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JAK EFEKTIVNĚ PŘISTUPOVAT K VÝUCE 
SPORTOVNÍCH HER 

 
Dušan Tomajko, Karel Hůlka - Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého 
v Olomouci, Česká republika  
 
Klíčová slova: sportovní hry, vyučovací postupy 
 
ABSTRAKT 
V didaktickém procesu ve sportovních hrách je nutno zdůraznit význam utkání 
jako cílového jevu a hlavní formy realizace sportovní hry. Jeho opomíjení 
znamená nepřirozenou redukci celého edukačního procesu. I začátečníci se 
mohou utkání aktivně zúčastnit hned od samého počátku. Jejich výkon je ve 
srovnání s vyššími výkonnostními úrovněmi „primitivní“, ale lze jej snadno jako 
skutečný výkon identifikovat a popsat (Karger a Velenský 1994). Při diagnóze 
někteří, především američtí autoři, kteří se zabývají didaktikou sportovních her 
poukazují na to, že osnovy sportovních her jsou obvykle jako nespojitá série 
samostatných celků, mezi nimiž žáci jen těžko nacházejí souvislosti a naučené 
dovednosti nedokážou použít v reálné situaci v utkání. Tradiční metoda spočívá 
ve zvládnutí izolovaných dovedností. Oproti tomu přístup založený na taktickém 
porozumění staví do centra pozornosti žáka. 
 
ÚVOD 
I při současných změnách v systému výchovy a vzdělávání a změnách 
v tréninkovém procesu ve školní tělesné výchově a sportovním tréninku neklesá 
význam efektivního motorického učení a stejně tak význam efektivního řízení 
edukačního procesu týkajícího  se zejména přílišné orientace  na výkonnost, 
zdatnost a důsledného plnění kutikulárních požadavků bez dostatečného 
respektování žáka jako osobité individuality může vést k opačným přístupům, a 
tedy k podcenění tělesné výchovy jako vyučovacího předmětu. 
Uvádíme dobře známou situaci: Učitel je frustrován díky problémům s výukou 
herních dovedností ve velké třídě na primitivní úrovni. Méně dovední žáci jsou 
zklamání svým neúspěchem a u talentovaných nastávají problémy s disciplinou, 
protože nejsou vhodně vytížení. 
Utkání jako hlavní realizace sportovní hry je jediným objektivním uceleným 
diagnostickým zdrojem, který jednak učitele informuje o výkonnostní úrovni a 
jednak – v dílčích charakteristikách – upozorňuje na to, jak jsou žáci schopni 
nacvičované činnosti používat v reálných podmínkách. Z utkání veškeré herní 
učivo vychází. K rozhodování o volbě učiva a metodicko-organizačních forem 
podle Dobrého (1988) dochází na základě konfrontace výsledků popisné 
diagnózy  aktuálního herního výkonu se zamyšlenými učebními cíly a úkoly. 
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učivo vychází. K rozhodování o volbě učiva a metodicko-organizačních forem 
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Vysvětlení výuky sportovních her na základě porozumění 
 

Je to přístup k výuce sportovních her, kdy se klade důraz na základní koncept 
sportovní hry, namísto získávání herních dovedností. Namísto učení všech 
základních dovedností určité sportovní hry využívají učitelé tento přístup 
k tomu, že předkládají žákům praktické dovednosti tím, že hrají průpravné 
(modifikované) hry. Stejně jako sportovní hry je i výuka založená na 
klasifikačním systému a jednotlivé sportovní hry třídí podle základního 
schématu. Např. fotbal, basketbal, házená, florbal apod. mají určité společné 
principy. Tyto sportovní hry patří do skupiny brankových (invazivních) 
kontaktních sportovních her. Jsou to sportovní hry kdy jedna strana lepším 
ovládáním společného předmětu (míče, míčku, kotouče) se snaží dosáhnout 
většího počtu branek, košů. 
Každá sportovní hra vyžaduje určité herní dovednosti a má svá pravidla, ale cíl, 
úkoly a zkladní strategie jsou velmi obdobné. Žáci, kteří pochopí jak skórovat ve 
fotbale, budou schopni dobře porozumět, jak skórovat v basketbale nebo hokeji, 
protože pochopí základní strategie pro brankové sportovní hry. 
I ostatní sportovní hry je možno rozdělit podle společných strategií. Volejbal, 
tenis, badminton patří do skupiny síťových sportovních her. Baseball, softbal, 
kickball jsou sportovní hry hracího pole a patří do skupiny pálkovacích 
sportovních her. Prakticky každou sportovní hru lze zařadit do jednotlivých 
skupin. V rámci každé klasifikace jsou společné základní cíle a strategie, jež je 
třeba pochopit pro efektivní učení sportovních her.  
Většina sportovních her vyžaduje vysokou úroveň dovedností k třeba jen 
nevelkému úspěchu. Avšak při výuce pro porozumění, učitel využívá průpravné 
a modifikované hry, tak aby odpovídaly vývojovým stádiím žáka. Učitel dále 
vytváří průpravné a modifikované hry zdůrazňující základní koncept (Thorpe a 
Bruker, 1989). 
Výuku sportovních her založenou na porozumění lze úspěšně použít i pro žáky 
základní školy. Protože pracují ve dvojicích nebo malých skupinách, mohou být 
aktivní během celé vyučovací hodiny a mají tak příležitost procvičovat 
dovednosti v kontextu průpravné hry. Kondiční požadavky každé sportovní hry 
jsou jednoduché, takže si žáci mohou osvojit dovednosti, ale se zaměřit na 
kognitivní cíle každé nové herní situace. V krátkosti učitel nabídne sérií 
zjednodušených průpravných her, aby se žáci mohli naučit, jak a proč se 
zachovat ve hře a zároveň si procvičovat herní dovednosti specifické pro danou 
sportovní hru. 
 
Plán výuky 
 

Stanovení „problémů“ pro koncepci výuky 
Při využití přístupu „výuka pro porozumění“ učitel musí zvážit, který koncept 
sportovní hry by měli žáci pochopit a zaměřit tak aktivity ve vyučovací hodině. 
Sportovní hry, jež tvoří aktivity ve vyučovací hodině, by měly být stanoveny 
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jako „problémy“, jež je třeba řešit. Učitel musí hovořit o řešeních žáků. Když si 
žáci vyzkoušejí řešení herních situací, měl by jim umožnit zamyslet se, co a proč 
to dělali. Otázky typu: Co jsi dělal? Proč si to dělal? Apod. 
 
