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ABSTRAKT 
Hodnotenie individuálneho herného výkonu (IHV) v basketbale je v edukačnom 
prostredí telesnej výchovy a športu dôležitou súčasťou práce učiteľa aj trénera. 
V práci prezentujeme metódy hodnotenia IHV v basketbale, ktoré sú založené 
na registrácii a hodnotení kritických prípadov herných činností hráčov. V 
edukačnom prostredí telesnej výchovy sú to kritické prípady - počet bodov, 
získané lopty, doskočené lopty, neúspešná streľba a stratené lopty. V 
edukačnom prostredí športu – počet bodov, neúspešná streľba, asistencia v 
útoku, doskok v útoku, stratené lopty, fauly, doskočené lopty v obrane, 
asistencia v obrane, získané lopty a fauly pri streľbe. Závery práce v edukačnom 
prostredí telesnej výchovy – použitá metóda hodnotenia IHV umožňuje zvýšiť 
objektivitu hodnotenia žiakov; pozitívny efekt malo hodnotenie žiakov  v oblasti 
hernej efektivity aj aktivity; použitú metódu hodnotenia IHV je potrebné overiť 
na väčšom počte žiakov a podrobnejšie analyzovať jej objektivitu. Závery práce 
v edukačnom prostredí športu – použitá metóda hodnotenia IHV umožňuje 
zvýšiť objektivitu hodnotenia hráčov; len čiastočne sme dosiahli rovnocenné 
hodnotenie útočnej aj obrannej fázy hry. 
 
ROZBOR PROBLÉMU 
Hodnotenie individuálneho herného výkonu (IHV) v basketbale je v edukačnom 
prostredí telesnej výchovy a športu dôležitou súčasťou práce učiteľa a trénera. 
Má priamu väzbu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov a učebné osnovy telesnej 
výchovy na  stredných školách. V športe má priamu väzbu na tréningový proces 
vo forme spätnoväzbových informácií.Pri hodnotení IHV sa najčastejšie používa 
pozorovanie a odborné posudzovanie. V príspevku analyzujeme nové prístupy 
k hodnoteniu IHV žiakov v basketbale a hráčov vo vrcholovom basketbale. 
 
V edukačnom prostredí telesnej výchovy sa hodnotenie žiakov na stredných 
školách  v tematickom celku basketbal realizuje v troch základných oblastiach: 
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1. Poznatky (terminológia, pravidlá, rozdelenie a obsah  herných činností, 
organizácia rozcvičenia, organizácia stretnutí v basketbale, zápis 
o stretnutí). 

2. Pohybové zručnosti (streľba na kôš jednou rukou sponad hlavy z miesta, 
streľba na kôš po dvojtakte, dribling so zmenami smeru, prihrávky na 
presnosť). 

3. IHV (komplexné hodnotenie herného výkonu v stretnutí). 
 
Hodnotením IHV v edukačnom prostredí telesnej výchovy sa zaoberali Hecl 
(1995) a Argaj (1997), ktorí uvádzajú niekoľko možností prevažne 
subjektívneho hodnotenia žiakov. 
V edukačnom prostredí športu je hodnotenie IHV v basketbale zložitý problém, 
ktorý od trénera vyžaduje dobrú znalosť basketbalu a nemalé skúsenosti. Süss 
(2003) stručne a výstižne definuje IHV ako jav, ktorý je tvorený všetkými 
interakciami hráča s jeho okolím v priebehu stretnutia. Týchto interakcií je veľa 
a napríklad podľa Dobrého (2000) do nich významne vstupujú aj deformačné 
faktory (vnútorné a vonkajšie).  
IHV je možné chápať ako sumu individuálnych herných činností realizovaných 
v stretnutí. Týchto činností je veľké množstvo a môžeme ich rozdeliť do dvoch 
základných skupín: 

1. Útočné a obranné (útočné – streľba, dribling, prihrávanie a chytanie lopty, 
útočné doskakovanie, uvoľňovanie sa bez lopty; obranné – bránenie hráča 
s loptou, bránenie hráča bez opty, obranné doskakovanie). 

2. Pozitívne a negatívne (pozitívne – úspešná streľba, doskočená lopta, 
asistencia, získaná lopta, blokovaná streľba, prerušenie útoku; negatívne – 
neúspešná streľba, osobná chyba, stratená lopta, chyba v obrane). 

Niektorí autori pri hodnotení IHV registrujú veľký počet  činností (Sroka, 1991) 
30 a iní menší (Stéblo, 1985) 8, Hagedorn (1991) 12. 
Pri hodnotení IHV vychádzame z tézy, že útočná aj obranná fáza hry je 
rovnocenná. Pri analýze metód hodnotenia IHV sme však zistili  veľký rozdiel 
medzi počtom registrovaných útočných a obranných herných činností (tab. 1). 
 
Tabuľka 1 
AUTOR ÚTOČNÉ HČ OBRANNÉ HČ 
Alpheis (1979) 11 3 
Argaj (1995) 9 7 
Argaj (1997) 4 2 
Hagedorn (1991) 9 3 
Hecl (1995) 5 2 
Sroka (1991) 21 4 
Stéblo (1985) 5 2 
Underwood (1985) 8 4 
Válková (1974) 5 2 
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Tento, podľa nášho názoru kľúčový problém sa snaží riešiť Rehák (1999) tak, že 
medzi záporné obranné ukazovatele IHV zaraďuje počet obdržaných bodov v 
obrane. Z daného stavu riešenia uvedeného problému vyplýva zameranie našej 
práce. Jej cieľom je prispieť k objektivizácii hodnotenia IHV hráčov v 
basketbale v edukačnom prostredí telesnej výchovy a športu. 
 

METODIKA 
V edukačnom prostredí športu sme počas sezóny 2005/2006 hodnotili 19 hráčok 
družstva UNI Bratislava, ktoré hralo mimo konkurencie v ÖBL (Österreichische 
Basketball Bundesliga).  
Pri hodnotení IHV sme vychádzali z pozorovania a hodnotenia kritických 
prípadov herných činností hráčov. Pri zostavovaní metódy hodnotenia IHV sme 
vychádzali z piatich základných téz:  

1. Vyberajú sa kritické prípady, ktoré významne prispievajú, alebo 
zabraňujú dosiahnutiu cieľa hry. 

2. Vyberajú sa kritické prípady, ktoré sa pravidelne vyskytujú v priebehu 
stretnutia. 

3. Vyberajú sa kritické prípady tak, aby bola rovnomerne zastúpená útočná 
aj obranná fáza hry. 

4. Kritickým  prípadom sa určuje index významnosti tak, aby zodpovedal 
modelovým charakteristikám jednotlivých vekových a výkonnostných 
kategórií. 

5. Výsledná hodnota IHV (herná produktivita) sa vyjadruje v absolútnych 
hodnotách (neberie sa do úvahy počet odohraných minút).  

Pri zostavovaní metódy hodnotenia IHV sme nadviazali na práce Argaja (1995) 
a Underwooda (1985), ktoré sme aktualizovali a inovovali. Predtým používané 
kritické prípady sme doplnili o asistenciu v obrane. Definujeme ju ako aktívnu 
obrannú činnosť hráča, ktorá má za následok  zisk lopty pre spoluhráča. 
Zostavená metóda hodnotenia IHV používa 10 kritických prípadov s rozdielnym 
indexom významnosti (tab. 2). 
 

Tabuľka 2 
KRITICKÉ PRÍPADY INDEX VÝZNAMNOSTI
Počet bodov +1 
Neúspešný strelecký pokus -0,5 
Asistencia v útoku +0,7 
Doskočená lopta v útoku +1 
Stratená lopta -1 
Faul -0,5 
Doskočená lopta v obrane +1 
Asistencia v obrane +0,7 
Získaná lopta +1 
Faul pri streľbe -1 
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4. Kritickým  prípadom sa určuje index významnosti tak, aby zodpovedal 
modelovým charakteristikám jednotlivých vekových a výkonnostných 
kategórií. 

5. Výsledná hodnota IHV (herná produktivita) sa vyjadruje v absolútnych 
hodnotách (neberie sa do úvahy počet odohraných minút).  

Pri zostavovaní metódy hodnotenia IHV sme nadviazali na práce Argaja (1995) 
a Underwooda (1985), ktoré sme aktualizovali a inovovali. Predtým používané 
kritické prípady sme doplnili o asistenciu v obrane. Definujeme ju ako aktívnu 
obrannú činnosť hráča, ktorá má za následok  zisk lopty pre spoluhráča. 
Zostavená metóda hodnotenia IHV používa 10 kritických prípadov s rozdielnym 
indexom významnosti (tab. 2). 
 

Tabuľka 2 
KRITICKÉ PRÍPADY INDEX VÝZNAMNOSTI
Počet bodov +1 
Neúspešný strelecký pokus -0,5 
Asistencia v útoku +0,7 
Doskočená lopta v útoku +1 
Stratená lopta -1 
Faul -0,5 
Doskočená lopta v obrane +1 
Asistencia v obrane +0,7 
Získaná lopta +1 
Faul pri streľbe -1 
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Na zaznamenávanie kritických prípadov sme používali formulár, v ktorom má 
každý hráč samostatné záznamové pole. Pozorovanie realizoval zaškolený 
študent špecializácie basketbal na FTVŠ UK Bratislava.  
V edukačnom prostredí telesnej výchovy sme overovali metódu hodnotenia IHV 
žiakov v basketbale na  gymnáziu počas školského roka 2004/2005 a hodnotili 
sme 36 žiakov v troch triedach. Každého hráča sme hodnotili trikrát a len vtedy, 
keď hral 10 minút. Použili sme inovovanú metódu hodnotenia IHV. 
Táto metóda je  založená na pozorovaní vybraných herných činností (kritických 
prípadov) a ich hodnotení. V tejto metóde sa hodnotí efektivita (rozdiel medzi 
počtom kladných a záporných kritických prípadov) a aktivita (celkový počet 
kritických prípadov) žiakov v hre, čo umožňuje učiteľom presnejšie hodnotiť ich 
IHV a objektívnejšie  ich klasifikovať v tematickom celku basketbal. 
Pri hodnotení IHV sa pozorujú a zaznamenávajú kritické prípady herných 
činností hráčov (tie činnosti ktoré výrazne prispievajú alebo zabraňujú 
dosiahnutiu cieľa hry): 

1. kladné (počet bodov, počet získaných lôpt a počet doskočených lôpt) 
2. záporné (počet neúspešných streleckých pokusov, počet stratených lôpt) 

 
Príklad postupu pri hodnotení IHV: 

1. Hráčov rozdelíme do dvoch pätíc s približne rovnakou výkonnosťou. 
2. Družstvá hrajú 10 až 15 minút. 
3. Počas hry zaznamenávame jednotlivým hráčom do zápisu kladné a 

záporné kritické prípady. Túto úlohu plnia po zaškolení žiaci. Sporné 
kritické prípady určuje učiteľ. 

 
Hodnotenie hernej efektivity: 

1. Spočítame počet bodov za kladné kritické prípady (hráč J. A.  dosiahol 7 
bodov, získal 2 lopty a doskočil 3 lopty – spolu 12 bodov). 

2. Spočítame počet bodov za záporné kritické prípady (hráč J. A. mal 4 
neúspešné strelecké pokusy a stratil 3 lopty – spolu 7 záporných bodov). 

3. Určíme výslednú hodnotu efektivity IHV ako rozdiel kladných 
a záporných bodov – hráč  J. A. dosiahol 5 kladných bodov. 

4. Takto vyhodnotíme údaje všetkých pozorovaných hráčov a podľa počtu 
získaných bodov zostavíme  poradie v tomto ukazovateli IHV – od 
najefektívnejšieho po najmenej efektívneho. 

 
Hodnotenie hernej aktivity: 

1. Spočítame počet bodov za kladné a záporné kritické prípady (hráč J. A. 
dosiahol 7 bodov, získal 2 lopty, doskočil 3 lopty, neúspešne vystrelil 4 
krát, stratil 3 lopty – spolu 19 bodov). 

2. Takto vyhodnotíme údaje všetkých pozorovaných hráčov. 
3. Zostavíme poradie hráčov v tomto ukazovateli IHV – od najaktívnejšieho 

po najpasívnejšieho (tab. 3). 
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Tabuľka 3 
HRÁ
Č 

Počet 
bodo

v 

Získan
é 

lopty 

Doskočen
é 

lopty 

Neúspešn
á 

streľba 

Straten
é 

lopty 

EFEKTIVIT
A 

(PORADIE) 

AKTIVITA
(PORADIE

) 
J.A. 7 2 3 4 3 +5 

(1. – 2.) 
19 
(1.) 

M.A. 5 1 2 1 2 +5 
(1. – 2.) 

11 
(4.) 

M.Č. 1 0 1 2 1 -1 
(6.-7.) 

5 
(7.) 

J.Č. 0 1 0 3 2 -4 
(9.) 

6 
(6.) 

F.M. 2 0 1 6 3 -6 
(10.) 

12 
(3.) 

M.M. 1 1 0 2 0 0 
(4.-5.) 

4 
(8.) 

P.M. 0 0 1 0 1 0 
(4.-5.) 

2 
(9.-10.) 

I.N. 2 0 2 4 1 -1 
(6.-7.) 

9 
(5.) 

P.S. 3 1 3 6 0 +1 
(3.) 

13 
(2.) 

Š.G. 0 0 0 1 1 -2 
(8.) 

2 
(9.-10.) 

 
 
Celkové hodnotenie IHV: 

1. Vyhodnotíme hráčov z hľadiska hernej efektivity. Tu ide o kladný, alebo 
záporný podiel na tvorbe herného výkonu družstva. V tomto ukazovateli 
IHV boli najlepší hráči J. A. a M. A., ktorí dosiahli + 5 bodov a najslabší 
bol hráč F. M., ktorý mal – 6 bodov.   

2. Vyhodnotíme hráčov z hľadiska hernej aktivity. Tu ide o to, ako často sa  
zapájajú do hry, čo považujeme  rovnako dôležité ako hernú efektivitu. V 
tomto ukazovateli IHV bol najlepší hráč J. A. , ktorý dosiahol frekvenciu 
19 kritických prípadov a najslabší boli hráči P. M. a Š. G. s 2 kritickými 
prípadmi.  Aktívny bol aj hráč F. M., ktorý bol v hernej efektivite 
najslabší. 

3. Vyhodnotíme hráčov v oblasti plnenia požiadaviek učiteľa na ich IHV. Tu 
ide o ich participáciu na hernom výkone družstva. Požiadavky najlepšie 
plnil hráč M. A., vždy po prihrávke sa snažil splniť úlohu – kombináciu 
hoď a bež. 

 
Tento spôsob hodnotenia IHV žiakov má predovšetkým motivačnú funkciu. 
Žiaci sa snažia získať čo najviac kladných bodov (herná efektivita) a snažia sa 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 5 
 

 9

Tabuľka 3 
HRÁ
Č 

Počet 
bodo

v 

Získan
é 

lopty 

Doskočen
é 

lopty 

Neúspešn
á 

streľba 

Straten
é 

lopty 

EFEKTIVIT
A 

(PORADIE) 

AKTIVITA
(PORADIE

) 
J.A. 7 2 3 4 3 +5 

(1. – 2.) 
19 
(1.) 

M.A. 5 1 2 1 2 +5 
(1. – 2.) 

11 
(4.) 

M.Č. 1 0 1 2 1 -1 
(6.-7.) 

5 
(7.) 

J.Č. 0 1 0 3 2 -4 
(9.) 

6 
(6.) 

F.M. 2 0 1 6 3 -6 
(10.) 

12 
(3.) 

M.M. 1 1 0 2 0 0 
(4.-5.) 

4 
(8.) 

P.M. 0 0 1 0 1 0 
(4.-5.) 

2 
(9.-10.) 

I.N. 2 0 2 4 1 -1 
(6.-7.) 

9 
(5.) 

P.S. 3 1 3 6 0 +1 
(3.) 

13 
(2.) 

Š.G. 0 0 0 1 1 -2 
(8.) 

2 
(9.-10.) 

 
 
Celkové hodnotenie IHV: 

1. Vyhodnotíme hráčov z hľadiska hernej efektivity. Tu ide o kladný, alebo 
záporný podiel na tvorbe herného výkonu družstva. V tomto ukazovateli 
IHV boli najlepší hráči J. A. a M. A., ktorí dosiahli + 5 bodov a najslabší 
bol hráč F. M., ktorý mal – 6 bodov.   

2. Vyhodnotíme hráčov z hľadiska hernej aktivity. Tu ide o to, ako často sa  
zapájajú do hry, čo považujeme  rovnako dôležité ako hernú efektivitu. V 
tomto ukazovateli IHV bol najlepší hráč J. A. , ktorý dosiahol frekvenciu 
19 kritických prípadov a najslabší boli hráči P. M. a Š. G. s 2 kritickými 
prípadmi.  Aktívny bol aj hráč F. M., ktorý bol v hernej efektivite 
najslabší. 

3. Vyhodnotíme hráčov v oblasti plnenia požiadaviek učiteľa na ich IHV. Tu 
ide o ich participáciu na hernom výkone družstva. Požiadavky najlepšie 
plnil hráč M. A., vždy po prihrávke sa snažil splniť úlohu – kombináciu 
hoď a bež. 

 
Tento spôsob hodnotenia IHV žiakov má predovšetkým motivačnú funkciu. 
Žiaci sa snažia získať čo najviac kladných bodov (herná efektivita) a snažia sa 
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aktívne zapájať do hry (herná aktivita). Zistené údaje umožňujú učiteľovi 
objektívnejšie posudzovať herný výkon žiakov.   
 
VÝSLEDKY 
V edukačnom prostredí športu sme zostavovali hodnotenie hráčok v troch 
oblastiach: 

1. Herná štatistika hráčok  
2. Hodnotenie IHV hráčok (tab. 4). 
3. Zmeny hernej výkonnosti hráčok v priebehu sezóny. 
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Σ IH

V
 

Zambova 7 (+7) 12 (-6) 1 (+0,7) 2 (+2) 2 (-2) 1 (-0,5) 2 (+2) 2 (+1,4) 4 (+4) 1 (-1) +7,6 
Polakova 8 (+8) 7 (-3,5) 1 (+0,7) 1 (+1) 5 (-5) 2 (-1) 1 (+1) 1 (+0,7) 3 (+3) 2 (-2) +2,9 
Lukacovicova 22 

(+22) 
15 (-7,5) 0 11 (+11) 4 (-4) 3 (-1,5) 7 (+7) 2 (+1,4) 0 1 (-1) +27,4 

Minarova 2 (+2) 4 (-2) 0 1 (+1) 0 0 0 1 (+0,7) 0 0 +1,7 
Cserhelyiova 2 (+2) 2 (-1) 1 (+0,7) 0 4 (-4) 5 (-2,5) 5 (+5) 2 (+1,4) 2 (+2) 1 (-1) +2,6 
Daumova 0 3 (-1,5) 0 0 1 (-1) 2 (-1) 3 (+3) 0 0 0 -0,5 
Hlucha 8 (+8) 10 (-5) 4 (+2,8) 0 4 (-4) 5 (-2,5) 1 (+1) 2 (+1,4) 3 (+3) 0 +4,7 
Jancurova 14 

(+14) 
4 (-2) 0 6 (+6) 5 (-5) 4 (-2) 11 (+11) 0 3 (+3) 3 (-3) +22 

 
Zmeny hernej výkonnosti hráčok sme vyhodnocovali: 
• V ukazovateľoch hernej štatistiky (úspešnosť streľby, doskakovanie, atď.). 
• V celkovej hodnote IHV. 
 
Závery môžeme zhrnúť do bodov: 

1. Použitá metóda hodnotenia IHV zvýšila objektivitu hodnotenia hráčok. 
2. Len čiastočne sme dosiahli rovnocenné hodnotenie IHV v útočnej a 

obrannej fáze hry, preferovaná zostala útočná fáza hry. 
3. Výsledky hodnotenia poskytli významné spätnoväzbové informácie k 

úpravám tréningového procesu.   
 
V edukačnom prostredí telesnej výchovy  sme získali hodnotenie 32 žiakov. 
Vyhodnotili sme dosiahnutú priemernú hodnotu hernej efektivity (+ 0,42) a 
hernej aktivity (7, 62) na jedného hráča. Ďalej sme vyhodnocovali názory žiakov 
na objektivitu použitej metódy hodnotenia IHV s využitím grafickej 
posudzovacej škály. Za objektívnu ju považovalo 65 %, za neobjektívnu 5 % 
žiakov a 30 %  sa vyjadrilo neutrálne. 
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Závery môžeme zhrnúť do bodov: 
1. Metóda hodnotenia IHV  v basketbale umožňuje zvýšiť objektivitu 

hodnotenia žiakov v tematickom celku basketbal.  
2. Hodnotenie hernej aktivity je dôležitou súčasťou hodnotenia IHV. 
3. Metódu hodnotenia IHV je potrebné overiť na väčšom počte žiakov, 

porovnať rôzne vekové a výkonnostné kategórie žiakov a ďalej 
analyzovať jej objektívnosť.  
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hodnotenia žiakov v tematickom celku basketbal.  
2. Hodnotenie hernej aktivity je dôležitou súčasťou hodnotenia IHV. 
3. Metódu hodnotenia IHV je potrebné overiť na väčšom počte žiakov, 

porovnať rôzne vekové a výkonnostné kategórie žiakov a ďalej 
analyzovať jej objektívnosť.  
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ABSTRACT 
 
The evaluation of individual performance in basketball in the area of 
physical education and sports 
 
The evaluation of individual game activities in basketball in the area of  physical 
education and sports is an important aspect of the work of a teacher and a coach. 
We analyze the ways of evaluation of individual perfomance in basketball, 
which are based upon the registration and evaluation of critical cases of 
individual player´s  game activities. 
They are in the area of physical education: points, steals, rebounding, missed 
shots and lost balls. Points, missed shots, assists, offensive rebounds, lost balls, 
fouls, defensive rebounding, assists in defense, steals and fouls on shooter are 
taken into consideration in the area of sport. 
Conclusions in the area of physical education: used method of evaluation of 
individual performance in basketball enables to evaluate the pupils better tha 
others. Its possitive effect reflected on the game effectivity and activity. It is 
need: to verify the way of evaluation of the basketball game performance with 
the higher number of pupils and to analyse the method more particularly. 
Conclusions in the area of sport: used method enables the evaluation better than 
others. We have reached the evaluation balance of activities in offense and in 
defense partialy only. 
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Abstrakt 
Jednou zo základných herných činností, ktorú musí basketbalista dokonale ovlá-
dať, a to i v najvyššej rýchlosti, je dribling. 
V práci sme sa venovali problematike efektivity rozvoja rýchlostných schopnos-
tí s použitím špecifických prostriedkov a ich utilizáciou v akceleračnom behu 
s driblingom v súbore basketbalistov vo veku 10-11 rokov. 
V období máj 2005 – marec 2006 sme efektivitu tréningového procesu posudzo-
vali pomocou testov 20 m z polovysokého štartu a 20 m s driblingom z polovy-
sokého štartu. 
V sledovanom období sme nezaznamenali významné zlepšenie v teste na 20 m 
z polovysokého štartu, avšak v teste na 20 m z polovysokého štartu s driblingom 
sme zaznamenali zlepšenie na 5% hladine štatistickej významnosti. 
Na základe výsledkov môžeme trénerom odporučiť používanie špecifických 
prostriedkov v tréningu rýchlostných schopností. 
 
Vstup do problematiky 
V dlhodobej športovej príprave sa snažíme vplývať na športovca, ako nositeľa 
športového výkonu  tak, aby na základe vrodených dispozícií mal možnosť roz-
vinúť všetky funkcie organizmu a formovať svoju osobnosť, aby postupne do-
siahol potrebnú úroveň pripravenosti na dosahovanie relatívne alebo absolútne 
maximálnych športových výkonov v optimálnom veku. Efektívne formovanie 
celkovej pripravenosti vyžaduje v prvom rade spoznanie podstaty športového 
výkonu, jeho štruktúry a jej vývinu (genézy) v dlhodobom procese športovej 
prípravy (Zapletalová, 1985). Z toho vyplýva, že pri tvorbe kondičných progra-
mov sa orientujeme predovšetkým na rozvoj pohybových schopností (kondič-
ných a koordinačných) a športových zručností, ktoré zohrávajú pri dosahovaní 
vrcholných výkonov v danom športe rozhodujúcu úlohu. 
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Všetky sledované atribúty sa vzťahujú aj k populárnej hre basketbal. Jednou zo 
základných herných činností, ktorú musí basketbalista dokonale ovládať, a to 
nielen na mieste, ale aj v najvyššej rýchlosti je vedenie lopty – dribling (Rehák, 
1999). Táto herná zručnosť sa osvojuje v športovom tréningu už v základnej e-
tape športovej prípravy rôznymi prípravnými cvičeniami na mieste, v pohybe, so 
zmenami smeru a pod. Vo výskumnej práci sme sa pokúsili hodnotiť efektivitu 
rozvoja rýchlostných schopností špecifickými prostriedkami a ich utilizáciu do 
šprintérskeho behu s driblingom na vzorke 10 – 11-ročných basketbalistov. Kva-
litatívna úroveň bežeckej rýchlosti tvorí elementárny základ a nevyhnutný pred-
poklad na dosahovanie vysokej športovej výkonnosti. Bežecká rýchlosť a jej 
maximálna úroveň je potenciálom jedinca, bez ktorého sa športovec nemôže 
uplatniť v športoch, kde sú rýchlostné schopnosti limitujúcim faktorom športo-
vej výkonnosti. V športoch a disciplínach, kde sa bežecká rýchlosť prejavuje 
sprostredkovane cez iné, komplexnejšie faktory je kompenzácia jej nižšej úrov-
ne síce možná, ale vždy problematická aj to iba do určitej, obmedzenej miery 
(Sedláček, 1992).  
Uvedomujeme si obťažnosť, ale aj aktuálnosť tejto problematiky, pretože 
v tomto vekovom období spolupôsobí pri rozvoji pohybových schopností 
a osvojovaní si zručností veľa faktorov, ktoré sa vždy v plnom rozsahu nepodarí 
trénerovi postihnúť.   
 

Cieľ 
Cieľom práce je posúdiť efektivitu rozvoja rýchlostných schopností špecifický-
mi prostriedkami a ich utilizáciu v akceleračnom behu s loptou na vzorke 10 – 
11-ročných basketbalistov. 
 

Hypotézy 
H1: predpokladáme, že v súbore nedôjde u všetkých basketbalistov k zlepšeniu 
výkonnosti v behu na 20 m akceleračne. 
H2: predpokladáme zlepšenie výkonnosti  všetkých probandov v akceleračnom 
behu na 20 m s driblingom. 
 

Úlohy 
1. Uskutočniť vstupné meranie a testovanie. 
2. Zostaviť výber špecifických prostriedkov zameraný na splnenie cieľa. 
3. Realizovať výstupné meranie telesných parametrov a testovanie pohybo-

vých schopností.  
 

Metodika 
Na začiatku experimentu bola početnosť súboru mladých basketbalistov vyššia, 
avšak z rôznych dôvodov (zranenia, choroby, zanechanie športovej činnosti) sa 
zúžila sledovaná vzorka len na 7 basketbalistov. Väčšina sledovaných hráčov už 
prešla druhým resp. tretím rokom základnej športovej prípravy, presný počet 
rokov  každého jednotlivca uvádzame v tab.1. Dvaja zo súboru odohrali v sezó-
ne 2005 / 2006 niekoľko zápasov v minibasketbalovej lige. Vstupné meranie 
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a testovanie sme vykonali v máji 2005, výstupné v marci 2006 tj. po 10-ti me-
siacoch. V sledovanom období sa tréningy uskutočňovali na ZŠ A. Dubčeka na 
Dlhých Dieloch trikrát týždeňne po dobu 1,5 hod. Tréningový proces bol zame-
raný na všestrannú pohybovú prípravu, kde prevládali pohybové a športové hry 
s loptou v prípravnej a záverečnej časti tréningovej jednotky. V hlavnej časti sa 
realizovali cvičenia na rozvoj reakčnej schopnosti (vyhodenie lopty a jej čo 
možno najrýchlejšie chytenie po odraze od zeme; ruky za chrbtom a chytenie 
lopty, ktorú púšťa spoluhráč z predpaženia, pred dopadom na zem; štarty 
z rôznych polôh na zvukový alebo zrakový podnet padajúcej lopty, často spoje-
né so súbojom dvojíc alebo trojíc o túto loptu), akceleračnej schopnosti s loptou 
aj bez lopty (rôzne štafetové behy), veľa ballhandlingových cvičení s jednou 
i dvomi loptami. V tejto sezóne sme sa zamerali vo väčšej miere na osvojenie si 
techniky driblingu na mieste, v pohybe, so zmenami smeru.   V tab. 1 hodnotíme 
a uvádzame rok narodenia, telesnú výšku, 20 m akceleračný beh z polovysokého 
štartu, 20 m akceleračný beh s driblingom z polovysokého štartu. Probandi beža-
li každý test 2x, lepší výsledok sme započítali. Pri oboch testoch sme časy mera-
li pomocou fotobuniek.  
Na spracovanie a vyhodnotenie zistených údajov sme použili základné štatistic-
ké charakteristiky medián, minimum, maximum, variačné rozpätie, neparamet-
rický Wilcoxonov T – test. Štatistickú významnosť súvislostí posudzujeme na 1 
% a 5 % hladine štatistickej pravdepodobnosti. Dosiahnuté výsledky podrobu-
jeme vecne logickému zhodnoteniu získaných údajov, na základe ktorých for-
mulujeme poznatky a  závery výskumného sledovania. 
 

Výsledky a diskusia 
V etape základného športového tréningu (8 – 12 rokov) prevažuje všestranný 
rozvoj kondičných schopností. Podľa Kampmillera (1991) pre túto vekovú kate-
góriu sa pohybuje podiel všeobecnej prípravy  od 85 – 70 % ku špeciálnej 
7%.V tomto období  musí tréner venovať dostatočnú pozornosť rozvoju tých 
pohybových schopností, ktoré patria k limitujúcim faktorom športového výkonu. 
Medzi základné priority v tomto vekovom období začleňujeme aj rýchlostné 
schopnosti, konkrétne akceleračnú schopnosť. Výsledky v teste napovedajú 
trénerovi podľa autorov Kampmillera a Koštiala (1987) o schopnosti 
k maximálne rýchlemu začiatku pohybu (čiže  akceleračný predpoklad potrebný 
k dosiahnutiu maximálnej rýchlosti, za čo najkratší čas, zo stavu relatívneho 
pokoja). V našom výskume hodnotíme úroveň akceleračnej schopnosti mladých 
basketbalistov na vzdialenosti 20 m z polovysokého štartu. Túto vzdialenosť 
sme si vybrali zámerne, pretože sa tento hodnotený úsek takmer približuje celej 
dĺžke basketbalového ihriska tj. 28 m. 
V sledovanom 10-mesačnom období zameranom na rozvoj rýchlostných schop-
ností špecifickými basketbalovými prostriedkami, nedošlo u všetkých proban-
dov k zvýšeniu výkonnosti (tab.1), potvrdenie H1.  Medián výkonnosti družstva 
pri vstupnom testovaní z 3,72 s sa  zhoršil  na 3,82 s, avšak s miernym zlepše-
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V sledovanom 10-mesačnom období zameranom na rozvoj rýchlostných schop-
ností špecifickými basketbalovými prostriedkami, nedošlo u všetkých proban-
dov k zvýšeniu výkonnosti (tab.1), potvrdenie H1.  Medián výkonnosti družstva 
pri vstupnom testovaní z 3,72 s sa  zhoršil  na 3,82 s, avšak s miernym zlepše-
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a testovanie sme vykonali v máji 2005, výstupné v marci 2006 tj. po 10-ti me-
siacoch. V sledovanom období sa tréningy uskutočňovali na ZŠ A. Dubčeka na 
Dlhých Dieloch trikrát týždeňne po dobu 1,5 hod. Tréningový proces bol zame-
raný na všestrannú pohybovú prípravu, kde prevládali pohybové a športové hry 
s loptou v prípravnej a záverečnej časti tréningovej jednotky. V hlavnej časti sa 
realizovali cvičenia na rozvoj reakčnej schopnosti (vyhodenie lopty a jej čo 
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lopty, ktorú púšťa spoluhráč z predpaženia, pred dopadom na zem; štarty 
z rôznych polôh na zvukový alebo zrakový podnet padajúcej lopty, často spoje-
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i dvomi loptami. V tejto sezóne sme sa zamerali vo väčšej miere na osvojenie si 
techniky driblingu na mieste, v pohybe, so zmenami smeru.   V tab. 1 hodnotíme 
a uvádzame rok narodenia, telesnú výšku, 20 m akceleračný beh z polovysokého 
štartu, 20 m akceleračný beh s driblingom z polovysokého štartu. Probandi beža-
li každý test 2x, lepší výsledok sme započítali. Pri oboch testoch sme časy mera-
li pomocou fotobuniek.  
Na spracovanie a vyhodnotenie zistených údajov sme použili základné štatistic-
ké charakteristiky medián, minimum, maximum, variačné rozpätie, neparamet-
rický Wilcoxonov T – test. Štatistickú významnosť súvislostí posudzujeme na 1 
% a 5 % hladine štatistickej pravdepodobnosti. Dosiahnuté výsledky podrobu-
jeme vecne logickému zhodnoteniu získaných údajov, na základe ktorých for-
mulujeme poznatky a  závery výskumného sledovania. 
 

Výsledky a diskusia 
V etape základného športového tréningu (8 – 12 rokov) prevažuje všestranný 
rozvoj kondičných schopností. Podľa Kampmillera (1991) pre túto vekovú kate-
góriu sa pohybuje podiel všeobecnej prípravy  od 85 – 70 % ku špeciálnej 
7%.V tomto období  musí tréner venovať dostatočnú pozornosť rozvoju tých 
pohybových schopností, ktoré patria k limitujúcim faktorom športového výkonu. 
Medzi základné priority v tomto vekovom období začleňujeme aj rýchlostné 
schopnosti, konkrétne akceleračnú schopnosť. Výsledky v teste napovedajú 
trénerovi podľa autorov Kampmillera a Koštiala (1987) o schopnosti 
k maximálne rýchlemu začiatku pohybu (čiže  akceleračný predpoklad potrebný 
k dosiahnutiu maximálnej rýchlosti, za čo najkratší čas, zo stavu relatívneho 
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ním variačného rozpätia z 0, 70 s na 0,63 s. Aj keď sme nezistili štatisticky výz-
namnú zmenu v úrovni akceleračnej schopnosti mladých basketbalistov, z nášho 
pohľadu je výkonnosť sledovaných basketbalistov na primeranej úrovni. Pri 
hodnotení úrovne akceleračnej schopnosti vychádzame  z  noriem  zahraničných 
autorov, pretože v domácej literatúre sme podobné hodnotenie nenašli. Autori 
Karalejič – Jakovljevič (1998) uvádzajú pre 12-ročnú vekovú kategóriu priemer 
výkonnosti 3,77 s (min. 3,31 s a max. 4,32 s ) a Brilj (1988)  pre 10-ročných 
4,48 s a 4,16 s pre 12-ročných. Pri porovnaní variačného rozpätia  sledovaného 
súboru 3, 48 – 4,11 s s uvedenými hodnotami, môžeme konštatovať, že mladí 
basketbalisti plnia rýchlostné kritériá v akceleračnom behu. Pri rozvoji rýchlost-
ných schopností je potrebné zohľadniť vo veľkej miere ich genetickú podmiene-
nosť a len čiastočné ovplyvnenie progresívnou športovou prípravou. V tejto ve-
kovej kategórii  musíme aj diferencovane pristupovať k hodnoteniu rýchlostných 
schopností z hľadiska somatických ukazovateľov. Potvrdili sme výsledky Rozi-
ma (2001), ktorý preukázal u žiakov 4. ročníka ZŠ  signifikantné vzťahy medzi  
telesnou výškou a výkonmi v behu na 20 m z vysokého štartu. V praxi to zna-
mená, že zvýšený  nárast telesnej výšky môže u niektorých jednotlivcov zapríči-
niť zhoršenie kinematických ukazovateľov bežeckého kroku (čas opory, frek-
vencia bežeckého kroku). Ďalším faktorom pri hodnotení rýchlostných schop-
ností je aj ich východisková úroveň, z  vyššej výkonnosti sú prírastky získané 
relatívne ťažšie ako z nižšej. V budúcnosti bude  potrebné realizovať rozvoj 
rýchlostných schopností aj nešpecifickými prostriedkami a zamerať sa aj na roz-
voj frekvenčnej schopnosti, ktorá patrí k limitujúcej schopnosti rýchlostných 
schopností. 
Z obsahu štruktúry basketbalu vyplýva požiadavka transformácie efektívnej 
šprintérskej schopnosti a špeciálnej technickej zručnosti do novej kvality. 
V našom prípade to znamená spojenie rýchlostnej (akceleračnej) schopnosti s 
osvojenou si zručnosťou dribling. Z týchto dôvodov sme sa snažili zistiť efekti-
vitu rozvoja rýchlostných schopností špecifickými prostriedkami a ich utilizáciu 
v akceleračnom behu s loptou. Výsledky nášho sledovaného súboru máme  
možnosť porovnať len s normami  zahraničných autorov Karalejič – Jakovljevič 
(1998) pre 12-ročných chlapcov. Autori uvádzajú pre beh na 20 m z polovyso-
kého štartu priemer výkonnosti  4,09 s s  variačným rozpätím 3, 28 s – 5,05 s. 
Náš sledovaný súbor sa zlepšil z mediánu 4,55 s na 4,36 s za sledované obdobie. 
Pri  porovnaní prírastkov výkonnosti u jednotlivcov zisťujeme široké variačné 
rozpätie zlepšenia od 0,09 s až po 1,07 s v akceleračnom behu. Môžeme tu vy-
zdvihnúť rýchlostne disponovaného T.C. s časom na 20 m akceleračne 3,48 
s a s driblingom len 3,82 s. V odbornej literatúre sme nenašli hodnotu efektivity 
osvojenia si zručnosti, ako je to v niektorých druhoch športu napr. behy cez pre-
kážky v atletike. V celku môžeme povedať, že prostriedky využívané v trénin-
govom procese zameranom na osvojenie si zručnosti driblingu potvrdili svoje 
opodstatnenie, čoho dôkazom je zlepšenie na 5 % hladine štatistickej výz-
namnosti v teste na 20 m s driblingom z polovysokého štartu. Pri hodnotení e-
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fektivity súboru musíme však pristupovať  aj k individuálnemu hodnoteniu 
z hľadiska východiskovej  úrovne šprintérskej rýchlosti a ich zmene za sledova-
né obdobie, somatickým ukazovateľom a ich prírastkom,  a pod. Takéto indivi-
duálne sledovanie podľa Lacza (2006) je prínosom v tom, že jedinci, ktorí dis-
ponujú prirodzenou bežeckou rýchlosťou a dobrou úrovňou osvojených si zruč-
ností, môžu absolvovať program, ktorý im zabezpečí dosiahnutie intraindividu-
álnych cieľov v rámci nasledujúcich rokov športovej prípravy. 
 

Závery 
Z dosiahnutých výsledkov je zrejmé, že zaraďovanie špecifických tréningových 
podnetov do tréningu rýchlostných schopností mladých basketbalistov má svoje 
opodstatnenie, avšak daná problematika si vyžaduje dôkladnejšie skúmanie 
a testovanie. Jeden z autorov sa tejto problematike venuje vo svojej dizertačnej 
práci a až výsledky porovnané s kontrolnou skupinou a sledované počas dlhšie-
ho časového obdobia nás môžu opodstatňovať k zovšeobecneniu odporúčaní pre 
prax. Avšak pravdepodobne bude nutná kombinácia špecifických a nešpecific-
kých prostriedkov, keďže došlo k stagnácii v behu na 20 m bez driblingu 
a nájdenie najvhodnejšej proporcionality daných podnetov v tréningovom proce-
se. 
 

Tabuľka 1  Základné charakteristiky súboru a vyhodnotenie výsledkov 
 

Telesná výš-
ka 20 m letmo 20 m dribling

Meno Rok 
nar. 

