a jednoducho sa 
s nimi učí, ako i športová obuv a pohodlné športové oblečenie na tréning. Pohyb v hre 
vychádza z behu a môžeme ho porovnať s basketbalom. Podstatou hry je taktiež vysoká 
bezpečnosť, nakoľko nie je dovolený žiaden kontakt. Tým je florbal vhodnou hrou pre 
zmiešané družstvá ale aj pre deti.  
Zápas na medzinárodnej úrovni  je tak ako v iných športových hrách náročný po fyzic-
kej a taktickej stránke. Na tomto poli slovenskí florbalisti zbierajú iba prvé skúsenosti, 
pretože táto hra má na Slovensku krátku históriu. Základom pre rozvoj tohto športu je 
slovenská florbalová liga a veríme, že postupne sa vytvorí systém mestských, okres-
ných, krajských i celoslovenských  súťaží vo všetkých vekových kategóriách tak, ako je 
to v iných športových hrách. Emotívnosť tejto hry, ktorú pozorujeme v záujmovej škol-
skej telesnej výchove k tomu vytvára  východiskovú základňu.  
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Florbalove ihrisko 
 

SPECIFICS OF FLOORBALL 
 
Key words: floorball, barrier, corner point 
 

Resume 
The official version of the game is as an indoor team sport.  Floorball is considered to 
be very similar to ice hockey and field hockey. Normally the game is played with 5 field 
players and a goal keeper on the each of the opposing teams. The amount of the players 
on the field can vary during the game because of penalties. Floorball is easy to start be-
cause it does not require expensive equipment. The nature of the game is also very safe 
because no body contact is allowed. This makes floorball a great game for mixed teams 
and children. 
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Tabuľky k stati Hianik, J.: Hodnotenie herného výkonu družstva v hádzanej  
na str. 77-89. 
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