Rozvoj a kultivace herních dovedností – nejprve jednodušší 
Jednotlivé herní dovednosti je třeba nacvičovat postupně, vždy jednu herní 
dovednost po druhé. Tím, že začínáme od nejjednodušší dovednosti a 
stanovených pravidel, učitel omezí množství dovedností, jež žáci využívají 
k řešení problému. Tím si mohou osvojit všechny možné strategie s jednou 
dovedností, dříve než začnou s druhou, čímž se eliminuji problémy související 
s nedostatkem praxe u mnoha herních dovedností zároveň.  
 
Zvýšit komplexnost sportovní hry pro některé žáky 
Učitel může snadno navrhnout průpravné hry, herní cvičení pro méně zdatné 
žáky omezením užívaných herních dovedností a tím, že se přesvědčí, že herní 
dovednosti jsou odpovídající věku. U starších nebo dovednějších žáků učitelé 
mohou zvýšit komplexnost průpravné hry, herního cvičení tím, že jim dovolí 
používat další dovednosti. 
 
Instrukce učitel – žák během výuky 
Diskutované řešení žáků je integrální součástí výuky pro porozumění. 
Prezentace „problémů“ přiměje žáky k zamyšlení a verbalizaci řešení. 
 
Připomínky 
1. Hlavním účelem vyučovacích hodin je naučit žáky základní útočné a obranné 
strategie brankových sportovních her. Žáci musí nejprve řádně pochopit všechny 
možnosti jednoduché průpravné nebo modifikované hry, než se v těchto 
metodicko-organizačních formách začnou proměňovat podmínky. 
2. Učitelé musí rozpoznat meze žáků. Je-li aktivita příliš složitá nebo 
nezajímavá, mohou vzniknout problémy s chováním. Pak je třeba změnit 
pravidla. 
3. Během každé vyučovací hodiny je možné zavést jen tolik dovedností, kolik 
jsou žáci schopni vykonat a pochopit. 
 
Předpoklady pro učitele 
1. Pochopit sportovní hru natolik, aby dokázal vytvořit vhodné výukové herní 

situace a metodicko-organizační formy. 
2. Rozdělit třídu do malých skupin. 
3. Pozorovat a naslouchat žákům, klást vhodné dotazy  a usměrňovat pohybové 

aktivity. 
4. Soustředit se na verbální a pohybové řešení problémů a ne pouze opravovat 

určitý výkon. 
5. Působit na žáky pomocí vnějších podmínek. 
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to dělali. Otázky typu: Co jsi dělal? Proč si to dělal? Apod. 
 
Rozvoj a kultivace herních dovedností – nejprve jednodušší 
Jednotlivé herní dovednosti je třeba nacvičovat postupně, vždy jednu herní 
dovednost po druhé. Tím, že začínáme od nejjednodušší dovednosti a 
stanovených pravidel, učitel omezí množství dovedností, jež žáci využívají 
k řešení problému. Tím si mohou osvojit všechny možné strategie s jednou 
dovedností, dříve než začnou s druhou, čímž se eliminuji problémy související 
s nedostatkem praxe u mnoha herních dovedností zároveň.  
 
Zvýšit komplexnost sportovní hry pro některé žáky 
Učitel může snadno navrhnout průpravné hry, herní cvičení pro méně zdatné 
žáky omezením užívaných herních dovedností a tím, že se přesvědčí, že herní 
dovednosti jsou odpovídající věku. U starších nebo dovednějších žáků učitelé 
mohou zvýšit komplexnost průpravné hry, herního cvičení tím, že jim dovolí 
používat další dovednosti. 
 
Instrukce učitel – žák během výuky 
Diskutované řešení žáků je integrální součástí výuky pro porozumění. 
Prezentace „problémů“ přiměje žáky k zamyšlení a verbalizaci řešení. 
 
Připomínky 
1. Hlavním účelem vyučovacích hodin je naučit žáky základní útočné a obranné 
strategie brankových sportovních her. Žáci musí nejprve řádně pochopit všechny 
možnosti jednoduché průpravné nebo modifikované hry, než se v těchto 
metodicko-organizačních formách začnou proměňovat podmínky. 
2. Učitelé musí rozpoznat meze žáků. Je-li aktivita příliš složitá nebo 
nezajímavá, mohou vzniknout problémy s chováním. Pak je třeba změnit 
pravidla. 
3. Během každé vyučovací hodiny je možné zavést jen tolik dovedností, kolik 
jsou žáci schopni vykonat a pochopit. 
 
Předpoklady pro učitele 
1. Pochopit sportovní hru natolik, aby dokázal vytvořit vhodné výukové herní 

situace a metodicko-organizační formy. 
2. Rozdělit třídu do malých skupin. 
3. Pozorovat a naslouchat žákům, klást vhodné dotazy  a usměrňovat pohybové 

aktivity. 
4. Soustředit se na verbální a pohybové řešení problémů a ne pouze opravovat 

určitý výkon. 
5. Působit na žáky pomocí vnějších podmínek. 
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Při aplikaci tohoto přístupu se snižují problémy s chováním. Je to způsobeno 
jednak tím, že žáci se věnují průpravným hrám ve dvojicích či malých 
skupinách. Jednak tyto průpravné hry vyžadují myšlení a jsou zajímavější než 
prostý dril určité dovednosti. Navíc je možno zainteresovat žáky různých úrovní 
dovedností díky tomu, že vyučovací hodina je zaměřena na herní koncepci. 
 
LITERATURA 
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HOW TO TEACH GAMES EFFECTIVELY 
Karel Hůlka - Dušan Tomajko - Department of Sport, Faculty of Physical  cul-
ture 
 
SUMMARY 
It is necessary accenting the sense of match as a base phenomenon and realiza-
tion form in sport games. We think game starters can actively participate on 
game. In course of diagnosis some experts interested in teaching methods advert 
to non continuity of curriculum in which the pupils cannot search conherences 
and acquired skills are not able to use in a game. Traditional method lies in 
teaching isolated skills in comparison with tactical method where the student is 
the center of attention. 
 