Rok 
šport. 

prí-
pravy Vstup Výstup Vstup

Vý-
stup Vstup Výstup

M. S. 1995 2 156,0 163,0 3,57 3,58 4,60 3,95
M. G. 1995 2 160,0 166,0 3,93 3,82 4,55 4,36
M. B. 1995 3 153,0 158,0 3,67 3,57 4,15 4,09
T. C. 1995 3 141,0 146,5 3,38 3,48 4,23 3,82
A.H. 1996 2 141,0 151,0 3,73 3,92 5,89 4,82
S.S. 1995 2 147,0 151,0 3,72 3,92 4,51 4,42
V.N. 1995 2 158,0 163,0 4,08 4,01 4,89 4,58

medián   150,9 156,9 3,72 3,82 4,55 4,36
smer. 
od.   7,904 7,486 0,245 0,244 0,584 0,357

mini-
mum   141,0 146,5 3,38 3,48 4,15 3,82
maxi-
mum   160,0 166,0 4,08 4,11 5,89 4,82
var. 

rozp.   19,0 19,5 0,70 0,63 1,74 1,00
Wilcoxonov T-test 2,282 (p<0,05) 0,507 2,282 (p<0,05)
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Way of development of speed abilities of young basketball players with  
specific instruments 
 
Summary 
One of the basic basketball skills, which is very important for basketball players 
is perfect masters dribling and dribling in the highest speed. 
Authors in a due solve problems of the effects improvement fastness abilities 
using special facilities and their utilization in an acceleration running with a ball 
as the example of basketball players 10-11 years old. 
The effectively of training process in the observed period May 2005 – March 
2006 we judged with these tests: 20 meters running at distance and 20 meters 
running with a ball (dribbling). 
Authors in the observe period didn’t detect uplift performance in the accelera-
tion running at distance 20 meters all of the athletes, but in a 20 meters running 
with a ball (dribbling) we proved  statistic significance. 
From the results of our investigation we recommend the use of specific training 
instruments during the speed abilities training. 
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specific instruments 
 
Summary 
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The effectively of training process in the observed period May 2005 – March 
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running with a ball (dribbling). 
Authors in the observe period didn’t detect uplift performance in the accelera-
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with a ball (dribbling) we proved  statistic significance. 
From the results of our investigation we recommend the use of specific training 
instruments during the speed abilities training. 
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ka výskoku 
 
Abstrakt 
Skokanské predpoklady majú dôležité miesto v štruktúre športového výkonu v 
basketbale. Cieľom práce bolo prispieť k poznaniu obsahu a účinnosti programu 
prípravy na rozvoj odrazových schopností dolných končatín mladého basketba-
listu a poukázať na sprievodné zdravotné riziká. Úlohami práce bolo analyzovať 
obsah a účinnosť individuálneho programu rozvoja odrazových schopností mla-
dého 17-ročného basketbalistu a v záveroch upozorniť na riziká prípadov, kedy 
si hráči sami určujú obsah a dávkovanie kondičného tréningu v období individu-
álnej prípravy. Bol použitý výskum ex post facto. Tréningový program pozostá-
val z 8-týždňového posilňovacieho tréningu a následne z 4-týždňového plyomet-
rického tréningu. 
Výsledok experimentu, ktorého obsahové a záťažové charakteristiky (dĺžka tré-
ningových období, obsah cvičení, hmotnosti závaží, dávkovanie - počet sérií 
a opakovaní), si stanovil sám hráč je jednoznačne kladný v zlepšení výšky ma-
ximálneho vertikálneho výskoku, ktorý sa zlepšil o cca 20 cm. V priebehu celej 
nasledujúcej sezóny však hráč mal opakovane distorzie v obidvoch členkoch, 
z čoho usudzujeme, že realizovaný program bol neadekvátne náročný a preťažu-
júci. Uplatňovanie všetkých ukazovateľov zaťažovania bolo potrebné spomaliť a 
znížiť, aby sa tým vytvoril časový priestor na adaptáciu mladého organizmu. 
 
Vstup do problematiky 
Pohľad na vonkajšie ihriská, do posilňovní a fitnes centier umožňuje vidieť 
množstvo mladých hrajúcich a cvičiacich basketbalistov. V médiách rôzneho 
druhu vnímajú a môžu sa stotožňovať so svojimi športovými vzormi a snažia sa 
ich napodobňovať aj počas podávania svojho športového výkonu. Po určitej do-
be sa seba hodnotia a spoznajú, že ich výkon má v porovnaní s výkonmi najlep-
ších basketbalistov rezervy. Priebežne zistia, že sami sa môžu zdokonaľovať 
v dvoch oblastiach prípravy: v individuálnych herných činnostiach, ako sú streľ-
ba, dribling, ovládanie lopty a v kondičnej oblasti,  
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hlavne vo vytrvalosti a sile. Najčastejšie si sami intuitívne určujú obsah 
a dávkovanie cvičení. Z toho vyplývajú potenciálne zdravotné riziká takto vy-
konávaných cvičení. 
 
Prehľad poznatkov 
Skokanské predpoklady majú dôležité miesto v štruktúre športového výkonu v 
športových hrách. Výskumné práce autorov Lenhert – Novosad (1994), Zapleta-
lová - Laurenčík (2006) vo volejbale, Horička (2004), Mačura (2005) v basket-
bale a Holienka – Gažovič (1997) vo futbale potvrdzujú horeuvedenú tézu. 
Individuálnosť basketbalovej prípravy v dovolenkovom alebo prázdninovom 
období sa stáva neoddeliteľnou súčasťou prípravy basketbalistov a basketbalis-
tiek (Mačura – Plávková 2002, Mačura – Plávková 2003) zameraných na vrcho-
lový výkon. Hráči, ktorí sa v priebehu dlhších období voľna nevenujú aspoň ae-
róbnym pohybovým aktivitám majú potom pomalší a ťažší návrat ku kvalitným 
kolektívnym tréningom. 
 
Cieľ 
Cieľom práce bolo prispieť k poznaniu obsahu a účinnosti programu prípravy na 
rozvoj odrazových schopností dolných končatín mladého basketbalistu a pouká-
zať na sprievodné zdravotné riziká. 
 
Úlohy práce 
Pre splnenie cieľa práce sme si stanovili úlohy analyzovať obsah a účinnosť in-
dividuálneho programu rozvoja odrazových schopností a v záveroch upozorniť 
na riziká prípadov, kedy si hráči sami určujú obsah a dávkovanie kondičného 
tréningu v období individuálnej prípravy. 
 
Metodika výskumu 
Charakteristika skúmaného basketbalistu 
Tréningový program absolvoval basketbalista hrajúci vo funkcii stredný rozo-
hrávač. V aktuálnom období mal 17 rokov. Špecializovanej basketbalovej špor-
tovej prípravy sa zúčastňoval od desiatich rokov života. 
 
Organizácia výskumu 
Bol použitý výskum ex post facto. Mladý skúmaný basketbalista sám na základe 
skúseností a samoštúdia (napr. www.sports-fitness-advisor.com) stanovil obsah, 
dávkovanie a hmotnosť záťaží uplatnených s cieľom rozvoja odrazových schop-
ností dolných končatín. 
 
Tréningový program 
Tréningový program začal hneď po ukončení predchádzajúcej sezóny a pozostá-
val z dvoch častí. 
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Bol použitý výskum ex post facto. Mladý skúmaný basketbalista sám na základe 
skúseností a samoštúdia (napr. www.sports-fitness-advisor.com) stanovil obsah, 
dávkovanie a hmotnosť záťaží uplatnených s cieľom rozvoja odrazových schop-
ností dolných končatín. 
 
Tréningový program 
Tréningový program začal hneď po ukončení predchádzajúcej sezóny a pozostá-
val z dvoch častí. 
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1. časť 
8-týždňové obdobie s tromi tréningovými jednotkami v týždni v posilňovni za-
meranými na rozvoj silových schopností dolných končatín s nasledovnými cvi-
čeniami, dávkovaním a hmotnosťami: 
Cvičenia: 

1. predkopávanie – extenzia (85 do 115 kg),* 
2. tlak nohami v ľahu leg press (100-190 kg), 
3. výpady s veľkou činkou (60-90 kg), 
4. podrepy s veľkou činkou do uhla pokrčenia v kolennom kĺbe 90o (70-115 

kg), 
5. a - výpony na prsty chodidiel pri sebe, b - výpony špičky od seba, päty pri 

sebe, c - výpony špičky pri sebe, päty od seba (90-120 kg). 
* - hmotnosti si hráč postupne zvyšoval podľa svojich pocitov 
 
Tabuľka 1 Dávkovanie cvičení v 1. období 

 Cvičenia (počet sérií/opakovania) 
Týždeň 1. 2. 3. 4. 5a 5b 5c 

1. 4x10 4x10 4x10 4x10 2x25 2x25 2x25 
2. 4x10 4x10 4x10 4x10 2x25 2x25 2x25 
3. 4x8 4x8 4x8 4x8 2x25 2x25 2x25 
4. 4x8 4x8 4x8 4x8 2x25 2x25 2x25 
5. 4x8 4x8 4x8 4x8 2x25 2x25 2x25 
6. 4x8 4x8 4x8 4x8 2x25 2x25 2x25 
7. 4x8 4x6 4x8 4x6 2x25 2x25 2x25 
8. 4x8 4x6 4x8 4x6 2x25 2x25 2x25 

 
Okrem týchto cvičení hráč chodil počas tohto osemtýždňového obdobia 2 – 3-
krát týždenne do posilňovne, kedy posilňoval ostatné časti tela štandardným 
spôsobom. Išlo o cvičenia na rozvoj silových schopností chrbta, prsného sval-
stva, svalov ramien (biceps, triceps) a svalov brucha. V jednom dni boli uplat-
nené 2 - 3 cvičenia zamerané na 2 časti tela. 
Každej tréningovej jednotke predchádzalo štandardné rozcvičenie typické pre 
cvičenia v posilňovni. 
Úlohou prvého osemtýždňového obdobia bolo pripraviť hráča na absolvovanie 
následného štvortýždňového plyometrického tréningu. 
 
2. časť 
4 týždňové obdobie s tromi tréningovými jednotkami v týždni s uplatnením na-
sledovných prevažne plyometrických cvičení a ich dávkovaním: 
Cvičenia: 

1. opakované výskoky z podrepu s maximálnym dosahom jednej ruky - 
striedavo pravá/ľavá, 
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2. jednorazové preskoky ponad 0,50 m vysokú prekážku na mieste s plnou 5 
kg loptou v rukách, 

3. opakované preskoky smerom vpred ponad 5 prekážok vysokých 50 cm, 
4. zoskoky zo 0,6 m výšky s doskokom na gymnastický pás a výskok s ma-

ximálnym dosahom oboch rúk na dosku, 
5. zoskok z bedne 0,6 m s doskokom na gymnastický pás a následný výskok 

na ďalšiu bedňu 0,6 m vysokú s plnou 5 kg loptou v rukách, 
6. zoskoky z rebrín na tri žinenky z výšky 1,96 m a 2,23 m so zastavením 

pohybu v podrepe (90o). 
 
 
Tabuľka 2 Dávkovanie cvičení v 2. období 

 Cvičenia (počet sérií/opakovania) 
Týždeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 4x8 4x10 3x15 4x8 4x8 4x5 (1,96 m) 
2. 4x8 4x12 4x15 4x8 4x10 4x7 (1,96 m) 
3. 4x8 4x14 4x20 4x8 4x12 4x6 (2,23 m) 
4. 4x8 4x16 4x20 4x8 4x14 4x8 (2,23 m) 

 
Pred každým tréningom sa hráč pripravil na uvedené cvičenia rozbehaním (10 
min.), strečingom zameraným na celé telo a bežeckou abecedou. 
Plyometrické cvičenia vykonával hráč bosý na gymnastickom molitanovom pá-
se. 
V poslednom 4. týždni 2. tréningového obdobia sa hráč zúčastňoval aj kolektív-
nych tréningov vedených trénerom spolu s ostatnými hráčmi družstva s aerób-
nym zaťažovaním. 
 
Metódy získavania a spracovania údajov 
Výška výskoku bola zisťovaná neštandardne a odrážala poznanie probanda. Na 
začiatku experimentu hráč opakovane dosahoval v maximálnom výskoku na 
basketbalovú obruč. Konštatoval, že na ruke bolo miesto dotyku s obručou 
v určitom bode. Po absolvovaní skokanského programu na tú istú basketbalovú 
obruč hráč zopakoval pokusy o čo najvyššie dosiahnutie a skúsenostne pomocou 
školského pravítka odmeral rozdiel medzi miestom dotyku na ruke pred a po 
absolvovaní individuálneho programu prípravy. Počet pokusov bol 5. Do odpo-
čtu sa brali do úvahy miesta dotyku na ruke v upažení najbližšie k pozdĺžnej osi 
tela hráča. 
Údaje o plánovanom a uskutočnenom obsahu tréningového programu si hráč 
zaznamenával do tréningového denníka. 
Poznatky o ošetrovaných úrazoch v nasledujúcom súťažnom období sme zistili 
zo záznamov telovýchovného lekára a vyvolaním spomienok hráča. 
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obruč hráč zopakoval pokusy o čo najvyššie dosiahnutie a skúsenostne pomocou 
školského pravítka odmeral rozdiel medzi miestom dotyku na ruke pred a po 
absolvovaní individuálneho programu prípravy. Počet pokusov bol 5. Do odpo-
čtu sa brali do úvahy miesta dotyku na ruke v upažení najbližšie k pozdĺžnej osi 
tela hráča. 
Údaje o plánovanom a uskutočnenom obsahu tréningového programu si hráč 
zaznamenával do tréningového denníka. 
Poznatky o ošetrovaných úrazoch v nasledujúcom súťažnom období sme zistili 
zo záznamov telovýchovného lekára a vyvolaním spomienok hráča. 
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Metódy vyhodnotenia 
Získané údaje o obsahu, účinnosti tréningového programu a následnej úrazovosti 
sme vyhodnocovali pomocou metód logiky. 
 

Výsledky a diskusia 
Pre vek 17 rokov u chlapcov je všeobecne typická orientácia na cieľ byť silnejší, 
mohutnejší, rýchlejší. Často ide o snahu imponovať spoluhráčom, protihráčom, 
trénerovi, samému sebe a samozrejme opačnému pohlaviu – v našom prípade 
dievčatám. 
Výsledok „experimentu“, ktorého obsah a záťažová charakteristiky (dĺžka tré-
ningových období, obsah cvičení, hmotnosti závaží, dávkovanie - počet sérií 
a opakovaní) si stanovil sám hráč je jednoznačne kladný v zameraní na zlepšenie 
výšky maximálneho výskoku, ktorá sa zlepšila o cca 20 cm. 
Subjektívna spätná introspekcia hráča vykazovala pozitívne pocity a zistenia. 
Hráč vyskočil vyššie, bol rýchlejší, vyhrával osobné súboje založené na predpo-
kladoch rýchlosti, sily dolných končatín a výskokoch. Spokojne konštatoval, že 
jeho snaha bola úspešná. 
Samotný nárast výšky výskoku za krátke obdobie 12 týždňov je však až neuveri-
teľne veľký a z pohľadu celoživotnej potenciálnej hráčskej kariéry ohrozujúci. 
Vychádzajúc z lekárskych záznamov ošetrujúceho lekára vyplýva, že v priebehu 
celej nasledujúcej sezóny hráč mal opakovane distorzie v obidvoch členkoch, čo 
považujeme za negatívny následok neadekvátne veľkého zaťaženia v skúmanom 
období. 
 

Závery a odporučenia 
Pri individuálnom sebazdokonaľovaní v kondičnej pripravenosti basketbalových 
hráčov treba vziať do úvahy ich možnú neodbornosť. Basketbaloví tréneri by 
mali citlivo orientovať hráčov na potenciálne individuálne kondičné programy 
v prázdninovom, resp. dovolenkovom období. V komunikácii s nimi by im mali 
navrhnúť obsah takéhoto individuálneho programu, ktorý by zohľadňoval špeci-
fiká ich pohlavia, veku a celkovej pripravenosti absolvovať individuálne prog-
ramy a minimalizoval potenciálne zdravotné riziká vyplývajúce z individuálne-
ho vykonávania cvičení. 
Realizovaný a analyzovaný program individuálnej kondičnej prípravy zameranej 
na výbušnú silu dolných končatín je príkladom preťaženia mladého organizmu 
basketbalového hráča v krátkom časovom úseku hráčskej kariéry aj keď realizo-
vaného s veľkou mierou úprimnej snahy sa zlepšiť, ktorá vychádza z basketba-
lového entuziazmu. 
Uplatňovanie všetkých ukazovateľov zaťažovania by bolo potrebné hlavne pri-
merane spomaliť a znížiť, aby sa tým vytvoril časový priestor na adaptáciu or-
ganizmu nielen na predmetné zaťažovanie, ale aj vyrovnanie sa hráča so zlepšo-
vaním skokanských dispozícií v hráčskom výkone. Napr. uskutočniť  
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streľbu vo výskoku s cca 20 cm vyšším maximálnym výskokom vyžaduje inú 
techniku v porovnaní s technikou pri nižšom výskoku. 
 
Literatúra 

1. Holienka, M. - Gažovič, O.: Dynamika rozvoja odrazových schopností 
mladých futbalistov – reprezentantov SR. In: Výuka a tréning 
v športových hrách. Bratislava: FTVŠ UK, 1997, s. 15-20. 

2. Horička, P.: Vplyv plyometrických cvičení na zmeny odrazovej výbuš-
nosti v basketbale počas prípravného obdobia. In: Sborník příspěvkú me-
zinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. KTV PF OU, 14.-16. 
dubna 2004. Ostrava 2005, s. 217-224.    ISBN 80-7368-041-6. 

3. Lenhert, M. – Novosad, J.: Rozvoj odrazových předpokladů u volejbalistů 
– žáků sportovní třídy. In: Tělesná výchova a sport na školách všech stup-
ňů. Sborník prací Pedagogické fakulty Mysarykovy university č. 23. Br-
no, Masarykova univerzita 1994, s. 158-162. 

4. Mačura, P. – Plávková, R.: Obsah prípravy vrcholovej basketbalistky 
v období individuálnej prípravy. In: Aktuálne problémy vyučovania po-
hybových a športových hier. 2. medzinárodný vedecký seminár Bratislava 
27.-28.9.2002. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú vý-
chovu a šport, 2002,  s. 19-23. 

5. Mačura, P. – Plávková, R.: Účinnosť individuálnej športovej prípravy vr-
cholovej basketbalistky. Telesná výchova a šport, 13, 2003, č. 1, s. 35-37. 

6. Mačura, P.: Výška výskoku mladých basketbalistiek reprezentantiek Slo-
venskej republiky. In: Zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA 
1/1397/04 Diagnostikovanie rýchlostných, rýchlostno-silových a rých-
lostno-reakčných schopností v individuálnych a kolektívnych športových 
hrách. Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK v Bratislave č. 4. 
Bratislava, Občianske združenie Športové hry a Fakulta telesnej výchovy 
a športu Univerzity Komenského v Bratislave 2005,. s. 25-36. 

7. www.sports-fitness-advisor.com 
8. Zapletalová, L. – Laurenčík, T.: Diagnostika úrovne odrazových schop-

ností vo volejbale. Športové hry, 11, č. 2, 2006, s. 24-30. 
 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 5 

 24

streľbu vo výskoku s cca 20 cm vyšším maximálnym výskokom vyžaduje inú 
techniku v porovnaní s technikou pri nižšom výskoku. 
 
Literatúra 

1. Holienka, M. - Gažovič, O.: Dynamika rozvoja odrazových schopností 
mladých futbalistov – reprezentantov SR. In: Výuka a tréning 
v športových hrách. Bratislava: FTVŠ UK, 1997, s. 15-20. 

2. Horička, P.: Vplyv plyometrických cvičení na zmeny odrazovej výbuš-
nosti v basketbale počas prípravného obdobia. In: Sborník příspěvkú me-
zinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. KTV PF OU, 14.-16. 
dubna 2004. Ostrava 2005, s. 217-224.    ISBN 80-7368-041-6. 

3. Lenhert, M. – Novosad, J.: Rozvoj odrazových předpokladů u volejbalistů 
– žáků sportovní třídy. In: Tělesná výchova a sport na školách všech stup-
ňů. Sborník prací Pedagogické fakulty Mysarykovy university č. 23. Br-
no, Masarykova univerzita 1994, s. 158-162. 

4. Mačura, P. – Plávková, R.: Obsah prípravy vrcholovej basketbalistky 
v období individuálnej prípravy. In: Aktuálne problémy vyučovania po-
hybových a športových hier. 2. medzinárodný vedecký seminár Bratislava 
27.-28.9.2002. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú vý-
chovu a šport, 2002,  s. 19-23. 

5. Mačura, P. – Plávková, R.: Účinnosť individuálnej športovej prípravy vr-
cholovej basketbalistky. Telesná výchova a šport, 13, 2003, č. 1, s. 35-37. 

6. Mačura, P.: Výška výskoku mladých basketbalistiek reprezentantiek Slo-
venskej republiky. In: Zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA 
1/1397/04 Diagnostikovanie rýchlostných, rýchlostno-silových a rých-
lostno-reakčných schopností v individuálnych a kolektívnych športových 
hrách. Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK v Bratislave č. 4. 
Bratislava, Občianske združenie Športové hry a Fakulta telesnej výchovy 
a športu Univerzity Komenského v Bratislave 2005,. s. 25-36. 

7. www.sports-fitness-advisor.com 
8. Zapletalová, L. – Laurenčík, T.: Diagnostika úrovne odrazových schop-

ností vo volejbale. Športové hry, 11, č. 2, 2006, s. 24-30. 
 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 5 

 24

streľbu vo výskoku s cca 20 cm vyšším maximálnym výskokom vyžaduje inú 
techniku v porovnaní s technikou pri nižšom výskoku. 
 
Literatúra 

1. Holienka, M. - Gažovič, O.: Dynamika rozvoja odrazových schopností 
mladých futbalistov – reprezentantov SR. In: Výuka a tréning 
v športových hrách. Bratislava: FTVŠ UK, 1997, s. 15-20. 

2. Horička, P.: Vplyv plyometrických cvičení na zmeny odrazovej výbuš-
nosti v basketbale počas prípravného obdobia. In: Sborník příspěvkú me-
zinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. KTV PF OU, 14.-16. 
dubna 2004. Ostrava 2005, s. 217-224.    ISBN 80-7368-041-6. 

3. Lenhert, M. – Novosad, J.: Rozvoj odrazových předpokladů u volejbalistů 
– žáků sportovní třídy. In: Tělesná výchova a sport na školách všech stup-
ňů. Sborník prací Pedagogické fakulty Mysarykovy university č. 23. Br-
no, Masarykova univerzita 1994, s. 158-162. 

4. Mačura, P. – Plávková, R.: Obsah prípravy vrcholovej basketbalistky 
v období individuálnej prípravy. In: Aktuálne problémy vyučovania po-
hybových a športových hier. 2. medzinárodný vedecký seminár Bratislava 
27.-28.9.2002. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú vý-
chovu a šport, 2002,  s. 19-23. 

5. Mačura, P. – Plávková, R.: Účinnosť individuálnej športovej prípravy vr-
cholovej basketbalistky. Telesná výchova a šport, 13, 2003, č. 1, s. 35-37. 

6. Mačura, P.: Výška výskoku mladých basketbalistiek reprezentantiek Slo-
venskej republiky. In: Zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA 
1/1397/04 Diagnostikovanie rýchlostných, rýchlostno-silových a rých-
lostno-reakčných schopností v individuálnych a kolektívnych športových 
hrách. Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK v Bratislave č. 4. 
Bratislava, Občianske združenie Športové hry a Fakulta telesnej výchovy 
a športu Univerzity Komenského v Bratislave 2005,. s. 25-36. 

7. www.sports-fitness-advisor.com 
8. Zapletalová, L. – Laurenčík, T.: Diagnostika úrovne odrazových schop-

ností vo volejbale. Športové hry, 11, č. 2, 2006, s. 24-30. 
 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 5 

 24

streľbu vo výskoku s cca 20 cm vyšším maximálnym výskokom vyžaduje inú 
techniku v porovnaní s technikou pri nižšom výskoku. 
 
Literatúra 

1. Holienka, M. - Gažovič, O.: Dynamika rozvoja odrazových schopností 
mladých futbalistov – reprezentantov SR. In: Výuka a tréning 
v športových hrách. Bratislava: FTVŠ UK, 1997, s. 15-20. 

2. Horička, P.: Vplyv plyometrických cvičení na zmeny odrazovej výbuš-
nosti v basketbale počas prípravného obdobia. In: Sborník příspěvkú me-
zinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. KTV PF OU, 14.-16. 
dubna 2004. Ostrava 2005, s. 217-224.    ISBN 80-7368-041-6. 

3. Lenhert, M. – Novosad, J.: Rozvoj odrazových předpokladů u volejbalistů 
– žáků sportovní třídy. In: Tělesná výchova a sport na školách všech stup-
ňů. Sborník prací Pedagogické fakulty Mysarykovy university č. 23. Br-
no, Masarykova univerzita 1994, s. 158-162. 

4. Mačura, P. – Plávková, R.: Obsah prípravy vrcholovej basketbalistky 
v období individuálnej prípravy. In: Aktuálne problémy vyučovania po-
hybových a športových hier. 2. medzinárodný vedecký seminár Bratislava 
27.-28.9.2002. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú vý-
chovu a šport, 2002,  s. 19-23. 

5. Mačura, P. – Plávková, R.: Účinnosť individuálnej športovej prípravy vr-
cholovej basketbalistky. Telesná výchova a šport, 13, 2003, č. 1, s. 35-37. 

6. Mačura, P.: Výška výskoku mladých basketbalistiek reprezentantiek Slo-
venskej republiky. In: Zborník vedeckých prác grantovej úlohy VEGA 
1/1397/04 Diagnostikovanie rýchlostných, rýchlostno-silových a rých-
lostno-reakčných schopností v individuálnych a kolektívnych športových 
hrách. Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK v Bratislave č. 4. 
Bratislava, Občianske združenie Športové hry a Fakulta telesnej výchovy 
a športu Univerzity Komenského v Bratislave 2005,. s. 25-36. 

7. www.sports-fitness-advisor.com 
8. Zapletalová, L. – Laurenčík, T.: Diagnostika úrovne odrazových schop-

ností vo volejbale. Športové hry, 11, č. 2, 2006, s. 24-30. 
 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 5 

 25

 
THE INDIVIDUAL PROGRAMME OF DEVELOPMENT OF 
VERTICAL HIGH JUMP OF YOUNG BASKETBALL PLAYER 
 
Peter Mačura, Department of Games, Faculty of Physical Education and Sports, 
Comenius University, Bratislava, Slovak republic, macura@fsport.uniba.sk 
 
Key words: basketball, male basketball player, height of vertical jump, individ-
ual programme of development of vertical jumping ability 
 
Jumping prerequisites play an important role in the structure of sports perform-
ance in basketball. The aim of the work was to contribute to the knowledge of 
the contents and efficiency of the programme of preparation for the development 
of jumping abilities in young basketball player and to point out to the accompa-
nying health the risks. The task was to analyze the contents and efficiency of an 
individual programme of development of the jumping abilities in young 17 years 
old basketball player and to underline the risks of the situations when players 
determine themselves on the contents and doing of the conditioning process 
within the period of individual preparation. The research ex-post-facto has been 
used. The research ex-post-facto has been used. The training programme con-
sisted of 8-week-long strengthening training, followed by a 4-week-long plyo-
metric training. 
The result of the experiment, the experimental factor of which (length of train-
ing, contents of exercises, weight of load, number of series and repetitions) was 
determined by the player himself, is clear in the focus on improvement of the 
vertical jump height increase, which increased by approximately 20 cm. During 
the whole following season, however the player suffered repeated distortions in 
both ankles, of which we resume that realized programme was inadequately de-
manding and overloading. Applications of all indicators of loading were neces-
sary to slow down and decrease, thus creating time space for adaptation of the 
young organism. 
 
 
Príspevok je jedným z výstupov grantovej úlohy „Diagnostikovanie rýchlost-
ných, rýchlostno-silových a rýchlostno-reakčných schopností v individuálnych a 
kolektívnych športových hrách“ VEGA č. 1/1397/04 riešiteľa Miroslava Ho-
lienku a kol. riešenej na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komen-
ského v Bratislave v rokoch 2004-2006. 
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ANTROPOMETRIA  
A SOMATOTYPOLÓGIA  

15- ROČNÝCH FUTBALISTOV 
 
Alexander Binovský, Ladislav Ramacsay - Katedra kinantropológie, FTVŠ 
UK Bratislava 
Miroslav Holienka - Katedra hier, FTVŠ UK Bratislava 
 
Kľúčové slová: somatometria, hmotnosť, telesná výška, somatotypy, ektomor-

fia, mezomorfia, endomorfia, somatochart.  
 
 
Abstrakt 
Autori somatometricky vyšetrili 33 futbalistov bratislavských klubov, u ktorých 
merali 22 somatometrických ukazovateľov. Mladí futbalisti museli počas mera-
nia prekročiť 15 rokov. Zo somatometrických ukazovateľov sa určili somatoty-
py, vypočítali hodnoty ATH v kg,  % ATH, % tuku a ostatné somatometrické 
parametre sa štatisticky spracovali. Podľa zistených somatotypov sa futbalisti 
zaradili do výkonnostných zón podľa Štepničku (1977). Z meraní vyplýva, že 
u futbalistov prevláda mezomorfná zložka a vo výkonnostných zónach I., II., III. 
a IV. bolo rovnomerné rozdelenie.  
 
Úvod 
V rámci fakultnej úlohy, ktorá je zameraná na somatometriu mladých futbalistov 
sme vyšetrili 15- ročných futbalistov. Zo somatometrických parametrov sme ur-
čili somatotypy a na základe somatotypologickej charakteristiky sme jednotli-
vých futbalistov zaradili do výkonnostných zón podľa Štepničku (1977). Soma-
tometrické parametre sme vyšetrovali na pravej strane tela. 
 
Metodika výskumu  
Sledovali sme 33 mladých futbalistov z bratislavských klubov vo veku 15 rokov. 
Merali sme chlapcov, ktorí prekročili vekovú hranicu 15 rokov a počas merania 
neprekročili 16 rokov (priemerný decimálny vek bol 15,3 roka). Tréningové za-
ťaženie a športová výkonnosť bola u všetkých meraných futbalistov približne na 
rovnakej úrovni. Pri antropometrických meraniach sme všetkým športovcom 
zabezpečili rovnaké podmienky. Vyšetrovali sme 22 antropometrických ukazo-
vateľov na pravej strane tela (Štepnička a kol.1979) – telesná výška a hmotnosť, 
výška v sede, rozpätie horných končatín, biakromiálna vzdialenosť (šírka ra-
mien), obvod hrudníka v kľude, pri vdychu, pri výdychu, obvod brucha, gluteál-
ny obvod (obvod sedacej oblasti), obvod ramena v kľude, obvod 
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flektovaného ramena, obvod predlaktia, obvod stehna, obvod lýtka, kožné riasy 
nad trojhlavým svalom ramena, v podlopatkovej oblasti, v suprailiakálnej (nad 
bedrovým tŕňom) oblasti, nad lýtkom, biepikondylárnu vzdialenosť (vzdialenosť 
medzi nadhlavicami) ramennej a stehnovej kosti a bispinálnu vzdialenosť 
(vzdialenosť medzi tŕňmi bedrovej kosti). Na končatinách sme merali pravú 
stranu.  Z týchto získaných hodnôt sme vypočítali % tuku, % ATH, ATH,  (Pa-
řízková 1969, Drinkwater-Ross 1980) a BMI podľa Novotnej (1997). Ďalej sme 
z nameraných hodnôt určili somatotypy použitím Sheldonovej metódy podľa 
Cartera (1975). Dosiahnuté hodnoty sme zaznačili do somatochartu, kde sa špor-
tovci zadelili do výkonnostných zón podľa Štepničku (1977). 
 
Výsledky a diskusia 

          Namerané somatometrické údaje sú v tabuľkách 1, 2 a 3, kde sú vypočítané aj 
aritmetické priemery, smerodajná odchýlka, medián a variačný rozptyl. V tabuľ-
ke 4 sú hodnoty % tuku, % ATH a ATH (v kg). Somatotyp ako opis morfolo-
gického stavu jedinca vyjadrujeme tromi za sebou idúcimi číslami v poradí en-
do-mezo-ektomorf (tab.4). 
 
   
 
 
  Tabuľka 1          Somatometrické parametre l5- ročných futbalistov 
 
 BIA OH OHinsp OHexp OB OG OR OR fl. 
Aritm. priemer 37,2 83,3 88,0 81,4 72,8 89,4 25,4 27,8 
Smer. odch. 3,3 7,1 7,0 6,8 7,3 6,2 2,8 2,8 
Median 37,0 82,0 86,0 80,0 71,0 90,0 25,0 27,5 
Min. 30,0 71,0 76,0 69,0 61,0 77,0 21,0 23,0 
Max. 42,0 103,0 107,0 99,0 98,0 108,0 32,0 34,0 
Var. rozpätie 12,0 32,0 31,0 30,0 37,0 31,0 11,0 11,0 
  
 

BIA – vzdialenosť medzi ľavým a pravým nadpleckom lopatky 
     OH – obvod hrudníka 
     OH insp. – obvod hrudníka pri vdychu 
     OH exp. – obvod hrudníka pri výdychu 
     OB – obvod brucha 
     OG – obvod sedacej oblasti 
     OR – obvod ramena 
     OR fl. – obvod flektovaného ramena 
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Tabuľka 2            Somatometrické parametre mladých futbalistov.  
 
 OP OS OL T SS SI C Bisp 
Aritm. priemer 24,4 51,8 35,5 9,3 8,3 8,8 5,7 23,5 
Smer.odch. 2,0 5,7 2,9 4,4 4,2 5,0 2,4 1,4 
Median 24,0 51,5 35,0 8,0 6,8 7,2 4,8 23,0 
Min. 20,5 37,0 31,0 5,0 5,0 3,6 3,2 21,0 
Max. 29,0 64,5 44,0 25,0 26,8 26,2 13,4 26,0 
Var. rozpätie 8,5 27,5 13,0 20,0 21,8 22,6 10,2 5,0 

  
    OP – obvod predlaktia 
    OS – obvod stehna 
    OL – obvod lýtka 
     T – kožná riasa nad trojhlavým svalom ramena 
     SS – kožná riasa pod lopatkou 
     SI – kožná riasa nad bedrovým hrebeňom (suprailiakálna) 
     C – kožná riasa nad trojhlavým svalom lýtka 
     Bisp. – vzdialenosť medzi hornými prednými tŕňmi bedrovej kosti 
 
  Tabuľka 3       Somatometrické a somatotypologické hodnoty mladých futbalis-

tov 
 

                         TH TV ROZP Š. hum Š. fem ENDO MEZO EKTO

Aritm. priemer 64,1 175,7 175,8 7,0 9,9 2,5 3,9 3,7 
Smer.odch. 11,6 9,0 9,9 0,7 O,8 1,2 1,4 1,3 
Median 63,0 176,5 176,0 7,0 10,0 2,1 4,0 3,8 
Min. 45,0 157,5 156,0 5,8 7,8 1,2 1,4 1,0 
Max. 100,0 194,0 197,0 9,4 11,4 6,5 6,6 6,9 
Var. rozpätie 55,0 36,5 41,0 3,6 3,6 5,3 5,3 5,7 
 
   TH – telesná hmotnosť 
    TV – telesná výška 
    ROZP – rozpätie horných končatín 
   Š. hum – vzdialenosť medzi nadhlavicami ramennej kosti 
    Š. fem – vzdialenosť medzi nadhlavicami stehnovej kosti 
    ENDO – endomorfná zložka 
    MEZO – mezomorfná zložka 
    EKTO – ektomorfná zložka 
   

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 5 

 28

Tabuľka 2            Somatometrické parametre mladých futbalistov.  
 
 OP OS OL T SS SI C Bisp 
Aritm. priemer 24,4 51,8 35,5 9,3 8,3 8,8 5,7 23,5 
Smer.odch. 2,0 5,7 2,9 4,4 4,2 5,0 2,4 1,4 
Median 24,0 51,5 35,0 8,0 6,8 7,2 4,8 23,0 
Min. 20,5 37,0 31,0 5,0 5,0 3,6 3,2 21,0 
Max. 29,0 64,5 44,0 25,0 26,8 26,2 13,4 26,0 
Var. rozpätie 8,5 27,5 13,0 20,0 21,8 22,6 10,2 5,0 

  
    OP – obvod predlaktia 
    OS – obvod stehna 
    OL – obvod lýtka 
     T – kožná riasa nad trojhlavým svalom ramena 
     SS – kožná riasa pod lopatkou 
     SI – kožná riasa nad bedrovým hrebeňom (suprailiakálna) 
     C – kožná riasa nad trojhlavým svalom lýtka 
     Bisp. – vzdialenosť medzi hornými prednými tŕňmi bedrovej kosti 
 
  Tabuľka 3       Somatometrické a somatotypologické hodnoty mladých futbalis-

tov 
 

                         TH TV ROZP Š. hum Š. fem ENDO MEZO EKTO

Aritm. priemer 64,1 175,7 175,8 7,0 9,9 2,5 3,9 3,7 
Smer.odch. 11,6 9,0 9,9 0,7 O,8 1,2 1,4 1,3 
Median 63,0 176,5 176,0 7,0 10,0 2,1 4,0 3,8 
Min. 45,0 157,5 156,0 5,8 7,8 1,2 1,4 1,0 
Max. 100,0 194,0 197,0 9,4 11,4 6,5 6,6 6,9 
Var. rozpätie 55,0 36,5 41,0 3,6 3,6 5,3 5,3 5,7 
 
   TH – telesná hmotnosť 
    TV – telesná výška 
    ROZP – rozpätie horných končatín 
   Š. hum – vzdialenosť medzi nadhlavicami ramennej kosti 
    Š. fem – vzdialenosť medzi nadhlavicami stehnovej kosti 
    ENDO – endomorfná zložka 
    MEZO – mezomorfná zložka 
    EKTO – ektomorfná zložka 
   

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 5 

 28

Tabuľka 2            Somatometrické parametre mladých futbalistov.  
 
 OP OS OL T SS SI C Bisp 
Aritm. priemer 24,4 51,8 35,5 9,3 8,3 8,8 5,7 23,5 
Smer.odch. 2,0 5,7 2,9 4,4 4,2 5,0 2,4 1,4 
Median 24,0 51,5 35,0 8,0 6,8 7,2 4,8 23,0 
Min. 20,5 37,0 31,0 5,0 5,0 3,6 3,2 21,0 
Max. 29,0 64,5 44,0 25,0 26,8 26,2 13,4 26,0 
Var. rozpätie 8,5 27,5 13,0 20,0 21,8 22,6 10,2 5,0 

  
    OP – obvod predlaktia 
    OS – obvod stehna 
    OL – obvod lýtka 
     T – kožná riasa nad trojhlavým svalom ramena 
     SS – kožná riasa pod lopatkou 
     SI – kožná riasa nad bedrovým hrebeňom (suprailiakálna) 
     C – kožná riasa nad trojhlavým svalom lýtka 
     Bisp. – vzdialenosť medzi hornými prednými tŕňmi bedrovej kosti 
 
  Tabuľka 3       Somatometrické a somatotypologické hodnoty mladých futbalis-

tov 
 

                         TH TV ROZP Š. hum Š. fem ENDO MEZO EKTO

Aritm. priemer 64,1 175,7 175,8 7,0 9,9 2,5 3,9 3,7 
Smer.odch. 11,6 9,0 9,9 0,7 O,8 1,2 1,4 1,3 
Median 63,0 176,5 176,0 7,0 10,0 2,1 4,0 3,8 
Min. 45,0 157,5 156,0 5,8 7,8 1,2 1,4 1,0 
Max. 100,0 194,0 197,0 9,4 11,4 6,5 6,6 6,9 
Var. rozpätie 55,0 36,5 41,0 3,6 3,6 5,3 5,3 5,7 
 
   TH – telesná hmotnosť 
    TV – telesná výška 
    ROZP – rozpätie horných končatín 
   Š. hum – vzdialenosť medzi nadhlavicami ramennej kosti 
    Š. fem – vzdialenosť medzi nadhlavicami stehnovej kosti 
    ENDO – endomorfná zložka 
    MEZO – mezomorfná zložka 
    EKTO – ektomorfná zložka 
   

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 5 

 28

Tabuľka 2            Somatometrické parametre mladých futbalistov.  
 