Keywords: sport games, teaching method 
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POZNÁMKA  K  ETICKÉMU  KODEXU  
FAIR  PLAY  VE  FOTBALU 

 
Jaromír Votík - Katedra tělesné a sportovní výchovy, Fakulta pedagogická 
Západočeské univerzity v Plzni, Česká republika 
 
Klíčová slova: sport, fotbal, fair play  
 
ABSTRAKT 
Autor ve svém příspěvku konfrontuje institucionálně podporovaný etický kodex 
fair play ve fotbalu s realitou jeho respektování ve fotbalové praxi. Vychází 
z pozorování utkání na MS 2006 v Německu a na ME „U21“ v Holandsku, kdy 
hráči byli silně motivování a pod velkým psychickým tlakem a jejich jednání 
nebylo vždy v souladu s tímto kodexem.  Zdá se, že výchova hráčů k fair play 
jednání bude v současném fotbalovém prostředí stále složitější.  
 
ÚVOD  
Současný profesionální fotbal klade vedle požadavků na úroveň pohybových 
schopností, fotbalových dovedností a taktické způsobilosti i velmi vysoké 
nároky na mentální stránku hráčova herního výkonu. Tato oblast může být 
negativně ovlivňována a někdy až limitována, vedle dalších faktorů, také 
psychologickými aspekty hráčovy osobnosti. Mezi tyto aspekty také patří 
vztahově – postojové vlastnosti osobnosti, tedy jinými slovy charakter a postoje, 
které chápeme jako soustavu vlastností majících morální význam a jde zde 
především o systém hodnot, kterým fotbalista dává přednost při posuzování a 
následném řešení jednotlivých situací a kterými řídí své jednání. To je 
samozřejmě ovlivňováno, kromě dalších vnitřních i vnějších činitelů, také 
individuálními vlastnostmi psychických procesů a stavů. Tyto výše uvedené 
psychologické aspekty, jak uvádí Votík, Svoboda (2006) často ovlivňují jednání 
hráče na hřišti, včetně respektování etického kodexu fair play. 
 Podnětem k našemu ne zcela standardně koncipovanému příspěvku byla přímá i 
zprostředkovaná pozorování především utkání na MS 2006 v Německu a ME 
U21 v roce 2007 Holandsku. V některých utkání na těchto turnajích, kdy hráči 
byli silně motivováni a pod velkým emocionálním tlakem, vždy nebylo právě 
jednání hráčů a někdy i trenérů v souladu s poměrně často ve fotbale 
frekventovaným a zdůrazňovaným etickým kodexem fair play.  
 
PROBLÉM 
Jsme si vědomi filozofických a to především etických základů diskutovaného 
problému, ale naším záměrem není hledat filozofická východiska, ale příspěvek 
je chápán jako určitá konfrontace „výchovy ke statečnosti stát za hodnotami, 
které mohou být pro nás aktuálně nepříjemné“ s realitou  fotbalového prostředí.  
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hráči byli silně motivování a pod velkým psychickým tlakem a jejich jednání 
nebylo vždy v souladu s tímto kodexem.  Zdá se, že výchova hráčů k fair play 
jednání bude v současném fotbalovém prostředí stále složitější.  
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psychologickými aspekty hráčovy osobnosti. Mezi tyto aspekty také patří 
vztahově – postojové vlastnosti osobnosti, tedy jinými slovy charakter a postoje, 
které chápeme jako soustavu vlastností majících morální význam a jde zde 
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Ve sportu je myšlenka fair play institucionálně podporována na mezinárodní 
úrovni od roku 1963, kdy byl založen při UNESCO Mezinárodní výbor fair play 
se sídlem v Paříži, který se snaží naplňovat cíle Olympijské charty, kde se 
hovoří o duchu přátelství, solidarity a fair play. Duch fair play je chápán jako 
„dodržování pravidel, respekt k protivníkovi a boj s násilím a neférovým 
chováním“. Od roku 1964 vyhlašuje tento výbor Mezinárodní ceny fair play. 
Součástí Českého olympijského výboru je od roku 1977 Český klub fair play,  
který obdobně uděluje ceny fair play a s jejich vyhlašováním je také od roku 
1992 spojeno i vyhlášení Školní ceny fair play, která je určena žákům 
základních, středních a vysokých škol a tělovýchovným pedagogům.  
Plachý (2007) přebírá vymezení termínu fair play  z „Kodexu sportovní etiky“ 
Rady Evropy ve znění korekce z roku 2001 a definuje jej následovně: „Fair play 
je mnohem víc než fungování podle pravidel. Fair play je definováno jako 
způsob myšlení, nikoli jen způsob chování. Obsahuje v sobě i mechanismy 
zaměřené na eliminaci podvádění, nesportovního chování, dopingu, násilí 
(fyzického i verbálního), sexuálního obtěžování, zneužívání dětí, mládeže a žen, 
vykořisťování, nerovných příležitostí a nadměrné komercionalizace či korupce“.  
Ve fotbalovém prostředí můžeme etický kodex fair play chápat ve více rovinách 
a zdá se, že v současném fotbale je problémem s narůstající důležitostí a to na 
všech výkonnostních úrovních. Fotbal jako společenský fenomén nemůžeme 
vyjmout ze společenského prostředí, ale zase není žádoucí se schovávat za 
známé klišé, že „fotbal je odrazem společnosti“.  
Soulad či nesoulad jednání s etickými normami je logicky nejtransparentnější 
v profesionálním fotbale. Neustále stoupají nároky od majitelů klubů na hráče, 
trenéry, ale i management klubu. Na jedné straně se zvyšují požadavky na 
kvalitu individuálního a týmového herního výkonu, je tedy stále složitější se 
optimálně připravit na utkání a rozdíly mezi soupeři v jednotlivých 
determinantách herního výkonu a tedy i v jeho finální podobě v utkání na hřišti 
se zmenšují. Na straně druhé jsou fotbalové kluby řízeny jako obchodní 
společnosti a v chodu klubu se zákonitě tento aspekt musí projevit. 
Předpokládáme, že výše uvedená tvrzení mohou být  jednou z příčin snahy 
uchylovat se k nedovoleným způsobům jednání a využívání zakázaných 
prostředků s cílem eliminovat a překonat těmito nesportovními prostředky ten 
malý rozdíl mezi soupeři, jenž vede k vítězství. 
Tento problém si uvědomují i funkcionáři zodpovědní za řízení fotbalových 
soutěží na národních i nadnárodních úrovních. Např. UEFA vydala v roce 2000 
„Hlavní zásady etického kodexu UEFA“ a v roce 2005 „Etický kodex UEFA“. 
Materiály vydané v roce 2000 jsou tematicky odlišeny a konkrétně rozpracovány 
jako doporučení pro trenéry, hráče, vedoucí týmu a rozhodčí. Dokument z roku 
2005, jak uvádí Plachý (2007) obsahuje těchto 10 bodů:  
1. Prokazuj úctu slovem i činem vůči svým soupeřům, rozhodčím, spoluhráčům,    
funkcionářům a fanouškům.  
2. Braň se podvodům, zastrašování, předstírání faulů nebo zranění, dopingu.  
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jako doporučení pro trenéry, hráče, vedoucí týmu a rozhodčí. Dokument z roku 
2005, jak uvádí Plachý (2007) obsahuje těchto 10 bodů:  
1. Prokazuj úctu slovem i činem vůči svým soupeřům, rozhodčím, spoluhráčům,    
funkcionářům a fanouškům.  
2. Braň se podvodům, zastrašování, předstírání faulů nebo zranění, dopingu.  
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3. Chraň hru proti projevům rasismu, násilí korupce, zneužívání atd.  
4. Hraj podle pravidel, předpisů, pokynů pro fair play atd.  
5. Přijmi porážku důstojným způsobem.  
6. Vždy se snaž o co nejlepší výkon a chování.  
7. Poděl se o znalosti ve snaze chránit a rozvíjet hru.  
8. Přijmi odpovědnost za své činy.  
9. Buď si vědom důsledků podrážděných verbálních reakcí a negativního 
chování.  
10. Podporuj fotbal jako hru plnou vášně a obratnosti a přitom bezpečnou a 
důstojnou. 
V průběhu nejvyššího vzdělávání fotbalových trenérů UEFA profi licence 
v České republice frekventantům tohoto trenérsko-managerského kurzu také 
přednáší zástupce ředitele komunikace AC Sparty Praha Z. Šesták téma 
„Profesní komunikace“.  Součástí tohoto tématu jsou také „Základy etiky trenér 
– hráč“ a přednášející téma zformuloval do následujících základních pravidel 
chování pro trenéry:  