 OP OS OL T SS SI C Bisp 
Aritm. priemer 24,4 51,8 35,5 9,3 8,3 8,8 5,7 23,5 
Smer.odch. 2,0 5,7 2,9 4,4 4,2 5,0 2,4 1,4 
Median 24,0 51,5 35,0 8,0 6,8 7,2 4,8 23,0 
Min. 20,5 37,0 31,0 5,0 5,0 3,6 3,2 21,0 
Max. 29,0 64,5 44,0 25,0 26,8 26,2 13,4 26,0 
Var. rozpätie 8,5 27,5 13,0 20,0 21,8 22,6 10,2 5,0 

  
    OP – obvod predlaktia 
    OS – obvod stehna 
    OL – obvod lýtka 
     T – kožná riasa nad trojhlavým svalom ramena 
     SS – kožná riasa pod lopatkou 
     SI – kožná riasa nad bedrovým hrebeňom (suprailiakálna) 
     C – kožná riasa nad trojhlavým svalom lýtka 
     Bisp. – vzdialenosť medzi hornými prednými tŕňmi bedrovej kosti 
 
  Tabuľka 3       Somatometrické a somatotypologické hodnoty mladých futbalis-

tov 
 

                         TH TV ROZP Š. hum Š. fem ENDO MEZO EKTO

Aritm. priemer 64,1 175,7 175,8 7,0 9,9 2,5 3,9 3,7 
Smer.odch. 11,6 9,0 9,9 0,7 O,8 1,2 1,4 1,3 
Median 63,0 176,5 176,0 7,0 10,0 2,1 4,0 3,8 
Min. 45,0 157,5 156,0 5,8 7,8 1,2 1,4 1,0 
Max. 100,0 194,0 197,0 9,4 11,4 6,5 6,6 6,9 
Var. rozpätie 55,0 36,5 41,0 3,6 3,6 5,3 5,3 5,7 
 
   TH – telesná hmotnosť 
    TV – telesná výška 
    ROZP – rozpätie horných končatín 
   Š. hum – vzdialenosť medzi nadhlavicami ramennej kosti 
    Š. fem – vzdialenosť medzi nadhlavicami stehnovej kosti 
    ENDO – endomorfná zložka 
    MEZO – mezomorfná zložka 
    EKTO – ektomorfná zložka 
   



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 5 

 29

Tabuľka 4  Somatometrické hodnoty, BMI a hodnoty tuku 15- ročných futbalis  
tov  

 
 VS BMI %tuku %ATH ATH(kg) 
Aritm. priemer 88,2 20,7 12,4 87,6 55,8 
Smer. odch. 5,6 2,5 5,5 5,5 7,6 
Median 87,0 20,3 10,8 89,1 58,2 
Min. 78,0 16,0 7,5 67,3 39,7 
Max. 102,5 26,6 32,7 92,5 67,3 
Var. rozpätie 24,5 10,6 25,2 25,2 27,5 

  
  VS – výška v sede   
  BMI – body mass index 
  ATH – aktívna telesná hmotnosť 

 
                      Dosiahnuté čísla sme zaznačili do somatochartu čiernymi bodkami. 

Priemerný somatotyp bol 2,5-3,9-3,7 a v somatocharte je zaznačený trojuholní-
kom (obr.1). 

           Podľa Štepničku (1977) v somatocharte sa futbalisti zadelili do štyroch 
výkonnostných zón. V I. výkonnostnej zóne sú telesne podpriemerní futbalisti, 
z nášho súboru sa v nej nachádzali dvaja futbalisti.  V II. výkonnostnej zóne sú 
menej výkonní športovci s predpokladom pre bežeckú vytrvalosť, v tejto zóne 
boli 10 futbalisti. III. výkonnostná zóna sú športovci s predpokladom pre silové 
športy, v tejto zóne boli 11 futbalisti. IV. výkonnostná zóna sú telesne najvý-
konnejší športovci a sem patrili 10 futbalisti.  V dostupnej literatúre sme nenašli 
podobný súbor futbalistov, ktorý by sme mohli antropometricky porovnať 
s naším súborom futbalistov. Náš súbor sme porovnávali s rovesníkmi bežnej 
slovenskej populácie chlapcov, ktorých namerali Bláha a kol.(1986) na česko-
slovenskej spartakiáde v roku 1955. Tieto údaje bežnej populácie sú v zátvor-
kách. 
 
Telesná hmotnosť 64,1 (61,2), telesná výška 175,7 (173,7), biakromiálna šírka 
37,2 (38,3), bispinálna šírka 23,5 (23,4), biepikondylárna šírka ramennej kosti 
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Tabuľka 4  Somatometrické hodnoty, BMI a hodnoty tuku 15- ročných futbalis  
tov  
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Aritm. priemer 88,2 20,7 12,4 87,6 55,8 
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Min. 78,0 16,0 7,5 67,3 39,7 
Max. 102,5 26,6 32,7 92,5 67,3 
Var. rozpätie 24,5 10,6 25,2 25,2 27,5 

  
  VS – výška v sede   
  BMI – body mass index 
  ATH – aktívna telesná hmotnosť 

 
                      Dosiahnuté čísla sme zaznačili do somatochartu čiernymi bodkami. 

Priemerný somatotyp bol 2,5-3,9-3,7 a v somatocharte je zaznačený trojuholní-
kom (obr.1). 
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Obr.1   Somatochart 15 ročných futbalistov  
 

I.– IV. –  polia pre štyri výkonnostné skupiny 
• somatotypy jednotlivých futbalistov 
∆ priemerný somatotyp 
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Záver 
Z nameraných hodnôt vidieť, že súčasní futbalisti majú väčšiu telesnú hmotnosť, 
telesnú výšku, obvod stehna a vyššie hodnoty tuku. Z údajov ďalej vyplýva, že 
po zadelení futbalistov do štyroch výkonnostných zón sa v II. – IV. výkonnos-
tnej zóne nachádza približne rovnaký počet futbalistov. Mierna prevaha je v III. 
výkonnostnej zóne, kde sú športovci s predpokladom pre silové športy. Futbal 
nepatrí medzi silové športy(ale medzi rýchlostno - silové) a preto sa domnieva-
me, že pre mladých futbalistov by bol vhodnejší tréning s prevahou bežeckých 
a koordinačných cvičení. Priemerná hodnota BMI je 20,67, ktorá svedčí o štíh-
lych postavách mladých futbalistov. 
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SOMATOMETRY AND SOMATOTHYPOLOGY 15- YEARS SOCCER 
PLAYERS 
 
Key words: somatometry, body weight, height, somatotypes, ectomorphy,  

mesomorphy, endomorphy, somatochart    
 
Summary 
The authors studied a group 33 of young soccer players in the age 15 years. In 
22 somatometric measurements they have examined with the following somato-
type determinations. The authors have observed that players the team were in 
zone mesomorphic component. The players have included into performance 
zones (I. - IV.) according to types (Štepnička (1977). In II. – IV. zones were 31 
soccers. 
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KOMPARÁCIA ÚROVNE REAKČNO-
RÝCHLOSTNÝCH SCHOPNOSTÍ 

U FUTBALISTOV 
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Abstrakt  
Futbal je jedna z najdynamickejších hier nášho storočia. Hra ako taká kladie 
vysoké nároky na pripravenosť hráčov v oblasti pohybových schopností, 
v precíznosti a  rýchlosti zvládnutia herných činností jednotlivca a v rýchlom 
zvládnutí hry na úrovni celého družstva. 
Futbal  vyžaduje od hráčov maximálny prejav všetkých druhov rýchlostných 
schopností v meniacich sa herných situáciách. Rýchlostné schopnosti umožňujú 
hráčovi prudko vyštartovať z akejkoľvek východiskovej pozície, predbehnúť na 
krátkom úseku súpera, byť skôr pri lopte, rýchlo manévrovať po ihrisku 
s loptou i bez nej, rýchlo vykonať potrebné herné činnosti, bleskovo zhodnotiť 
hernú situáciu a prijať najvhodnejšie riešenie. 
Touto prácou by sme sa chceli zamerať na porovnanie doteraz používanej „vše-
obecnej“ verzie testu agility s 50-cm vzdialenosťou medzi kontaktnými  plat-
ňami s novšou „špeciálnou“ verziou, s dlhšou 5-m vzdialenosťou medzi kontak-
tnými platňami. 
 
Rozbor problematiky 
Reakčná rýchlosť je fyziologický a nervovo svalový predpoklad výkonu, ktorý 
umožňuje reagovať na vzruchy, znaky a signály určitou rýchlosťou a efektivitou 
pohybu.  
Koštial a  Kampmiller (1986) definuje reakčnú rýchlosť ako schopnosť člo-
veka začať pohybovú činnosť (odpoveď) na daný podnet (signál) v čo najkrat-
šom čase. Podľa posledných výskumov sa zaraďuje medzi kondičné a aj  koor-
dinačné schopnosti. 
Reakčná rýchlosť (rýchlosť reakcie) podľa Kasu (2003) predstavuje schopnosť 
človeka reagovať na podnet v čo najkratšom čase. Jej hlavným kritériom je čas. 
Podľa Holienku (2003) reakčná rýchlosť hráča vo futbale je jedným z rozho-
dujúcich faktorov pre úspešné riešenie nebezpečných herných situácií. Včas-
ným reagovaním na vzniknutú hernú situáciu sa vytvára predpoklad pre úspešné 
vyriešenie pohybovej úlohy a tým aj samotnej hernej situácie. 
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Môžeme pri nej vyčleniť : 
• prípravnú fázu – koncentrácia na očakávaný signál  neráta sa do cel-

kového reakčného času, i keď ho značne ovplyvňuje, 
• latentnú fázu – je časové obdobie od zadania samotného signálu 

k začatiu vlastnej činnosti, 
• realizačnú fáza – je určená etapou veľmi krátkeho trvania pohybovej 

činnosti. 
 
 

Komplexný prejav „hernej rýchlosti“ je postavený na jednotlivých psychofyzio-
logických zložkách, ktoré podľa charakteru hernej situácie majú svoju menšiu 
resp. väčšiu dôležitosť. 
Medzi psychické zložky zaraďuje 

• rýchlosť vnímania - rýchle vizuálne spracovanie najdôležitejších dy-
namických podnetov, 

• rýchlosť anticipácie – určuje pravdepodobnú predpoveď priebehu a-
lebo výsledku hráča a umožňuje mu programovať hernú pohybovú 
činnosť, 

• rýchlosť rozhodovania – dôležitá pre následný priebeh konania. 
 
 

Väčšiu výpovednú hodnotu ako jednoduchý reakčný čas má tzv. disjunktívny 
(diskriminačný) reakčný čas, pri ktorom sa výber určenej pohybovej reakcie 
riadi kvalitou stimulu, napr. na rôznu farbu svetla alebo na rôzny zvukový sig-
nál. Okrem rýchlosti reakcie sa hodnotí aj jej správnosť, množstvo oneskore-
ných a nesprávnych odpovedí hodnotených ako chyby (Komadel – Štulraj-
ter, 1997). 
Reakčný čas zachytáva psychomotorickú reaktivitu, ktorej centrálna zložka je 
geneticky determinovaná, zatiaľ čo jej periférna, motorická zložka, je ovplyvni-
teľná tréningom. Čím kratší je reakčný čas, tým lepšia je reaktivita centrálneho 
nervového systému. 
Zemková – Hamar (2001) uvádzajú, že disjunktívny reakčný čas športovcov sa 
líši podľa športov. Športovci s najkratšími disjunktívnymi reakčnými časmi boli 
šermiari a karatisti a naopak najdlhšie disjunktívne reakčné časy mali zápasníci 
a džudisti. Futbalisti mali disjunktívne reakčné časy 364,0 ms (obr. 1). 
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Obr. 1 Úroveň disjunktívnych reakčno – rýchlostných schopností dolných kon-

čatín vo vybraných športoch ( Zemková – Hamar 2001) 
 
Cieľ   
Cieľom nášho príspevku je porovnať výsledky doteraz používanej „všeobecnej“ 
verzie testu agility s 50-cm vzdialenosťou medzi kontaktnými platňami s nov-
šou „špeciálnou“ verziou, s 5-m vzdialenosťou medzi platňami u futbalistov 
v dorasteneckej kategórii.  

 
Úlohy  
Z cieľa práce vyplývajú nasledovné úlohy : 

1. Zistiť úroveň reakčno-rýchlostných schopností dolných končatín   
v dorasteneckej kategórií u hráčov ŠK Slovan Bratislava v obidvoch tes  
toch 

2.  Spracovať a porovnať získané výsledky testov 
3.  Zistiť súvislosť medzi testami agility „všeobecnej“ a „špeciálnej“ verzie 

 
Metodika   
Výskumný súbor tvorili 4 futbalové družstvá (n 56) ŠK Slovan Bratislava futbal 
a.s. Starší dorast “A” (U19), ktorý je účastníkom I. ligy staršieho dorastu, po 
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Obr. 1 Úroveň disjunktívnych reakčno – rýchlostných schopností dolných kon-
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Starší dorast “B” (U18) účastník II. ligy staršieho dorastu – západ, ktorý po 
jesennej časti ročníka 2005/2006 skončil na 2. mieste zo 16 družstiev. Trénerom 
družstva je J.N., tréner 1. triedy. Hráči trénujú v priemere 7- krát v týždni 
a odohrajú 1 majstrovský zápas. 
 
Mladší dorast “A“ (U17) účastník I. ligy mladšieho dorastu po jesennej časti 
ročníka 2005/2006 skončil na 3. mieste zo 16 družstiev. Trénerom družstva je 
I.B., tréner 1.triedy. Hráči trénujú v priemere 7- krát v týždni a odohrajú 1 maj-
strovský zápas.  
 
Mladší dorast “B“ (U16) účastník II. ligy mladšieho dorastu – západ, po je-
sennej časti ročníka 2005/2006 skončil na 11. mieste zo 16 družstiev. Družstvo 
trénuje pod vedením L.P. trénera 1.triedy v priemere 6- krát v týždni a odohrá 1 
majstrovský zápas. 
 
V jednotlivých družstvách sme vyčlenili hráčske funkcie:  
BR - brankár 
OB - obranca 
SH - stredový hráč 
KH - koncový hráč - útočník 

 
Merania boli realizované v športovej hale na Jégeho ulici a pozostávali z testov: 

• Test agility “všeobecná“ verzia (Hamar, Zemková, 2001), 
• Test agility “špeciálna“ verzia (Zemková, Argaj, 2003). 

 
Na posudzovanie reakčno-rýchlostných schopností sa používa zariadenie FiT-
RO Agility check pozostávajúce zo štyroch kontaktných platní napojených 
prostredníctvom interfejsu na počítač. 
 
Test Agility – „všeobecná verzia“ 
Testovaná  osoba stála medzi štyrmi platňami štvorcového tvaru so stranou 35 
cm umiestnenými vo vzdialenosti 50cm od vnútorných okrajov. Úlohou bolo čo 
najrýchlejšie sa dotknúť 
 dolnou končatinou jednej z platní podľa umiestnenia podnetu v príslušnom ro-
hu obrazovky. Ako stimul sa používal žltý kruh na čiernom pozadí. Jeden pokus 
pozostával z dvoch sérií, v ktorých testované osoby reagovali na 60 podnetov 
(15 do každého smeru). Podnety boli generované podľa vytvoreného programu 
v časovom rozmedzí od 500 do 3000 ms od  
ostatného kontaktu. Hodnotiacim kritériom v teste je priemerný reakčný čas 8 
najlepších reakcií do každého smeru. 
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Test Agility – „špeciálna  verzia“ 
Testovaná  osoba stála medzi štyrmi platňami štvorcového  tvaru  so  stranou  
35  cm umiestnenými vo vzdialenosti 5-m od vnútorných okrajov. Úlohou bolo 
čo najrýchlejšie prebehnúť a dotknúť sa dolnou končatinou jednej z platní podľa 
umiestnenia podnetu v príslušnom rohu obrazovky. Ako stimul sa používal žltý 
kruh na čiernom pozadí. Jeden pokus pozostával z dvoch sérií po 8 stimulov (2 
do každého smeru). Podnety boli generované podľa vytvoreného programu s 
fixným časom 1000 ms od ostatného kontaktu. Štyri rôzne protokoly sa striedali 
v náhodnom poradí, čo vylúčilo možnosť zapamätania si lokalizácie podnetov. 
Hodnotiacim kritériom v teste bol priemerný reakčný čas štyroch reakcií v lep-
šom z dvoch pokusov. 
 
Výsledky 
Vo výsledkovej časti uvádzame priemerné výsledky v testoch podľa jednotli-
vých vekových kategórií a hráčskych funkcií. Rovnako uvádzame aj súvislosť 
oboch  testov medzi jednotlivými vekovými kategóriami.  
V jednotlivých vekových kategóriách sme zistili nasledovné výkony vo  „vše-
obecnej“ verzii testu agility. Najlepšie priemerné výkony dosiahla kategória 
U19 (553,5 ms), ďalej nasledovala kategória U17 (567,6 ms), kategória U18 
(571,5 ms) a najhoršie výkony dosiahli hráči kategórie U16 (574,4 ms) – obr. 2. 
 

  
Test agility „všeobecná“ verzia 
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Obr. 2 Test agility „všeobecná“ verzia - priemerné hodnoty družstiev  
 
Z hľadiska hráčskych funkcií (obr.3) sme namerali vo „všeobecnej“ ver-

zii testu agility najlepšie výkony brankárom (526,4 ms) kategórie U16. Najhor-
šie výkony sme zistili u stredových hráčov (621,7 ms) vekovej kategórie U16. 
Pri porovnaní hráčskych funkcií v jednotlivých vekových kategóriách sme zisti-
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li diferencované výsledky. V kategórií U19 mali približne rovnaké výkony ob-
rancovia (538,0 ms) a koncoví hráči (538, 8 ms). V kategórií U18 dosiahli naj-
lepšie výkony obrancovia (550,0 ms). Stredoví hráči (585,3 ms) a koncoví hráči 
(584,4 ms) dosiahli približne rovnaké výkony. V kategórii U17 sme namerali   
vyrovnané výkony u brankárov (549,0 ms) a stredových hráčov (550,7 ms) a u 
obrancov (575,3 ms) a koncových hráčov (577,2 ms). V kategórií U16 dosiahli 
najlepšie výkony brankári (526,4 ms), potom nasledovali stredoví hráči (558,8 
ms), koncoví hráči (566,4 ms) a najhoršie výkony dosiahli obrancovia (621,7 
ms).  
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Štatistický významný rozdiel vo „všeobecnej“ verzii testu agility sme medzi 
jednotlivými vekovými kategóriami nezistili. Z toho vyplýva, že pri vzájomnom 
porovnaní výkonov medzi jednotlivými vekovými kategóriami sa výkony od 
seba výrazne nelíšili. 
V jednotlivých vekových kategóriách sme zistili v  „špeciálnej“ verzii testu agi-
lity nasledovne výsledky. Najlepšie výkony dosiahla kategória U19 (1606,6 
ms), ďalej nasledovala kategória U16 (1655,4 ms), kategória U17 (1682,7 ms) 
a najhoršie výkony dosiahli hráči kategórie U18 (1730,5 ms). 
 
Z hľadiska hráčskych funkcií dosiahli v „špeciálnej“ verzii testu agility najlep-
šie priemerné hodnoty koncoví hráči (1566,4 ms) kategórie U19. Najhoršie vý-
kony sme namerali stredovým hráčom (1763,9 ms) kategórie U18.  
Pri porovnaní hráčskych funkcií u jednotlivých vekových kategórií sme name-
rali rozdielne výsledky. V kategórií U19 mali najlepšie výkony koncoví hráči 
(1566,4 ms), ďalej nasledovali obrancovia s výkonom (1585,5 ms) a najhoršie 
výkony dosiahli stredoví hráči (1627,3 ms). V kategórií U18 najlepšie výkony 
dosiahli koncoví hráči (1698,1 ms), ďalej nasledovali obrancovia (1729,8 ms) 
a najhoršie výkony sme namerali stredovým hráčom (1763,9 ms). V kategórií 
U17 sme namerali najlepšie výkony obrancom (1638,4 ms), ďalej nasledovali 
vyrovnané výkony koncových hráčov (1708,1 ms) resp. stredových hráčov 
(1711,2 ms), najhoršie výkony sme namerali brankárom (1753,0 ms). 
V kategórií U16 v porovnaní s kategóriou U17 naopak dosiahli najlepší výkon 
brankári (1604,0 ms), ďalej nasledovali vyrovnané výkony stredových hráčov 
(1623,5 ms) resp. koncových hráčov (1624,6 ms) a najhoršie výkony dosiahli 
obrancovia (1713,8 ms) 
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Obr. 5 Test agility „špeciálna“ verzia - priemerné hodnoty podľa hráčskych 
funkcií  



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 5 
 

 39  

V „špeciálnej“ verzii testu agility sme zistili štatisticky významný rozdiel medzi 
kategóriou staršieho dorastu „A“ U19 a kategóriou staršieho dorastu „B“ U18 
(p<0,01) resp. kategóriou mladšieho dorastu „A“ U17 (p<0,05).  

 
Výsledky kategórií U19 a U16 ukázali, že pri „špeciálnej“ verzii testu agility 
boli výraznejšie individuálne rozdiely v porovnaní so „všeobecnou“ verziou 
testu agility, čo dokumentujú aj zistené korelačné koeficienty medzi testami 
agility „všeobecnej“ a „špeciálnej“ verzie (tab.1). Hráči, ktorých výsledok bol 
v tomto teste najlepší resp. najhorší, mali v druhom teste v niektorých prípadoch 
výsledok priemerný, alebo dokonca opačný. Ako príklad uvádzame stredového 
hráča M.G. kategórie U19, ktorý dosiahol vo „všeobecnej“ verzii testu agility 
najhorší čas (626,0 ms) a v špeciálnej verzii testu agility dosiahol najlepší čas 
(1548,5 ms).  
Odlišné výsledky sa ukázali v kategóriách U17 a U18, kde sme zistili štatistickú 
súvislosť medzi výsledkami v testoch agility „všeobecnej“ a „špeciálnej“ verzie 
(p<0,05) na hladine významnosti 5% (tab. 2). Ako príklad štatistickej závislosti 
medzi testami agility „všeobecnej“ a „špeciálnej“ uvádzame koncového hráča 
K.M. z kategórie U18, ktorý dosiahol v „špeciálnej“ verzii testu agility najlepší 
čas (1549,5 ms) a vo „všeobecnej“ verzii testu dosiahol druhý najlepší výkon 
(508,0 ms). 
 
Diskusia  
Futbal patrí k športom, pri ktorých úspech alebo neúspech závisí do značnej 
miery od reakčných schopností počas celého hracieho času. Pri porovnaní vý-
sledkov nameraných v našom výskume s výsledkami Holienku (2003), ktoré 
boli namerané u hráčov reprezentačných družstiev v kategóriách U18 a U19 
sme zistili, že priemerné hodnoty namerané v našom výskume sú výrazne vyš-
šie v obidvoch sledovaných kategóriách (tab.1). 
Holienka (2003) uvádza, ak má hráč o 0,02 s kratší reakčný čas ako súper po-
tom tento časový rozdiel zodpovedá 50 cm dráhy, ktorú preletí lopta pri rýchlo-
sti 90 km/h. Každodenná prax ukazuje, že práve tieto centimetre rozhodujú zá-
pasy. 
 
 
Tabuľka 1 Porovnanie priemerných hodnôt vo „všeobecnej“ verzii testu agility   

(ms) 
 

 
 U 19 U 18 U 17 U 16 

Slyško (2006) 553,5 571,5 567,6 574,4 
Holienka (2003) 395,8 430,4 - - 
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Pri porovnaní výsledkov z hľadiska hráčskych funkcií sme zistili, že v našom 
výskume v kategóriách U19 a U18 dominovali obrancovia a v kategóriách U17 
a U16 to boli brankári. V teste agility všeobecnej verzii Holienka (2003) vo 
svojich meraniach uvádza ako najlepších brankárov s výkonom (300,7 ms). Tie-
to výsledky sa do určitej miery zhodujú s našimi a to v kategóriách U17 resp. 
U16, pričom naše namerané priemerné výkony boli vyššie. 
Tento sledovaný jav môžeme dokumentovať tým, že tieto schopnosti do značnej 
miery  závisia od genotypových predpokladov (Klissouras, 2001), ale možno 
ich úroveň zvýšiť cieleným tréningom o 10 až 25 % (Choutka, 1981, Šimonek 
a kol., 1989). Weineck (2003) uvádza dokonca zlepšenie pri výberových reak-
ciách o 30 až 40 %. Myslíme si, že práve špeciálnym brankárskym tréningom 
dochádza k zlepšeniu disjunktívneho reakčného času u brankárov a tým aj 
k najlepším výkonom v tomto teste.   
 
Rozdiely vo výsledkoch medzi „všeobecnou“ a „špeciálnou“ verziou testu agili-
ty v kategóriách U19 a U16 pravdepodobne súvisia s určitou individuálne špeci-
fickou adaptáciou na tréningové zaťaženie resp. úrovňou trénovanosti. Vyplýva 
to z pohybu hráča po ihrisku. Okrem krátkeho presunu hráč  prekonáva dlhšiu 
vzdialenosť. V takom prípade je potrebná určitá úroveň štartovej rýchlosti pod-
mienená dynamickou silou svalov dolných končatín. Z toho vyplýva, že rozdie-
ly medzi výkonmi v testoch agility vyjadrujú rozdielny pomer zastúpenia re-
akčnej rýchlosti a štartovej – (akceleračnej) rýchlosti. 
Zistená súvislosť medzi „všeobecnou“ a „špeciálnou“ verziou testu agility vo 
vekových kategóriách U18 a U17 na hladine 5 % znamená, že hráči, ktorí dis-
ponovali  vysokou úrovňou reakčnej rýchlosti sa vyznačovali aj vysokou úrov-
ňou štartovej a lokomočnej rýchlosti a naopak. 
 
 
Tabuľka 2   Súvislosť medzi výkonmi v  testoch agility „všeobecnej“  

a „špeciálnej“ verzie v jednotlivých vekových kategóriách 
 
 
 VEKOVÉ KATEGÓRIE 
 U 19 U 18 U 17 U 16 
 AT1 AT2 AT1 AT2 AT1 AT2 AT1 AT2 
 Čas/ms Čas/ms Čas/ms Čas/ms Čas/ms Čas/ms Čas/ms Čas/ms
Korel.koef. 0,275 0,605* 0,572* 0,271 
   p < 0,05 p < 0,05   
 
AT1 - test agility „všeobecná“ verzia 
AT2 - test agility „špeciálna“ verzia 
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Tabuľka 2   Súvislosť medzi výkonmi v  testoch agility „všeobecnej“  

a „špeciálnej“ verzie v jednotlivých vekových kategóriách 
 
 
 VEKOVÉ KATEGÓRIE 
 U 19 U 18 U 17 U 16 
 AT1 AT2 AT1 AT2 AT1 AT2 AT1 AT2 
 Čas/ms Čas/ms Čas/ms Čas/ms Čas/ms Čas/ms Čas/ms Čas/ms
Korel.koef. 0,275 0,605* 0,572* 0,271 
   p < 0,05 p < 0,05   
 
AT1 - test agility „všeobecná“ verzia 
AT2 - test agility „špeciálna“ verzia 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 5 
 

 41  

Záver práce  
Z uvedených poznatkov môžeme konštatovať, že test agility predstavuje vo fut-
bale vhodný spôsob posudzovania rýchlosti pohybových reakcií, pričom špeci-
fickejšia /adekvátnejšia/ sa javí „špeciálna“ verzia testu agility.  
Test umožňuje diferencovať rozdiely medzi jednotlivcami, čo pri dlhodobom 
sledovaní poskytuje informácie o účinnosti tréningového zaťaženia na hráčov 
jednotlivých hráčskych funkcií. 
Prirodzenou súčasťou obsahu tréningových jednotiek v kluboch by mali byť 
cvičenia podporujúce skracovanie reakčného a disjunktívneho reakčného času 
dolných končatín. 
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work we would like to focus on the comparation of a currently used (general) 
version of an agility test with 50 cm distance between contact boards, and ne-
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VPLYV HERNE ORIENTOVANÉHO 
TRÉNINGU NA VYBRANÉ UKAZOVATELE 

HERNÉHO VÝKONU V ETAPE 
ZÁKLADNEJ ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY 

 
Zsolt PAKUSZA – Katedra hier, FTVŠ UK Bratislava 
 
Kľúčové slová: herne orientovaný tréning; metodicko-organizačné formy;  
                           prípravné hry; herný výkon jednotlivca; herný výkon družstva. 
 
 
Abstrakt 
V práci sa zaoberáme overovaním vplyvu herne orientovaného tréningu na vy-
brané ukazovatele herného výkonu v etape základnej športovej prípravy 
v ročnom tréningovom cykle. Zisťovali sme vplyv experimentálneho činiteľa na 
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Charakteristické znaky herne orientovaného tréningu: 
• z hľadiska didaktických metód v tréningu ide o komplexné zdokonaľovanie 

herných činností s metódou „v celku“, 
• herné situácie sú totožné alebo podobné herným situáciám v zápase, čo vyvo-

láva u hráčov podstatne vyššiu motiváciu na učenie - tréning, 
• hráč si v „živej hre“ zvyká na to, že musí sledovať hru, jej vývoj, pričom musí 

konať kreatívne a stáva sa tvorcom priebehu hry, 
• na základe svojich predpokladov sa snaží riešiť herné situácie sebe vlastným 

spôsobom. Slobodná realizácie tu nachádza podstatne priaznivejšie možnosti 
rozvoja individuálneho herného výkonu, 

• hráč sa v stabilnej organizačnej forme dokáže rýchle orientovať, v súťaživej 
hre musí reagovať na zmenu pravidiel, ktorých obmeňovanie akcentuje zdo-
konaľovanie, technických, taktických a kondičných determinantov herného 
výkonu, 

• tréner môže upozorňovať na chyby a v priebehu hry alebo v krátkom preruše-
ní opravovať, alebo ponúknuť hráčovi alternatívne, situačne adekvátne rieše-
nie, 

• hráči v podmienkach hry dynamicky striedajú individuálne a kolektívne herné 
činnosti, zaťaženie hráčov je fyzicky a psychicky adekvátne, konfrontuje sa 
herné umenie jednotlivcov a skupín, rozvíja sa schopnosť súťažiť. 

Metodicko-organizačné formy sú rôzne zložité útvary účelného usporiadania 
vonkajších podmienok a obsahu. Jednotlivé stupne (prípravné cvičenia, herné 
cvičenia, prípravné hry, vlastná hra) sa líšia od seba zložitosťou vonkajších 
podmienok, rôznymi didaktickými cieľmi, možnosťou opakovania spôsobu vy-
konania hernej činnosti alebo riešenia úlohy alebo súvislým herným dejom. 
Vonkajšie podmienky zahrňujú prítomnosť alebo neprítomnosť súpera a stupeň 
premenlivosti herných podmienok (Peráček, 1993, 2003). 
Z uvedených metodicko-organizačných foriem prípravné hry charakterizované 
súvislým herným dejom, svojou variabilitou, rôznorodosťou, situačnou neoča-
kávanosťou sú ideálnym prostriedkom uplatňovania herne orientovaného trénin-
gu v príprave mladých futbalistov. 
 
Cieľ práce 
Zistiť vplyv herne orientovaného tréningu na zmenu vybraných ukazovateľov 
herného výkonu v etape základnej športovej prípravy. 
 
Úlohy práce 
1. Zostaviť plán ročného tréningového cyklu športovej prípravy starších žiakov 

vo futbale s akcentom na herne orientovaný tréning. 
2. Realizovať experimentálny plán s experimentálnou skupinou. 
3. Realizovať ročný tréningový cyklus s kontrolnou skupinou. 
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4. Zistiť dynamiku zmien herného výkonu v kontrolnej a experimentálnej skupi-
ne pomocou hodnotenia herného výkonu jednotlivca a hodnotenia herného 
výkonu družstva v zápase. 

5. Porovnať výsledky experimentálnej skupiny a kontrolnej skupiny. 
6. Na základe výsledkov formulovať závery pre rozvoj vednej disciplíny a špor-

tovej praxe. 
 
Hypotézy výskumu 
Hypotéza 1: 
Predpokladáme štatisticky významné zlepšenie výkonu experimentálnej skupiny 
oproti kontrolnej skupine v indexe herného výkonu jednotlivca v prípravnej hre 
4:4. 
 
Hypotéza 2: 
Predpokladáme výraznejšie zlepšenie výkonu experimentálnej skupiny oproti 
kontrolnej skupine vo všetkých sledovaných ukazovateľoch herného výkonu 
družstva v sledovaných súťažných zápasoch. 
 
Metodika výskumu 
Výskum sme realizovali v dvojskupinovom, časovo nesúbežnom kváziexperi-
mente. 
 
Experimentálnym súborom bolo družstvo starších žiakov (U-15) FK Rapid Bra-
tislava, v súťažnom ročníku 2000/2001 účastník 1.ligy st. žiakov – Západ. Káder 
tvorilo 21 hráčov s priemernou dobou aktívnej športovej činnosti 7,2 roka. 
Kontrolným súborom bolo družstvo starších žiakov (U-15) FK Rapid Bratislava, 
v súťažnom ročníku 2001/2002 účastník 1.ligy st. žiakov – Západ. Káder tvorilo 
21 hráčov s priemernou dobou aktívnej športovej činnosti 7 roka. 
 
V experimentálnej skupine sme realizovali okrem vstupného (Dt0) a výstupného 
(Dt5) 4 priebežné(Dt1-Dt4), v kontrolnej skupine vstupné (Dt0), výstupné (Dt3) a 
2 priebežné (Dt1, Dt2) hodnotenia herného výkonu jednotlivca v prípravnej hre 
4:4. 
Pri hodnotení herného výkonu družstva sme sledované ukazovatele zaznamená-
vali v 4 zápasoch úvodu (A), v 4 zápasoch záveru (B) jesennej časti a v 4 zápa-
soch úvodu (C), v 4 zápasoch záveru (D) jarnej časti súťažného ročníka v expe-
rimentálnej a aj v kontrolnej skupine. 
 
Experimentálnym činiteľom bola odlišná proporcionalita metodicko-
organizačných foriem v ročnom tréningovom cykle experimentálnej a kontrolnej 
skupiny v II. etape základnej športovej prípravy (tab. 1).  
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Tab. 1 Metodicko-organizačné formy v experimente (%) 
  Kontrolná 

skupina – 
VK 

Experimentálna 
skupina - VE 

Prípravné cvičenia 50% 30% 
Herné cvičenia  10% 5% 
Prípravné hry + Vlast-
ná hra 

40% 65% 

 

Na hodnotenie herného výkonu jednotlivca sme použili metódu expertízneho 
hodnotenia (Korček, F., 1987; Kačáni, 1991; Kačáni - Peráček, 1989) 
v prípravnej hre 4:4, ku ktorému sme skonštruovali formulár s popisom jednotli-
vých stupníc ukazovateľov herného výkonu jednotlivca. 
 Pri hodnotení herného výkonu jednotlivca expertíznou metódou podľa 
viacerých autorov (Kačáni – Peráček, 1989; Kačáni 1991, s.106; 2000, s.130) 
výkon hráča hodnotia 3 - 5 experti na 5-bodovej stupnici (1 bod minimum, 5 
bodov maximum) v týchto oblastiach: 

- hráčska pohybová vyspelosť, 
 - kvalita ovládania lopty, 

- úspešnosť v súčinnosti so spoluhráčmi, 
- celková aktivita v hre, 
- správanie sa počas hry. 

Požiadavky na expertov: 
- čo najvyššie trénerske vzdelanie 
- dlhoročná trénerská prax. 

Pre hodnotenie herného výkonu jednotlivca práve v prípravnej hre 4:4 
sme sa rozhodli na základe charakteristiky tejto formy prípravnej hry viacerých 
autorov (Bisanz - Vieth, 1995; Holienka, 1998; Kačáni, 2000): 
- v hre sa vyskytujú všetky herné situácie a herné zručnosti ako vo veľkom fut-

bale, 
- na malom ihrisku sa rýchlo striedajú fázy útočenia a bránenia, 
- vysoká frekvencia výskytu všetkých herných činností, ich tvorivé využívanie 

v individuálnych akciách, jednoduchých kombináciách, 
- spoločná účasť v obranných a útočných herných činnostiach, vzájomná pomoc 

a spolupráca, 
- dostatočná motivácia v hre. 
 
Na hodnotenie herného výkonu družstva sme využili kombináciu viacerých do-
teraz využívaných metód (Korček, F., 1987; Kačáni - Peráček, 1989; Kačáni, 
1991, 2000; Kačáni – Peráček - Holienka, 1993; Tarkovič 1999). Ide o nepriame 
pozorovanie na základe videozáznamu, keď pomocou štatistického záznamu 
hodnotíme herný výkon družstva vo vybraných ukazovateľoch: 
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1.  Dĺžku uskutočnených útočných akcií (počet zapojených hráčov do jednej 
útočnej akcie). 

 Kombinačná schopnosť je citlivým ukazovateľom celkového herného prejavu 
družstva (Kačáni, 2000). Hlavne v prvých etapách dlhodobej športovej prí-
pravy je potrebné klásť dôraz na taký spôsob útočenia, v ktorom sa 
v dostatočnej miere môžu prejaviť činnosti, ktoré sú obsahom športovej prí-
pravy v danej etape, t.z. využívanie a hodnotenie postupného útoku. 

2.  Efektivita útočných akcií (počet útočných akcií zakončených streľbou). 
3.  Efektivita streľby (počet striel/počet strelených gólov). 

Streľba vo futbale je finálnou hernou činnosťou, ktorá rozhoduje o výsledku 
zápasu. 

4.  Efektivita hry družstva v súboji 1-1 z hľadiska obrany (počet osobných súbo-   
jov vyhratých/počet osobných súbojov prehratých v obrannej fáze hry). 

5.  Efektivita hry družstva v súboji 1-1 z hľadiska útoku (počet osobných súbo-
jov vyhratých/počet osobných súbojov prehratých v útočnej fáze hry). 

     Početnosť týchto vybraných ukazovateľov sme zaznamenávali do pripra-
vených záznamových hárkov. 
 
Výsledky výskumu 
Pri hodnotení herného výkonu jednotlivca v prípravnej hre 4:4 pri vstupnom me-
raní bola výkonnosť experimentálneho súboru vyššia, priemerná hodnota výko-
nu experimentálnej skupiny 3,34 bodov v kontrolnej skupine 2,69 bodov. Pri 
výstupnom meraní sa tieto hodnoty zvýšili v experimentálnej skupine na 3,88 
bodov a v kontrolnej skupine na 3,36 bodov. Štatisticky významné zmeny sme 
zaznamenali len medzi vstupnými a výstupnými meraniami v obidvoch súbo-
roch (tab.2, tab. 3). Je potrebné ale zdôrazniť, že medzi jednotlivými súbormi 
sme zaznamenali št. významný rozdiel v prospech experimentálnej skupiny tak 
pri vstupnom ako aj pri výstupnom hodnotení. 
 
Tab. 2 Štatistická významnosť komplexného hodnotenia herného výkonu 

jednotlivca v PH 4:4v experimentálnej skupine 
Dt0-Dt1 Dt1-Dt2 Dt2-Dt3 Dt3-Dt4 Dt4-Dt5 Dt0-Dt5 

1,579 1,405 0,614 0,884 1,502 2,599** 

     p < 0,01 

 
Tab. 3 Štatistická významnosť komplexného hodnotenia herného výkonu 

jednotlivca v PH 4:4 v kontrolnej skupine 
Dt0-Dt1 Dt1-Dt2 Dt2-Dt3 Dt0-Dt3 

1,536 1,080 1,339 3,366 

   p < 0,01 
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Pri hodnotení vybraných znakov herného výkonu družstva pri vstupnom meraní 
boli sledované ukazovatele v experimentálnej skupine vyššie. V zápasových 
blokoch sme medzi vstupným a výstupným meraním zaznamenali nárast 
v niektorých ukazovateľoch v obidvoch súboroch (tab. 4). 
Dôležité ale bolo zistenie, že všetky sledované ukazovatele (efektivita útočných 
akcií, efektivita streľby, efektivita súbojov v obrannej fáze a v útočnej fáze) boli 
vo všetkých hodnoteniach v experimentálnej skupine vyššie.  
Úspešnosť v zápasoch na základe počtu získaných bodov (exp.-37,77%, kont.-
22,22%), strelených a inkasovaných gólov vyznieva v prospech experimentálnej 
skupiny (tab. 5). 
 