- nepodřizovat pravdu jiným zájmům  
- upřímnost, spravedlnost, nešířit informace z neověřených zdrojů 
- NE korupci, důraz na lidskou důstojnost  

Z výše uvedeného je zřejmé, že problém uplatňování a dodržování etického 
kodexu fair play je vnímán od klubové úrovně až k řídícím nadnárodním 
organizacím. Je logické, že fotbalové turnaje typu mistrovství světa nebo Evropy 
bývají pro hráče prověrkou nejen fotbalových kvalit, ale také velkou zkouškou 
jejich charakterových vlastností. Každý z fotbalistů chce uspět, prokázat své 
fotbalové dovednosti, schopnosti a dělá maximum pro to, aby dosáhl vysněného 
úspěchu, proslavil zemi, kterou reprezentuje a v neposlední řadě i sám sebe. 
Otázkou zůstává, jakým způsobem a za jakou cenu.  
 
CÍL 
Cílem příspěvku je analyzovat aktuální situaci v uplatňování a dodržování 
etického kodexu fair play ve fotbalu a tento problém komentovat v předloženém 
příspěvku a dokumentovat na DVD sestřihy vybraných úseků utkání na MS 
2006 v Německu a ME „U21“ 2007 v Holandsku.  
 
MATERIÁL  A METODIKA 
Dokumenty byly získány na základě evidovaného přímého a nepřímého 
pozorování vybraných utkání na MS 2006 v Německu a na ME „U21“ 
v Holandsku. Sledovaná utkání jsme analyzovali a vyhodnotili modelové situace 
z hlediska dodržování etického kodexu fair play. Konkrétně jsme modelové 
situace rozdělili do těchto tématických celků:  

- simulování, „filmování“ faulů  
- surová, hrubá nesportovní hra 
- nerespektování principu označovaného jako „duch fair play“  
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Interpretačně se jedná někdy o složitější oblasti chování hráčů a náš komentář 
vychází z vnějších projevů hráčů, které jsme v roli pozorovatele mohli 
registrovat.  
Samozřejmě diskutovaný problém je v podstatě záležitostí všech úrovní fotbalu 
a podobný materiál by bylo možné zpracovat jak na úrovni nejnižších – 
okresních soutěží, tak ligových utkání.  
Etický kodex fair play sice není v pravidlech fotbalu, např. mluvčím FIFA 
Marcusem Sieglerem byl princip „vracení míče soupeři“ označen jako 
„gentlemanská dohoda“, ale hra v „duchu fair play“ ve všech jeho rovinách by 
měla být standardní součástí každého fotbalového utkání. 
 
VÝSLEDKY 
Zcela evidentním jevem, jenž na MS 2006 negativně ovlivňoval kvalitu 
rozhodování a následně i průběh a výsledky některých utkání bylo simulování, 
filmování faulů. Umění tzv. „chodit si pro faul či penaltu“ bylo zřejmé u více 
hráčů. Je pravdou, že často tyto pokyny slyší hráči od trenérů a jsou součástí 
taktiky, stávají se prostředkem vedení „boje“ o vítězství. Vynikající portugalský 
fotbalista Ronaldo se stal na MS 2006 téměř synonymem simulování. Ale pod 
tlakem prostředí si toto v Anglii nedovolí! Italský hráč Grosso si „došel“ pro 
penaltu v utkání Itálie – Austrálie 7 vteřin před koncem nastavení. Tato penalta 
rozhodla o postupu budoucího mistra světa! (Další příklady budou prezentovány 
na DVD). Výše uvedené tendence jsou velmi závažným problémem současného 
fotbalu, ale tradičně konzervativní fotbalové prostředí je zatím ve stádiu hledání 
řešení těchto negativních trendů, které fotbalu jako významnému společenskému 
fenoménu snižují prestiž.  
Jeden z charakteristických rysů současné společnosti lze označit termínem 
„výkonová společnost“ s typickým účelovým jednáním, které i když není vždy 
v souladu s duchem fair play, je často považováno za přípustné a někdy už i za 
běžné. Tento posun hodnotové orientace je zřejmý i ve fotbalovém prostředí. 
Svědčí o tom některá prohlášení hráčů ochotných veřejně prezentovat v médiích 
svoje názory. Např. na otázku, zda by se hráč přiznal ke hře rukou odpoví ........ 
„ne, protože doba Rychlých šípů už je pryč“.  Jiný hráč potrestaný  za evidentně 
úmyslný, zákeřný úder pěstí do obličeje v souboji, kde nebyl míč prohlásí ........ 
„podobných zákroků je v lize hodně, já měl smůlu, že mě odhalily televizní 
kamery“. Hrubé nesportovní až surové zdraví ohrožující zákroky mají určitě 
více příčin, ale jednou z nich je fakt, že fotbalové utkání je často trenéry i hráči 
pojato jako boj, bitva a válka, kdy zbraněmi není jen míč a fotbalová způsobilost 
hráčů, ale také v našem příspěvku diskutované negativní  jevy. Ostatně ani 
trenér Francie Domenech se netajil motivačním heslem „Žijeme společně, 
umřeme společně“ převzatým z válečného prostředí a podobně brazilský trenér 
Portugalců Scolari uvedl, že čerpal poznatky z knihy „Umění války“ od 
čínského filosofa Sun Tzua napsané před 2500lety a pojednávající o stresu 
během přípravy na bitvu, disciplíně a jednotě válečníků (Votík, Svoboda, 2006).  
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Interpretačně se jedná někdy o složitější oblasti chování hráčů a náš komentář 
vychází z vnějších projevů hráčů, které jsme v roli pozorovatele mohli 
registrovat.  
Samozřejmě diskutovaný problém je v podstatě záležitostí všech úrovní fotbalu 
a podobný materiál by bylo možné zpracovat jak na úrovni nejnižších – 
okresních soutěží, tak ligových utkání.  
Etický kodex fair play sice není v pravidlech fotbalu, např. mluvčím FIFA 
Marcusem Sieglerem byl princip „vracení míče soupeři“ označen jako 
„gentlemanská dohoda“, ale hra v „duchu fair play“ ve všech jeho rovinách by 
měla být standardní součástí každého fotbalového utkání. 
 
VÝSLEDKY 
Zcela evidentním jevem, jenž na MS 2006 negativně ovlivňoval kvalitu 
rozhodování a následně i průběh a výsledky některých utkání bylo simulování, 
filmování faulů. Umění tzv. „chodit si pro faul či penaltu“ bylo zřejmé u více 
hráčů. Je pravdou, že často tyto pokyny slyší hráči od trenérů a jsou součástí 
taktiky, stávají se prostředkem vedení „boje“ o vítězství. Vynikající portugalský 
fotbalista Ronaldo se stal na MS 2006 téměř synonymem simulování. Ale pod 
tlakem prostředí si toto v Anglii nedovolí! Italský hráč Grosso si „došel“ pro 
penaltu v utkání Itálie – Austrálie 7 vteřin před koncem nastavení. Tato penalta 
rozhodla o postupu budoucího mistra světa! (Další příklady budou prezentovány 
na DVD). Výše uvedené tendence jsou velmi závažným problémem současného 
fotbalu, ale tradičně konzervativní fotbalové prostředí je zatím ve stádiu hledání 
řešení těchto negativních trendů, které fotbalu jako významnému společenskému 
fenoménu snižují prestiž.  
Jeden z charakteristických rysů současné společnosti lze označit termínem 
„výkonová společnost“ s typickým účelovým jednáním, které i když není vždy 
v souladu s duchem fair play, je často považováno za přípustné a někdy už i za 
běžné. Tento posun hodnotové orientace je zřejmý i ve fotbalovém prostředí. 
Svědčí o tom některá prohlášení hráčů ochotných veřejně prezentovat v médiích 
svoje názory. Např. na otázku, zda by se hráč přiznal ke hře rukou odpoví ........ 
„ne, protože doba Rychlých šípů už je pryč“.  Jiný hráč potrestaný  za evidentně 
úmyslný, zákeřný úder pěstí do obličeje v souboji, kde nebyl míč prohlásí ........ 
„podobných zákroků je v lize hodně, já měl smůlu, že mě odhalily televizní 
kamery“. Hrubé nesportovní až surové zdraví ohrožující zákroky mají určitě 
více příčin, ale jednou z nich je fakt, že fotbalové utkání je často trenéry i hráči 
pojato jako boj, bitva a válka, kdy zbraněmi není jen míč a fotbalová způsobilost 
hráčů, ale také v našem příspěvku diskutované negativní  jevy. Ostatně ani 
trenér Francie Domenech se netajil motivačním heslem „Žijeme společně, 
umřeme společně“ převzatým z válečného prostředí a podobně brazilský trenér 
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Samozřejmě tyto motivační prvky lze ale ve fotbale chápat i jako pozitivní 
zdůraznění často frekventovaného pojmu „týmový duch“, který je jednou 
z podmiňujících složek kvalitního týmového výkonu.  
Za zvláštní kategorii můžeme označit přestupky proti „duchu fair play“. Jsou to 
často situace, kdy litera pravidel je sice naplněna a není důvod k přerušení hry 
rozhodčím, ale řešení v souladu s etickým kodexem fair play by vyžadovalo 
přerušení hry hráčem týmu majícího míč pod kontrolou. Sice toto řešení  
můžeme na fotbalových hřištích vidět poměrně často, ale v situacích, ve kterých 
většinou tzv. „o nic nejde“. Toto chování může někdy dostat až charakter 
pouhého gesta v situaci „kdy nás to nebolí“. Nejčastěji se jedná o zahrání míče 
za pomezní čáru např. v případě zranění hráče, ale i následné fair play vrácení 
míče lze takticky využít např. získáním prostoru nebo naopak simulováním 
zranění získat čas v závěru utkání. Ale v situacích, které mohou rozhodnout 
„bitvu“ na hřišti „duch fair play“  poměrně často absentuje. Příkladem je řešení 
situace v závěru utkání Srbsko – Anglie na ME „U21“ v Holandsku v roce 2007, 
kdy anglický hráč prošel do pokutového území soupeře kolem již déle ležícího 
hráče Srbska a zvýšil ve vyrovnaném utkání na 2:0. Reakce Srbů odpovídala 
jejich naturelu, fyzické kontakty vyřešil rozhodčí udělením jedné žluté karty na 
každou stranu. Nutno konstatovat, že potyčky pokračovaly i po skončení utkání 
při odchodu do šaten a UEFA ohodnotila chování hráčů obou týmů pokutou ve 
výši cca 1 000 000,- Kč pro každý tým. Ale podstatná je otázka, bylo chování 
Angličanů v „duchu fair play“? A následuje druhá, byli bychom sami tak 
charakterové silní a v uvedeném duchu obdobnou situaci vyřešit? Určitě jde o 
hodně náročnou situaci pro dodržení etického kodexu fair play (viz. DVD).  
Obdobná situace nastala v Holandsku opět na ME „U21“ v semifinálovém 
utkání Holandsko Anglie. Angličané hráli prodloužení pro zranění v 10 hráčích, 
další jejich hráč dohrával utkání evidentně zraněný. Při extrémně dlouhém 
penaltovém rozstřelu i na něho přišla řada a on odešel ze skupiny exekutorů 
pokutových kopů. Okamžitě poměrně agresivně verbálně i nonverbálně reagoval 
holandský trenér a v podstatě donutil rozhodčího dodržet pravidla fotbalu a 
poslat hráče zahrát pokutový kop. Kdo se choval více či méně v duchu fair play? 
Angličan – dohrál utkání, ale zraněný a chtěl se vyhnout střelbě pokutového 
kopu nebo holandský trenér, který požadoval pokračovat v utkání podle pravidel 
a nezohlednil v utkání o finále ME zdravotní stav soupeřova hráče? Potvrzení, 
že se nejedná jen o ojedinělé případy ukázala i některá utkání na MS „U20“ 
v Kanadě, např. Argentina – Chile, Česká republika – Panama. 
 