 
Tab. 4 Hodnotenie herného výkonu družstva v zápasových blokoch 
Experimentálna skupina Kontrolná skupina 
Nárast Nárast 

Priemer striel na zápas  Priemer striel na zápas 
Efektivita útočných akcií Efektivita útočných akcií 
Priemer strelených gólov   
Úspešnosť súbojov v útočnej fáze   
 
 
Tab. 5 Úspešnosť v súťažných zápasoch 

  Experimentálna 
skupina 

Kontrolná 
skupina 

Konečné miesto 11. 15. 
Výhry 9 4 
Remíz 7 8 
Prehry 14 18 
Body 34 20 
Strelené góly 30 23 
Inkasované góly 44 76 
Rozdiel v skóre -14 -53 
Úspešnosť na základe zís-
kaných bodov 37,77% 22,22% 

 
 
Zhrnutie a závery 
Je potrebné zdôrazniť, že všetky vstupné hodnoty boli v prospech experimentál-
nej skupiny. 
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V hre 4:4 sme štatisticky významné zlepšenie zaznamenali tak v experimentál-
nej ako aj v kontrolnej skupine. Medzi sledovanými súbormi tak pri vstupnom 
ako aj pri výstupnom meraní existovali štatisticky významné rozdiely vždy 
v prospech experimentálnej skupiny. Hypotéza 1 sa potvrdila. 
Zaznamenali sme aj zlepšenie sledovaných ukazovateľov herného výkonu druž-
stva experimentálnej skupiny oproti kontrolnej v súťažných zápasoch. Hypotéza 
2 považujeme tiež za potvrdenú. 
 
Závery pre prax 
Rozvoj hernej spôsobilosti s akcentovaným využívaním metodicko-
organizačných foriem so súvislým herným dejom: 

• sa prejaví najmä v hre – optimálne podmienky transferu z tréningu 
do zápasu; 

• sa prejaví zvyšovaním herného výkonu jednotlivcov ako aj celého 
družstva; 

 V sledovanej etape pravdepodobne nezabezpečuje maximálne zvyšovanie 
jednotlivých pohybových schopností a zručností. 

 Otázny ostáva pomer využívania komplexného prístupu v jednotlivých e-
tapách športovej prípravy vo futbale. 

 Dominantné postavenie komplexného prístupu by sme odporúčali až od 
II. etapy základnej športovej prípravy vo futbale.  

 Pri uplatňovaní komplexného prístup  je potrebné zohľadniť výkonnosť 
hráčov v jednotlivých etapách dlhodobej športovej prípravy. 
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V hre 4:4 sme štatisticky významné zlepšenie zaznamenali tak v experimentál-
nej ako aj v kontrolnej skupine. Medzi sledovanými súbormi tak pri vstupnom 
ako aj pri výstupnom meraní existovali štatisticky významné rozdiely vždy 
v prospech experimentálnej skupiny. Hypotéza 1 sa potvrdila. 
Zaznamenali sme aj zlepšenie sledovaných ukazovateľov herného výkonu druž-
stva experimentálnej skupiny oproti kontrolnej v súťažných zápasoch. Hypotéza 
2 považujeme tiež za potvrdenú. 
 
Závery pre prax 
Rozvoj hernej spôsobilosti s akcentovaným využívaním metodicko-
organizačných foriem so súvislým herným dejom: 

• sa prejaví najmä v hre – optimálne podmienky transferu z tréningu 
do zápasu; 

• sa prejaví zvyšovaním herného výkonu jednotlivcov ako aj celého 
družstva; 

 V sledovanej etape pravdepodobne nezabezpečuje maximálne zvyšovanie 
jednotlivých pohybových schopností a zručností. 

 Otázny ostáva pomer využívania komplexného prístupu v jednotlivých e-
tapách športovej prípravy vo futbale. 

 Dominantné postavenie komplexného prístupu by sme odporúčali až od 
II. etapy základnej športovej prípravy vo futbale.  

 Pri uplatňovaní komplexného prístup  je potrebné zohľadniť výkonnosť 
hráčov v jednotlivých etapách dlhodobej športovej prípravy. 
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COMPLEX DEVELOPMENT OF GAME CAPABILITY OF YOUNG 
SOCCER PLAYERS 
 
In the work we specialize on verifying game orientated training on development 
of game capability in a stage of primary sport preparation in a yearly training 
cycle. We analyzing and comparing achieved results (individual performance in 
a game 4:4 and team performance in a match games) of experimental and con-
trolled group. We predict development on behalf of experimental group. We 
came to the conclusion that experimental plan of yearly training cycle dominant 
standing of preparations – small games has positive impact on the monitored 
conditions especially on individual and team game performance and overall suc-
cess in competition matches. 
 
Key words: game orientated training; organizations forms; small games; indi-
vidual game performance; team game performance. 
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PRÍSPEVOK K HODNOTENIU HERNÉHO 
VÝKONU DRUŽSTVA VO FUTBALE 

 
Pavol Peráček - Katedra hier, Fakulta telesnej výchovy a športu UK 

       p.peracek@chello.sk 
 
Abstrakt 
Autor sa zaoberá problematikou hodnotenia herného výkonu družstva vo futba-
le, zvýšením poznateľnosti herného prejavu hráčov v sledovaných herných situ-
áciách na úrovni hry družstva.  Hodnotí organizáciu hry družstva v obrannej fá-
ze. Vybral si taký spôsob organizácie hry družstva, kedy družstvo rieši herné 
situácie prostredníctvom priestorového krytia. Pokúsil sa formulovať optimálny 
počet položiek, ktoré verbálne popísal, a ktoré vyjadrovali kvalitatívne rôzne 
úrovne vybraných herných činností družstva. Na posudzovanie využil expertíz-
nu metódu. Výsledky ukázali, že sledované družstvo získalo najlepšie hodnote-
nie v premiestňovaní sa do ťažiska hry.  Vychádzalo to aj z typológie hráčov. Aj 
priemerné hodnotenie organizácie hry bolo vysoké. V závere autor odporúča pri 
hodnotení upresniť jemné odtiene tímovej práce ešte precíznejšou posudzovacou 
škálou a hodnotiť herný výkon družstva v rôznom prostredí a zamerať sa na dô-
slednú validizáciu merania. 
 
Problém  
Otázka hodnotenia herného výkonu družstva nie je jednoduchá. V jednej rovine 
môže hodnotenie herného výkonu družstva vo futbale predstavovať meranie je-
ho charakteristík a pozorovanie reakcií členov družstva na jednotlivé psychomo-
torické nástroje, v inej rovine môže ísť o použitie odkazov v podobe grafov vý-
konnosti (herného výkonu družstva), k zachyteniu informácie, ako dokáže druž-
stvo (hráči) medzi sebou komunikovať v priebehu zápasu (organizácia hry). 
V ďalšej rovine môže ísť o hodnotenie kvality tímového rozhodovania 
a odstraňovania negatívnych (deformačných) faktorov. 
 

Cieľ výskumu 
Cieľom výskumu je zdokonaliť diagnostikovanie herného výkonu družstva vo 
futbale, zvýšiť poznateľnosť herného prejavu hráčov v sledovaných herných si-
tuáciách na úrovni hry družstva a ich komplexnej hernej spôsobilosti. 
 

Úlohy práce 
1) Vzhľadom na šírku sledovanej problematiky zredukovať šírku hodnotenia 

herného výkonu na jeho jednu časť (organizácia hry družstva v obrannej fá-
ze). 

2) Stanoviť ten spôsob organizácie hry, kedy družstvo rieši herné situácie pros-
tredníctvom priestorového krytia. 
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le, zvýšením poznateľnosti herného prejavu hráčov v sledovaných herných situ-
áciách na úrovni hry družstva.  Hodnotí organizáciu hry družstva v obrannej fá-
ze. Vybral si taký spôsob organizácie hry družstva, kedy družstvo rieši herné 
situácie prostredníctvom priestorového krytia. Pokúsil sa formulovať optimálny 
počet položiek, ktoré verbálne popísal, a ktoré vyjadrovali kvalitatívne rôzne 
úrovne vybraných herných činností družstva. Na posudzovanie využil expertíz-
nu metódu. Výsledky ukázali, že sledované družstvo získalo najlepšie hodnote-
nie v premiestňovaní sa do ťažiska hry.  Vychádzalo to aj z typológie hráčov. Aj 
priemerné hodnotenie organizácie hry bolo vysoké. V závere autor odporúča pri 
hodnotení upresniť jemné odtiene tímovej práce ešte precíznejšou posudzovacou 
škálou a hodnotiť herný výkon družstva v rôznom prostredí a zamerať sa na dô-
slednú validizáciu merania. 
 
Problém  
Otázka hodnotenia herného výkonu družstva nie je jednoduchá. V jednej rovine 
môže hodnotenie herného výkonu družstva vo futbale predstavovať meranie je-
ho charakteristík a pozorovanie reakcií členov družstva na jednotlivé psychomo-
torické nástroje, v inej rovine môže ísť o použitie odkazov v podobe grafov vý-
konnosti (herného výkonu družstva), k zachyteniu informácie, ako dokáže druž-
stvo (hráči) medzi sebou komunikovať v priebehu zápasu (organizácia hry). 
V ďalšej rovine môže ísť o hodnotenie kvality tímového rozhodovania 
a odstraňovania negatívnych (deformačných) faktorov. 
 

Cieľ výskumu 
Cieľom výskumu je zdokonaliť diagnostikovanie herného výkonu družstva vo 
futbale, zvýšiť poznateľnosť herného prejavu hráčov v sledovaných herných si-
tuáciách na úrovni hry družstva a ich komplexnej hernej spôsobilosti. 
 

Úlohy práce 
1) Vzhľadom na šírku sledovanej problematiky zredukovať šírku hodnotenia 

herného výkonu na jeho jednu časť (organizácia hry družstva v obrannej fá-
ze). 

2) Stanoviť ten spôsob organizácie hry, kedy družstvo rieši herné situácie pros-
tredníctvom priestorového krytia. 
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3) Formulovať taký počet položiek s verbálnym popisom, ktoré by vyjadrovali  
stupňované úrovne vybraných herných činností družstva a jeho komplexnej 
spôsobilosti. 

4) Pomocou expertíznej metódy posudzovať vybrané úrovne sledovaných her-
ných činností. 

5) Na základe získaných výsledkov formulovať závery pre rozvoj poznania 
a odporúčanie pre prax. 

 

Hypotéza 
Predpokladáme, že zostavením položiek posudzovania a ich verbálnej charakte-
ristiky prispejeme k objektívnejšej diagnostickej symptomatológii kolektívneho 
herného družstva vo futbale. 
 

Metodika práce 
Na získavanie výskumných údajov sme použili niekoľko metód - analýzu lite-
rárnych prameňov a dokumentov, priame pozorovanie, posudzovanie, expertízna 
metóda (3 experti s najvyššou trénerskou kvalifikáciou a s viac ako 10 ročnou 
praxou). 
 

Posudzovacia škála – v rozsahu 5 stupňov úrovne:  
1 – výborná realizácia koncepcie priestorovej obrany. Činnosť všetkých hráčov, 
jednotlivých formácií bola výborná. Pokrytie priestoru ihriska v pásme boja 
o loptu bolo kompaktné, činnosť hráčov bola koncentrovaná, úspešná, účelná, 
hráči sa výborne orientovali v priestore, boli rozhodní v používaní adekvátnych 
obranných herných činnosti, konštruktívne riešili herné situácie, dokázali vytvá-
rať (vytvoriť) početnú prevahu v ťažisku hry. 
2 – veľmi dobré uplatňovanie priestorovej obrany. Veľmi dobre realizovaná 
priestorová obrana, činnosť hráčov a jednotlivých formácií je bez vážnejších 
chýb v pokrývaní priestoru ihriska v pásme lopta o loptu je na veľmi dobrej ú-
rovni s nepodstatnými chybami. Koncentrácia hráčov je na veľmi dobrej úrovni, 
ojedinele sa vyskytujú chyby v uplatňovaní priestorovej obrany. 
3 – priemerná realizácia priestorovej obrany. Činnosť hráčov a jednotlivých 
formácií je v priestorovej obrane stála, ale nemej úspešná alebo v mnohých prí-
padoch neúčelná, s opakujúcimi sa chybami v organizácii priestorovej obrany 
v dôsledku slabej verbálnej komunikácie a s vyskytujúcimi sa technickými ne-
dostatkami najmä v pásme boja o loptu. 
4 – slabá, dostatočná realizácia koncepcie priestorovej obrany. Činnosť hráčov 
v priestorovej obrane nie je stála, sústavná, hráči si nepomáhajú, nezabezpečujú 
sa, strácajú prehľad, hrajú netakticky, najmä v priestore vyvrcholenia obrany 
dochádza k výpadku v plnení charakteristických znakov priestorovej obrany. 
5 – činnosť hráčov je nedostatočná v realizovaní priestorovej obrany. Činnosť 
hráčov v priestorovej obrane je nekoncentrovaná, neúspešná, neúčelná, hráči 
nedostatočne komunikujú v priebehu hry, sú pasívni, nedisciplinovaní, dochádza 
k chaosu (rozpadu hernej koncepcie – aj v obrannej fáze hry), k trhlinám (ne-
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kompaktnosť) v základnom hernom systéme, k celkovému „negovaniu“ úloh 
vyplývajúcich zo základného herného systému a priestorovej obrany. Hráči ne-
dokážu vytvoriť číselnú prevahu nad súperom v ťažisku hry. 
 Pri overovaní jednotlivých položiek posudzovacej škály sme vychádzali 
z nasledujúcich charakteristických znakov priestorovej obrany (vybrané znaky): 
prechod z útoku do obrany; vykrývanie priestoru; premiestňovanie sa do ťažiska 
hry podľa formácií, útočníci, stredoví hráči, obrancovia; vzájomné zabezpečo-
vanie; preberanie hráčov; zdvojovanie; strojovanie; vystupovanie proti hráčovi 
s loptou (obsadzovanie hráča s loptou); riešenie situácií 1 – 1, najmä v pásme 
boja o loptu. 

Jednotlivé charakteristické znaky sú obsiahnuté v posudzovacej škále, ktorú 
uvádzame vyššie (v rozpätí bodov 1 – 5). V každom sledovanom zápase jednot-
liví experti priraďovali každej položke body, z ktorých sme aritmetickým prie-
merom zistili priemernú známku sledovaného družstva v danom zápase. Hodno-
tili sme 5 zápasov našej najvyššej súťaže v súťažnom ročníku 2005/2006. Ex-
perti, ktorí hodnotili nižšie uvádzané zápasy boli tí istí a v zápase 1. ligy INTER 
Bratislava – ŠK Žilina a 2. ligy SLOVAN Bratislava – Duslo Šaľa si overovali 
hodnotiace položky. 
 

Výsledky a  diskusia 
Z hodnotenia charakteristických znakov priestorovej obrany je zrejmé, že naj-
lepšia známka patrí hre útočníkov sledovaného družstva v obrannej fáze hry pri 
premiestňovaní sa do ťažiska (1. polčas ∅ 1,110;  2. polčas ∅ 1,532). Na rovna-
kej úrovni bola hodnotená hra stredových hráčov a obrancov (1. polčas ∅ 1,596; 
2. polčas ∅ 1,796), čo sa ukázalo aj pri hodnotení herného výkonu družstva. V 
 jarnej časti hry bol doplnený káder družstva ARTEMDIE o hráčov obrannej 
formácie, resp. defenzívnych stredových hráčov, ktorí sa ešte nestihli do muž-
stva zabudovať. Najhoršie hodnotenie sa vyskytlo v uplatňovaní obranných her-
ných kombinácií – zdvojovanie ( ∅ 1,996), vzájomné zabezpečovanie (∅ 
1,798), ale aj vystupovanie proti hráčovi s loptou (∅ 2,128). Hra družstva mala 
určité rezervy aj pri vyvrcholení obrany –pokusmi o odoberanie lopty s priemer-
ným hodnotením 2,128. 
Z najčastejšie používaných obranných herných kombinácií najslabšie družstvo 
dokázalo uplatňovať vzájomné zabezpečovanie a zdvojovanie, resp. strojovanie 
(1,996), kde platí princíp vytvoriť dočasnú číselnú prevahu v mieste ťažiska hry. 
Určité rezervy sú v hre družstva pri obsadzovaní hráča s loptou, resp. odoberanie 
lopty v hernej situácii 1 – 1. Ukazuje sa, že to bolo spôsobené pravdepodobne 
príchodom nových hráčov do družstva, kde viazla komunikácia medzi hráčmi 
a spolupráca. Toto hodnotenie nebolo síce zvlášť nízke, ale vo väzbe na ambície 
družstva a formu na jeseň, kedy družstvo hralo v hlavnej súťaži Ligy majstrov sa 
ukazuje, že rezervy v týchto položkách sú zjavné. 
Hráči dokázali realizovať na ihrisku spôsob organizácie hry – priestorovú obra-
nu. Dokázali pružne reagovať na stratu lopty – vyplývalo to aj z veľmi vhod-
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hodnotiace položky. 
 

Výsledky a  diskusia 
Z hodnotenia charakteristických znakov priestorovej obrany je zrejmé, že naj-
lepšia známka patrí hre útočníkov sledovaného družstva v obrannej fáze hry pri 
premiestňovaní sa do ťažiska (1. polčas ∅ 1,110;  2. polčas ∅ 1,532). Na rovna-
kej úrovni bola hodnotená hra stredových hráčov a obrancov (1. polčas ∅ 1,596; 
2. polčas ∅ 1,796), čo sa ukázalo aj pri hodnotení herného výkonu družstva. V 
 jarnej časti hry bol doplnený káder družstva ARTEMDIE o hráčov obrannej 
formácie, resp. defenzívnych stredových hráčov, ktorí sa ešte nestihli do muž-
stva zabudovať. Najhoršie hodnotenie sa vyskytlo v uplatňovaní obranných her-
ných kombinácií – zdvojovanie ( ∅ 1,996), vzájomné zabezpečovanie (∅ 
1,798), ale aj vystupovanie proti hráčovi s loptou (∅ 2,128). Hra družstva mala 
určité rezervy aj pri vyvrcholení obrany –pokusmi o odoberanie lopty s priemer-
ným hodnotením 2,128. 
Z najčastejšie používaných obranných herných kombinácií najslabšie družstvo 
dokázalo uplatňovať vzájomné zabezpečovanie a zdvojovanie, resp. strojovanie 
(1,996), kde platí princíp vytvoriť dočasnú číselnú prevahu v mieste ťažiska hry. 
Určité rezervy sú v hre družstva pri obsadzovaní hráča s loptou, resp. odoberanie 
lopty v hernej situácii 1 – 1. Ukazuje sa, že to bolo spôsobené pravdepodobne 
príchodom nových hráčov do družstva, kde viazla komunikácia medzi hráčmi 
a spolupráca. Toto hodnotenie nebolo síce zvlášť nízke, ale vo väzbe na ambície 
družstva a formu na jeseň, kedy družstvo hralo v hlavnej súťaži Ligy majstrov sa 
ukazuje, že rezervy v týchto položkách sú zjavné. 
Hráči dokázali realizovať na ihrisku spôsob organizácie hry – priestorovú obra-
nu. Dokázali pružne reagovať na stratu lopty – vyplývalo to aj z veľmi vhod-
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kompaktnosť) v základnom hernom systéme, k celkovému „negovaniu“ úloh 
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uvádzame vyššie (v rozpätí bodov 1 – 5). V každom sledovanom zápase jednot-
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ných typov, ktoré hrali na poste útočníkov a dokázali uplatňovať obranné herné 
činnosti jednotlivca (priemerná známka ...), podobne na toto hodnotenie nadvä-
zovalo aj premiestňovanie sa do ťažiska hry, kde najmä útočníci boli prvými 
obrancami. 
Sumárna tabuľka aritmetických priemerov sledovaných položiek hodnote-
nia herného výkonu družstva v obrannej fáze hry. (ARTEMDIA Bratisla-
va) expertíznou metódou (5 zápasov). 
 

ARTMEDIA BRATISLAVA 
 

Charakteristické znaky priestorovej obrany 1. pol-
čas 

2. pol-
čas 

1 prechod z útoku do obrany 1,86 1,79 
2 premiestňovanie sa do ťažiska hry UT 

                                                        SH 
                                                        OBR 

1,110 
1,596 
1,596 

1,532 
1,706 
1,796 

3 vzájomné zabezpečovanie 1,596 1,798 
4 preberanie hráčov súpera 1,864 1,798 
5 zdvojovanie, strojovanie 1,928 1,996 
6 obsadzovanie hráča s loptou 

(vystupovanie proti hráčovi s loptou) 
1,864 2,128 

7 odoberanie lopty 1 – 1 (vyvrcholenie obrany) 1,93 2,128 
Σ 1,703 1,877 

 

Chceli sme prispieť aj k objektivizácii posudzovacej škály pretože aj Dyer 
(1984) vo svojej revízii výskumov tímovej práce uviedol, že reliabilita mnohých 
spôsobov „merania“ tímovej práce je nízka, že sú zbytočne zložité, nevnímajú 
jemné odtiene tímovej práce a merajú premenné, ktoré sú pre proces nepodstat-
né. Nedostatok vhodných techník merania herného výkonu družstva uvádza    
Dyer (tamtiež) , vedie k tomu, že väčšina výskumov tímovej práce trpí nízkou 
kvalitou nástrojov použitých k hodnoteniu tímu, ktoré nie sú schopné priniesť 
verný, ba ani z polovice verný obraz tímovej práce. 
Baker a Salas (1992) označili šesť zásad hodnotenia zručnosti tímu. Medzi ne 
napríklad patrí, že nič nie je také praktické ako dobrá teória. Znamená to teda, že 
porozumenie tímovej práce vyžaduje dobrú teóriu, pretože v tomto prípade prá-
ve teória je základom nástroja merania, ktorý určuje, čo sa v skutočnosti hodno-
tí. Ďalšia zásada, ktorá pri hodnotení tímu platí, znamená že to, ako veci vidíme, 
nemusí nutne zodpovedať tomu, ako to v skutočnosti je. Z toho vyplýva, že tak 
herné situácie v zápase, ako aj tréningový proces družstva ovplyvňuje zručnosti 
družstva, takže iba opakované pozorovania rôznych úsekov hry, resp. zápasov 
nám môžu odhaliť tie zručnosti družstva, ktoré sú najviac zastúpené a majú naj-
väčší význam. 
Nástroje merania tímovej práce (herného výkonu družstva) sa musia vyvíjať, 
aplikovať a hodnotiť v rôznych typoch družstiev a prostredí. Bez toho nebude 
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možné zdokonaliť a vyvinúť teóriu, nástroje merania a ani zachytiť základné 
mechanizmy a faktory ovplyvňujúce herný výkon družstva. 
Aj keď z našej strany ide o pilotnú štúdiu k hodnoteniu iba určitej časti tímovej 
práce počas zápasu (organizácia hry v obrannej fáze a podiel hráčov na nej), u-
kazuje sa pravdepodobne, že pozorovatelia (experti) budú veľmi dôležití pre 
celkové hodnotenie nástroja merania, tak tu platí aj druhá časť, ktorá sa týka re-
liability v rovine vnútornej konzistencie a stability v čase.  
 

Odporúčanie pre budúcnosť 
V budúcnosti bude potrebné pri hodnotení upresniť jemné odtiene tímovej práce 
precíznejšou posudzovacou škálou a hodnotiť herný výkon družstva v rôznom 
prostredí (nielen hodnotenie herného výkonu družstva doma) a zamerať sa aj na 
dôslednú validizáciu merania. 
Preto je potrebné zamerať sa na dôkladnú validizáciu merania, aby užívatelia 
mali istotu, že hodnotením tímovej práce získavame presné informácie o tímovej 
práci. 
Pokúsili sme sa na základe zostavenia položiek posudzovania prispieť k ob-
jektívnejšiemu hodnoteniu herného výkonu družstva vo futbale. 
 

Literatúra 
1. Dyer, J.L. (1984) Team research and training a state of the art review. Human 

Factors Review. 26, s. 285 – 323. 
2. Baker, D.P. and Salas, E. (1992) Principles for measuring teamwork skills. 

Human Factors, 34 (4) s. 469 – 475. 
 
CONTRIBUTION TO THE EVALUATION OF TEAMWORK SKILLS 
IN SOCCER 

 
The article deals with the subject of evaluation of teamwork skills in soccer. The 
aim is to improve the knowledge about the playing performance of the individ-
ual player in teamwork activity. The author evaluated the organization of the 
team play in defensive phase of the play. He choosed the organization of the 
team play, when the team had to solve the defensive playing situations utilizing 
the covering the space. The experts group observed and evaluated the perform-
ance on a scale from 1 to 5. The scale set the different qualitative levels of the 
selected teamwork skills. The results showed that the team gained the best 
evaluation in the situation – relocation in the centre of play. It also depended on 
player´s typology. The average of the evaluating the play organization was high. 
The author recommends to pay attention to evaluation of teamwork more pre-
cisely by creating a new, more detailed evaluating scale and the teamwork ob-
serve and evaluate also in different environment. It is also needed to do conse-
quent validation of the experts´ evaluation.  
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VZŤAH MEDZI NIEKTORÝMI 
PREJAVMI RÝCHLOSTNÝCH 
SCHOPNOSTÍ VO FUTBALE 

 
Jozef Záhorský - Michal Slyško, FTVŠ UK Bratislava, Katedra hier 
 
Kľúčové slová: futbal, rýchlostné schopnosti, diagnostikovanie 
 
Abstrakt 
V práci sa zaoberáme vzťahom medzi niektorými prejavmi rýchlostných 
schopností u futbalistov v etape prehĺbenej a špecializovanej športovej prí-
pravy a snažíme sa naznačiť možnosti ich diagnostiky. Výskumný súbor 
tvorili štyri dorastenecké družstvá ŠK Slovan Bratislava (n = 80). Na zís-
kanie výsledkov sme vytvorili batériu testov a kontrolných cvičení, ktorými 
sme zisťovali úroveň rozvoja rýchlostných schopností a vzťahy medzi ni-
mi. Výsledky ukazujú, že hráči výberu U19 sa takmer vo všetkých testoch 
významne líšili od ostatných družstiev. Výkony hráčov jednotlivých druž-
stiev v behu na 15 m úzko súviseli jednak s behom na 5 x 10 m, ako aj 
s behom na 30 m. Pri vzájomnom porovnaní výkonov v kontrolných cviče-
niach na diagnostikovanie vybraných herných zručností a výkonov 
v testoch a kontrolných cvičeniach na diagnostikovanie pohybových 
schopností sa nepotvrdili žiadne významné závislosti. Príspevok je súčas-
ťou grandovej úlohy VEGA 1/1397/04. 
 
Úvod do problematiky 
Futbal je jedna z najdynamickejších hier vyžadujúca od hráčov vysokú ú-
roveň všetkých foriem rýchlostných schopností v meniacich sa herných si-
tuáciách. Ide o požiadavku celkového rýchlostného prejavu, t.j. rýchlosti 
premiestňovania sa v priestore. Na základe analýz rôznych autorov vyčle-
ňujeme vo futbale nasledovné formy prejavu rýchlostných schopností (Ho-
lienka, 2005): 

• reakčná rýchlosť 
• lokomočná rýchlosť – štartová (akceleračná) 

- frekvenčná  
- maximálna (distančná) 

• rýchlosť herných činností jednotlivca 
• rýchlosť súčinnosti hráčov 

Hra ako taká kladie vysoké nároky na pripravenosť hráčov v oblasti pohy-
bových schopností, v precíznosti a  rýchlosti zvládnutia herných  
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činností jednotlivca a v rýchlom zvládnutí hry na úrovni celého družstva. 
Vo futbale sa preto stretávame s pojmom herná rýchlosť. Je to komplexná 
schopnosť hráča v čo najkratšom čase opakovane, účelne a efektívne riešiť 
herné situácie, teda čo najrýchlejšie a najsprávnejšie vnímať, myslieť, roz-
hodovať a konať v obsahových, časových a priestorových dimenziách sú-
časného chápania hry a jej pravidiel (Korček, 1996). 
Reakčná rýchlosť je fyzický a nervovo svalový predpoklad výkonu, ktorý 
umožňuje reagovať na vzruchy, znaky a signály určitou rýchlosťou 
a efektivitou pohybu (Martin, 1999). Pri štartovej rýchlosti je cieľom do-
siahnuť maximálnu rýchlosť v čo najkratšom čase, alebo na najkratšiu 
vzdialenosť. Pre hráča futbalu je táto zložka veľmi významná a jej úroveň 
často rozhoduje, kto vyhrá osobný súboj, kto bude skôr pri lopte. 
Frekvenčnú rýchlosť charakterizujú Kampmiller - Koštial (2003) ako 
úsilie o vykonanie čo najväčšieho počtu pohybových cyklov v určenom 
čase. Jej úroveň je dôležitým predpokladom rýchlosti lokomócie. Pod lo-
komočnou rýchlosťou rozumieme rýchle premiestňovanie hráčov v priesto-
re ihriska na rôznu vzdialenosť (ide o rôzne úseky vyžadované samotnou 
hrou), často spájanou so zmenou smeru. V priebehu hry vznikajú rôzne 
herné situácie a pri ich riešení sa musí prispôsobovať i dĺžka krokov. Preto 
významnú úlohu zohráva kroková frekvencia – rýchlosť menších krokov. 
Menšie kroky umožňujú častejší kontakt hráča so zemou, lepšiu reakciu, 
úspešnejšie riešenie herných situácií. 
Kým predošlé formy prejavu sa dotýkali činnosti hráča bez lopty, 
v rýchlosti herných činností jednotlivca ide o ovládanie samotnej lopty. 
Jednou z hlavných čŕt súčasného futbalu je dokonalé ovládanie lopty 
v rýchlom pohybe (umožňuje hráčovi sústrediť všetku pozornosť a energiu 
na realizovanie prekvapivých herných činností). Zvládnutie lopty pod ča-
sovým a priestorovým tlakom má v zápase mimoriadny význam, lebo po-
kiaľ hráči ovládajú loptu aj vo veľmi zložitých herných situáciách, družstvo 
môže kontrolovať hru. Problematika rozvoja a diagnostikovania rýchlost-
ných schopností v ich všeobecnom i špecifickom prejave je síce veľmi ak-
tuálna, ale vo futbale ešte stále málo empiricky riešená. V práci sa preto 
pokúšame zistiť, ako spolu korelujú výkony v testoch rýchlostných schop-
ností, ktoré postihujú tak rýchlostné prejavy hráčov bez lopty ako aj 
s loptou. 
 
Cieľ 
Cieľom práce je prispieť k rozšíreniu poznatkov o vzťahu medzi niektorý-
mi prejavmi rýchlostných schopností mladých futbalistov a naznačiť mož-
nosti ich diagnostiky. 
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v rýchlosti herných činností jednotlivca ide o ovládanie samotnej lopty. 
Jednou z hlavných čŕt súčasného futbalu je dokonalé ovládanie lopty 
v rýchlom pohybe (umožňuje hráčovi sústrediť všetku pozornosť a energiu 
na realizovanie prekvapivých herných činností). Zvládnutie lopty pod ča-
sovým a priestorovým tlakom má v zápase mimoriadny význam, lebo po-
kiaľ hráči ovládajú loptu aj vo veľmi zložitých herných situáciách, družstvo 
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s loptou. 
 
Cieľ 
Cieľom práce je prispieť k rozšíreniu poznatkov o vzťahu medzi niektorý-
mi prejavmi rýchlostných schopností mladých futbalistov a naznačiť mož-
nosti ich diagnostiky. 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 5 

 58

Úlohy 
1. Zostaviť batériu testov a kontrolných cvičení na diagnostikovanie 

rýchlostných schopností.  
2. Uskutočniť diagnostikovanie  jednotlivých prejavov rýchlostných 

schopností u futbalistov  v etape prehĺbenej a špecializovanej špor-
tovej prípravy. 

3. Zistiť vzťahy medzi jednotlivými prejavmi rýchlostných schopnos-
tí. 

4. Formulovať závery pre diagnostikovanie rýchlostných schopností 
a ich rozvoj vo futbale. 

 
Metódy získavania a vyhodnocovania výskumných údajov 
Výskumný súbor tvorili štyri dorastenecké družstvá ŠK Slovan Bratislava 
futbal a.s. Starší dorast “A” (U19) (n = 21) je účastníkom I. ligy staršieho 
dorastu. Hráči trénujú v priemere 7-krát v týždni a odohrajú 1 majstrovský 
zápas.  Starší dorast “B” (U18) (n = 19) je účastník II. ligy staršieho doras-
tu – západ. Hráči trénujú v priemere 7-krát v týždni a odohrajú 1 majstrov-
ský zápas. Mladší dorast “A“ (U17) (n = 21) je účastník I. ligy mladšieho 
dorastu. Hráči trénujú v priemere 7-krát v týždni a odohrajú 1 majstrovský 
zápas. Mladší dorast “B“ (U16) (n = 19) je účastník II. ligy mladšieho do-
rastu – západ. Hráči trénujú v priemere 6-krát v týždni a odohrajú 1 maj-
strovský zápas. 
Merania výskumného súboru sa realizovali prostredníctvom motorických 
testov a kontrolných cvičení: 

• Beh na 5x10 metrov, 
• Beh na 30 metrov, 
• Beh na 15 metrov priamym smerom, 
• Beh na 15 metrov so zmenou smeru vpravo, 
• Beh na 15 metrov so zmenou smeru vľavo, 
• Vedenie lopty na 15 metrov priamym smerom, 
• Vedenie lopty na 15 metrov so zmenou smeru vpravo (obr. 1), 
• Vedenie lopty na 15 metrov so zmenou smeru vľavo. 
 

Merania boli realizované na umelej tráve na štadióne ŠK Ružinov. 
Beh na 15 metrov priamym smerom a so zmenou smeru: Hráči štartujú 
jednotlivo z polovysokého štartu 1 meter od štartovacej čiary, na úrovni 
ktorej je nastavené elektronické zariadenie (fotobunky). 
Zariadenie: Ihrisko s umelou trávou, hráči sú v dresoch a kopačkách. Me-
racie pásmo, elektronické zariadenie (fotobunky), kužele. 
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Úlohy 
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Úlohy 
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Úlohy 
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Hodnotenie: Merajú sa dva pokusy s presnosťou na 0,01 s. Hodnotí 
a zapisuje sa lepší čas z dvoch pokusov. Interval odpočinku medzi pokusmi 
je minimálne 3 minúty.   
Kontrolné cvičenia: Vedenie lopty na 15 m. Hráči štartujú jednotlivo 
z polovysokého štartu 1 meter od štartovacej čiary, na úrovni ktorej je na-
stavené elektronické zariadenie (fotobunky). Lopta je postavená za úrovňou 
štartovacej čiary. 
Zariadenie: Ihrisko s umelou trávou, hráči sú v dresoch a kopačkách. Me-
racie pásmo, elektronické zariadenie (fotobunky), kužele, lopta. 
Hodnotenie: Merajú sa dva pokusy s presnosťou na 0,01 s. Hodnotí 
a zapisuje sa lepší čas z dvoch pokusov. Interval odpočinku medzi pokusmi 
je minimálne 3 minúty. 
 
Obr.  1 Vedenie lopty na 15 m so zmenou smeru (vpravo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na spracovanie a vyhodnocovanie získaných údajov sme použili nasledov-
né základné matematické a štatistické metódy – základné štatistické charak-
teristiky (aritmetický priemer, smerodajnú odchýlku), t-test pre nezávislé 
výbery (testovanie významnosti rozdielov výkonnosti v testoch jednotli-
vých súborov) a Pearsonov korelačný koeficient (zisťovanie súvislostí me-
dzi jednotlivými testami). Údaje, získané pri meraniach sme štatisticky 
spracovali pomocou programu Statgraphics 4.0 (t-test, koeficient korelácie) 
a Microsoft Excel 2003 (základné štatistické charakteristiky). Pri testoch 
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posudzujeme štatistickú významnosť na 1% (p<0,01) a 5% (p<0,05) hladi-
ne významnosti. 
 
 
Výsledky a diskusia 
Úroveň rýchlostných schopností hráčov jednotlivých výberov 
Pri porovnaní výsledkov jednotlivých testov a kontrolných cvičení jednot-
livých vekových kategórií sme zistili štatisticky významné rozdiely (tab. 1). 
Hráči výberu U19 sa takmer vo všetkých testoch významne líšili od ostat-
ných družstiev. Výkonnostne sa im približovali len hráči výberu U18. Je to 
celkom pochopiteľné, keďže družstvo U19 predstavuje vrchol športovej 
prípravy mládeže a jeho hráči by mali mať najvyššiu výkonnostnú úroveň. 
Tá je podmienená nielen kalendárnym, biologickým vekom (motorickým 
vývojom), ale aj vplyvom viacročného športového tréningu, ktorý hráči 
družstva U19 v porovnaní s ostatnými družstvami absolvovali. Najviac 
rozdielov medzi jednotlivými družstvami sme zaznamenali pri kontrolných 
cvičeniach beh na 30 m, beh na 15 m, beh na 15 m so zmenou smeru vľa-
vo, vedenie lopty na 15 m priamo a so zmenou smeru vľavo. 
 
Tab. 1 Rozdiely medzi výsledkami testov a kontrolných cvičení 

  
Beh 

5x10m Beh 30m Beh 15m B15m 
vpravo 

B15m 
vľavo 

Vedenie 
15m 

V15m 
vpravo 

V15m 
vľavo 

U19-U18 2,632* 3,490** 0,3 4,374** 0,966 1,588 3,917** 2,183* 
U19-U17 3,494** 2,828** 4,729** 6,024** 5,889** 6,380** 5,465** 2,622* 
U19-U16 3,184** 4,940** 3,779** 3,474** 4,449** 5,961** 5,107** 4,387**
U18-U17 0,56 0,997 3,793** 1,044 3,186** 2,717* 1,045 1,251 
U18-U16 0,330 1,802 2,963** 0,645 2,252* 2,547* 0,344 0,284 
U17-U16 0,232 2,888** 0,206 0,014 0,912 0,131 0,965 2,107* 
Legenda: **p<0,01 *p<0,05       

 
Závislosti medzi jednotlivými prejavmi rýchlostných schopností 
V družstve U19 ako jedinom korelovalo vedenie lopty na 15 metrov bez 
zmeny smeru  s behom na 15 metrov (tab. 2). Vyplýva to pravdepodobne 
z toho, že až v tomto veku dokážu hráči adekvátne transformovať bežeckú 
rýchlosť ako pohybovú schopnosť do hernej zručnosti, ktorú v našom prí-
pade predstavuje vedenie lopty. V tomto družstve nastal takisto jediný prí-
pad, kedy beh so zmenou smeru vľavo priamo súvisel s vedením lopty so 
zmenou smeru na rovnakú stranu, teda vľavo. 
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Tab. 2 Závislosti medzi testami a kontrolnými cvičeniami v kategórii U19 

U19 
Beh 

5x10m 
Beh 
30m 

Beh 
15m 

B15m 
vpravo 

B15m 
vľavo 

Vedenie 
15m 

V15m 
vpravo 

V15m 
vľavo 

 Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s 

aritm. priem. 11,23 4,15 2,50 5,36 5,53 2,62 6,59 6,88 

smer. odch. 0,356 0,117 0,073 0,184 0,236 0,096 0,350 0,425 
Korelačná matica        

Beh 5x10m 1               
Beh 30m 0,376 1          
Beh 15m 0,607* 0,510* 1        

Beh 15m vp. 0,667* -0,169 0,444 1       

Beh 15m vľ. 0,458 0,294 0,313 0,376 1     
Ved. 15m 0,171 0,392 0,603* -0,021 0,247 1    

Ved.15m vp. 0,248 0,167 0,132 0,354 0,633* -0,021 1  

Ved.15m vľ. 0,533* -0,258 0,215 0,603* 0,571* -0,170 0,366 1 
 
Hodnoty smerodajných odchýlok meraného javu dokazujú, že hráči kategó-
rie U19 podávajú najstabilnejší výkon v teste beh na 30 metrov, pričom je 
zaujímavé, že hodnoty smerodajnej odchýlky ďalších súborov majú vzos-
tupný charakter v závislosti od znižujúceho sa veku súborov. Výnimku tvo-
rí len družstvo U17, ktoré má menšiu hodnotu smerodajnej odchýlky ako 
družstvá U18 (tab. 3) a U16. 
 
Z ostatných výsledkov je zaujímavý fakt, že beh na 15 m koreluje až 
v troch družstvách s behom na 5 x 10 m (okrem družstva U17) a behom na 
30 m (okrem družstva U16). Rozdiely vo výsledkoch v daných družstvách 
pravdepodobne súvisia s určitou individuálne špecifickou adaptáciou na 
tréningové zaťaženie resp. úrovňou trénovanosti, ktorá vyplýva z pohybu 
hráča po ihrisku, keď okrem krátkeho presunu hráč  vykonáva aj presun na 
dlhšiu vzdialenosť. 
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Tab. 2 Závislosti medzi testami a kontrolnými cvičeniami v kategórii U19 
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Tab. 2 Závislosti medzi testami a kontrolnými cvičeniami v kategórii U19 
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Tab. 2 Závislosti medzi testami a kontrolnými cvičeniami v kategórii U19 
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Beh 
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Hodnoty smerodajných odchýlok meraného javu dokazujú, že hráči kategó-
rie U19 podávajú najstabilnejší výkon v teste beh na 30 metrov, pričom je 
zaujímavé, že hodnoty smerodajnej odchýlky ďalších súborov majú vzos-
tupný charakter v závislosti od znižujúceho sa veku súborov. Výnimku tvo-
rí len družstvo U17, ktoré má menšiu hodnotu smerodajnej odchýlky ako 
družstvá U18 (tab. 3) a U16. 
 
Z ostatných výsledkov je zaujímavý fakt, že beh na 15 m koreluje až 
v troch družstvách s behom na 5 x 10 m (okrem družstva U17) a behom na 
30 m (okrem družstva U16). Rozdiely vo výsledkoch v daných družstvách 
pravdepodobne súvisia s určitou individuálne špecifickou adaptáciou na 
tréningové zaťaženie resp. úrovňou trénovanosti, ktorá vyplýva z pohybu 
hráča po ihrisku, keď okrem krátkeho presunu hráč  vykonáva aj presun na 
dlhšiu vzdialenosť. 
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Tab. 3 Závislosti medzi testami a kontrolnými cvičeniami v kategórii U18 

U18 
Beh 

5x10m 
Beh 
30m 

Beh 
15m 

B15m 
vpravo

B15m 
vľavo 

Vedenie 
15m 

V15m 
vpravo 

V15m 
vľavo 

 Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s 
aritm. 
priem. 11,58 4,33 2,49 5,82 5,65 2,70 7,25 7,59 
smer. odch. 0,380 0,164 0,086 0,330 0,320 0,158 0,460 1,139 
Korelačná matica        
Beh 5x10m 1           
Beh 30m 0,831* 1          
Beh 15m 0,716* 0,716* 1        
Beh15m 
vp. 0,110 0,160 -0,005 1       
Beh15m vľ. 0,607* 0,601* 0,319 0,843* 1     
Ved. 15m 0,509 0,620* 0,130 0,732* 0,844* 1    
Ved.15m 
vp. 0,279 0,329 -0,217 0,276 0,408 0,626* 1  
Ved.15m 
vľ. 0,571 0,471 0,505 0,105 0,483 0,291 -0,151 1 
 
Tab. 4 Závislosti medzi testami a kontrolnými cvičeniami v kategórii U17 

U17 
Beh 

5x10m 
Beh 
30m 

Beh 
15m 

B15m 
vpravo

B15m 
vľavo 

Vedenie 
15m 

V15m 
vpravo 

V15m 
vľavo 

 Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s 
aritm. 
priem. 11,64 4,28 2,63 5,72 5,95 2,84 7,49 7,24 
smer. odch. 0,346 0,142 0,092 0,171 0,184 0,112 0,578 0,380 
Korelačná matica        
Beh 5x10m 1           
Beh 30m 0,506* 1          
Beh 15m -0,079 0,594* 1        
Beh 15m 
vp. -0,021 0,233 0,274 1       
Beh 15m 
vľ. 0,155 0,244 0,185 0,806* 1     
Ved.15m 0,311 0,373 0,360 0,319 0,366 1    
Ved.15m 
vp. 0,486 0,267 0,006 0,128 0,413 0,140 1  
Ved.15m 
vľ. 0,661* 0,442 -0,125 -0,108 0,157 0,166 0,547* 1 
 

V takom prípade je potrebná určitá úroveň štartovej rýchlosti podmienená 
dynamickou silou svalov dolných končatín, ktorá u hráčov družstiev U16, 
resp. U17 nie je vyvinutá v takej miere ako u starších hráčov. Na druhej 
strane však pri vzájomnom porovnaní výsledkov testov behu 5 x 10 m 
s behom na 30 m sa vyskytla štatisticky významná korelácia len v dvoch 
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Tab. 3 Závislosti medzi testami a kontrolnými cvičeniami v kategórii U18 

U18 
Beh 

5x10m 
Beh 
30m 

Beh 
15m 

B15m 
vpravo

B15m 
vľavo 

Vedenie 
15m 

V15m 
vpravo 

V15m 
vľavo 

 Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s 
aritm. 
priem. 11,58 4,33 2,49 5,82 5,65 2,70 7,25 7,59 
smer. odch. 0,380 0,164 0,086 0,330 0,320 0,158 0,460 1,139 
Korelačná matica        
Beh 5x10m 1           
Beh 30m 0,831* 1          
Beh 15m 0,716* 0,716* 1        
Beh15m 
vp. 0,110 0,160 -0,005 1       
Beh15m vľ. 0,607* 0,601* 0,319 0,843* 1     
Ved. 15m 0,509 0,620* 0,130 0,732* 0,844* 1    
Ved.15m 
vp. 0,279 0,329 -0,217 0,276 0,408 0,626* 1  
Ved.15m 
vľ. 0,571 0,471 0,505 0,105 0,483 0,291 -0,151 1 
 
Tab. 4 Závislosti medzi testami a kontrolnými cvičeniami v kategórii U17 

U17 
Beh 

5x10m 
Beh 
30m 

Beh 
15m 

B15m 
vpravo

B15m 
vľavo 

Vedenie 
15m 

V15m 
vpravo 

V15m 
vľavo 

 Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s 
aritm. 
priem. 11,64 4,28 2,63 5,72 5,95 2,84 7,49 7,24 
smer. odch. 0,346 0,142 0,092 0,171 0,184 0,112 0,578 0,380 
Korelačná matica        
Beh 5x10m 1           
Beh 30m 0,506* 1          
Beh 15m -0,079 0,594* 1        
Beh 15m 
vp. -0,021 0,233 0,274 1       
Beh 15m 
vľ. 0,155 0,244 0,185 0,806* 1     
Ved.15m 0,311 0,373 0,360 0,319 0,366 1    
Ved.15m 
vp. 0,486 0,267 0,006 0,128 0,413 0,140 1  
Ved.15m 
vľ. 0,661* 0,442 -0,125 -0,108 0,157 0,166 0,547* 1 
 

V takom prípade je potrebná určitá úroveň štartovej rýchlosti podmienená 
dynamickou silou svalov dolných končatín, ktorá u hráčov družstiev U16, 
resp. U17 nie je vyvinutá v takej miere ako u starších hráčov. Na druhej 
strane však pri vzájomnom porovnaní výsledkov testov behu 5 x 10 m 
s behom na 30 m sa vyskytla štatisticky významná korelácia len v dvoch 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 5 

 62

Tab. 3 Závislosti medzi testami a kontrolnými cvičeniami v kategórii U18 

U18 
Beh 

5x10m 
Beh 
30m 

Beh 
15m 

B15m 
vpravo

B15m 
vľavo 

Vedenie 
15m 

V15m 
vpravo 

V15m 
vľavo 

 Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s 
aritm. 
priem. 11,58 4,33 2,49 5,82 5,65 2,70 7,25 7,59 
smer. odch. 0,380 0,164 0,086 0,330 0,320 0,158 0,460 1,139 
Korelačná matica        
Beh 5x10m 1           
Beh 30m 0,831* 1          
Beh 15m 0,716* 0,716* 1        
Beh15m 
vp. 0,110 0,160 -0,005 1       
Beh15m vľ. 0,607* 0,601* 0,319 0,843* 1     
Ved. 15m 0,509 0,620* 0,130 0,732* 0,844* 1    
Ved.15m 
vp. 0,279 0,329 -0,217 0,276 0,408 0,626* 1  
Ved.15m 
vľ. 0,571 0,471 0,505 0,105 0,483 0,291 -0,151 1 
 
Tab. 4 Závislosti medzi testami a kontrolnými cvičeniami v kategórii U17 

U17 
Beh 

5x10m 
Beh 
30m 

Beh 
15m 

B15m 
vpravo

B15m 
vľavo 

Vedenie 
15m 

V15m 
vpravo 

V15m 
vľavo 

 Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s 
aritm. 
priem. 11,64 4,28 2,63 5,72 5,95 2,84 7,49 7,24 
smer. odch. 0,346 0,142 0,092 0,171 0,184 0,112 0,578 0,380 
Korelačná matica        
Beh 5x10m 1           
Beh 30m 0,506* 1          
Beh 15m -0,079 0,594* 1        
Beh 15m 
vp. -0,021 0,233 0,274 1       
Beh 15m 
vľ. 0,155 0,244 0,185 0,806* 1     
Ved.15m 0,311 0,373 0,360 0,319 0,366 1    
Ved.15m 
vp. 0,486 0,267 0,006 0,128 0,413 0,140 1  
Ved.15m 
vľ. 0,661* 0,442 -0,125 -0,108 0,157 0,166 0,547* 1 
 

V takom prípade je potrebná určitá úroveň štartovej rýchlosti podmienená 
dynamickou silou svalov dolných končatín, ktorá u hráčov družstiev U16, 
resp. U17 nie je vyvinutá v takej miere ako u starších hráčov. Na druhej 
strane však pri vzájomnom porovnaní výsledkov testov behu 5 x 10 m 
s behom na 30 m sa vyskytla štatisticky významná korelácia len v dvoch 
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Tab. 3 Závislosti medzi testami a kontrolnými cvičeniami v kategórii U18 

U18 
Beh 

5x10m 
Beh 
30m 

Beh 
15m 

B15m 
vpravo

B15m 
vľavo 

Vedenie 
15m 

V15m 
vpravo 

V15m 
vľavo 

 Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s 
aritm. 
priem. 11,58 4,33 2,49 5,82 5,65 2,70 7,25 7,59 
smer. odch. 0,380 0,164 0,086 0,330 0,320 0,158 0,460 1,139 
Korelačná matica        
Beh 5x10m 1           
Beh 30m 0,831* 1          
Beh 15m 0,716* 0,716* 1        
Beh15m 
vp. 0,110 0,160 -0,005 1       
Beh15m vľ. 0,607* 0,601* 0,319 0,843* 1     
Ved. 15m 0,509 0,620* 0,130 0,732* 0,844* 1    
Ved.15m 
vp. 0,279 0,329 -0,217 0,276 0,408 0,626* 1  
Ved.15m 
vľ. 0,571 0,471 0,505 0,105 0,483 0,291 -0,151 1 
 
Tab. 4 Závislosti medzi testami a kontrolnými cvičeniami v kategórii U17 

U17 
Beh 

5x10m 
Beh 
30m 

Beh 
15m 

B15m 
vpravo

B15m 
vľavo 

Vedenie 
15m 

V15m 
vpravo 

V15m 
vľavo 

 Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s 
aritm. 
priem. 11,64 4,28 2,63 5,72 5,95 2,84 7,49 7,24 
smer. odch. 0,346 0,142 0,092 0,171 0,184 0,112 0,578 0,380 
Korelačná matica        
Beh 5x10m 1           
Beh 30m 0,506* 1          
Beh 15m -0,079 0,594* 1        
Beh 15m 
vp. -0,021 0,233 0,274 1       
Beh 15m 
vľ. 0,155 0,244 0,185 0,806* 1     
Ved.15m 0,311 0,373 0,360 0,319 0,366 1    
Ved.15m 
vp. 0,486 0,267 0,006 0,128 0,413 0,140 1  
Ved.15m 
vľ. 0,661* 0,442 -0,125 -0,108 0,157 0,166 0,547* 1 
 

V takom prípade je potrebná určitá úroveň štartovej rýchlosti podmienená 
dynamickou silou svalov dolných končatín, ktorá u hráčov družstiev U16, 
resp. U17 nie je vyvinutá v takej miere ako u starších hráčov. Na druhej 
strane však pri vzájomnom porovnaní výsledkov testov behu 5 x 10 m 
s behom na 30 m sa vyskytla štatisticky významná korelácia len v dvoch 
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prípadoch, a to u družstiev U18 a U17. Zdá sa teda, že tieto testy merajú 
rozdielne prejavy rýchlostných schopností. 
Za zmienku stojí aj skutočnosť, že iba v družstve U17 korelovali výsledky 
kontrolných cvičení vedenie lopty so zmenou smeru vpravo s vedením lop-
ty so zmenou smeru vľavo, pričom priemerný čas všetkých hráčov družstva 
hovoril v prospech vedenia lopty vľavo (tab. 4). V ostatných družstvách 
nastala situácia, že priemerný čas všetkých hráčov hovoril v prospech ve-
denia lopty so zmenou smeru vpravo, no porovnávané výsledky vedenia 
lopty vpravo, resp. vľavo boli značne rozdielne. 
 

Tab. 5 Závislosti medzi testami a kontrolnými cvičeniami v kategórii U16 

U16 
Beh 

5x10m 
Beh 
30m 

Beh 
15m 

B15m 
vpravo

B15m 
vľavo 

Vedenie 
15m 

V15m 
vpravo 

V15m 
vľavo 

 Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s 
aritm. priem. 11,62 4,45 2,64 5,72 5,89 2,85 7,32 7,50 
smer. odch. 0,297 0,204 0,129 0,363 0,203 0,119 0,439 0,347 
Korelačná matica        

Beh 5x10m 1           
Beh 30m 0,228 1          
Beh 15m 0,820* 0,478 1        
Beh15m vp. 0,262 -0,172 0,409 1       
Beh15m vľ. 0,376 -0,135 0,562* 0,355 1     
Ved.15m 0,319 0,259 0,395 -0,067 0,381 1    
Ved.15m vp. 0,237 -0,425 0,292 0,247 0,504* 0,641* 1  
Ved.15m vľ. -0,372 0,042 -0,484 -0,605* -0,272 0,178 0,191 1 

 

Záver 
Dôležité miesto v tréningovom procese zastáva problematika diagnostiko-
vania jednotlivých prejavov rýchlostných schopností. Konštrukcia a voľba 
zodpovedajúcich testov zatiaľ nie vždy adekvátnym spôsobom zohľadňuje 
špecifiká rýchlostných prejavov hráča futbalu. Ak chceme ovplyvňovať 
rozvoj rýchlostných schopností, nezaobídeme sa v tréningovom procese 
bez objektívnych priebežných informácií. Tie však môžeme získať len a-
dekvátnymi testami, prípadne kontrolnými cvičeniami. Tomuto snaženiu 
zodpovedajú nami navrhnuté testy a kontrolné cvičenia, ktoré sme uplatnili 
pri zisťovaní závislosti medzi niektorými prejavmi rýchlostných schopnos-
tí. Vieme, že úseky do 15 m vykonávané maximálnou intenzitou patria k 
najpočetnejším, ktoré hráč vykonáva v priebehu zápasu (Holienka, 2004). 
Beh na 15 m priamo i so zmenou smeru sa tak stáva vhodným na posúdenie 
štartovej rýchlosti hráča vo futbale. Avšak treba pripomenúť, že práve behy 
so zmenou smeru a vedenie lopty so zmenou smeru zvlášť, sú do značnej 
miery ovplyvnené lateralitou hráčov. Keďže sme v práci nezisťovali latera-
litu a nepoznáme presné rozdelenie hráčov podľa tohto kritéria, nepúšťame 
sa ani do diskusie týkajúcej sa tejto problematiky. Za povšimnutie však sto-
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prípadoch, a to u družstiev U18 a U17. Zdá sa teda, že tieto testy merajú 
rozdielne prejavy rýchlostných schopností. 
Za zmienku stojí aj skutočnosť, že iba v družstve U17 korelovali výsledky 
kontrolných cvičení vedenie lopty so zmenou smeru vpravo s vedením lop-
ty so zmenou smeru vľavo, pričom priemerný čas všetkých hráčov družstva 
hovoril v prospech vedenia lopty vľavo (tab. 4). V ostatných družstvách 
nastala situácia, že priemerný čas všetkých hráčov hovoril v prospech ve-
denia lopty so zmenou smeru vpravo, no porovnávané výsledky vedenia 
lopty vpravo, resp. vľavo boli značne rozdielne. 
 

Tab. 5 Závislosti medzi testami a kontrolnými cvičeniami v kategórii U16 

U16 
Beh 

5x10m 
Beh 
30m 

Beh 
15m 

B15m 
vpravo

B15m 
vľavo 

Vedenie 
15m 

V15m 
vpravo 

V15m 
vľavo 

 Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s Čas/s 
aritm. priem. 11,62 4,45 2,64 5,72 5,89 2,85 7,32 7,50 
smer. odch. 0,297 0,204 0,129 0,363 0,203 0,119 0,439 0,347 
Korelačná matica        

Beh 5x10m 1           
Beh 30m 0,228 1          
Beh 15m 0,820* 0,478 1        
Beh15m vp. 0,262 -0,172 0,409 1       
Beh15m vľ. 0,376 -0,135 0,562* 0,355 1     
Ved.15m 0,319 0,259 0,395 -0,067 0,381 1    
Ved.15m vp. 0,237 -0,425 0,292 0,247 0,504* 0,641* 1  
Ved.15m vľ. -0,372 0,042 -0,484 -0,605* -0,272 0,178 0,191 1 
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jí fakt, že výkony hráčov v behu na 15 m úzko súviseli jednak s behom na 5 
x 10 m, ako aj s behom na 30 m. Je preto vhodné, vzhľadom na veľký po-
čet testov, ktoré musia hráči počas testovania absolvovať a adekvátnosť 
meranej vzdialenosti pri behoch 5 x 10 m a 30 m (v zápase sú úseky do 15 
m vykonané maximálnou intenzitou najpočetnejšie), zaraďovať tieto testy 
do diagnostiky rýchlostných schopností? Myslíme si, že je vhodné tieto 
testy nahradiť pri diagnostikovaní rýchlostných schopností práve 15 metro-
vými úsekmi. Naopak pri kontrolných cvičeniach na diagnostikovanie po-
hybových zručností (v našom prípade vedenie lopty) sa neprejavili žiadne 
významné súvislosti medzi sebou navzájom a ani v porovnaní s testami 
a kontrolnými cvičeniami na diagnostikovanie rýchlostných schopností. 
Preto sa domnievame, že tieto cvičenia je vhodné po štandardizácii zaradiť 
do testovania rýchlostných schopností, lebo ani v súčasnej praxi nie je dos-
tatočne pokrytá diagnostika rýchlosti herných činností jednotlivca. 
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The article deals with relationship between different types of speed abilities 
of young footballers and we try to suggest the options of their diagnostic. 
Testing was done on the young players of the ŠK Slovan Bratislava foot-
ball club (n = 80). To reach the results we created tests. It was found out 
the rank of speed abilities and relationship between them. Comparing the 
results, we can allege that the players of team U19 attained better results in 
all tests than the players of rest of teams. The results of players in test run 
on 15 m nearly correlated with run on 5 x 10 m and run on 30 m. By corre-
lation the results of tests on diagnostic ball controlling and the results of 
tests on diagnostic speed abilities we found out no important dependence. 
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Abstrakt 
V príspevku analyzujeme postupný útok vo vybraných zápasoch na ME 2004 
v hádzanej žien, a to vo vzájomných zápasoch družstiev, ktoré sa v konečnom 
poradí umiestnili na prvých troch miestach v poradí Nórsko, Dánsko a Maďar-
sko a ktoré patria dlhodobo k absolútnej svetovej špičke v ženskej hádzanej. 
U družstva Nórska evidujeme celkove 140 útokov, z ktorých bolo 115 postup-
ných útokov (82 %) a 25 protiútokov (18 %), u družstva Dánska 118 útokov, 
postupných 102 (86,5 %) a protiútokov 16 (13,5 %), u družstva Maďarska 120 
útokov, postupných 112 (92 %) a protiútokov 8 (8 %).Najvyššiu úspešnosť 
v postupnom útoku dosiahlo družstvo Nórska (47 %), približne rovnakú druž-
stvo Dánska (43 %) a družstvo Maďarska (44 %). Najviac ukončilo postupný 
útok technickou chybou družstvo Dánska (35- krát), nasledovalo družstvo Nór-
ska (33-krát) a najmenej družstvo Maďarska (20-krát). Všetky  družstvá dosiahli 
najviac gólov z priestoru spojky  (Nórsko 48 %, Dánsko 55 %, Maďarsko 49 %). 
Z priestoru krídla dosiahlo najviac gólov družstvo Maďarska (20 %, Nórsko 
15%, Dánsko 14 %), z priestoru pivotmana najviac družstvo Nórska (26 %, Ma-
ďarsko 10 % a Dánsko len 6 %), zo 7 m hodu  najviac družstvo Dánska (25 %), 
družstvo Maďarska (21 %) a najmenej družstvo Nórska (11 %). Zakončenie po-
stupného útoku po individuálnej činnosti bolo najvyššie u družstva Dánska 
(66%) oproti zakončeniu po útočnej kombinácii (34 %), u družstva Nórska to 
predstavovalo (56 % oproti 44 %), u družstva Maďarska (55 % oproti 45 %). 
 
 
Súčasné vývojové tendencie ženskej hádzanej jednoznačne smerujú k dynamic-
kosti hry, k rýchlemu striedaniu obrannej a útočnej fázy hry, ku skracovaniu ča-
su potrebného na dokončenie útoku, k väčšej flexibilite a variabilite hráčok. 
I keď v poslednom období vzrástol počet protiútokov na 
celkovom počte útokov (približne okolo 20 %), ešte stále má v útočnej fáze kľú-
čovú úlohu hra družstiev v postupnom útoku.  
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Útočná fáza hry začína získaním lopty a končí jej stratou. Pod stratou rozumie-
me dokončenie protiútoku resp. postupného útoku streľbou na bránu, porušením 
pravidiel hry (kroky, dvojité hranie s loptou, prerážanie, prešľap ap.), získaním 
lopty súpera (vbehnutím do prihrávky, získaním odrazenej lopty ap.). 
Postupný útok charakterizujeme ako druh útoku proti sformovanej obrane súpe-
ra. Môže začínať viacerými spôsobmi: 

- družstvo nedokončí protiútok, brániaci hráči ho prerušia, ale lopta ostane 
pod kontrolou útočiaceho družstva, hra sa upokojuje a začína sa postupný 
útok 

- snaha o rýchle rozohranie lopty po obdržanom góle sa nezrealizuje do 
konca, obrancovia sa včas vrátia resp. prerušia hru útočiaceho družstva 
a ten pokračuje v hre na sformovanú obranu 

- brániace družstvo získa loptu, nejaví snahu o realizáciu protiútoku 
a pomocou prihrávok a vedenia lopty sa presúva do útočného pásma hry, 
hráči sa postupne rozostavujú do svojich priestorov a začína postupný ú-
tok družstva. 

 
Hra jednotlivých družstiev v postupnom útoku je charakterizovaná výberom ú-
točného systému a jeho kvalitatívnou realizáciou. V podstate všetky družstva 
v ženskej hádzanej hrajú útočný systém s l pivotmanom a len na krátky časový 
úsek  menia tento útočný systém na iný, napr. na útočný systém s dvoma pivot-
manmi, na systém pri číselnej prevahe alebo číselnom oslabení. Zmena útočného 
systému je väčšinou reakcia na činnosť brániaceho družstva resp. aj ako moment 
prekvapenia pre brániace družstvo.  
V každom hernom systéme hráč plní úlohy vyplývajúce z jeho hráčskej funkcie 
v danom systéme. Rozdielnosť v realizácii útočného systému s l pivotmanom 
medzi jednotlivými družstvami vyplýva z celkovej koncepcie hry družstva, ktorá 
je vo veľkej miere ovplyvnená výkonnostnou úrovňou hráčok na jednotlivých 
hráčskych funkciách – krídiel, spojok a pivotmana. Práve táto skutočnosť nás 
ovplyvnila pri výbere témy tohto príspevku. 
 
Cieľ a úlohy práce 
Cieľom práce je prispieť k rozšíreniu poznatkov o spôsobe a organizácii hry vr-
cholových družstiev v hádzanej žien v postupnom útoku. Na splnenie cieľa sme 
si stanovili nasledujúce úlohy: 

1. Vypracovať metodiku na hodnotenie hry družstva v postupnom útoku. 
2. Analyzovať hru v postupnom útoku jednotlivých sledovaných družstiev. 
3. Pomocou získaných údajov porovnať hru v postupnom útoku sledovaných 

družstiev. 
 
Metodika práce 
Súbor tvorili družstvá, ktoré sa umiestnili na ME 2004 v hádzanej žien na pr-
vých troch miestach, a to v poradí Nórsko, Dánsko a Maďarsko. 
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Útočná fáza hry začína získaním lopty a končí jej stratou. Pod stratou rozumie-
me dokončenie protiútoku resp. postupného útoku streľbou na bránu, porušením 
pravidiel hry (kroky, dvojité hranie s loptou, prerážanie, prešľap ap.), získaním 
lopty súpera (vbehnutím do prihrávky, získaním odrazenej lopty ap.). 
Postupný útok charakterizujeme ako druh útoku proti sformovanej obrane súpe-
ra. Môže začínať viacerými spôsobmi: 

- družstvo nedokončí protiútok, brániaci hráči ho prerušia, ale lopta ostane 
pod kontrolou útočiaceho družstva, hra sa upokojuje a začína sa postupný 
útok 

- snaha o rýchle rozohranie lopty po obdržanom góle sa nezrealizuje do 
konca, obrancovia sa včas vrátia resp. prerušia hru útočiaceho družstva 
a ten pokračuje v hre na sformovanú obranu 

- brániace družstvo získa loptu, nejaví snahu o realizáciu protiútoku 
a pomocou prihrávok a vedenia lopty sa presúva do útočného pásma hry, 
hráči sa postupne rozostavujú do svojich priestorov a začína postupný ú-
tok družstva. 

 
Hra jednotlivých družstiev v postupnom útoku je charakterizovaná výberom ú-
točného systému a jeho kvalitatívnou realizáciou. V podstate všetky družstva 
v ženskej hádzanej hrajú útočný systém s l pivotmanom a len na krátky časový 
úsek  menia tento útočný systém na iný, napr. na útočný systém s dvoma pivot-
manmi, na systém pri číselnej prevahe alebo číselnom oslabení. Zmena útočného 
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Cieľ a úlohy práce 
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3. Pomocou získaných údajov porovnať hru v postupnom útoku sledovaných 

družstiev. 
 
Metodika práce 
Súbor tvorili družstvá, ktoré sa umiestnili na ME 2004 v hádzanej žien na pr-
vých troch miestach, a to v poradí Nórsko, Dánsko a Maďarsko. 
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Do úvahy sme brali len ich vzájomné zápasy zo semifinále a finále ME. Každé 
družstvo sme hodnotili v dvoch zápasoch. 
Zápasy: Maďarsko – Dánsko       23 : 24 
             Nórsko – Maďarsko       44 : 29 
             Dánsko – Nórsko           25 : 27 
Zostavili sme záznamový hárok, v ktorom  sme z videozáznamu evidovali: 

- druh útoku (protiútok resp. postupný útok) 
- spôsob  zakončenia postupného útoku (streľbou, technickou chybou) 
- výskyt a úspešnosť streľby z priestoru spojky, krídla, pivotmana a 7 m 

hodu 
- zakončenie streľbou po individuálnej činnosti resp. po  kombinácii 

 
Výsledky a diskusia 
Družstvo Nórska v dvoch zápasoch realizovalo 140 útokov s 49 % úspešnos-
ťou, z ktorých 18 % tvorili protiútoky (25) a 82 % zastúpenie mal  postupný ú-
tok (115). Z celkového počtu 115 postupných útokov 82 bolo zakončených 
streľbou na bránu (71 %) a 33 skončilo technickou chybou (29 %). Z celkového 
počtu striel (82) najvyšší počet evidujeme z priestoru spojky (48), ďalej 
z priestoru  pivotmana  (18), krídla (15) a 7 m hodu. Najvyšší počet gólov 
z postupného útoku evidujeme z priestoru spojky  48 %, z priestoru pivotmana 
26 %, z krídla 15 % a 11 % zo 7 m hodu. Po individuálnej činnosti bolo zakon-
čených 56 % postupných útokov oproti 44 % po kombinácii (tab.1 až 4). Druž-
stvo vynikalo výbornou hrou všetkých troch spojok, od ktorých sa vo veľkej 
miere odvíjala hra pivotmanky, ktorá patrila medzi najlepšie hráčky na tomto 
poste a čiastočne aj hra krídiel.  
 
 
Tabuľka 1   Analýza útokov v sledovaných družstvách 
 
Útok Nórsko Dánsko Maďarsko 
  úspešnosť  

% 
propor- 
cionalita

 % 

  úspešnosť 
% 

propor- 
cionalita

 % 

 úspešnosť 
% 

propor- 
cionalita

 % 
Počet 
útokov     

140/69 49 %  118/55 46,6 %  120/52 43 %  

Protiútok 25/15 60 % 18 % 16/11 69 % 13,5 % 8/3 37 % 8 % 
Post. 
útok 

115/54 47 % 82 % 102/44 43 % 86,5 % 112/49 44 % 92 % 
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Tabuľka 2    Analýza postupných útokov v sledovaných družstvách 
 
 Nórsko Dánsko Maďarsko 

Postupný útok 115/54 % 102/44  % 112/49  % 

Počet striel/góly 82/54 71 % 67/44 66 % 92/49 82 % 
Technické chyby 33 29 % 35 34 % 20 18 % 
 
 
Tabuľka 3    Výskyt a úspešnosť streľby v postupnom útoku 
 
 Nórsko úspešnosť 

       % 
góly
 % 

Dánsko úspešnosť
      % 

góly
 % 

Maďarsko úspešnosť
      % 

góly
 % 

Priestor  
spojky 

46/26 65 % 48 38/24 63 % 55 58/24 41 % 49 

krídla 15/8 53 % 15 11/6 54,5 % 14 13/10 77 % 20 
pivotmana    18/14 78 % 26 5/3 60 % 6 8/5 63 % 10 
7 m hod 9/6 67 % 11 13/11 85 % 25 13/11 85 % 21 
Spolu 82/54 66 %  67/44 66 %  92/49 53 %  
 
 
Tabuľka 4    Zakončenie postupného útoku 
 
 Nórsko Dánsko Maďarsko 
Počet striel/góly 82   % 54  % 67  % 44  % 92 % 49  % 
Po ind. činnosti 46 56 % 30 56 % 44 66 % 29 66 % 51 55 % 25 51 %
Po útočnej kombinácii 36 44 % 24 44 % 23 34 % 15 34 % 41 45 % 24 49 %
 
 
Družstvo Dánska zrealizovalo o 22 útokov menej ako družstvo Nórska (118) 
s 46,6 % úspešnosťou, protiútoky tvorili 13,5 % (16) a postupný útok 86,5 % 
(102). Z celkového počtu postupných útokov, 67 bolo zakončených  streľbou na 
bránu (66 %) a až 35 technickou chybou (34 %), čo je v podstate až jedna tretina 
všetkých  postupných útokov. Družstvo Dánska tvorili veľmi mladé hráčky, boli 
veľkým prekvapením turnaja a dôstojné nahradili víťazky OH 2004, z ktorých 
väčšina sa na tomto podujatí nezúčastnila. Z celkového počtu striel 67 najviac 
evidujeme z priestoru spojky  (38), zo 7 m hodu (13), 11 z priestoru krídla 
a najmenej z priestoru pivotmana (len 3).  
Najvyšší počet gólov evidujeme spojky (55 %), zo 7 m hodu (25 %), z priestoru 
krídla (14 %) a z priestoru pivotmana (6 %). Zo všetkých sledovaných družstiev 
evidujeme výrazne najvyššie zakončenie postupného útoku po individuálnej 
činnosti u družstva Dánska až  66 % oproti 34 % po kombinácii (tab.1 až 4). 
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Tabuľka 2    Analýza postupných útokov v sledovaných družstvách 
 
 Nórsko Dánsko Maďarsko 

Postupný útok 115/54 % 102/44  % 112/49  % 

Počet striel/góly 82/54 71 % 67/44 66 % 92/49 82 % 
Technické chyby 33 29 % 35 34 % 20 18 % 
 
 
Tabuľka 3    Výskyt a úspešnosť streľby v postupnom útoku 
 
 Nórsko úspešnosť 

       % 
góly
 % 

Dánsko úspešnosť
      % 

góly
 % 

Maďarsko úspešnosť
      % 

góly
 % 

Priestor  
spojky 

46/26 65 % 48 38/24 63 % 55 58/24 41 % 49 

krídla 15/8 53 % 15 11/6 54,5 % 14 13/10 77 % 20 
pivotmana    18/14 78 % 26 5/3 60 % 6 8/5 63 % 10 
7 m hod 9/6 67 % 11 13/11 85 % 25 13/11 85 % 21 
Spolu 82/54 66 %  67/44 66 %  92/49 53 %  
 
 
Tabuľka 4    Zakončenie postupného útoku 
 
 Nórsko Dánsko Maďarsko 
Počet striel/góly 82   % 54  % 67  % 44  % 92 % 49  % 
Po ind. činnosti 46 56 % 30 56 % 44 66 % 29 66 % 51 55 % 25 51 %
Po útočnej kombinácii 36 44 % 24 44 % 23 34 % 15 34 % 41 45 % 24 49 %
 
 
Družstvo Dánska zrealizovalo o 22 útokov menej ako družstvo Nórska (118) 
s 46,6 % úspešnosťou, protiútoky tvorili 13,5 % (16) a postupný útok 86,5 % 
(102). Z celkového počtu postupných útokov, 67 bolo zakončených  streľbou na 
bránu (66 %) a až 35 technickou chybou (34 %), čo je v podstate až jedna tretina 
všetkých  postupných útokov. Družstvo Dánska tvorili veľmi mladé hráčky, boli 
veľkým prekvapením turnaja a dôstojné nahradili víťazky OH 2004, z ktorých 
väčšina sa na tomto podujatí nezúčastnila. Z celkového počtu striel 67 najviac 
evidujeme z priestoru spojky  (38), zo 7 m hodu (13), 11 z priestoru krídla 
a najmenej z priestoru pivotmana (len 3).  
Najvyšší počet gólov evidujeme spojky (55 %), zo 7 m hodu (25 %), z priestoru 
krídla (14 %) a z priestoru pivotmana (6 %). Zo všetkých sledovaných družstiev 
evidujeme výrazne najvyššie zakončenie postupného útoku po individuálnej 
činnosti u družstva Dánska až  66 % oproti 34 % po kombinácii (tab.1 až 4). 
 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 5 

 68

Tabuľka 2    Analýza postupných útokov v sledovaných družstvách 
 
 Nórsko Dánsko Maďarsko 

Postupný útok 115/54 % 102/44  % 112/49  % 

Počet striel/góly 82/54 71 % 67/44 66 % 92/49 82 % 
Technické chyby 33 29 % 35 34 % 20 18 % 
 
 
Tabuľka 3    Výskyt a úspešnosť streľby v postupnom útoku 
 
 Nórsko úspešnosť 

       % 
góly
 % 

Dánsko úspešnosť
      % 

góly
 % 

Maďarsko úspešnosť
      % 

góly
 % 

Priestor  
spojky 

46/26 65 % 48 38/24 63 % 55 58/24 41 % 49 

krídla 15/8 53 % 15 11/6 54,5 % 14 13/10 77 % 20 
pivotmana    18/14 78 % 26 5/3 60 % 6 8/5 63 % 10 
7 m hod 9/6 67 % 11 13/11 85 % 25 13/11 85 % 21 
Spolu 82/54 66 %  67/44 66 %  92/49 53 %  
 
 
Tabuľka 4    Zakončenie postupného útoku 
 
 Nórsko Dánsko Maďarsko 
Počet striel/góly 82   % 54  % 67  % 44  % 92 % 49  % 
Po ind. činnosti 46 56 % 30 56 % 44 66 % 29 66 % 51 55 % 25 51 %
Po útočnej kombinácii 36 44 % 24 44 % 23 34 % 15 34 % 41 45 % 24 49 %
 
 
Družstvo Dánska zrealizovalo o 22 útokov menej ako družstvo Nórska (118) 
s 46,6 % úspešnosťou, protiútoky tvorili 13,5 % (16) a postupný útok 86,5 % 
(102). Z celkového počtu postupných útokov, 67 bolo zakončených  streľbou na 
bránu (66 %) a až 35 technickou chybou (34 %), čo je v podstate až jedna tretina 
všetkých  postupných útokov. Družstvo Dánska tvorili veľmi mladé hráčky, boli 
veľkým prekvapením turnaja a dôstojné nahradili víťazky OH 2004, z ktorých 
väčšina sa na tomto podujatí nezúčastnila. Z celkového počtu striel 67 najviac 
evidujeme z priestoru spojky  (38), zo 7 m hodu (13), 11 z priestoru krídla 
a najmenej z priestoru pivotmana (len 3).  
Najvyšší počet gólov evidujeme spojky (55 %), zo 7 m hodu (25 %), z priestoru 
krídla (14 %) a z priestoru pivotmana (6 %). Zo všetkých sledovaných družstiev 
evidujeme výrazne najvyššie zakončenie postupného útoku po individuálnej 
činnosti u družstva Dánska až  66 % oproti 34 % po kombinácii (tab.1 až 4). 
 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 5 

 69

Družstvo Maďarska hralo v domácom prostredí a patrilo k najväčším favori-
tom turnaja. Psychicky nezvládli semifinálový zápas s Nórskom. Veľmi sa spo-
liehali na strelecké schopnosti svojej  pravej  spojky, ktorej sa podriadila celá 
koncepcia hry v postupnom útoku. Táto hráčka striedala len do postupného úto-
ku a aj z toho dôvodu evidujeme u tohto družstva najmenší počet zrealizovaných 
protiútokov. Maďarsko v sledovaných zápasoch zrealizovalo celkovo 120 úto-
kov, z toho 8 protiútok (8 %) a 112 postupných útokov (92 %) s najnižšou 
úspešnosťou v porovnaní  s ostatnými  družstvami 43 %. Z celkového počtu po-
stupných útokov 92 bolo zakončených streľbou  (82 %) a 20 technickou chybou 
(18 %). Najvyšší počet gólov evidujeme z priestoru spojky (49 %), približne 
rovnaký zo 7 m hodu (21 %) a z priestoru krídla (20 %), najnižší z priestoru pi-
votmana (10%). Pivotmanka v týchto dvoch sledovaných zápasoch sa snažila 
clonením a odlákavaním vytvárať priestor pre streľbu pravej spojky. U družstva 
Maďarska evidujeme približne rovnaké zakončenie útoku ako po individuálnej 
činnosti (51 %)a po kombinácii (49 %). 
 