ZÁVĚRY 
Předpokládáme, že celé fotbalové prostředí si uvědomuje, že pokud přijme 
v příspěvku diskutované chování hráčů, trenérů a případně dalších funkcionářů 
za svoji přirozenou součást, nebude to pro vývoj fotbalu a jeho společenské 
renomé žádoucí. Hlavním úkolem řídících pracovníků na všech úrovních by 
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„bitvu“ na hřišti „duch fair play“  poměrně často absentuje. Příkladem je řešení 
situace v závěru utkání Srbsko – Anglie na ME „U21“ v Holandsku v roce 2007, 
kdy anglický hráč prošel do pokutového území soupeře kolem již déle ležícího 
hráče Srbska a zvýšil ve vyrovnaném utkání na 2:0. Reakce Srbů odpovídala 
jejich naturelu, fyzické kontakty vyřešil rozhodčí udělením jedné žluté karty na 
každou stranu. Nutno konstatovat, že potyčky pokračovaly i po skončení utkání 
při odchodu do šaten a UEFA ohodnotila chování hráčů obou týmů pokutou ve 
výši cca 1 000 000,- Kč pro každý tým. Ale podstatná je otázka, bylo chování 
Angličanů v „duchu fair play“? A následuje druhá, byli bychom sami tak 
charakterové silní a v uvedeném duchu obdobnou situaci vyřešit? Určitě jde o 
hodně náročnou situaci pro dodržení etického kodexu fair play (viz. DVD).  
Obdobná situace nastala v Holandsku opět na ME „U21“ v semifinálovém 
utkání Holandsko Anglie. Angličané hráli prodloužení pro zranění v 10 hráčích, 
další jejich hráč dohrával utkání evidentně zraněný. Při extrémně dlouhém 
penaltovém rozstřelu i na něho přišla řada a on odešel ze skupiny exekutorů 
pokutových kopů. Okamžitě poměrně agresivně verbálně i nonverbálně reagoval 
holandský trenér a v podstatě donutil rozhodčího dodržet pravidla fotbalu a 
poslat hráče zahrát pokutový kop. Kdo se choval více či méně v duchu fair play? 
Angličan – dohrál utkání, ale zraněný a chtěl se vyhnout střelbě pokutového 
kopu nebo holandský trenér, který požadoval pokračovat v utkání podle pravidel 
a nezohlednil v utkání o finále ME zdravotní stav soupeřova hráče? Potvrzení, 
že se nejedná jen o ojedinělé případy ukázala i některá utkání na MS „U20“ 
v Kanadě, např. Argentina – Chile, Česká republika – Panama. 
 
ZÁVĚRY 
Předpokládáme, že celé fotbalové prostředí si uvědomuje, že pokud přijme 
v příspěvku diskutované chování hráčů, trenérů a případně dalších funkcionářů 
za svoji přirozenou součást, nebude to pro vývoj fotbalu a jeho společenské 
renomé žádoucí. Hlavním úkolem řídících pracovníků na všech úrovních by 
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mělo být hledání cest a opatření jak tyto nežádoucí, fotbalu jako nejrozšířenější 
sportovní hře na světě škodící prostředky, eliminovat.  
Celou diskutovanou problematiku činí mnohem složitější i skutečnost, že fotbal 
na profesionální úrovni je obchodním produktem a v utkání klubových celků i 
reprezentačních týmů na mistrovství světa či kontinentů již nejde jen o prestiž či 
s nadsázkou řečeno „o čest a slávu“. Závažnost situace potvrzuje v roce 2007 
zveřejněné rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky v Brně, podle kterého 
nelze veškeré střety na hřišti řešit jen prostřednictvím pravidel a disciplinárních 
řízení jednotlivých sportovních svazů. Mluvčí soudu uvedl, že trestní 
odpovědnost v některých závažnějších případech není vyloučena, a také již byl 
v České republice řešen případ úmyslného faulu v průběhu utkání a hráč byl 
uznán vinným z nedbalostního ublížení na zdraví. Praxe v soudním trestání 
hráčů se v různých státech liší, ale vězení a vysoké pokuty za surové fauly již 
byly uděleny např. ve Španělsku, Holandsku a před soudem bylo řešeno několik  
střetů v zámořské hokejové NHL.  
Z toho vyplývá, že výchova hráčů k respektování etického kodexu fair play je 
v současném  společenském a fotbalovém prostředí stále složitějším, ale nutným 
a důležitým aspektem práce realizačního týmu i managementu klubu.  
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and were under big psychic pressure and their acting was not always in accor-
dance to the code. Education of players to fair play conduct seems to be more 
and more difficult in current football environment.   
 