Záver  
Zo získaných výsledkov nemožno vyvodiť jednoznačne závery. Družstvá sme 
sledovali len vo vzájomných zápasoch, čo čiastočne skresľuje ich celkovú bilan-
ciu na týchto ME. Družstvá sú na približne rovnakej výkonnostnej úrovni, dlho-
dobo patria k absolútnej svetovej špičke. Získané výsledky nám aspoň čiastočne 
umožnili  rozšíriť poznatky o spôsobe a organizácii hry sledovaných družstiev 
v postupnom útoku. Potvrdilo sa, že koncepcia hry v postupnom útoku sa tvorí 
podľa výkonnostnej úrovne hráčok na jednotlivých hráčskych funkciách, čo vý-
razne potvrdzuje družstvo Maďarska, ktoré celý systém hry založilo vo väčšine 
prípadov na strelecké schopnosti pravej spojky a ostatné spoluhráčky jej pomá-
hali vytvárať strelecké príležitosti. Družstvo Nórska malo systém hry založený 
na troch výborných spojkám, z ktorých každá bola schopná  individuálne presa-
diť sa tak streľbou z väčších vzdialeností ako  aj v hre 1 – 1 pri vlastnom uvoľ-
není sa s loptou a spoluprácou s pivotmankou, čo u ostatných dvoch družstiev 
absentovalo. Dánky mali mladé družstvo, čiastočne absentovala spolupráca 
v postupnom útoku a hráčky sa väčšinou snažili presadiť po individuálnej čin-
nosti. 
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ANALYSIS OF THE GRADUAL ATTACK IN SELECTED MATCHES 
OF TOP TEAMS IN WOMEN’S HANDBALL 
 
Key words: handball, counterattack, gradual attack, individual player’s activity, 

offensive combination, offensive system, occurrence and success of 
shooting, technical mistake  

 
 
 
Summary 
In the article we analyze the gradual attack at selected games of Women‘s Han-
dball European Championship 2004, in mutual games of the first three teams of 
final placement – Norway, Denmark and Hungary (each team in two games). All 
three team belong for along time to the world’s best top teams of women’s han-
dball. In Norway‘s team, we keep the record of  total 140 attacks, of which 115 
were gradual attacks (82 %) and 25 counterattacks (18 %). Denmark’s team had 
the total of 118 attacks, 102 gradual attacks(86,5 %) and 16 counterattacks 
(13,5%) and the team of  Hungary had 120 attacks of which 112 were gradual 
attacks (92 %) and 8 counterattacks (8 %). The most successful team at gradual 
attack was the team of Norway (47 %), following Denmark (43 %) and Hungary 
(44%). Denmark’s team finished the gradual attacks by technical mistake the 
most – 35 times, than Norway’s team 33 times and Hungary’s team the least – 
20 times. All three teams achieved the most goals from the centre space: 
Norway 48 %, Denmark 55 %, Hungary 49 %, from the side space Hungary 
20%, Norway 15 %, Denmark 14 %, from the pivot’s space Norway 26 %, 
Hungary 10 % and Denmark only 6 %, from 7m shot – Denmark 25 %, Hungary 
11 % and Norway 11 %. The finish of the gradual attack after an individual 
action was the highest at Denmark’s team 66 % against the finish after attack 
combination 34 %, Norway 56 % against 44 % and Hungary 55 % against 45 %. 
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VNÚTORNÉ ZAŤAŽENIE HRÁČOK 
VOLEJBALU V ZÁPASE  

A VO VYBRANÝCH  
METODICKO – ORGANIZAČNÝCH 

FORMÁCH 
 
Tomáš Laurenčík - FTVŠ UK Bratislava, Katedra hier 
 
Kľúčové slová: volejbal, srdcová frekvencia, intenzita zaťaženia, vnútorné  

      zaťaženie, zápas, MOF 
 
Abstrakt 
Cieľom práce je rozšíriť poznatky o vnútornom zaťažení hráčok volejbalu 
v zápase a vo vybraných metodicko – organizačných formách (MOF). Vý-
skumný súbor tvorilo 10 hráčok ŠŠK Bilíkova Bratislava vo veku 14 až 16 ro-
kov – juniorská kategória. V súvislosti s poznatkami o energetickom krytí pohy-
bovej činnosti sme podľa Moravca (2004) rozdelili intenzitu tréningového, resp. 
súťažného zaťaženia do piatich pásiem vypočítaných na základe % HRreserve 
(maximálna rezerva srdcovej frekvencie). Zaznamenali sme vnútorné zaťaženie 
hráčok jednotlivých hráčskych funkcií v zápase a vo vybraných MOF  na zákla-
de merania srdcovej frekvencie. Pri určovaní intenzity sme použili metódu me-
rania srdcovej frekvencie športtesterom Polar. Následne sme zisťovali vzťahy 
medzi zaťažením hráčok v zápase a v dvoch MOF. Vnútornému zaťaženiu hrá-
čok vo volejbalovom zápase sa najviac približuje MOF prípravná hra 2 : 2 
s podaním. 
  
Úvod do problematiky 
Športový tréning vo volejbale je permanentná, dlhotrvajúca činnosť zameraná na 
dosahovanie maximálnych herných výkonov jednotlivých hráčov a družstva. Ak 
chceme dosahovať vysokú hernú výkonnosť družstva musíme voliť optimálny 
program prípravy pri zohľadnení vytvorených podmienok. Športový tréning sa 
stále viac stáva činnosťou opierajúcou sa o výsledky vedeckého výskumu a po-
znatkov o zmenách v ľudskom organizme pri telesných cvičeniach. Zvyšovanie 
kvality a účinnosti tréningového procesu patrí v súčasnosti medzi ťažiskové úlo-
hy vo volejbale. 
Za konštrukciu modelu herného zaťaženia hráča v zápase s podobnou frekven-
ciou a dynamikou intenzity považujeme herný tréning. Manipuláciu so zaťaže-
ním v hernej príprave (herný nácvik, herný tréning) považujeme za jednu z naj-
náročnejších úloh v tréningovom procese. Preto dôsledné monitorovanie  trénin-

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 5 

 71

VNÚTORNÉ ZAŤAŽENIE HRÁČOK 
VOLEJBALU V ZÁPASE  

A VO VYBRANÝCH  
METODICKO – ORGANIZAČNÝCH 

FORMÁCH 
 
Tomáš Laurenčík - FTVŠ UK Bratislava, Katedra hier 
 
Kľúčové slová: volejbal, srdcová frekvencia, intenzita zaťaženia, vnútorné  

      zaťaženie, zápas, MOF 
 
Abstrakt 
Cieľom práce je rozšíriť poznatky o vnútornom zaťažení hráčok volejbalu 
v zápase a vo vybraných metodicko – organizačných formách (MOF). Vý-
skumný súbor tvorilo 10 hráčok ŠŠK Bilíkova Bratislava vo veku 14 až 16 ro-
kov – juniorská kategória. V súvislosti s poznatkami o energetickom krytí pohy-
bovej činnosti sme podľa Moravca (2004) rozdelili intenzitu tréningového, resp. 
súťažného zaťaženia do piatich pásiem vypočítaných na základe % HRreserve 
(maximálna rezerva srdcovej frekvencie). Zaznamenali sme vnútorné zaťaženie 
hráčok jednotlivých hráčskych funkcií v zápase a vo vybraných MOF  na zákla-
de merania srdcovej frekvencie. Pri určovaní intenzity sme použili metódu me-
rania srdcovej frekvencie športtesterom Polar. Následne sme zisťovali vzťahy 
medzi zaťažením hráčok v zápase a v dvoch MOF. Vnútornému zaťaženiu hrá-
čok vo volejbalovom zápase sa najviac približuje MOF prípravná hra 2 : 2 
s podaním. 
  
Úvod do problematiky 
Športový tréning vo volejbale je permanentná, dlhotrvajúca činnosť zameraná na 
dosahovanie maximálnych herných výkonov jednotlivých hráčov a družstva. Ak 
chceme dosahovať vysokú hernú výkonnosť družstva musíme voliť optimálny 
program prípravy pri zohľadnení vytvorených podmienok. Športový tréning sa 
stále viac stáva činnosťou opierajúcou sa o výsledky vedeckého výskumu a po-
znatkov o zmenách v ľudskom organizme pri telesných cvičeniach. Zvyšovanie 
kvality a účinnosti tréningového procesu patrí v súčasnosti medzi ťažiskové úlo-
hy vo volejbale. 
Za konštrukciu modelu herného zaťaženia hráča v zápase s podobnou frekven-
ciou a dynamikou intenzity považujeme herný tréning. Manipuláciu so zaťaže-
ním v hernej príprave (herný nácvik, herný tréning) považujeme za jednu z naj-
náročnejších úloh v tréningovom procese. Preto dôsledné monitorovanie  trénin-

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 5 

 71

VNÚTORNÉ ZAŤAŽENIE HRÁČOK 
VOLEJBALU V ZÁPASE  

A VO VYBRANÝCH  
METODICKO – ORGANIZAČNÝCH 

FORMÁCH 
 
Tomáš Laurenčík - FTVŠ UK Bratislava, Katedra hier 
 
Kľúčové slová: volejbal, srdcová frekvencia, intenzita zaťaženia, vnútorné  

      zaťaženie, zápas, MOF 
 
Abstrakt 
Cieľom práce je rozšíriť poznatky o vnútornom zaťažení hráčok volejbalu 
v zápase a vo vybraných metodicko – organizačných formách (MOF). Vý-
skumný súbor tvorilo 10 hráčok ŠŠK Bilíkova Bratislava vo veku 14 až 16 ro-
kov – juniorská kategória. V súvislosti s poznatkami o energetickom krytí pohy-
bovej činnosti sme podľa Moravca (2004) rozdelili intenzitu tréningového, resp. 
súťažného zaťaženia do piatich pásiem vypočítaných na základe % HRreserve 
(maximálna rezerva srdcovej frekvencie). Zaznamenali sme vnútorné zaťaženie 
hráčok jednotlivých hráčskych funkcií v zápase a vo vybraných MOF  na zákla-
de merania srdcovej frekvencie. Pri určovaní intenzity sme použili metódu me-
rania srdcovej frekvencie športtesterom Polar. Následne sme zisťovali vzťahy 
medzi zaťažením hráčok v zápase a v dvoch MOF. Vnútornému zaťaženiu hrá-
čok vo volejbalovom zápase sa najviac približuje MOF prípravná hra 2 : 2 
s podaním. 
  
Úvod do problematiky 
Športový tréning vo volejbale je permanentná, dlhotrvajúca činnosť zameraná na 
dosahovanie maximálnych herných výkonov jednotlivých hráčov a družstva. Ak 
chceme dosahovať vysokú hernú výkonnosť družstva musíme voliť optimálny 
program prípravy pri zohľadnení vytvorených podmienok. Športový tréning sa 
stále viac stáva činnosťou opierajúcou sa o výsledky vedeckého výskumu a po-
znatkov o zmenách v ľudskom organizme pri telesných cvičeniach. Zvyšovanie 
kvality a účinnosti tréningového procesu patrí v súčasnosti medzi ťažiskové úlo-
hy vo volejbale. 
Za konštrukciu modelu herného zaťaženia hráča v zápase s podobnou frekven-
ciou a dynamikou intenzity považujeme herný tréning. Manipuláciu so zaťaže-
ním v hernej príprave (herný nácvik, herný tréning) považujeme za jednu z naj-
náročnejších úloh v tréningovom procese. Preto dôsledné monitorovanie  trénin-

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 5 

 71

VNÚTORNÉ ZAŤAŽENIE HRÁČOK 
VOLEJBALU V ZÁPASE  

A VO VYBRANÝCH  
METODICKO – ORGANIZAČNÝCH 

FORMÁCH 
 
Tomáš Laurenčík - FTVŠ UK Bratislava, Katedra hier 
 
Kľúčové slová: volejbal, srdcová frekvencia, intenzita zaťaženia, vnútorné  

      zaťaženie, zápas, MOF 
 
Abstrakt 
Cieľom práce je rozšíriť poznatky o vnútornom zaťažení hráčok volejbalu 
v zápase a vo vybraných metodicko – organizačných formách (MOF). Vý-
skumný súbor tvorilo 10 hráčok ŠŠK Bilíkova Bratislava vo veku 14 až 16 ro-
kov – juniorská kategória. V súvislosti s poznatkami o energetickom krytí pohy-
bovej činnosti sme podľa Moravca (2004) rozdelili intenzitu tréningového, resp. 
súťažného zaťaženia do piatich pásiem vypočítaných na základe % HRreserve 
(maximálna rezerva srdcovej frekvencie). Zaznamenali sme vnútorné zaťaženie 
hráčok jednotlivých hráčskych funkcií v zápase a vo vybraných MOF  na zákla-
de merania srdcovej frekvencie. Pri určovaní intenzity sme použili metódu me-
rania srdcovej frekvencie športtesterom Polar. Následne sme zisťovali vzťahy 
medzi zaťažením hráčok v zápase a v dvoch MOF. Vnútornému zaťaženiu hrá-
čok vo volejbalovom zápase sa najviac približuje MOF prípravná hra 2 : 2 
s podaním. 
  
Úvod do problematiky 
Športový tréning vo volejbale je permanentná, dlhotrvajúca činnosť zameraná na 
dosahovanie maximálnych herných výkonov jednotlivých hráčov a družstva. Ak 
chceme dosahovať vysokú hernú výkonnosť družstva musíme voliť optimálny 
program prípravy pri zohľadnení vytvorených podmienok. Športový tréning sa 
stále viac stáva činnosťou opierajúcou sa o výsledky vedeckého výskumu a po-
znatkov o zmenách v ľudskom organizme pri telesných cvičeniach. Zvyšovanie 
kvality a účinnosti tréningového procesu patrí v súčasnosti medzi ťažiskové úlo-
hy vo volejbale. 
Za konštrukciu modelu herného zaťaženia hráča v zápase s podobnou frekven-
ciou a dynamikou intenzity považujeme herný tréning. Manipuláciu so zaťaže-
ním v hernej príprave (herný nácvik, herný tréning) považujeme za jednu z naj-
náročnejších úloh v tréningovom procese. Preto dôsledné monitorovanie  trénin-



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 5 

 72

gového zaťaženia je jedným zo základných predpokladov ďalšieho skvalitňova-
nia tréningového procesu (Přidal – Zapletalová, 2003). 
Pri zavádzaní metód manipulácie so zaťažením je treba vychádzať z modelu 
herného zaťaženia hráča v zápase. Predpokladá sa, že vo volejbale je  60 % čin-
ností zabezpečovaných ATP energetickým systémom, 10 % sa realizuje 
v anaeróbnych podmienkach (La systém), 15 % v podmienkach na úrovni ANP 
(ANP – La + O2 systém) a 15 % činnosti prebieha v aeróbnych podmienkach 
(O2 systém). Celá koncepcia tréningového zaťaženia v tréningu volejbalistov by 
mala v prevažnej miere smerovať do rozvoja alaktátového potenciálu a ako pod-
pora do oblasti aeróbnych schopností (Laczo, 1995). 
Vnútorné zaťaženie v tréningovom procese, resp. zápase je odozvou organizmu 
na vonkajšie zaťaženie. Charakterizujeme ho srdcovou frekvenciou (heart rate – 
HR), hodnotami krvného laktátu (mmol/l), minútovým vývrhovým objemom 
srdca a pod. Vnútorné zaťaženie vyjadruje stupeň mobilizácie funkčných mož-
ností organizmu športovca, a preto ho charakterizuje hodnota fyziologických, 
biochemických a iných zmien vo funkčnom stave jednotlivých orgánov 
a systémov (Hančík, 1994). 
Srdcová frekvencia je reprezentatívnou veličinou pre posúdenie zaťaženia srd-
covo-cievneho systému. Reaguje veľmi rýchlo na zmeny pri zaťažení organiz-
mu, pričom najcitlivejšie reaguje na zvýšenie intenzity a odporu. Srdcová frek-
vencia je spoľahlivou veličinou pre posudzovanie intenzity zaťaženia. Pri špor-
tových, ako aj fyzických výkonoch je ovplyvňovaná množstvom faktorov. Podľa 
Neumanna a kol. (2005) k nim patria vek a pohlavie, veľkosť srdca, športová 
výkonnosť a zdravotný stav. 
Aby sa zložitosť zaťaženia hráča v zápase premietla do tréningového procesu, je 
dôležitý výber a obsah v ňom uplatňovaných metodicko – organizačných fo-
riem. Ide o to, aby herné situácie, vytvorené v hernom cvičení, napodobňovali 
podmienky zápasu. Vzťah medzi cvičením a zápasom predpokladá rešpektova-
nie teórie adekvátneho krytia. Čím sú herné situácie v tréningovom procese a v 
zápase a totožnejšie, tým možno u hráča očakávať väčší transfer. Neadekvátne 
krytie znamená, že niektoré činnosti, alebo herné situácie z hry vôbec nie sú ob-
sahom MOF, resp. hoci sa objavujú, nie sú dostatočne identické. Aby obsah tré-
ningu rešpektoval model zápasu, musia sa trénované herné činnosti vykonávať 
rovnako, t.j. podobnou intenzitou, frekvenciou, v podobných podmienkach 
a pod. S rozvojom hernej schopnosti hráča a zvyšovaním jeho výkonnostnej ú-
rovne sa kladie väčší dôraz na prenos detailov a na stále väčšiu podobnosť her-
ných situácií i úloh v tréningu a zápase (Kačáni, 2000). 
 
Cieľ  
Cieľom práce je prispieť k rozšíreniu poznatkov o vnútornom zaťažení hráčok 
volejbalu  v zápase a vo vybraných metodicko – organizačných formách (MOF) 
používaných v tréningovom procese. 
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Úlohy  
1. Urobiť funkčné vyšetrenia u hráčok sledovaného súboru v laboratórnych 

podmienkach (maximálna srdcová frekvencia HRmax, pokojová  srdcová 
frekvencia HRrest, VO2max, anaeróbny prah - ANP). 

2. V súvislosti s poznatkami o energetickom krytí pohybovej činnosti indi-
viduálne vymedziť hráčkam päť pásiem intenzity tréningového, resp. sú-
ťažného zaťaženia. 

3. Zaznamenať vnútorné zaťaženie hráčok jednotlivých hráčskych funkcií 
v zápase a vo vybraných MOF  na základe merania srdcovej frekvencie. 

4. Vyhodnotiť získané výsledky a zistiť rozdiely medzi zaťažením hráčok 
v zápase a vo vybraných MOF. 

 
Metódy získavania a vyhodnocovania výskumných údajov 
Výskumný súbor tvorilo 10 hráčok ŠŠK Bilíkova Bratislava (tab. 1). Výskum 
bol realizovaný v sezóne 2005/2006. Družstvo hrá 1. juniorskú ligu na Sloven-
sku. 
 
Tabuľka 1 Somatické a funkčné charakteristiky sledovaného súboru 

Meno 
Telesná 
výška 
(cm) 

Telesná 
hmot. 
(kg) Vek 

HR rest 
(pulz/min) 

HR max 
(pulz/min) 

HR reser-
ve 
(pulz/min) 

ANP 
(pulz/min) 

Hráčska funk-
cia 

N.D. 186 61,5 15 68 186 118 167 Diag. hráčka 
I.K. 170,5 55,5 16 67 190 123 171 Liberka 

M.G. 178 58 17 61 188 127 169 Diag. hráčka 
D.K. 173 55,5 16 70 194 124 175 Nahrávačka 
B.S. 176 59 16 79 201 122 180 Blokárka 

B.F. 180 57 15 71 193 122 174 Smečiarka 
H.D. 179 56 16 73 191 118 171 Smečiarka 
Z.Š. 173 63 15 77 204 127 183 Smečiarka 
J.L. 179 78 16 72 189 117 170 Blokárka 
J.P. 182 70 16 73 192 119 173 Blokárka 

Aritm. priem. 177,7 61,4 15,8 71,1 192,8 121,6 173,3   

 
HRrest - pokojová srdcová frekvencia  
HRmax – maximálna srdcová frekvencia 
HRreserve – maximálna rezerva srdcovej frekvencie (HRmax – HRrest)  
ANP – anaeróbny prah 
 
 
V práci sme použili metódu merania srdcovej frekvencie športtesterom Polar. 
V súvislosti s poznatkami o energetickom krytí pohybovej činnosti sme hráčkam 
vymedzili päť pásiem intenzity tréningového, resp. súťažného zaťaženia podľa 
Moravca (2004): 
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% HRreserve % HRmax  
50 – 59       68 – 72       - intenzita pohybovej aktivity postačujúca na urýchlenie 

regenerácie 
60 – 69 73 – 79 - nízka intenzita cvičení – ľahké aeróbne zaťaženie 
70 – 79     80 – 86      - stredná intenzita pohybovej činnosti – intenzívnejšie   

aeróbne zaťaženie 
80 – 89 87 – 92 - zmiešané resp. anaeróbno – laktátové zaťaženie 
90 – 100      93 – 100       - tréningové zaťaženie maximálnej intenzity 

v anaeróbnom pásme 
 
Pri výpočte jednotlivých pásiem intenzity tréningového, resp. súťažného zaťaže-
nia sme použili výpočet z % HRreserve, ktorú sme vypočítali ako HRmax – HRrest, 
kde HRmax je maximálna srdcová frekvencia zistená pri funkčných vyšetreniach 
na bežiacom páse vykonaných v Národnom športovom centre v Bratislave a 
HRrest je pokojová srdcová frekvencia. Srdcovú frekvenciu v zápase sme zazna-
menávali v dvoch zápasoch (ŠŠK Bilíkova – Doprastav B, Slávia UK jun. – 
ŠŠK Bilíkova) a vo vybraných MOF športtesterom Polar Accurex. Vybranou 
MOF bola prípravná hra (PH) s menším počtom hráčok (PH 2 : 2)  v dvoch va-
riantoch zahájenia rozohry – bez podania (s nahadzovanými loptami od trénera) 
a s podaním po každej ukončenej rozohre. Veľkosť ihriska v PH bola 4,5 x 18 
m. Na rozdiel od zápasu sme v PH nerozlišovali herné špecializácie jednotlivých 
hráčok. 
Pri spracovaní a vyhodnocovaní získaných údajov sme využili metódy matema-
tickej štatistiky, metódy logickej a vecnej analýzy a syntézy s využitím induk-
tívnych a deduktívnych postupov. Pre vyhodnotenie dát sme použili počítačový 
software Polar Training Advisor. 
 
Výsledky a diskusia 
Vnútorné zaťaženie hráčok volejbalu v zápase 
Východiskom pre analýzu zaťaženia hráčok tak v zápase, ako aj vo vybraných 
MOF v tréningu bolo stanovenie jednotlivých pásiem intenzity zaťaženia oso-
bitne pre každú sledovanú hráčku (tab. 2). Následne po určení zón intenzity za-
ťaženia sme vyhodnotili percentuálny pomer v jednotlivých zónach zaťaženia 
počas zápasu. 
 
Tabuľka 2 Pásma srdcovej frekvencie u niektorých vybraných hráčok 

 
 

Meno N.D. I.K. M.G. D.K. B.S. B.F. H.D. Z.Š. J.L. J.P.
HRmax 186 190 188 194 201 193 191 204 189 192
HRrest 68 67 61 70 79 71 73 77 72 73
HRreserve 118 123 127 124 122 122 118 127 117 119
100 - 90 % 186 - 174 190 - 177 188 - 175 194 - 181 201 - 188 193 - 180 191 - 179 204 - 191 189 - 177 192 - 180
89 - 80 % 173 - 162 176 - 165 174 - 162 180 - 169 187 - 176 179 - 168 178 - 167 190 - 178 176 - 165 179 - 168
79 - 70 % 161 - 150 164 - 153 161 - 150 168 - 156 175 - 164 167 - 156 166 - 156 177 - 165 164 - 153 167 - 156
69 - 60 % 149 - 138 152 - 140 149 - 137 155 - 144 163 - 152 155 - 144 155 - 144 164 - 153 152 - 142 155 - 144
59 - 50 % 137 - 127 139 - 128 136 - 124 143 - 132 151 - 140 143 - 132 143 - 132 152 - 140 141 - 130 143 - 132
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59 - 50 % 137 - 127 139 - 128 136 - 124 143 - 132 151 - 140 143 - 132 143 - 132 152 - 140 141 - 130 143 - 132
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% HRreserve % HRmax  
50 – 59       68 – 72       - intenzita pohybovej aktivity postačujúca na urýchlenie 

regenerácie 
60 – 69 73 – 79 - nízka intenzita cvičení – ľahké aeróbne zaťaženie 
70 – 79     80 – 86      - stredná intenzita pohybovej činnosti – intenzívnejšie   

aeróbne zaťaženie 
80 – 89 87 – 92 - zmiešané resp. anaeróbno – laktátové zaťaženie 
90 – 100      93 – 100       - tréningové zaťaženie maximálnej intenzity 

v anaeróbnom pásme 
 
Pri výpočte jednotlivých pásiem intenzity tréningového, resp. súťažného zaťaže-
nia sme použili výpočet z % HRreserve, ktorú sme vypočítali ako HRmax – HRrest, 
kde HRmax je maximálna srdcová frekvencia zistená pri funkčných vyšetreniach 
na bežiacom páse vykonaných v Národnom športovom centre v Bratislave a 
HRrest je pokojová srdcová frekvencia. Srdcovú frekvenciu v zápase sme zazna-
menávali v dvoch zápasoch (ŠŠK Bilíkova – Doprastav B, Slávia UK jun. – 
ŠŠK Bilíkova) a vo vybraných MOF športtesterom Polar Accurex. Vybranou 
MOF bola prípravná hra (PH) s menším počtom hráčok (PH 2 : 2)  v dvoch va-
riantoch zahájenia rozohry – bez podania (s nahadzovanými loptami od trénera) 
a s podaním po každej ukončenej rozohre. Veľkosť ihriska v PH bola 4,5 x 18 
m. Na rozdiel od zápasu sme v PH nerozlišovali herné špecializácie jednotlivých 
hráčok. 
Pri spracovaní a vyhodnocovaní získaných údajov sme využili metódy matema-
tickej štatistiky, metódy logickej a vecnej analýzy a syntézy s využitím induk-
tívnych a deduktívnych postupov. Pre vyhodnotenie dát sme použili počítačový 
software Polar Training Advisor. 
 
Výsledky a diskusia 
Vnútorné zaťaženie hráčok volejbalu v zápase 
Východiskom pre analýzu zaťaženia hráčok tak v zápase, ako aj vo vybraných 
MOF v tréningu bolo stanovenie jednotlivých pásiem intenzity zaťaženia oso-
bitne pre každú sledovanú hráčku (tab. 2). Následne po určení zón intenzity za-
ťaženia sme vyhodnotili percentuálny pomer v jednotlivých zónach zaťaženia 
počas zápasu. 
 
Tabuľka 2 Pásma srdcovej frekvencie u niektorých vybraných hráčok 

 
 

Meno N.D. I.K. M.G. D.K. B.S. B.F. H.D. Z.Š. J.L. J.P.
HRmax 186 190 188 194 201 193 191 204 189 192
HRrest 68 67 61 70 79 71 73 77 72 73
HRreserve 118 123 127 124 122 122 118 127 117 119
100 - 90 % 186 - 174 190 - 177 188 - 175 194 - 181 201 - 188 193 - 180 191 - 179 204 - 191 189 - 177 192 - 180
89 - 80 % 173 - 162 176 - 165 174 - 162 180 - 169 187 - 176 179 - 168 178 - 167 190 - 178 176 - 165 179 - 168
79 - 70 % 161 - 150 164 - 153 161 - 150 168 - 156 175 - 164 167 - 156 166 - 156 177 - 165 164 - 153 167 - 156
69 - 60 % 149 - 138 152 - 140 149 - 137 155 - 144 163 - 152 155 - 144 155 - 144 164 - 153 152 - 142 155 - 144
59 - 50 % 137 - 127 139 - 128 136 - 124 143 - 132 151 - 140 143 - 132 143 - 132 152 - 140 141 - 130 143 - 132
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Legenda:  
1 intenzita srdcovej frekvencie 100 – 90 % HRreserve 
2 intenzita srdcovej frekvencie  89 - 80 % HRreserve         
3 intenzita srdcovej frekvencie  79 - 70 % HRreserve 
4 intenzita srdcovej frekvencie  69 - 60 % HRreserve 
5 intenzita srdcovej frekvencie  59 - 50 % HRreserve 
6 intenzita nižšia ako 49 % HRreserve 
 
 
Obrázok 1 
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Blokárka J.P. v zadnej zóne vymieňaná liberkou mala najväčší % podiel v zóne 
nižšej ako 49 % HRreserve. Zaťaženie v  pásme maximálnej intenzity - 
v anaeróbnom pásme – tvorilo len 1 %, v  zmiešanom, resp. anaeróbno – laktá-
tovom zaťažení 13 % a v pásme nízkej intenzity zaťaženia 20 %. Najvyššiu do-
siahnutú srdcovú frekvenciu v zápase mala 180 pulzov za minútu (obr. 1). 
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Blokárka J.L. v zadnej zóne vymieňaná liberkou (v druhom sete bola vystrieda-
ná na celý set) mala taktiež najväčší podiel v pásme nižšom ako 49 % HRreserve 
(58 %). V pásme intenzívnejšieho aeróbneho zaťaženia sa pohybovala v 16 % 
(obr. 2). 
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Obrázok 3 
Záznam srdcovej frekvencie HR v zápase u D.K. 
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Nahrávačka  sa pohybovala v pásme zaťaženia maximálnej intenzity (anaerób-
nom pásme) v 9 %, v zmiešanom (anaeróbno – laktátovom) pásme v  32 % 
a v pásme strednej intenzity zaťaženia (intenzívnejšie aeróbne zaťaženie) v 35 % 
zápasu. Naopak v najnižšom pásme sa nahrávačka pohybovala len v 2 % zápasu. 
Najvyššiu dosiahnutú srdcovú frekvenciu počas zápasu mala 191 pulz/min. 
U nahrávačky sledujeme najvyššie zaťaženie počas zápasu zo všetkých sledova-
ných hráčok (obr.3). Percentuálny podiel v pásme anaeróbneho zaťaženia je 
u nahrávačky najvyšší zo všetkých sledovaných hráčskych funkcií. 
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Smečiarka, ktorá bola počas celého druhého setu vystriedaná, sa pohybovala 
v anaeróbnom pásme v 2 % zápasu. V anaeróbnom – laktátovom pásme zaťaže-
nia sa pohybovala v 19 %, v pásme intenzívnejšieho aeróbneho zaťaženia v 18 
% zápasu. Najvyššia dosiahnutá srdcová frekvencia počas zápasu bola 183 
pulz/min (obr.4). 
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Liberka družstva (v zadnej zóne vymieňala blokárky) mala najväčší % podiel 
v pásme nízkej intenzity, ľahkého aeróbneho zaťaženia. V 19 % sa pohybovala 
v pásme strednej intenzity zaťaženia, v 23 % bolo v pásme intenzity pohybovej 
aktivity postačujúcej na urýchlenie regenerácie. Najvyššiu dosiahnutú srdcovú 
frekvenciu v zápase mala 182 pulz/min (obr. 5). 
 
Ak vychádzame z predpokladu Lacza (1995), že vo volejbale je  60 % činností 
zabezpečovaných ATP energetickým systémom, 10 % sa realizuje v anaerób-
nych podmienkach (La systém), 15 % v podmienkach na úrovni ANP (ANP – 
La + O2 systém) a 15 % činnosti prebieha v aeróbnych podmienkach (O2 sys-
tém). Meraním srdcovej frekvencie u hráčok juniorskej kategórie počas zápasu 
sme tento predpoklad nepotvrdili. Získané poznatky o vnútornom zaťažení 
v jednotlivých pásmach rozdelených podľa intenzity zaťaženia hodnotenej na 
základe srdcovej frekvencie (SF) sú nasledovné: 

• 2 % je v anaeróbnom pásme maximálnej intenzity, 
• 15 % je v zmiešanom, resp. anaeróbno – laktátovom zaťažení,  
• 21 % je intenzívnejšie aeróbne zaťaženie, 
• 20 % je nízkej intenzity (ľahké aeróbne zaťaženie), 
• 12 % je v pásme intenzity postačujúcej na urýchlenie regenerácie (podľa 

% HRreserve ). 
 
Takto získaný model zaťaženia hráčok má isté obmedzenia a bez zahrnutia úda-
jov o vonkajšom zaťažení hráčok (trvanie rozohier, trvanie prerušenia činnosti, 
frekvencia činnosti v rozohre...a pod.) poskytujú len približný obraz o energetic-
kom krytí činnosti v zápase. 
 
Vnútorné zaťaženie hráčok volejbalu vo vybraných MOF 
 
Vybranou MOF bola prípravná hra 2 : 2  v dvoch variantoch zahájenia rozohry – 
bez podania (s nahadzovanými loptami od trénera) a s podaním po každej ukon-
čenej rozohre. Veľkosť ihriska v PH bola 4,5 x 18 m. 
 
Vnútorné zaťaženie hráčok v PH 2 : 2 s nahadzovanými loptami 
 
V PH 2 : 2 s nahadzovanými loptami sme zaznamenali zaťaženie len v prvých 
troch pásmach intenzity zaťaženia - 100 – 90, 89 – 80 a 79 - 70 podľa % HRreser-

ve. U hráčky M.G. sme zistili, že 95 % vnútorného zaťaženia bolo v pásme ma-
ximálnej intenzity zaťaženia (anaeróbne pásmo) a 5 % v zmiešanom pásme. 
U hráčky N.D. sme namerali vnútorné  zaťaženie 88 % v zmiešanom pásme, 12 
% v anaeróbnom pásme maximálnej intenzity zaťaženia. Hráčka Z.Š. sa pohy-
bovala v  51 % v zmiešanom pásme, v 49 % v pásme strednej intenzity zaťaže-
nia (intenzívnejšie aeróbne zaťaženia). Poukazuje to na podstatné individuálne 
rozdiely odozvy organizmu na zaťaženie v danej PH. Najvyššiu dosiahnutú srd-
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covú frekvenciu v PH dosiahli M.G. – 187 pulz/min. a Z.Š. – 184 pulz/min (obr. 
6 – 8). 
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Vnútorné zaťaženie hráčok v PH 2 : 2 s podaním. 
 
Hráčka J.L. sa v zápase pohybovala 1 % činnosti v anaeróbnom pásme maxi-
málnej intenzity, v 19 % v zmiešanom, v 27 % v pásme intenzívnejšieho aerób-
neho zaťaženia a v 36 % v pásme ľahkého aeróbneho zaťaženia. B.F. sa najčas-
tejšie pohybovala v pásme ľahkého aeróbneho zaťaženia (48 %), rovnakým po-
dielom 16 % v pásme zmiešanom a v pásme strednej intenzity zaťaženia a v 2 % 
v pásme maximálnej intenzity (anaeróbne pásmo). Najvyššiu hodnotu SF 184 
pulz/min dosiahla v tejto PH práve táto hráčka. Hráčka H.D. sa pohybovala 
v pásme nízkej intenzity v 44 %, v 35 %  v pásme intenzívnejšieho aeróbneho 
zaťaženia (stredná intenzita pohybovej činnosti). Hráčka D.K. dosiahla v danej 
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Obrázok 11 
Záznam srdcovej frekvencie HR v PH 2 : 2 s 

podaním a v zápase u H.D. (smečiarka)
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Obrázok 12 
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Legenda: 
1 intenzita srdcovej frekvencie 100 – 90 % HRreserve 
2 intenzita srdcovej frekvencie  89 - 80 % HRreserve         
3 intenzita srdcovej frekvencie  79 - 70 % HRreserve 
4 intenzita srdcovej frekvencie  69 - 60 % HRreserve 
5 intenzita srdcovej frekvencie  59 - 50 % HRreserve 
6 intenzita nižšia ako 49 % HRreserve 
 
Srdcová frekvencia v jednotlivých pásmach  intenzity zaťaženia v zápase sa po-
hybovala v 2 % v pásme maximálnej intenzity (anaeróbne pásmo), v 15 % 
v zmiešanom (anaeróbno – laktátovom) pásme, v 21 % v pásme intenzívnejšieho 
aeróbneho zaťaženia, v 20 % v pásme nízkej intenzity cvičenia a v 12 % 
v pásme intenzity postačujúcej na urýchlenie regenerácie. 
V PH 2 : 2 s nahadzovanými loptami sme zaznamenali zaťaženie len v troch 
pásmach intenzity zaťaženia a to v 35 % v anaeróbnom pásme (maximálna in-
tenzita zaťaženia), v 48 % v anaeróbno – laktátovom pásme (zmiešané zaťaže-
nie) a v 17 % v pásme intenzívnejšieho aeróbneho zaťaženia. 
V PH 2 : 2 s podaním sme zistili, že v 1 % zaťaženie v anaeróbnom pásme, v 14 
% v zmiešanom pásme, v 15 % v pásme strednej intenzity pohybovej činnosti, 
v 39 % v pásme nízkej intenzity cvičenia a v 12 % v pásme intenzity PČ posta-
čujúcej na urýchlenie regenerácie. 
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Meraním srdcovej frekvencie u hráčok juniorskej kategórie v PH 2 : 2 v dvoch 
variantoch zahájenia rozohry sme získali poznatky o vnútornom zaťažení 
v jednotlivých pásmach rozdelených podľa intenzity zaťaženia nasledovne     
(tab. 3): 
 
Tabuľka 3 Percentuálny podiel intenzity zaťaženia v zápase a vo vybra-   

ných MOF (PH 2 : 2 s podaním, s nahadzovanými loptami) 
                                      
% HRreserve     % HRmax                      Zápas     PH 2 : 2 s p.    PH 2 : 2 s nah.  
50 - 59 68 – 72    12 %         12 %                  __ 
- intenzita pohybovej aktivity postačujúca  
  na urýchlenie regenerácie 
60 – 69 73 – 79   20 %         39 %            –– 
- nízka intenzita cvičení  
  (ľahké aeróbne zaťaženie) 
70 – 79 80 – 86   21 %         15 %         17 % 
 - stredná intenzita PČ  
   (intenzívnejšie aeróbne zaťaženie)        
80 – 89 87 – 92   15 %         14 %             48 % 
- zmiešané  
  resp. anaeróbno – laktátové zaťaženie 
90 – 100 93 – 100   2 %           1 %               35 % 
- tréningové zaťaženie maximálnej intenzity  
  (anaeróbne pásmo) 
 
Vnútornému zaťaženiu v zápase sa najviac približuje zaťaženie v PH 2 : 2 
s podaním. Sledovaním srdcovej frekvencie v zápase a vo vybranej MOF pred-
pokladáme, že herné situácie vytvorené vo vybranej MOF najviac napodobňova-
li podmienky zápasu. V tomto prípade môžeme povedať, že vzťah medzi zaťa-
žením vo vybranej PH a zaťažením v zápase rešpektuje teóriu adekvátneho kry-
tia z hľadiska vnútorného zaťaženia.   
 
Záver 
Pri zavádzaní metód manipulácie so zaťažením je treba vychádzať z modelu 
herného zaťaženia hráča v zápase. Za konštrukciu modelu herného zaťaženia 
hráča v zápase s podobnou frekvenciou a dynamikou intenzity považujeme her-
ný tréning. Manipuláciu so zaťažením v hernej príprave považujeme za jednu 
z najnáročnejších úloh v tréningovom procese. Preto dôsledné monitorovanie 
tréningového zaťaženia je jedným zo základných predpokladov ďalšieho skva-
litňovania tréningového procesu. 
V práci sme sa pokúsili prispieť k rozšíreniu poznatkov o vnútornom zaťažení 
hráčok volejbalu v zápase a vo vybraných metodicko – organizačných formách 
(MOF). Môžeme konštatovať, že percentuálny podiel intenzity zaťaženia hráčok 
v zápase sa najviac približuje PH 2 : 2 s podaním. Srdcová frekvencia 
v jednotlivých pásmach intenzity tréningového, resp. súťažného zaťaženia v PH 
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Meraním srdcovej frekvencie u hráčok juniorskej kategórie v PH 2 : 2 v dvoch 
variantoch zahájenia rozohry sme získali poznatky o vnútornom zaťažení 
v jednotlivých pásmach rozdelených podľa intenzity zaťaženia nasledovne     
(tab. 3): 
 
Tabuľka 3 Percentuálny podiel intenzity zaťaženia v zápase a vo vybra-   

ných MOF (PH 2 : 2 s podaním, s nahadzovanými loptami) 
                                      
% HRreserve     % HRmax                      Zápas     PH 2 : 2 s p.    PH 2 : 2 s nah.  
50 - 59 68 – 72    12 %         12 %                  __ 
- intenzita pohybovej aktivity postačujúca  
  na urýchlenie regenerácie 
60 – 69 73 – 79   20 %         39 %            –– 
- nízka intenzita cvičení  
  (ľahké aeróbne zaťaženie) 
70 – 79 80 – 86   21 %         15 %         17 % 
 - stredná intenzita PČ  
   (intenzívnejšie aeróbne zaťaženie)        
80 – 89 87 – 92   15 %         14 %             48 % 
- zmiešané  
  resp. anaeróbno – laktátové zaťaženie 
90 – 100 93 – 100   2 %           1 %               35 % 
- tréningové zaťaženie maximálnej intenzity  
  (anaeróbne pásmo) 
 
Vnútornému zaťaženiu v zápase sa najviac približuje zaťaženie v PH 2 : 2 
s podaním. Sledovaním srdcovej frekvencie v zápase a vo vybranej MOF pred-
pokladáme, že herné situácie vytvorené vo vybranej MOF najviac napodobňova-
li podmienky zápasu. V tomto prípade môžeme povedať, že vzťah medzi zaťa-
žením vo vybranej PH a zaťažením v zápase rešpektuje teóriu adekvátneho kry-
tia z hľadiska vnútorného zaťaženia.   
 
Záver 
Pri zavádzaní metód manipulácie so zaťažením je treba vychádzať z modelu 
herného zaťaženia hráča v zápase. Za konštrukciu modelu herného zaťaženia 
hráča v zápase s podobnou frekvenciou a dynamikou intenzity považujeme her-
ný tréning. Manipuláciu so zaťažením v hernej príprave považujeme za jednu 
z najnáročnejších úloh v tréningovom procese. Preto dôsledné monitorovanie 
tréningového zaťaženia je jedným zo základných predpokladov ďalšieho skva-
litňovania tréningového procesu. 
V práci sme sa pokúsili prispieť k rozšíreniu poznatkov o vnútornom zaťažení 
hráčok volejbalu v zápase a vo vybraných metodicko – organizačných formách 
(MOF). Môžeme konštatovať, že percentuálny podiel intenzity zaťaženia hráčok 
v zápase sa najviac približuje PH 2 : 2 s podaním. Srdcová frekvencia 
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2 : 2 s podaním sa najviac približuje k zaťaženiu v zápase. Vzťah medzi  PH 2 : 
2 s podaním a zápasom rešpektuje veľkosť a priebeh teórie adekvátneho krytia. 
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Summary 
 
Inner load of volleyball players in the match and in the selected methodical 
– organizing forms in training 
 
The aim of the paper is to enlarge information about inner load of the volleyball 
players in the match and in the selected methodical – organizing forms (MOF). 
Monitoring was done on 10 young volleyball players (age 14 – 16) of the ŠŠK 
Bilíkova Bratislava – junior´s category. In context with information about ener-
getic cover of the movement activity we separate according to the Moravec 
(2004) the intensity of the training, or competition load into five zones calcu-
lated on base of  % HRreserve (maximal reserve of the heart rate). We register in-
ner load of the players - individual players functions in the match and in the se-
lected MOF on the base of measurement of the heart rate. While determining the 
intensity we used the method of measurement of the heart rate with Sporttester 
Polar. Subsequently we find out the relationship between load of the players in 
the match and in two MOF. The shared percentage of intensity load in MOF 2 : 
2 players with serve in training is very similar to the intensity load in the volley-
ball match.   
 
Keywords: volleyball, heart rate, intensity of the load, inner load, match, me-

thodical – organizing forms (MOF) 
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KOMPARATÍVNA ANALÝZA 
KVANTITATÍVNYCH A KVALITATÍVNYCH 

CHARAKTERISTÍK VYBRANÝCH FAK-
TOROV HERNÉHO VÝKONU DRUŽSTVA  
VO VRCHOLOVOM VOLEJBALE MUŽOV 

 
Vladimír Přidal – Katedra hier, FTVŠ UK Bratislava 
 
Kľúčové slová: volejbal, herný výkon, herné činnosti jednotlivca, komparatívna 

analýza 
 
Abstrakt 
V príspevku sme analyzovali herný výkon reprezentačného družstva mužov 
Slovenska vo volejbale v zápasoch Európskej ligy (EL) z pohľadu vybraných 
faktorov hernej štatistiky. Zo získaných výsledkov sme sa pokúsili vytvoriť od-
porúčania pre zvýšenie účinnosti hry reprezentačného družstva v jednotlivých 
sledovaných herných činnostiach. Hodnotili sme početnosť úspešných (bod pre 
vlastné družstvo) útočných úderov, podaní, blokov a vlastných chýb. Na druhej 
strane sme hodnotili početnosť neúspešných (bod pre súpera) útočných úderov, 
podaní a chyby súpera. Na základe komparatívnej analýzy získaných údajov od-
porúčame pre zvýšenie účinnosti hry družstva Slovenska zvýšiť pomer úspeš-
ných útokov ku neúspešným, čo by sa malo prejaviť na celkove vyššom počte 
získaných bodov za set. Ďalej odporúčame zvýšiť počet priamych bodov 
z podania (2 – 3/ set), pričom nerobiť viacej chýb ako doteraz. Účinnosť bloku 
by sa mala pohybovať na úrovni troch zablokovaných útokov súpera za set, čo je 
priemer kvalitných družstiev. 
  
Rozbor problematiky 
V súčasnom vrcholovom volejbale je dôkladná analýza herného výkonu druž-
stva založená na hodnotení kvantitatívnych a kvalitatívnych charakteristík her-
ných činností jednotlivca (HČJ) nevyhnutnou súčasťou prípravy každého druž-
stva.  
Hoci sa v praxi používajú rôzne analýzy herného výkonu, v súčasnosti sa odbor-
níci zhodujú v používanej metodike. Orientujú sa na hodnotenie úrovne realizá-
cie – kvalitu HČJ (EJEM, 1973; EOM – SCHUTZ, 1992, FRÖHNER – 
ZIMMERMANN, 1996; PŘIDAL – ZAPLETALOVÁ, 1999). Diagnostické ú-
daje sa zaznamenávajú prostredníctvom počítačových programov. Oficiálnym 
programom FIVB je softvér Data Volley System, ktorý umožňuje zaznamenávať 
množstvo kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov HČJ (kvalitu všetkých  
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Abstrakt 
V príspevku sme analyzovali herný výkon reprezentačného družstva mužov 
Slovenska vo volejbale v zápasoch Európskej ligy (EL) z pohľadu vybraných 
faktorov hernej štatistiky. Zo získaných výsledkov sme sa pokúsili vytvoriť od-
porúčania pre zvýšenie účinnosti hry reprezentačného družstva v jednotlivých 
sledovaných herných činnostiach. Hodnotili sme početnosť úspešných (bod pre 
vlastné družstvo) útočných úderov, podaní, blokov a vlastných chýb. Na druhej 
strane sme hodnotili početnosť neúspešných (bod pre súpera) útočných úderov, 
podaní a chyby súpera. Na základe komparatívnej analýzy získaných údajov od-
porúčame pre zvýšenie účinnosti hry družstva Slovenska zvýšiť pomer úspeš-
ných útokov ku neúspešným, čo by sa malo prejaviť na celkove vyššom počte 
získaných bodov za set. Ďalej odporúčame zvýšiť počet priamych bodov 
z podania (2 – 3/ set), pričom nerobiť viacej chýb ako doteraz. Účinnosť bloku 
by sa mala pohybovať na úrovni troch zablokovaných útokov súpera za set, čo je 
priemer kvalitných družstiev. 
  
Rozbor problematiky 
V súčasnom vrcholovom volejbale je dôkladná analýza herného výkonu druž-
stva založená na hodnotení kvantitatívnych a kvalitatívnych charakteristík her-
ných činností jednotlivca (HČJ) nevyhnutnou súčasťou prípravy každého druž-
stva.  
Hoci sa v praxi používajú rôzne analýzy herného výkonu, v súčasnosti sa odbor-
níci zhodujú v používanej metodike. Orientujú sa na hodnotenie úrovne realizá-
cie – kvalitu HČJ (EJEM, 1973; EOM – SCHUTZ, 1992, FRÖHNER – 
ZIMMERMANN, 1996; PŘIDAL – ZAPLETALOVÁ, 1999). Diagnostické ú-
daje sa zaznamenávajú prostredníctvom počítačových programov. Oficiálnym 
programom FIVB je softvér Data Volley System, ktorý umožňuje zaznamenávať 
množstvo kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov HČJ (kvalitu všetkých  
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HČJ, ich realizáciu v jednotlivých rotáciách a herných komplexoch, smery útoč-
ných úderov, druh podania atď.) na úrovni jednotlivých hráčov a družstva. U-
možňuje získané údaje vyhodnocovať v absolútnych i relatívnych hodnotách.  
V súčasnom bodovacom systéme, kde každá ukončená rozohra predstavuje bod 
pre družstvo, je najdôležitejšie zamerať pozornosť na frekvenčný výskyt tých 
HČJ, ktorými bol zaznamenaný bod v prospech vlastného družstva, resp. súpera. 
Vo volejbale sú takýmito činnosťami tzv. „koncové“ HČJ - útočný úder, blok 
a podanie. Na druhej strane vytvárajú bodový zisk pre družstvo aj chyby súpera. 
Ak chceme poznať aké sú rozdiely v kvalite hry družstva z hľadiska jeho koneč-
nej úspešnosti, je vhodné sledované údaje rozlišovať z hľadiska víťazstva 
a prehry v sete (PŘIDAL, 2000). 
 

Cieľ práce 
Cieľom  príspevku je pokúsiť sa z pohľadu vybraných výsledkov hernej štatisti-
ky analyzovať hru reprezentačného družstva mužov Slovenska a navrhnúť kon-
krétne odporúčania pre zvýšenie jej úspešnosti. 
 

Metodika práce 
Vyhodnocovali sme 12 zápasov  družstva Slovenska (SVK) v EL 2005 a finálo-
vý zápas Champion`s League 2006 – Sisley Treviso : Iraklis Solun, kde sme vy-
hodnotili družstvo Trevisa, ktoré predstavuje absolútnu svetovú špičku. Hodno-
tené údaje sme získali z výsledkov oficiálnej hernej štatistiky FIVB (Data Vol-
ley System) zverejnených na internetovej stránke CEV (www.cev.lu). Celkove 
sme analyzovali 52 setov v trinástich zápasoch. Zamerali sme sa len na distribú-
ciu jednotlivých získaných bodov v sledovaných zápasoch, pričom sme údaje 
zaznamenávali z pohľadu vyhraných, resp. prehraných setov a celkove. Hodnoti-
li sme početnosť úspešných (bod pre vlastné družstvo) útočných úderov, podaní 
a blokov. Na druhej strane sme hodnotili početnosť neúspešných (bod pre súpe-
ra) útočných úderov, podaní a chyby súpera. Neúspešné bloky sa v danom prog-
rame  neregistrujú. 
 
Zo získaných údajov sme vyhodnotili absolútny frekvenčný výskyt sledovaných 
HČJ celkove, vo vyhraných a prehratých setoch u jednotlivých družstiev. Pri 
jednotlivých HČJ sme vypočítali aj pomery medzi úspešnými a neúspešnými 
zásahmi, frekvenčným výskytom činností za 1 set. Pri interpretácií výsledkov 
sme využívali postupy opierajúce sa o logické metódy, predovšetkým induktív-
no – deduktívnu metódu. 
 
Výsledky a diskusia 
 

Komparatívna analýza kvantitatívnych a kvalitatívnych charakteristík útočné-
ho úderu  
Družstvo SVK si vytvorilo na 2 dobré útoky 1 chybný útok. U družstva Trevisa 
je tento pomer skoro 4 : 1, u druhého najhoršieho sledovaného družstva z EL – 
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Česka je pomer 3 : 1. Z toho vyplýva nižšia efektivita útoku družstva SVK. Vý-
razné rozdiely sú predovšetkým v setoch, ktoré SVK prehralo (1,6 : 1). Vo ví-
ťazných setoch sa približujeme priemeru Trevisa a ostatných družstiev. 
SVK celkove útokom v priemere získava len necelých 11 bodov za set, podobne 
ako Turecko. U Trevisa je to až 14 bodov, t. j. rozdiel 3 body na set. Vo víťaz-
ných setoch sa rozdiel znižuje na 2 body. Výrazné rozdiely sú aj v chybovosti 
útoku celkove a prehratých setoch v priemere o cca 2 body v neprospech SVK. 
Horšie ukazovatele sme zistili len u družstva Turecka (9,3/set). Výsledky sú 
v tab.1. 
 
Tab. 1  Kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky  útočného úderu 
             u jednotlivých družstiev 
 

                                                SLOVENSKO 
Úspešnosť v 
sete 

+ 
body

- 
body

+/- +/set -/ 
set 

Počet  
setov 

Víťazné sety 223 72 3,1/1 11,7 3,8 19 
Prehrané sety 288 179 1,6/1 9,9 6,2 29 
celkove 513 251 2/ 1 10,7 5,2 48 
                                                  TREVISO 
Víťazné sety 43 11 3,7/1 14,3 3,6 3 
Prehrané sety 14 4 3,5/1 14 4 1 
celkove 57 15 3,8/ 

1 
14,3 3,7 4 

                                               ŠPANIELSKO 
Víťazné sety 146 44 3,3/1 13,3 4 11 
Prehrané sety 36 28 1,3/1 12 9,3 3 
celkove 182 72 2,5/1 13 5,1 14 
                                                TURECKO 
Víťazné sety 120 29 4,1/1 10,9 2,6 11 
Prehrané sety 37 14 2,6/1 9,3 3,5 4 
celkove 157 43 3,7/1 10,5 2,9 15 
                                                        ČESKO 
Víťazné sety 86 22 3,9/1 12,3 3,1 7 
Prehrané sety 116 40 2,9/1 10,5 3,6 11 
celkove 202 62 3,3/1 11,2 3,4 18 

 
 
Komparatívna analýza kvantitatívnych a kvalitatívnych charakteristík podania  
U družstva SVK sme zistili nižší počet chýb (4,6 : 5,8 / set),  ale zároveň aj niž-
šiu početnosť priamych bodov z podania (1,3 : 2,8 / set) ako u Trevisa. Podobné 
výsledky sme zistili aj u ostatných družstiev hrajúcich EL (tab. 2).  
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V konečnom efekte družstvo SVK na 1 eso pokazí 3 – 4 podania, ale družstvo 
Trevisa v priemere len 2. V počte pokazených podaní vo vyhraných, resp. pre-
hratých setoch nie sú výrazné rozdiely s výnimkou družstva Turecka. Vo víťaz-
ných setoch družstvo SVK má o 0,6 bodu vyššiu početnosť „es“ ako v setoch 
v ktorých prehralo.  
 
Tab. 2 Kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky  podania 
        u jednotlivých družstiev 
 

                                                SLOVENSKO 
Úspešnosť v 
sete 

+ 
body

- 
body

+/- +/set -/ 
set 

Počet  
setov 

Víťazné sety 32 87 1/ 
2,7 

1,7 4,6 19 

Prehrané sety 32 135 1/ 
4,2 

1,1 4,6 29 

celkove 64 222 1/ 
3,5 

1,3 4,6 48 

                                                  TREVISO 
Víťazné sety 9 17 1/ 

1,9 
3 5,6 3 

Prehrané sety 2 6 1/ 3 2 6 1 
celkove 11 23 1/ 2 2,8 5,8 4 
                                               ŠPANIELSKO 
Víťazné sety 20 42 1/2,1 1,8 3,8 11 
Prehrané sety 1 14 1/14 0,25 3,5 3 
celkove 21 56 1/2,8 1,4 3,7 14 
                                                TURECKO 
Víťazné sety 12 52 1/ 

4,3 
1,1 4,7 11 

Prehrané sety 7 17 1/ 
2,4 

1,8 1,8 4 

celkove 19 69 1/ 
3,6 

1,3 4,6 15 

                                                        ČESKO 
Víťazné sety 15 28 1/1,9 2,1 4 7 
Prehrané sety 11 47 1/4,3 1 4,3 11 
celkove 26 75 1/2,9 1,4 4,2 18 

 
 
Komparatívna analýza kvantitatívnych a kvalitatívnych charakteristík bloku  
Družstvo SVK vo všetkých porovnaniach zaostáva v početnosti zablokovaných 
lôpt oproti Trevisu, kde v priemere u družstva SVK je za set zablokovaných len 
1,9 lôpt a u Trevisa až 3,3. Vo víťazných setoch zablokovalo Treviso dokonca 
v priemere 4 krát za set (SVK 2/ set).  
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V konečnom efekte družstvo SVK na 1 eso pokazí 3 – 4 podania, ale družstvo 
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Trevisa v priemere len 2. V počte pokazených podaní vo vyhraných, resp. pre-
hratých setoch nie sú výrazné rozdiely s výnimkou družstva Turecka. Vo víťaz-
ných setoch družstvo SVK má o 0,6 bodu vyššiu početnosť „es“ ako v setoch 
v ktorých prehralo.  
 
Tab. 2 Kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky  podania 
        u jednotlivých družstiev 
 

                                                SLOVENSKO 
Úspešnosť v 
sete 

+ 
body

- 
body

+/- +/set -/ 
set 

Počet  
setov 

Víťazné sety 32 87 1/ 
2,7 

1,7 4,6 19 

Prehrané sety 32 135 1/ 
4,2 

1,1 4,6 29 

celkove 64 222 1/ 
3,5 

1,3 4,6 48 

                                                  TREVISO 
Víťazné sety 9 17 1/ 

1,9 
3 5,6 3 

Prehrané sety 2 6 1/ 3 2 6 1 
celkove 11 23 1/ 2 2,8 5,8 4 
                                               ŠPANIELSKO 
Víťazné sety 20 42 1/2,1 1,8 3,8 11 
Prehrané sety 1 14 1/14 0,25 3,5 3 
celkove 21 56 1/2,8 1,4 3,7 14 
                                                TURECKO 
Víťazné sety 12 52 1/ 

4,3 
1,1 4,7 11 

Prehrané sety 7 17 1/ 
2,4 

1,8 1,8 4 

celkove 19 69 1/ 
3,6 

1,3 4,6 15 

                                                        ČESKO 
Víťazné sety 15 28 1/1,9 2,1 4 7 
Prehrané sety 11 47 1/4,3 1 4,3 11 
celkove 26 75 1/2,9 1,4 4,2 18 

 
 
Komparatívna analýza kvantitatívnych a kvalitatívnych charakteristík bloku  
Družstvo SVK vo všetkých porovnaniach zaostáva v početnosti zablokovaných 
lôpt oproti Trevisu, kde v priemere u družstva SVK je za set zablokovaných len 
1,9 lôpt a u Trevisa až 3,3. Vo víťazných setoch zablokovalo Treviso dokonca 
v priemere 4 krát za set (SVK 2/ set).  



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 5 

 87

U ostatných sledovaných družstiev sú výsledky podobné ako u nášho družstva 
(tab. 3). Ukazuje sa, že skutočne špičkové družstvá sú v tejto činnosti úspešnej-
šie, čo dokumentujú výsledky z posledných ME 2005 kde bol priemer 2,6 – 3,3 
bloky za set (www.cev.lu). 
 
Tab. 3  Kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky bloku  
             u jednotlivých družstiev 
 

                                     SLOVENSKO 
 + body +/set Počet setov 
Víťazné sety 39 2 19 
Prehrané sety 51 1,7 29 
celkove 90 1,9 48 
                                        TREVISO 
Víťazné sety 12 4 3 
Prehrané sety 1 1 1 
celkove 13 3,3 4 
                                    ŠPANIELSKO 
Víťazné sety 30 2,7 11 
Prehrané sety 6 1,5 4 
celkove 36 2,4 15 
                                       TURECKO 
Víťazné sety 24 2,2 11 
Prehrané sety 9 2,3 4 
celkove 33 2,2 15 
                                               ČESKO 
Víťazné sety 18 2,6 7 
Prehrané sety 15 1,4 11 
celkove 33 1,8 18 

 
 
Komparatívna analýza kvantitatívnych a kvalitatívnych charakteristík vlast-
ných chýb znamenajúcich bodový zisk pre súpera 
 
Družstvo SVK celkove malo približne o 1 - 2 chyby za set viacej ako naši súperi 
v EL. Vo víťazných setoch boli výsledky medzi družstvami v EL s výnimkou 
Turecka, ktoré chybovalo najmenej (4,7 / set). V prehraných setoch družstvo 
Slovenska chybovalo z družstiev v EL najviac, kde rozdiel bol približne o 1 – 3 
chyby viacej ako naši súperi. Treviso však v sledovanom zápase chybovalo 
viacej ako všetky družstvá v EL (8/set). Dokázalo však túto nevýhodu nahradiť 
vyššou početnosťou získaných bodov v útoku, na bloku či vyšším počtom pria-
mych bodov z podania. Výsledky počtu chýb uvádzame v tab. 4. 
 
 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 5 

 87

U ostatných sledovaných družstiev sú výsledky podobné ako u nášho družstva 
(tab. 3). Ukazuje sa, že skutočne špičkové družstvá sú v tejto činnosti úspešnej-
šie, čo dokumentujú výsledky z posledných ME 2005 kde bol priemer 2,6 – 3,3 
bloky za set (www.cev.lu). 
 
Tab. 3  Kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky bloku  
             u jednotlivých družstiev 
 

                                     SLOVENSKO 
 + body +/set Počet setov 
Víťazné sety 39 2 19 
Prehrané sety 51 1,7 29 
celkove 90 1,9 48 
                                        TREVISO 
Víťazné sety 12 4 3 
Prehrané sety 1 1 1 
celkove 13 3,3 4 
                                    ŠPANIELSKO 
Víťazné sety 30 2,7 11 
Prehrané sety 6 1,5 4 
celkove 36 2,4 15 
                                       TURECKO 
Víťazné sety 24 2,2 11 
Prehrané sety 9 2,3 4 
celkove 33 2,2 15 
                                               ČESKO 
Víťazné sety 18 2,6 7 
Prehrané sety 15 1,4 11 
celkove 33 1,8 18 

 
 
Komparatívna analýza kvantitatívnych a kvalitatívnych charakteristík vlast-
ných chýb znamenajúcich bodový zisk pre súpera 
 
Družstvo SVK celkove malo približne o 1 - 2 chyby za set viacej ako naši súperi 
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U ostatných sledovaných družstiev sú výsledky podobné ako u nášho družstva 
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šie, čo dokumentujú výsledky z posledných ME 2005 kde bol priemer 2,6 – 3,3 
bloky za set (www.cev.lu). 
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Tab. 4  Kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky vlastných chýb  
           u jednotlivých družstiev 
 

Úspešnosť v 
sete 

Počet 
chýb  
SVK 

Chyby/ 
set 

Počet  
setov 

                                      SLOVENSKO 
Víťazné sety 133 7 19 
Prehrané sety 243 8,4 29 
celkove 376 7,8 48 
                                        TREVISO 
Víťazné sety 25 8,3 3 
Prehrané sety 7 7 1 
celkove 32 8 4 
                                    ŠPANIELSKO 
Víťazné sety 71 6,5 11 
Prehrané sety 30 7,5 4 
celkove 101 6,7 15 
                                       TURECKO 
Víťazné sety 52 4,7 11 
Prehrané sety 18 4,5 4 
celkove 70 4,7 15 
                                               ČESKO 
Víťazné sety 39 5,6 7 
Prehrané sety 69 6,3 11 
celkove 108 6 18 

 
 
Záver 
Na základe komparatívnej analýzy získaných údajov odporúčame pre zvýšenie 
účinnosti hry družstva Slovenska: 

- Zvýšiť pomer úspešných útokov ku neúspešným, čo by sa malo prejaviť 
na celkove vyššom počte získaných bodov za set (4 : 1) V priemere by 
malo získať družstvo 12 – 13 bodov útokom (cca 50 % všetkých bodov) 
za set pri 3 – 4 chybách (aut, zablokované, smeč do siete) 

- Zvýšiť počet priamych bodov z podania (2 – 3/ set), pričom nerobiť viacej 
chýb ako doteraz 

- Zvýšiť účinnosť bloku na 3 zablokované útoky súpera za set, čo je prie-
mer kvalitných družstiev 

- Udržať, najlepšie samozrejme znížiť, počet vlastných chýb.  
- Základnou stratégiou však musí byť zvýšenie účinnosti „bodových“ HČJ. 
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Kľúčové slová: volejbal, diagnostika, motorické testy, laboratórne testy, rých-

lostno-silové schopnosti, rýchlostné schopnosti 
 
 
 
Abstrakt 
Rýchlostné a rýchlostno-silové schopnosti predstavujú podstatné faktory kon-
dičnej pripravenosti hráča volejbalu. V ich diagnostike sa objavujú neustále no-
vé testy, a to si vyžaduje overiť ich výpovednú hodnotu. Nie je ale jasné, či ne-
poskytujú duplicitnú informáciu, prípadne či je poskytnutá informácia 
z hľadiska herného výkonu vo volejbale relevantná. Cieľom príspevku je posú-
diť súvislosti medzi výkonmi v používaných testoch rýchlostných a rýchlostno-
silových schopností. 
Výskum sa uskutočnil na výbere 14 chlapcov vo veku 16 a 17 rokov zaradených 
do centralizovanej prípravy talentovanej mládeže vo volejbale. Použili sme 5 
testov rýchlostno-silových schopností (10-sekundový test na výskokovom er-
gometri, smečiarsky dosah a výskok, blokársky dosah a výskok) a 5 testov rých-
lostných schopností (E-test, vejár, všeobecnú verziu testu agility, špeciálnu ver-
ziu testu agility, beh 5 m vpred a beh 5 m vzad). Okrem toho sme merali jeden 
somatický parameter – telesnú výšku.  
Výsledky naznačujú, že výkon v aktívnej fáze odrazu meraný na výskokovom 
ergometri v 10-sekundovom teste spočíva v iných ukazovateľoch rýchlostno-
silových schopností ako  špecifický odraz vo volejbale najmä pri blokovaní. 
Podľa nášho názoru výšky výskokov, merané na základe dosahov, majú pre tré-
nera vyššiu výpovednú hodnotu ako výkon v aktívnej fáze odrazu testovaný na 
odrazovej platni. Z testov rýchlostných schopností vykazuje test špeciálnych 
rýchlostných schopností, tzv. E-test, významné súvislosti s testom disjunktív-
nych reakčných schopností (agility), ako aj behu na krátku vzdialenosť vpred 
a vzad a vytrvalosti v rýchlosti. Môžeme ho považovať za komplexný ukazova-
teľ špeciálnej lokomočnej rýchlosti vo volejbale. Vzhľadom na nezávislosť jed-
notlivých druhov rýchlostných schopností ale odporúčame používať aj štandard-
ný test disjunktívnych reakčných schopností dolných končatín. Naše výsledky 
vyžadujú overenie na ďalších súboroch a hlbšiu analýzu zistených súvislostí. 
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Abstrakt 
Rýchlostné a rýchlostno-silové schopnosti predstavujú podstatné faktory kon-
dičnej pripravenosti hráča volejbalu. V ich diagnostike sa objavujú neustále no-
vé testy, a to si vyžaduje overiť ich výpovednú hodnotu. Nie je ale jasné, či ne-
poskytujú duplicitnú informáciu, prípadne či je poskytnutá informácia 
z hľadiska herného výkonu vo volejbale relevantná. Cieľom príspevku je posú-
diť súvislosti medzi výkonmi v používaných testoch rýchlostných a rýchlostno-
silových schopností. 
Výskum sa uskutočnil na výbere 14 chlapcov vo veku 16 a 17 rokov zaradených 
do centralizovanej prípravy talentovanej mládeže vo volejbale. Použili sme 5 
testov rýchlostno-silových schopností (10-sekundový test na výskokovom er-
gometri, smečiarsky dosah a výskok, blokársky dosah a výskok) a 5 testov rých-
lostných schopností (E-test, vejár, všeobecnú verziu testu agility, špeciálnu ver-
ziu testu agility, beh 5 m vpred a beh 5 m vzad). Okrem toho sme merali jeden 
somatický parameter – telesnú výšku.  
Výsledky naznačujú, že výkon v aktívnej fáze odrazu meraný na výskokovom 
ergometri v 10-sekundovom teste spočíva v iných ukazovateľoch rýchlostno-
silových schopností ako  špecifický odraz vo volejbale najmä pri blokovaní. 
Podľa nášho názoru výšky výskokov, merané na základe dosahov, majú pre tré-
nera vyššiu výpovednú hodnotu ako výkon v aktívnej fáze odrazu testovaný na 
odrazovej platni. Z testov rýchlostných schopností vykazuje test špeciálnych 
rýchlostných schopností, tzv. E-test, významné súvislosti s testom disjunktív-
nych reakčných schopností (agility), ako aj behu na krátku vzdialenosť vpred 
a vzad a vytrvalosti v rýchlosti. Môžeme ho považovať za komplexný ukazova-
teľ špeciálnej lokomočnej rýchlosti vo volejbale. Vzhľadom na nezávislosť jed-
notlivých druhov rýchlostných schopností ale odporúčame používať aj štandard-
ný test disjunktívnych reakčných schopností dolných končatín. Naše výsledky 
vyžadujú overenie na ďalších súboroch a hlbšiu analýzu zistených súvislostí. 
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Vstup do problematiky 
V štruktúre herného výkonu volejbalistu patria rýchlostné a rýchlostno-silové 
schopnosti k podstatným faktorom. Z hľadiska rýchlostných schopností sa vyža-
duje ich komplexný prejav. V neustále a rýchlo sa meniacich podmienkach hry 
zohráva najdôležitejšiu úlohu rýchlosť pohybovej reakcie na zložité vizuálne 
podnety (spoluhráč, súper, lopta) akceleračná a lokomočná rýchlosť pri presu-
noch hráča rôznymi smermi. Z rýchlostno-silových schopností je rozhodujúca 
výbušná sila dolných končatín a taktiež paží a trupu, ktoré zabezpečujú kvalitnú 
realizáciu najtypickejších herných činností vo volejbale – útočného úderu, bloku 
a podania. O potrebnej vysokej úrovni týchto pohybových schopností hovorí 
fakt, že dosah vo výskoku z rozbehu sa u špičkových hráčov pohybuje okolo 
350 – 360 cm. Výskok z miesta je o 15 – 20 cm nižší a rýchlosť smečovanej lop-
ty okolo 100 – 120 km/hod (Přidal, 2003). 
Úroveň rýchlostných schopností sa hodnotí pomocou rôznych člnkových behov, 
ktoré obsahujú najtypickejšie lokomócie hráča pri hre. V súčasnosti sa v našich 
podmienkach praxe používa „E-test“, ktorým sa testuje špeciálny prejav loko-
močnej rýchlosti, hladký beh na krátku vzdialenosť a test „vejár“, ktorým sa tes-
tuje špeciálna rýchlostná vytrvalosť (Zapletalová, 2003). V poslednom období sa 
začína hodnotiť rýchlosť disjunktívnej reakcie dolných končatín na optický pod-
net pomocou testu „agility“ (Zemková – Hamar, 2001). Úroveň rýchlostno-
silových schopností horných končatín sa hodnotí testom hod 1 kg loptou 
v kľaku, rýchlostno-silových schopností trupu testom ľah-sed za 1 min alebo 30 
sek. Pri testovaní rýchlostno-silových schopností dolných končatín sa takmer 
výlučne vyžíva dosah a výskok z miesta a z rozbehu (smečiarsky a blokársky 
dosah a výskok). Uplatňuje sa aj vyšetrenie na výskokovom ergometri, a to 10-
sekundovým testom alebo meraním výšky jednotlivých výskokov z miesta alebo 
z rozbehu (Hamar – Tkáč, 1990) . Výška výskoku sa meria na základe trvania 
letovej fázy, a poskytuje preto čiastočne odlišné výsledky (nižšie výkony) ako 
motorické testy smečiarskeho a blokárskeho výskoku, v ktorom sa meria výš-
ka zdvihu nad podložku na základe dosahu z miesta a vo výskoku. Korelácia 
medzi výkonmi oboch spôsobov hodnotenia je ale vysoká (Schwieger – Baca, 
2002). Ukazuje sa, že výška výskoku je optimálny ukazovateľ rýchlostno-
silových schopností dolných končatín a poskytuje porovnateľnú informáciu ako 
izokinetické testy, prípadne podrobné parametre odrazu získané na odrazovej 
platne (Voigt – Vetter, 2003; Liebermann – Katz, 2003). Predložená analýza na-
značuje, že diagnostika rýchlostných a rýchlostno-silových schopností vo volej-
bale nie je v súčasnosti dostatočne doriešená. Zaraďovanie nových testovacích 
metodík je pozitívne. Nie je ale jasné, či neposkytujú duplicitnú informáciu, prí-
padne či je poskytnutá informácia z hľadiska herného výkonu vo volejbale rele-
vantná. Posúdiť túto skutočnosť sa pokúsime v našom príspevku. 
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Metodika  
Testovanie sme uskutočnili na výbere chlapcov OŠG Trenčín, ktorí sú zaradení 
do centralizovanej prípravy talentovaných volejbalistov. Celkovo sme otestovali 
14 chlapcov ročníka narodenia 1988 a 1989. Použili sme 5 testov rýchlostno-
silových schopností (10-sekundový test na výskokovom ergometri, smečiarsky 
dosah a výskok, blokársky dosah a výskok a 5 testov rýchlostných schopností 
(E-test, vejár, všeobecnú verziu testu agility, špeciálnu verziu testu agility, beh 5 
m vpred a beh 5 m vzad). Okrem toho sme merali jeden somatický parameter – 
telesnú výšku. S výnimkou špeciálnej verzie testu agility a behu na 5 m vpred 
a vzad sú testy popísané v literatúre Přidal – Zapletalová (2003). 
 

Špeciálna verzia agility 
Používajú sa 3 štvorcové platne o strane 35 cm, rozostavené do rovnostranného 
trojuholníka o strane 6 m (obr. 1). Úlohou probanda je podľa generovaného žlté-
ho kruhu na čiernom pozadí dotknúť sa platne vpravo, vľavo alebo vzadu, pri-
čom sa vždy pohybuje po 3-metrovej dráhe. Jedno vyšetrenie pozostáva z 3 sti-
mulov do každého smeru. Podnety sú generované podľa vytvoreného programu. 
Hodnotiacim kritériom je priemerný reakčný čas v lepšej sérii v milisekundách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beh 5 m vpred a vzad 
Proband štartuje z vysokého štartu a maximálnou rýchlosťou prebieha 5-
metrovú dráhu. Každý proband má dva pokusy, ktoré absolvuje prúdovou for-
mou. Čas sa meria fotobunkami s presnosťou na 0,01. Hodnotí sa lepší pokus. 
Pri behu vpred štartuje čelom do smeru behu, pri behu vzad chrbtom. 
 

Výsledky testovania sme podrobili štatistickej analýze. Výkony sme charakteri-
zovali priemerom a smerodajnou odchýlkou. Súvislosti medzi výsledkami jed-
notlivých testov sme hodnotili na základe korelačnej analýzy podľa Pearsona. 
O štatistickej významnosti sme rozhodovali na 5 % hladine významnosti.  
 

Výsledky 
Priemerná úroveň výkonnosti chlapcov OŠG v použitých testoch je z hľadiska 
výkonových štandardov pre danú vekovú kategóriu (Zapletalová – Hiadlovský, 
2003) nevyrovnaná. V teste smečiarsky výskok dosahujú chlapci v priemere o 4 
cm vyššiu úroveň výkonnosti, ako stanovuje štandard. V blokárskom výskoku 
dosahujú výkony na úrovni štandardu. Nedosahujú ale štandard v testoch blo-
kárskeho dosahu, čo v spojitosti s predchádzajúcim konštatovaním znamená, že 
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nedisponujú požadovanou telesnou výškou dosahom v stoji. V 10-sekundovom 
teste opakovaných výskokov je priemerný relatívny výkon v aktívnej fáze odra-
zu – Pakt (W/kg) na úrovni priemeru populácie. Len štyroch chlapcov zo súboru 
je možné označiť za skokansky disponovaných. V aktívnej fáze odrazu dosahujú 
výkon nad 50 W/kg. Siedmi hráči výberu s výkonom 40 W/kg a menej sú pod 
priemerom populácie (tab. 1). 
 

Tabuľka 1    Základné štatistické charakteristiky výkonov v testoch rýchlostno-
silových schopností 
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Priemer 192,4 43,52 34,01 308,42 55,29 327,15 74,0 
sd 6,89163 8,15194 4,56186 10,55181 4,84258 9,71800 6,39712

 
V E-teste – teste špeciálnej rýchlosti sa priemerný výkon chlapcov pohybuje na 
úrovni štandardu, značne ale zaostávajú za požadovaným výkonom v teste vejár 
(o 4 sek). V štandardnom teste agility dosiahli chlapci oveľa horšie výsledky, 
aké sa uvádzajú u volejbalistov (o 170 ms) (Zemková – Hamar, 2001) (tab. 2). 
Túto skutočnosť vzhľadom k tomu, že počet otestovaných jedincov vo volejbale 
je zatiaľ obmedzený, nevieme vysvetliť. Vo zvyšných testoch rýchlostných 
schopností nemáme možnosť porovnania.  
 

Tabuľka 2    Základné štatistické charakteristiky výkonov v testoch rýchlostných  
 schopností 
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Priemer 11,21 61,12 549,36 1543,29 1,07 1,32 
sd 0,62371 3,35340 47,12929 135,509 0,043075 0,10763 

 

Súvislosti medzi výkonmi v jednotlivých testoch rýchlostno-silových schopností 
uvádzame v tab. 3. Pre doplnenie sledujeme aj súvislosti medzi výkonmi 
v použitých testoch a telesnou výškou. Ako ukazujú výsledky, s telesnou výškou 
korelujú výkony len v dvoch testoch – v blokárskom a smečiarskom dosahu 
(p<0,01), čo sa dalo logicky predpokladať. Výkony v ostatných testoch rých-
lostno-silových schopností dolných končatín sú od telesnej výšky nezávislé. O-
sobitne zaujímavá je pre nás analýza súvislostí medzi výkonmi v teste na výsko-
kovom ergometri (jumperi) a smečiarskym a blokárskym výskokom. Z uvede-
ného testu sme na analýzu vybrali dva ukazovatele – výkon v aktívnej fáze od-
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V E-teste – teste špeciálnej rýchlosti sa priemerný výkon chlapcov pohybuje na 
úrovni štandardu, značne ale zaostávajú za požadovaným výkonom v teste vejár 
(o 4 sek). V štandardnom teste agility dosiahli chlapci oveľa horšie výsledky, 
aké sa uvádzajú u volejbalistov (o 170 ms) (Zemková – Hamar, 2001) (tab. 2). 
Túto skutočnosť vzhľadom k tomu, že počet otestovaných jedincov vo volejbale 
je zatiaľ obmedzený, nevieme vysvetliť. Vo zvyšných testoch rýchlostných 
schopností nemáme možnosť porovnania.  
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Súvislosti medzi výkonmi v jednotlivých testoch rýchlostno-silových schopností 
uvádzame v tab. 3. Pre doplnenie sledujeme aj súvislosti medzi výkonmi 
v použitých testoch a telesnou výškou. Ako ukazujú výsledky, s telesnou výškou 
korelujú výkony len v dvoch testoch – v blokárskom a smečiarskom dosahu 
(p<0,01), čo sa dalo logicky predpokladať. Výkony v ostatných testoch rých-
lostno-silových schopností dolných končatín sú od telesnej výšky nezávislé. O-
sobitne zaujímavá je pre nás analýza súvislostí medzi výkonmi v teste na výsko-
kovom ergometri (jumperi) a smečiarskym a blokárskym výskokom. Z uvede-
ného testu sme na analýzu vybrali dva ukazovatele – výkon v aktívnej fáze od-
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razu (Pakt) ako hlavné kritérium výkonnosti v teste a výšku výskoku (h) ako uka-
zovateľ z hľadiska výkonu vo volejbale podstatný. Ako naznačujú výsledky, tie-
to ukazovatele korelujú so smečiarskym výskokom (p<0,05). Je to prekvapujú-
ce, pretože vzhľadom na charakter odrazu v 10-sekundovom teste (odraz 
z miesta bez švihu paží) by sa jednoznačne dala očakávať korelácia 
s blokárskym výskokom. Ukazuje sa, že výkon v aktívnej fáze odrazu meraný na 
výskokovom ergometri spočíva na iných ukazovateľoch rýchlostno-silových 
schopností ako u špecifického odrazu najmä pri blokovaní, v ktorom sa v malej 
miere využíva elastická energia svalu ako aj svalové predpätie vyvolané tlme-
ním predchádzajúceho dopadu. V prípade smečiarskeho výskoku je predpätie 
zabezpečené technikou rozbehu a odrazu. Ak porovnáme naše výsledky 
s výsledkami predchádzajúceho výskumu u volejbalistiek (Zapletalová – Lau-
renčík, 2006), zdá sa, že výskoková ergometria poskytuje pre volejbal od určitej 
úrovne výkonnosti pomerne náročne interpretovateľné výsledky a že pre tréne-
rov majú vyššiu výpovednú hodnotu testy smečiarského a blokárskeho dosahu 
a výskoku.  
 