Key words: sport, football, fair play 
 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č.8 
 

 14

mělo být hledání cest a opatření jak tyto nežádoucí, fotbalu jako nejrozšířenější 
sportovní hře na světě škodící prostředky, eliminovat.  
Celou diskutovanou problematiku činí mnohem složitější i skutečnost, že fotbal 
na profesionální úrovni je obchodním produktem a v utkání klubových celků i 
reprezentačních týmů na mistrovství světa či kontinentů již nejde jen o prestiž či 
s nadsázkou řečeno „o čest a slávu“. Závažnost situace potvrzuje v roce 2007 
zveřejněné rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky v Brně, podle kterého 
nelze veškeré střety na hřišti řešit jen prostřednictvím pravidel a disciplinárních 
řízení jednotlivých sportovních svazů. Mluvčí soudu uvedl, že trestní 
odpovědnost v některých závažnějších případech není vyloučena, a také již byl 
v České republice řešen případ úmyslného faulu v průběhu utkání a hráč byl 
uznán vinným z nedbalostního ublížení na zdraví. Praxe v soudním trestání 
hráčů se v různých státech liší, ale vězení a vysoké pokuty za surové fauly již 
byly uděleny např. ve Španělsku, Holandsku a před soudem bylo řešeno několik  
střetů v zámořské hokejové NHL.  
Z toho vyplývá, že výchova hráčů k respektování etického kodexu fair play je 
v současném  společenském a fotbalovém prostředí stále složitějším, ale nutným 
a důležitým aspektem práce realizačního týmu i managementu klubu.  
 

LITERATURA 
PLACHÝ, A. Etika pro trenéry. In Trenér fotbalu UEFA „A“ licence (1. díl – 
obecné kapitoly). Praha: Olympia, 2007. 
VOTÍK, J, SVOBODA, M. Hodnocení vybraných psychologických aspektů 
herních výkonů na MS 2006 v Německu. In Fotbal a trénink, č. 3 (2006). 
VOTÍK, J, SVOBODA, M. Vliv charakterových vlastností na herní výkon 
fotbalistů . In Disportare 2006. Sborník referátů z mezinárodní konference 
v Českých Budějovicích konané od 10. – 11. 10. 2006. České Budějovice. 
Jihočeská univerzita, 2006. s. 120-123. 
 
 

REMARKS TO ETHICAL CODE OF FAIR PLAY IN FOOTBALL 
 

Jaromír Votík - Department of Physical Education and Sport Science, Univer-
sity od West Bohemia, Pilsen, Czech Republic  
 

SUMMARY 
The author in his article confronts institutionally supported ethical code of fair 
play in football with reality of its implementation into practice. He comes out 
from the observations of matches at World Championship 2006 in Germany and 
European Championship “21“ in Holland. The players were strongly motivated 
and were under big psychic pressure and their acting was not always in accor-
dance to the code. Education of players to fair play conduct seems to be more 
and more difficult in current football environment.   
 

Key words: sport, football, fair play 
 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č.8 
 

 14

mělo být hledání cest a opatření jak tyto nežádoucí, fotbalu jako nejrozšířenější 
sportovní hře na světě škodící prostředky, eliminovat.  
Celou diskutovanou problematiku činí mnohem složitější i skutečnost, že fotbal 
na profesionální úrovni je obchodním produktem a v utkání klubových celků i 
reprezentačních týmů na mistrovství světa či kontinentů již nejde jen o prestiž či 
s nadsázkou řečeno „o čest a slávu“. Závažnost situace potvrzuje v roce 2007 
zveřejněné rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky v Brně, podle kterého 
nelze veškeré střety na hřišti řešit jen prostřednictvím pravidel a disciplinárních 
řízení jednotlivých sportovních svazů. Mluvčí soudu uvedl, že trestní 
odpovědnost v některých závažnějších případech není vyloučena, a také již byl 
v České republice řešen případ úmyslného faulu v průběhu utkání a hráč byl 
uznán vinným z nedbalostního ublížení na zdraví. Praxe v soudním trestání 
hráčů se v různých státech liší, ale vězení a vysoké pokuty za surové fauly již 
byly uděleny např. ve Španělsku, Holandsku a před soudem bylo řešeno několik  
střetů v zámořské hokejové NHL.  
Z toho vyplývá, že výchova hráčů k respektování etického kodexu fair play je 
v současném  společenském a fotbalovém prostředí stále složitějším, ale nutným 
a důležitým aspektem práce realizačního týmu i managementu klubu.  
 

LITERATURA 
PLACHÝ, A. Etika pro trenéry. In Trenér fotbalu UEFA „A“ licence (1. díl – 
obecné kapitoly). Praha: Olympia, 2007. 
VOTÍK, J, SVOBODA, M. Hodnocení vybraných psychologických aspektů 
herních výkonů na MS 2006 v Německu. In Fotbal a trénink, č. 3 (2006). 
VOTÍK, J, SVOBODA, M. Vliv charakterových vlastností na herní výkon 
fotbalistů . In Disportare 2006. Sborník referátů z mezinárodní konference 
v Českých Budějovicích konané od 10. – 11. 10. 2006. České Budějovice. 
Jihočeská univerzita, 2006. s. 120-123. 
 
 

REMARKS TO ETHICAL CODE OF FAIR PLAY IN FOOTBALL 
 

Jaromír Votík - Department of Physical Education and Sport Science, Univer-
sity od West Bohemia, Pilsen, Czech Republic  
 

SUMMARY 
The author in his article confronts institutionally supported ethical code of fair 
play in football with reality of its implementation into practice. He comes out 
from the observations of matches at World Championship 2006 in Germany and 
European Championship “21“ in Holland. The players were strongly motivated 
and were under big psychic pressure and their acting was not always in accor-
dance to the code. Education of players to fair play conduct seems to be more 
and more difficult in current football environment.   
 