Tabuľka 3    Súvislosti medzi výkonmi v testoch rýchlostno-silových schopnos- 
tí dolných končatín 
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 p<0,05;  p<0,01 
Výkony v testoch rýchlostných schopností naznačujú určité súvislosti s telesnou 
výškou. V danom výbere telesná výška koreluje negatívne s výkonom v behu 5 
m vzad (p<0,1) ako aj v E-teste (p<0,05). Vyšší chlapci dosahujú v týchto tes-
toch významne horšie výkony ako ich nižší spoluhráči, čo zrejme súvisí 
s úrovňou koordinácie. S testmi agility telesná výška nesúvisí (tab. 4). Z ďalších 
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zaujímavých súvislostí je treba poukázať na veľmi tesnú súvislosť medzi výko-
nom v štandardnom teste agility a jeho špeciálnou verziou.  
 

Tabuľka 4  Súvislosti medzi výkonmi v testoch rýchlostných schopností  
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Napriek tomu, že hráč sa po objavení signálu musí presunúť na 3-metrovú 
vzdialenosť a vrátiť späť a že test trvá približne 40 s, počas ktorých hráč preko-
ná približne 60 m, je korelácia veľmi vysoká (r = 0,83074; p<0,01). Svedčí 
o tom, že v obidvoch testoch postihujeme v podobnej miere rovnaké ukazovatele 
– rýchlosť reakcie a pohybu dolných končatín. Modifikovaný test agility súvisí 
významne aj testom vejár (p<0,05), čo sa dá vysvetliť jeho intenzitou a dĺžkou 
trvania, ktoré kladú čiastočné nároky na vytrvalostný prejav rýchlostných 
schopností. Beh na 5 m vpred koreluje len s E-testom a behom na 5 m vzad, beh 
na 5 m vzad naviac aj modifikovaným testom agility, v ktorom sa hráč premies-
tňuje bokom a vzad do 3-metrovej vzdialenosti. Ak vychádzame z toho, že štan-
dardizovaný E-test hodnotí úroveň špeciálnej lokomočnej rýchlosti vo volejbale, 
potom sa ukazuje, že beh vzad je jedným z jej významných parameterov. 
V rámci sledovaných súvislostí je pozoruhodný fakt, že test špeciálnej rýchlosti, 
tzv. E-test, vykazuje súvislosti so všetkými použitými testami rýchlostných 
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zaujímavých súvislostí je treba poukázať na veľmi tesnú súvislosť medzi výko-
nom v štandardnom teste agility a jeho špeciálnou verziou.  
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možností ale na testovanie rýchlostných schopností volejbalistov odporúčame E-
test, vejár a štandardný test agility, aby sme rozlíšili úroveň jednotlivých druhov 
ich prejavu. 
 

Závery 
1. Použité testy rýchlostno-silových schopností vzájomne v plnom rozsahu 

nekorelujú. Platí to osobitne pre 10-sekundový test opakovaných výsko-
kov na výskokovom ergometri a test blokárskeho dosahu a výskoku. Vý-
kony v týchto testoch spočívajú zrejme na odlišných mechanizmoch odra-
zu.  

2. Použité testy rýchlostných schopností vzájomne korelujú v značnom roz-
sahu, hoci testujú odlišné druhy prejavu rýchlostných schopností. Najtes-
nejšie a najširšie súvislosti vykazuje test špeciálnej rýchlosti E-test. Kore-
luje so všetkými použitými testami. Zvyšné testy s výnimkou behu na 5 m 
vzad vzájomne súvisia sporadicky. 

3. Pre hodnotenie úrovne rýchlostno-silových schopností v praxi odporúča-
me testy výskokov založené na meraní dosahov z miesta a vo výskoku. 
Trénerovi poskytnú relevantnejšiu informáciu ako 10-sekundový test opa-
kovaných výskokov na výskokovom ergometri. Na hodnotenie rýchlost-
ných schopností odporúčame E-test, doplnený o test vytrvalosti v rýchlo-
sti vejár a podľa možností aj o štandardný test agility. 

4. Výsledky výskumu vyžadujú overenie na ďalších súboroch a hlbšiu ana-
lýzu súvislostí rôznych ukazovateľov či už rýchlostných alebo rýchlostno-
silových schopností.   
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Abstract 
Speed and explosive leg strength represent material factors of the volleyball-
player’s constitutional readiness. New tests, continuously emerging in their di-
agnostics, require verification of their utterance value. However, it is not clear 
whether they do not provide duplicate information, or whether the information 
provided is relevant from the view of the volleyball game performance. The 
purpose of the article is to assess relations between individual performances in 
the used tests of speed and explosive leg strength. 
The research sample included 14 boys aged 16 and 17, involved in the central-
ised volleyball preparation of talented youth. They passed 5 tests of explosive 
leg strength (10-second test on a jumping ergometer (jumper), spiking jump 
reach and jump, blocking jump reach and jump) and 5 tests of speed (E-test, ra-
diating network, general version of the agility test, special version of the agility 
test, 5 m forward run and 5 m backward run). Moreover, one somatic parameter 
– body height was measured. 
The results indicate that the performance in active phase of take-off measured on 
the jumper by the 10-second test rests on other indicators of explosive strength 
as the specific volleyball take-off, in particular in blocking. In our opinion, the 
jumping height measured on the basis of reaches has a higher utterance value for 
a coach than the performance in active phase take-off. Out of the tests of speed, 
the test of special speed ability, the so-called E-test, demonstrates significant 
relations to the test of disjunctive response abilities (agility), as well as to short 
runs forwards and backward and speed endurance. It can be considered a com-
plex indicator of special locomotion speed in volleyball. However, taking into 
account the independence of individual kinds of speed, the use of a standard test 
of disjunctive lower-limb response (agility) is recommended. The achieved re-
sults need further verification and a deeper analysis of the found relations. 
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POSUDZOVANIE DISJUNKTÍVNYCH 
REAKČNO-RÝCLOSTNÝCH SCHOPNOSTÍ 

POMOCOU FITRO AGILITY CHECK 
V TENISE 

 
Mariana Petrášová - Katedra hier FTVŠ UK 
 
Kľúčové slová: fitro agility check, rýchlostné schopnosti, tenis, testovanie 
 
Abstrakt  
Rýchlosť a kvalita reakcií s výberom sú v mnohých druhoch športu dôležitým 
predpokladom úspešnosti. Posudzovanie disjunktívnych reakčno - rýchlostných 
schopností má význam nielen z hľadiska výberu, ale i sledovania dynamiky 
zmien podmienených tréningom. 
Cieľom bolo posúdiť úroveň disjunktívnych reakčno - rýchlostných schopností 
pomocou Fitro agility check v tenise. 
Testovanie sa realizovalo na hráčoch zaradených do CTM (Centrum talentova-
nej mládeže) pri oddieloch TK Slovenská Sporiteľňa Slovan Bratislava a TK 
Baník Prievidza.  
Pri porovnaní výsledkov testov môžeme konštatovať, že hráči TK Baník Prievi-
dza dosiahli lepšie výsledky ako hráči TK Slovan Bratislava. 
V individuálnych športoch, ako je tenis, je z praktického hľadiska vhodné sledo-
vať, účinok používaných tréningových prostriedkov u jednotlivých športovcov. 
 
Vstup do problematiky 
Vo všetkých športových hrách, tenis nevynímajúc, stúpajú nároky na hráčov tak 
ako v technicko-taktickej, teoretickej ako aj psychologickej príprave. Veľmi 
markantne sa tieto nároky prejavujú aj v kondičnej príprave, hlavne v oblasti 
rozvoja rýchlostných schopností. 
Rýchlostné schopnosti určujú rýchlostné charakteristiky pohybu hráča. Umožňu-
jú mu prudko vyštartovať z akéhokoľvek východiskového postavenia, dobehnúť 
každú loptičku, rýchlo sa pohybovať po dvorci a vykonávať herné činnosti vo 
vysokej rýchlosti. Rýchlostný výkon je silno podmienený vrodenými dispozí-
ciami hráča.  
Melišová (1992) rozdeľuje v tenise rýchlostné schopnosti na:  

- akceleračnú rýchlosť  
- distančnú rýchlosť, traťovú rýchlosť 
- rýchlosť jednorázového pohybu 
- rýchlosť herných činností  
- reakčnú rýchlosť. 
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Je veľmi ťažké uviesť, ktorá z nich je najdôležitejšia, vzhľadom na to, že herný 
výkon je multifaktoriálny a každá z nich má význam v rôznych herných situá-
ciách. Tréner sa musí venovať rozvojom všetkých uvedených rýchlostných 
schopností. 
Rýchlosť a kvalita reakcií s výberom sú v mnohých druhoch športu dôležitým 
predpokladom úspešnosti. I keď tieto schopnosti do značnej miery závisia od 
gentypových predpokladov (Klissouras, 1980), možno ich úroveň zvýšiť trénin-
gom o 10 až 25 %   (Choutka, 1981; Šimonek a kol. , 1989). 
Na posudzovanie reakčno-rýchlostných schopností v praxi bolo doteraz navrh-
nutých viacero metód. Napr. test merania dráhy zachytenia padajúceho predme-
tu, meranie jednoduchého a zložitého reakčného času na reaktometroch na op-
tický alebo zvukový signál  (Štulrajter, 1987) a pod. 
Jednu z alternatív diagnostiky disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností 
dolných končatín predstavuje test agility vypracovaný na Oddelení telovýchov-
ného lekárstva ÚVŠ pri FTVŠ UK (Hamar, 1997). Úlohou testovanej osoby je 
spracovať vizuálny signál (senzorická a rozhodovacia zložka) a na jeho základe 
vykonať príslušnú pohybovú odpoveď (motorická zložka). Prednosťou testu je, 
že postihuje okrem reakcie aj rýchlosť pohybu dolných končatín. Tieto základné 
faktory rýchlosti sú navzájom relatívne nezávislé vysoko geneticky podmienené. 
V športovej praxi sa obyčajne stretávame s komplexným prejavom rýchlosti. To 
znamená, že pre športový výkon má význam rýchlosť celostných pohybových 
aktov a nielen jej elementárne formy. 
Podľa predbežných sledovaní test je vhodné využívať najmä v športových hrách, 
úpolových športoch i v športoch s krátkotrvajúcim výkonom, kde je dôležitá 
rýchlosť pohybových reakcií a tiež ako súčasť komplexného posudzovania ú-
rovne telesnej zdatnosti bežnej populácie. Naviac možno zariadenie využívať i v 
samotnom tréningovom procese na rozvoj disjunktívnych reakčno-rýchlostných 
schopností. 
FITRO agility check pozostáva zo štyroch kontaktných platní, ktoré sú prostred-
níctvom interfejsu napojené na počítač. Jednotlivé platne fungujú ako časový 
spínač. Úlohou testovanej osoby je dotknúť sa čo najrýchlejšie dolnou končati-
nou jednej zo štyroch platní podľa lokalizácie podnetu na obrazovke. 
Využívať možno dve alternatívy vykonania testu. Pri jednej z nich proband rea-
guje z fixnej polohy v strede, pri druhej z miesta lokalizácie ostatného podnetu. 
Testovacie zariadenie umožňuje voľbu počtu podnetov, tvar a farbu zobrazeného 
objektu, ako aj farbu pozadia. 
Podnety môžu byť generované náhodne alebo ich lokalizáciu a časové rozpätie 
naprogramuje examinátor. Zariadenie umožňuje do určitej miery rešpektovať 
špecifické požiadavky jednotlivých športov. 
 
Cieľ 
Cieľom bolo posúdiť disjunktívne reakčno-rýchlostné schopnosti pomocou Fitro 
agility check v tenise. 
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Je veľmi ťažké uviesť, ktorá z nich je najdôležitejšia, vzhľadom na to, že herný 
výkon je multifaktoriálny a každá z nich má význam v rôznych herných situá-
ciách. Tréner sa musí venovať rozvojom všetkých uvedených rýchlostných 
schopností. 
Rýchlosť a kvalita reakcií s výberom sú v mnohých druhoch športu dôležitým 
predpokladom úspešnosti. I keď tieto schopnosti do značnej miery závisia od 
gentypových predpokladov (Klissouras, 1980), možno ich úroveň zvýšiť trénin-
gom o 10 až 25 %   (Choutka, 1981; Šimonek a kol. , 1989). 
Na posudzovanie reakčno-rýchlostných schopností v praxi bolo doteraz navrh-
nutých viacero metód. Napr. test merania dráhy zachytenia padajúceho predme-
tu, meranie jednoduchého a zložitého reakčného času na reaktometroch na op-
tický alebo zvukový signál  (Štulrajter, 1987) a pod. 
Jednu z alternatív diagnostiky disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností 
dolných končatín predstavuje test agility vypracovaný na Oddelení telovýchov-
ného lekárstva ÚVŠ pri FTVŠ UK (Hamar, 1997). Úlohou testovanej osoby je 
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vykonať príslušnú pohybovú odpoveď (motorická zložka). Prednosťou testu je, 
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V športovej praxi sa obyčajne stretávame s komplexným prejavom rýchlosti. To 
znamená, že pre športový výkon má význam rýchlosť celostných pohybových 
aktov a nielen jej elementárne formy. 
Podľa predbežných sledovaní test je vhodné využívať najmä v športových hrách, 
úpolových športoch i v športoch s krátkotrvajúcim výkonom, kde je dôležitá 
rýchlosť pohybových reakcií a tiež ako súčasť komplexného posudzovania ú-
rovne telesnej zdatnosti bežnej populácie. Naviac možno zariadenie využívať i v 
samotnom tréningovom procese na rozvoj disjunktívnych reakčno-rýchlostných 
schopností. 
FITRO agility check pozostáva zo štyroch kontaktných platní, ktoré sú prostred-
níctvom interfejsu napojené na počítač. Jednotlivé platne fungujú ako časový 
spínač. Úlohou testovanej osoby je dotknúť sa čo najrýchlejšie dolnou končati-
nou jednej zo štyroch platní podľa lokalizácie podnetu na obrazovke. 
Využívať možno dve alternatívy vykonania testu. Pri jednej z nich proband rea-
guje z fixnej polohy v strede, pri druhej z miesta lokalizácie ostatného podnetu. 
Testovacie zariadenie umožňuje voľbu počtu podnetov, tvar a farbu zobrazeného 
objektu, ako aj farbu pozadia. 
Podnety môžu byť generované náhodne alebo ich lokalizáciu a časové rozpätie 
naprogramuje examinátor. Zariadenie umožňuje do určitej miery rešpektovať 
špecifické požiadavky jednotlivých športov. 
 
Cieľ 
Cieľom bolo posúdiť disjunktívne reakčno-rýchlostné schopnosti pomocou Fitro 
agility check v tenise. 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 5 

 99

Je veľmi ťažké uviesť, ktorá z nich je najdôležitejšia, vzhľadom na to, že herný 
výkon je multifaktoriálny a každá z nich má význam v rôznych herných situá-
ciách. Tréner sa musí venovať rozvojom všetkých uvedených rýchlostných 
schopností. 
Rýchlosť a kvalita reakcií s výberom sú v mnohých druhoch športu dôležitým 
predpokladom úspešnosti. I keď tieto schopnosti do značnej miery závisia od 
gentypových predpokladov (Klissouras, 1980), možno ich úroveň zvýšiť trénin-
gom o 10 až 25 %   (Choutka, 1981; Šimonek a kol. , 1989). 
Na posudzovanie reakčno-rýchlostných schopností v praxi bolo doteraz navrh-
nutých viacero metód. Napr. test merania dráhy zachytenia padajúceho predme-
tu, meranie jednoduchého a zložitého reakčného času na reaktometroch na op-
tický alebo zvukový signál  (Štulrajter, 1987) a pod. 
Jednu z alternatív diagnostiky disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností 
dolných končatín predstavuje test agility vypracovaný na Oddelení telovýchov-
ného lekárstva ÚVŠ pri FTVŠ UK (Hamar, 1997). Úlohou testovanej osoby je 
spracovať vizuálny signál (senzorická a rozhodovacia zložka) a na jeho základe 
vykonať príslušnú pohybovú odpoveď (motorická zložka). Prednosťou testu je, 
že postihuje okrem reakcie aj rýchlosť pohybu dolných končatín. Tieto základné 
faktory rýchlosti sú navzájom relatívne nezávislé vysoko geneticky podmienené. 
V športovej praxi sa obyčajne stretávame s komplexným prejavom rýchlosti. To 
znamená, že pre športový výkon má význam rýchlosť celostných pohybových 
aktov a nielen jej elementárne formy. 
Podľa predbežných sledovaní test je vhodné využívať najmä v športových hrách, 
úpolových športoch i v športoch s krátkotrvajúcim výkonom, kde je dôležitá 
rýchlosť pohybových reakcií a tiež ako súčasť komplexného posudzovania ú-
rovne telesnej zdatnosti bežnej populácie. Naviac možno zariadenie využívať i v 
samotnom tréningovom procese na rozvoj disjunktívnych reakčno-rýchlostných 
schopností. 
FITRO agility check pozostáva zo štyroch kontaktných platní, ktoré sú prostred-
níctvom interfejsu napojené na počítač. Jednotlivé platne fungujú ako časový 
spínač. Úlohou testovanej osoby je dotknúť sa čo najrýchlejšie dolnou končati-
nou jednej zo štyroch platní podľa lokalizácie podnetu na obrazovke. 
Využívať možno dve alternatívy vykonania testu. Pri jednej z nich proband rea-
guje z fixnej polohy v strede, pri druhej z miesta lokalizácie ostatného podnetu. 
Testovacie zariadenie umožňuje voľbu počtu podnetov, tvar a farbu zobrazeného 
objektu, ako aj farbu pozadia. 
Podnety môžu byť generované náhodne alebo ich lokalizáciu a časové rozpätie 
naprogramuje examinátor. Zariadenie umožňuje do určitej miery rešpektovať 
špecifické požiadavky jednotlivých športov. 
 
Cieľ 
Cieľom bolo posúdiť disjunktívne reakčno-rýchlostné schopnosti pomocou Fitro 
agility check v tenise. 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 5 

 99

Je veľmi ťažké uviesť, ktorá z nich je najdôležitejšia, vzhľadom na to, že herný 
výkon je multifaktoriálny a každá z nich má význam v rôznych herných situá-
ciách. Tréner sa musí venovať rozvojom všetkých uvedených rýchlostných 
schopností. 
Rýchlosť a kvalita reakcií s výberom sú v mnohých druhoch športu dôležitým 
predpokladom úspešnosti. I keď tieto schopnosti do značnej miery závisia od 
gentypových predpokladov (Klissouras, 1980), možno ich úroveň zvýšiť trénin-
gom o 10 až 25 %   (Choutka, 1981; Šimonek a kol. , 1989). 
Na posudzovanie reakčno-rýchlostných schopností v praxi bolo doteraz navrh-
nutých viacero metód. Napr. test merania dráhy zachytenia padajúceho predme-
tu, meranie jednoduchého a zložitého reakčného času na reaktometroch na op-
tický alebo zvukový signál  (Štulrajter, 1987) a pod. 
Jednu z alternatív diagnostiky disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností 
dolných končatín predstavuje test agility vypracovaný na Oddelení telovýchov-
ného lekárstva ÚVŠ pri FTVŠ UK (Hamar, 1997). Úlohou testovanej osoby je 
spracovať vizuálny signál (senzorická a rozhodovacia zložka) a na jeho základe 
vykonať príslušnú pohybovú odpoveď (motorická zložka). Prednosťou testu je, 
že postihuje okrem reakcie aj rýchlosť pohybu dolných končatín. Tieto základné 
faktory rýchlosti sú navzájom relatívne nezávislé vysoko geneticky podmienené. 
V športovej praxi sa obyčajne stretávame s komplexným prejavom rýchlosti. To 
znamená, že pre športový výkon má význam rýchlosť celostných pohybových 
aktov a nielen jej elementárne formy. 
Podľa predbežných sledovaní test je vhodné využívať najmä v športových hrách, 
úpolových športoch i v športoch s krátkotrvajúcim výkonom, kde je dôležitá 
rýchlosť pohybových reakcií a tiež ako súčasť komplexného posudzovania ú-
rovne telesnej zdatnosti bežnej populácie. Naviac možno zariadenie využívať i v 
samotnom tréningovom procese na rozvoj disjunktívnych reakčno-rýchlostných 
schopností. 
FITRO agility check pozostáva zo štyroch kontaktných platní, ktoré sú prostred-
níctvom interfejsu napojené na počítač. Jednotlivé platne fungujú ako časový 
spínač. Úlohou testovanej osoby je dotknúť sa čo najrýchlejšie dolnou končati-
nou jednej zo štyroch platní podľa lokalizácie podnetu na obrazovke. 
Využívať možno dve alternatívy vykonania testu. Pri jednej z nich proband rea-
guje z fixnej polohy v strede, pri druhej z miesta lokalizácie ostatného podnetu. 
Testovacie zariadenie umožňuje voľbu počtu podnetov, tvar a farbu zobrazeného 
objektu, ako aj farbu pozadia. 
Podnety môžu byť generované náhodne alebo ich lokalizáciu a časové rozpätie 
naprogramuje examinátor. Zariadenie umožňuje do určitej miery rešpektovať 
špecifické požiadavky jednotlivých športov. 
 
Cieľ 
Cieľom bolo posúdiť disjunktívne reakčno-rýchlostné schopnosti pomocou Fitro 
agility check v tenise. 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 5 

 100

Charakteristika súboru 
V praxi sa realizovalo testovanie hráčov CTM pri oddieloch TK Slovenská Spo-
riteľňa Slovan Bratislava a TK Baník Prievidza. V obidvoch kluboch bol objem 
herného tréningu a kondičnej prípravy rovnaký. Vekové zloženie súboru je 10 – 
13 rokov a sú približne rovnakej hernej výkonnosti. Hráči absolvovali za týždeň: 

-  15 h herného tréningu  
- 4 h kondičnej prípravy 
- 2 h tréningový zápas (prípravné obdobie) 

Kondičná príprava, ktorá obsahovala taktiež cvičenia na rozvoj rýchlostných 
schopností, bola aplikovaná dvakrát do týždňa. 

 
Metodika práce 
Všeobecná verzia testu agility 

Testovaná osoba stojí medzi štyrmi platňami štvorcového tvaru o strane 
35 cm vo vzdialenosti 50 cm od vnútorných okrajov. Jej úlohou je dotknúť sa čo 
najrýchlejšie dolnou končatinou jednej z platní podľa umiestnenia podnetu 
v príslušnom rohu obrazovky. Ako stimul sa používa žltý kruh na čiernom po-
zadí. Jedno vyšetrenie pozostáva z troch sérii po 60 stimulov (15 do každého 
smeru). Podnety sú generované podľa vytvoreného programu v časovom rozme-
dzí od 500 do 3000 ms od ostatného kontaktu. Hodnotiacim kritériom v teste je 
priemerný reakčný čas 8 najlepších reakcií do každého smeru. 
 
Špeciálna verzia testu agility pre tenis 

V praxi sa osvedčila tiež metodika špeciálneho testu pre tenistov. 
Proband stojí za dvoma platňami štvorcového tvaru o strane 35 cm umiestnený-
mi vo vzdialenosti 85 cm od vnútorných okrajov. Jeho úlohou je dotknúť sa čo 
najrýchlejšie ľavou dolnou končatinou pravej platne (simulácia smeru forhend) 
a pravou dolnou končatinou ľavej platne (na opačnú stranu backhand) podľa u-
miestnenia podnetu v príslušnom rohu obrazovky. Ako stimul sa používa žltý 
kruh na čiernom pozadí. Jedno vyšetrenie pozostáva z dvoch sérii po 20 stimu-
lov (10 do každého smeru). Podnety sú generované podľa vytvoreného progra-
mu. Hodnotiacim kritériom v teste je priemerný reakčný čas v lepšej zo sérii 
v milisekundách (Zemková, Hamar, 2001). 
 
 
Výsledky 

Pri testovaní sme použili všeobecnú verziu testu agility. Meral sa prie-
merný čas zo všetkých 25 stimulov, ktoré boli generované nepravidelne. 

Výsledky testu hráčov TK Slovenská Sporiteľňa Slovan Bratislava a TK 
Baník Prievidza uvádzame v tab. 1. 
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Výsledky 

Pri testovaní sme použili všeobecnú verziu testu agility. Meral sa prie-
merný čas zo všetkých 25 stimulov, ktoré boli generované nepravidelne. 

Výsledky testu hráčov TK Slovenská Sporiteľňa Slovan Bratislava a TK 
Baník Prievidza uvádzame v tab. 1. 
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Tab. 1 Výsledky testu hráčov TK Slovan Bratislava a TK Baník Prievidza 
   
Meno   Agility   
    (ms)   
        
P.J   549,6   
        
K.F 675   
        
J.K   501,5   
        
M.Ž 763   
        
K.O 611,2   
        
M.Z 762   
        
J.H 417,1   
        
J.M   496,2   
       
V.Š   557,3   
        
M.T   507,5   
        
H.G 504,3   
        
 
 

Pri porovnaní výsledkov testov môžeme konštatovať, že hráči TK Baník 
Prievidza dosiahli lepšie výsledky ako hráči TK Slovan Bratislava. 
Najlepší výsledok z klubu TK Baník Prievidza dosiahol hráč J.H. časom 
(417,1ms) a najhorší V.Š. (557,3ms). 
Najlepší výsledok z klubu TK Slovan Bratislava dosiahol hráč J.K. časom 
(501,5ms) a najhorší M.Z. (762,5ms). 

Ak porovnáme hernú výkonnosť hráčov, hráč J.H má najlepšie rebríčkové 
postavenie zo všetkých testovaných probandov, a hráči V.Š a M.Z patria v reb-
ríčkovom postavení k najslabším z testovaných probandov. Na základe týchto 
výsledkov môžeme konštatovať, že úroveň reakčno-rýchlostných schopností 
ovplyvňuje hernú výkonnosť hráča v tenise. 
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Záver 
 Na záver môžeme konštatovať, že reakčno-rýchlostné schopnosti ovplyv-
ňujú hernú výkonnosť resp. výkon hráča v tenise. 
V individuálnych športoch ako je tenis je z praktického hľadiska vhodné sledo-
vať účinok používaných tréningových prostriedkov u jednotlivých športovcov. 
Takéto intraindividuálne posudzovanie disjunktívnych reakčno-rýchlostných 
schopností poskytuje totiž objektívnejší obraz o ich zmenách v procese dlhodo-
bej športovej prípravy.  
V športoch, ktoré využívajú pohyby do rôznych strán, ako sú športové hry je 
zaujímavé sledovať aj tieto rozdiely. Zariadenie FITRO Agility check umožňuje 
vyhodnocovať reakčný čas do každého zo štyroch smerov pohybu. 
Vo vrcholovom tenise môže výmena desiatich loptičiek trvať len 15 sekúnd 
a každá takáto výmena si vyžaduje často štyri a viac zmien smeru pohybu hráča. 
Najviac šprintov na tenisovom dvorci je v dĺžke 2,5 až 6 metrov. To znamená, 
že rýchly štart a rýchlosť prvých krokov sú pre tenistu veľmi dôležité (Dent, 
1998). 
Dôležitým predpokladom zefektívňovania športovej prípravy je cielený rozvoj 
špeciálnej trénovanosti, t.j. úrovne tých schopností, ktoré športový výkon limitu-
jú. 
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Summary 
 
Speed and quality of reaction with selection are an important premise of success 
in many sports. The appraisal of disjunctive speed-reactive abilities is of impor-
tance not only from the selection point of view, but also for monitoring the dy-
namics of changes conditioned by practice. 
The purpose was to examine speed-reactive abilities by the use of FITRO agility 
check. 
Testing was done on the players of CTM (Centrum talentovanej mladeze) and 
VSM (Vrcholove stredisko mladeze) by the TK Slovenska Sporitelna Slovan 
Bratislava and TK Banik Prievidza clubs. 
By comparing the results, we can allege that the players of TK Banik Prievidza 
attained better results than the players of TK Slovan Bratislava. 
From practical aspect, in individual sports such as tennis it is desirable to moni-
tor the effect of training mediums used on particular athletes. 
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POROVNANIE HERNÝCH ZRUČNOSTÍ 
ŽIAKOV VO FUTBALE   

NA OSEMROČNOM GYMNÁZIU 
(DOSIAHNUTÝCH RÔZNYMI 

METÓDAMI HERNÉHO NÁCVIKU) 
 

Peter Kips - Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava     
 
Kľúčové slová: vyučovanie futbalu, metóda „po častiach“, metóda „vcel-    

ku“, herná zručnosť 
 
 
Abstrakt 
Práca vychádza z predpokladu, že k stanovenému cieľu sa môžeme dostať 
rôznymi spôsobmi. Určitú úroveň herných zručností žiakov vo futbale mô-
žeme dosiahnuť rôznymi metódami. V našej práci sme sa snažili porovnať 
úroveň herných zručností žiakov dosiahnutú pri prevažnom používaní me-
tódy „po častiach“ pri vyučovaní futbalu a pri prevažnom používaní metó-
dy „vcelku“. Experimentálnu skupinu tvorilo 25 žiakov a kontrolnú 23 žia-
kov vo veku 11,12 rokov. Podnet v experimentálnej a kontrolnej skupine 
trval 20 vyučovacích hodín. Výskumné údaje sme získavali testovaním 
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Na efektívnosti hernej prípravy sa podieľajú metódy praktického nácviku, 
ktoré sú založené na vzťahu „celok – časť“ (Kačáni, 2000): 
A - metóda „vcelku“, 
B - metóda „po častiach“, 
C - metóda „od časti k celku“, 
D - metóda „od celku k časti a späť k celku“. 
 
V našej práci porovnávame úroveň herných zručností žiakov pri prevažnom 
používaní prvej a druhej metódy. 
Pri metóde „vcelku“ celá pohybová štruktúra zostáva zachovaná, nerozkla-
dá sa na časti, neprináša problém zlaďovania častí. Môžeme ju používať pri 
nácviku systémov hry, herných kombinácií i jednoduchých herných činnos-
tí jednotlivca. Aj Ondřej (1986) odporúča z didaktických postupov celostný 
komplexný. Kačáni, Peráček (1989)  vymedzujú metódu „po častiach“ 
v porovnaní  s metódou „vcelku“ negatívne. Tvrdia, že „metóda „po čas-
tiach“ kladie vedľa seba izolované, vopred určené časti. Nadmerné        vy-
užívanie tejto metódy znamená preferovanie techniky. Trpí adaptačná 
schopnosť hráča na premenlivé podmienky hry. 
V našej práci sme naopak vychádzali z pozitívneho vnímania použitia me-
tódy „po častiach“ vo vyučovaní futbalu. Z predpokladu, že jej prevažným 
používaním dosiahneme vyššiu úroveň vybraných herných zručností 
v porovnaní s metódou „vcelku“. 
 
Cieľ a úlohy práce 
Cieľom práce je porovnať úroveň herných zručností žiakov vo futbale na 
osemročnom gymnáziu dosiahnutú metódou A a B. 
Úlohy práce: 
-Pre testovanie herných zručností vo futbale vybrať batériu testov. 
-Realizovať pedagogický experiment. 
-Zistiť vplyv metódy A a B na úroveň herných zručností žiakov vo futbale 
v experimentálnej a kontrolnej skupine. 
 
Metodika práce 
Experimentálnu skupinu tvorili chlapci prímy A a sekundy A osemročného 
gymnázia vo veku 11,12 rokov. Skupinu tvorilo 25 žiakov. Kontrolnú sku-
pinu tvorili chlapci prímy B a sekundy B vo veku 11-12 rokov. Skupinu 
tvorilo 23 žiakov.  
Ako základnú metódu sme použili pedagogický experiment. Ide o  dvoj-
skupinový experiment. Sledovali sme zmeny, ku ktorým došlo v dôsledku 
experimentálnych podmienok v experimentálnej skupine v porovnaní 
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s kontrolnou skupinou. Podnet v experimentálnej a kontrolnej skupine trval 
20 vyučovacích hodín. 
V experimentálnej skupine experimentálny podnet pri realizácii tematické-
ho celku vyučovania futbalu (pri hernom nácviku na hodinách telesnej vý-
chovy) predstavuje využívanie metódy „po častiach“ (prevažne). To zna-
mená, že sa budeme venovať najmä nácviku herných činností jednotlivca, 
útočných aj obranných, t.j. zameriame sa na technickú stránku herných čin-
ností jednotlivca: kvalitu prihrávania, prebratia lopty, obsadzovania hráča, 
odoberania lopty. Z metodicko-organizačných foriem budeme využívať 
najmä prípravné cvičenia, zo sociálno-interakčných foriem kolektívnu 
(hromadnú). 
V kontrolnej skupine bude kontrolným podnetom pri hernom nácviku na 
hodinách telesnej výchovy prevažné využívanie metódy „vcelku“ Budeme 
sa venovať najmä nácviku herných systémov, útočných, obranných. Zame-
riame sa na organizáciu hry. Z metodicko-organizačných foriem budeme 
využívať najmä prípravné hry, zo sociálno-interakčných foriem hromadnú, 
skupinovú. Dôraz bude kladený na vyučovacie hodiny venované samotnej 
hre (zápasu). 
 
Výskumné údaje budeme získavať testovaním herných zručností žiakov 
pred a po realizácii tematického celku vyučovania futbalu (20 hodín) tými-
to testami: 
- žonglovanie 
- presnosť prihrávky 
- presnosť streľby 
- kop lopty na diaľku 
- rýchlosť vedenia lopty 
 
Na spracovanie a interpretáciu získaných údajov používame neparametric-
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Výsledky práce  
 
Tabuľka 1  Výsledky vstupného a výstupného merania herných zruč-

ností žiakov v experimentálnej skupine 

 Presnosť streľby Žong-
lov. 

Presnosť pri-
hrávky 

Kop lopty 
na diaľku 

Rýchlosť 
ved. lopty 

Vstup PN LN  PN LN   
median 2,00 2,00 4,67 3,67 3,00 11,23 24,76 
min. 0,33 0,00 1,67 1,00 0,00 2,67 17,91 
max. 5,00 5,00 25,00 5,00 5,00 19,83 30,96 
var.rozp. 4,67 5,00 23,33 4,00 5,00 17,17 13,05 

Výstup      
median 3,33 2,33 7,67 4,33 3,67 13,33 22,57 
min. 0,00 0,33 3,0 1,00 1,67 4,50 15,55 
max. 5,00 5,00 50,0 5,00 5,00 25,33 29,60 
Var.rozp. 5,00 4,67 40,7 4,00 3,33 20,83 14,05 
Wilcoxo-

nov T-
test 

2,871*
* 

2,871*
* 4,184** 2,548* 2,266* 4,171** 3,202** 

 p<0.01 p<0.01 p<0.01 p<0.05 p<0.05 p<0.01 p<0.01 
 
Tabuľka 2  Výsledky vstupného a výstupného merania herných zruč-

ností žiakov v kontrolnej skupine 

 Presnosť streľby Žong-
lov. 

Presnosť pri-
hrávky 

Kop lopty 
na diaľku 

Rýchlosť 
ved. lopty 

Vstup PN LN  PN LN   
median 3,33 3,33 4,33 3,67 2,67 12,67 26,00 
min. 0,33 2,00 1,67 0,00 0,00 8,00 20,50 
max. 5,00 5,00 50,00 4,33 4,33 26,33 34,20 
var.rozp. 4,67 3,00 48,33 4,33 4,33 18,33 13,70 

Výstup        
median 2,67 2,00 5,33 2,67 2,00 11,17 26,90 
min. 1,33 1,33 3,0 1,00 0,00 6,67 19,40 
max. 5,00 5,00 50,0 5,00 4,33 25,33 32,70 
var.rozp. 3,67 3,67 47,0 4,00 4,33 18,67 13,30 
Wilcoxo-

nov T-
test 

1.695(
*) 

3.702*
* 1,213 0,828 1.932(

*) 3.361** 1,338 

 p<0.01 p<0.01   p<0.10 p<0.01  
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Experimentálna skupina: 
Testovaním presnosti streľby (pravou aj ľavou nohou) sme zistili štatisticky 
významný rozdiel medzi vstupom a výstupom na hladine p< 0,01. V teste 
žonglovania sme zistili výrazné zlepšenie (p< 0,01). V testoch presnosti 
prihrávky pravou aj ľavou nohou sme zistili významné zlepšenie na hladine 
p< 0,05. Testovaním kopu na diaľku sme zistili p< 0,01. Testovaním rých-
losti vedenia lopty sme zistili p< 0,01. Žiaci experimentálnej skupiny do-
siahli vo všetkých piatich testoch štatisticky významne lepšie výsledky vo 
výstupných meraniach ako vo vstupných. 
 
 
Kontrolná skupina: 
Testovaním presnosti streľby pravou nohou sme zistili štatistickú výz-
namnosť medzi vstupom a výstupom na hladine p< 0,10. Testovaním pres-
nosti streľby ľavou nohou sme zistili p< 0,01. Testovaním presnosti pri-
hrávky ľavou nohou sme zistili p< 0,10. Testovaním kopu na diaľku sme 
zistili p< 0,01. Pri testovaní žonglovania, presnosti prihrávky pravou no-
hou, rýchlosti vedenia lopty sme nezistili štatistickú významnosť. Žiaci 
kontrolnej skupiny dosiahli horšie výsledky vo výstupných meraniach ako 
vo vstupných (s výnimkou testu žonglovania). 
 
Záver 
 
Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam môžeme povedať, že úroveň her-
ných zručností žiakov bude rôzna pri rôznej proporcionálnosti metód her-
ného nácviku. Prevažným používaním metódy „po častiach“ dosiahneme 
vyššiu úroveň vybraných herných zručností žiakov ako pri prevažnom pou-
žívaní metódy „vcelku“. 
 
 
Literatúra 
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Kontrolná skupina: 
Testovaním presnosti streľby pravou nohou sme zistili štatistickú výz-
namnosť medzi vstupom a výstupom na hladine p< 0,10. Testovaním pres-
nosti streľby ľavou nohou sme zistili p< 0,01. Testovaním presnosti pri-
hrávky ľavou nohou sme zistili p< 0,10. Testovaním kopu na diaľku sme 
zistili p< 0,01. Pri testovaní žonglovania, presnosti prihrávky pravou no-
hou, rýchlosti vedenia lopty sme nezistili štatistickú významnosť. Žiaci 
kontrolnej skupiny dosiahli horšie výsledky vo výstupných meraniach ako 
vo vstupných (s výnimkou testu žonglovania). 
 
Záver 
 
Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam môžeme povedať, že úroveň her-
ných zručností žiakov bude rôzna pri rôznej proporcionálnosti metód her-
ného nácviku. Prevažným používaním metódy „po častiach“ dosiahneme 
vyššiu úroveň vybraných herných zručností žiakov ako pri prevažnom pou-
žívaní metódy „vcelku“. 
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The comparison of a level of the playing skills of the pupils from a sec-
ondary school at football 
 
Summary:  
Our work goes out from assumption that there are many ways how to 
achieve the specified goal. We have various methods which help us to 
achieve a certain level of the pupils` playing skills at football. In our work 
we tried to compare the level of the pupils` playing skills gained by the 
prevalent use of the method „articulately“ while teaching football and those 
gained by the prevalent use of the method „together“. The experimental 
group consisted of 25 pupils and the control one of 23 pupils at the age of 
11, 12 years. The suggestion in the experimental and control group took 20 
lessons. We were receiving the research indications by measuring the pu-
pils` playing skills at football. We used unparametric methods while work-
ing with the indications. Finally we state a higher level of the selected play-
ing skills of the pupils ( juggling, precision of the pass, precision of the 
shooting, kick of the ball to the distance, speed of the leading the ball ) by 
the prevalently using the method „articulately“. 
 
Keywords: football teaching, method „articulately“, method „together“,  

playing skill 
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