Key words: sport, football, fair play 
 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č.8 
 

 14

mělo být hledání cest a opatření jak tyto nežádoucí, fotbalu jako nejrozšířenější 
sportovní hře na světě škodící prostředky, eliminovat.  
Celou diskutovanou problematiku činí mnohem složitější i skutečnost, že fotbal 
na profesionální úrovni je obchodním produktem a v utkání klubových celků i 
reprezentačních týmů na mistrovství světa či kontinentů již nejde jen o prestiž či 
s nadsázkou řečeno „o čest a slávu“. Závažnost situace potvrzuje v roce 2007 
zveřejněné rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky v Brně, podle kterého 
nelze veškeré střety na hřišti řešit jen prostřednictvím pravidel a disciplinárních 
řízení jednotlivých sportovních svazů. Mluvčí soudu uvedl, že trestní 
odpovědnost v některých závažnějších případech není vyloučena, a také již byl 
v České republice řešen případ úmyslného faulu v průběhu utkání a hráč byl 
uznán vinným z nedbalostního ublížení na zdraví. Praxe v soudním trestání 
hráčů se v různých státech liší, ale vězení a vysoké pokuty za surové fauly již 
byly uděleny např. ve Španělsku, Holandsku a před soudem bylo řešeno několik  
střetů v zámořské hokejové NHL.  
Z toho vyplývá, že výchova hráčů k respektování etického kodexu fair play je 
v současném  společenském a fotbalovém prostředí stále složitějším, ale nutným 
a důležitým aspektem práce realizačního týmu i managementu klubu.  
 

LITERATURA 
PLACHÝ, A. Etika pro trenéry. In Trenér fotbalu UEFA „A“ licence (1. díl – 
obecné kapitoly). Praha: Olympia, 2007. 
VOTÍK, J, SVOBODA, M. Hodnocení vybraných psychologických aspektů 
herních výkonů na MS 2006 v Německu. In Fotbal a trénink, č. 3 (2006). 
VOTÍK, J, SVOBODA, M. Vliv charakterových vlastností na herní výkon 
fotbalistů . In Disportare 2006. Sborník referátů z mezinárodní konference 
v Českých Budějovicích konané od 10. – 11. 10. 2006. České Budějovice. 
Jihočeská univerzita, 2006. s. 120-123. 
 
 

REMARKS TO ETHICAL CODE OF FAIR PLAY IN FOOTBALL 
 

Jaromír Votík - Department of Physical Education and Sport Science, Univer-
sity od West Bohemia, Pilsen, Czech Republic  
 

SUMMARY 
The author in his article confronts institutionally supported ethical code of fair 
play in football with reality of its implementation into practice. He comes out 
from the observations of matches at World Championship 2006 in Germany and 
European Championship “21“ in Holland. The players were strongly motivated 
and were under big psychic pressure and their acting was not always in accor-
dance to the code. Education of players to fair play conduct seems to be more 
and more difficult in current football environment.   
 

Key words: sport, football, fair play 
 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č.8 
 

 15

PŘÍČINY FLORBALOVÉ EXPANZE 
 

Jan Křiček - Katedra sportovních her FTVS UK Praha, Česká republika 
   
Klíčová slova: florball, sportovní kluby, média, finance  
 
ABSTRAKT 
Florbal, jako mladý kolektivní sport, si v krátké době své existence vydobyl 
silnou pozici mezi historicky sportovně staršími sportovními hrami a to nejen 
z hlediska extenzivního (zájem o florbal), ale i intenzivního (výkonnost, 
výsledky). Co však způsobilo nebývale rychlou expanzi této sportovní hry? 
V našem příspěvku se pokoušíme výčtem faktorů odpovědět parciálně osvětlit a 
zdůvodnit florbalový boom v Česku, ale v souběhu i v těch zemí, které prošly 
v 90 letech radikálními společenskými změnami (Polsko, Maďarsko, Lotyšsko). 
Plošné a extenzivní rozšíření forbalu v Česku, především mezi mladou generací, 
umocněné výkonnostním začleněním reprezentace mezi top celky florbalového 
světa, ovlivnila souběžná koexistence spolupůsobících a vzájemně se 
prolínajících vnějších vlivů a mantinelů, dále vnitřních vlivů, dispozic, 
implicitních paralel a intencí. Příkladem uvádíme informační a geopolitická 
izolace, změna životního stylu a potřeb, sponzoring a medializace sportu na 
jedné, charakter florbalu, inklinace k lednímu hokeji na straně druhé. Jejich 
pregnantní a taxativní vymezení však s ohledem jejich nestejného startu, 
intenzitě a délce jejich působnosti je poměrně obtížné. Důvodem je např. jejich 
časová diskrepance, radikálnost a vehemence působnosti, situační variabilita a 
situační prevalence působících faktorů. 
Proto se v příspěvku omezujeme na enumeraci intencí a předpokladů, 
denominaci potenciálních příčin, situačně působících vlivů a propulzí 
společensko ekonomických v perspektivě zdůvodnění další expanze této 
sportovní hry. 
 
ÚVOD  
Sport a zejména sportovní hry jsou v současnosti významným společensky 
fenoménem. Sport je veřejností přijímán kladně, o sport se zajímá a sleduje jej 
prostřednictvím médií značná část populace. Proto neuniklo nejen sportovním 
odborníkům, ale i laické sportovní veřejnosti, jak rychle zdomácněla a jak 
dynamický progres zaznamenala ještě před několika málo lety neznámá 
sportovní hra s názvem florbal, Kdo by si nevšiml, prakticky na každém kroku, 
mládeže manipulující  plastikovou hokejkou, rozzářených očí a tváří sdělující si 
navzájem zážitky z této nové hry. Kdo by přehlédl zvyšující se sumu informací a 
výsledků v tištěných periodikách, spotů či přenosů ve vysílacích médiích. 
V posledním desetiletí se florbal se stal sportovním fenoménem přitahující tisíce 
aktérů. Dynamický rozvoj této hry se v zápětí projevil také jeho v stoupající 
sledovanosti diváky přímými či diváky, prostřednictvím médií, nepřímými. 
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Co však zapříčinilo a ovlivnilo tak rychlou dynamickou expanzi florbalu 
v Česku, když florbal, přibližně ve  shodném časovém období, zapouštěl kořeny 
i v jiných zemích např.  Německu, Maďarsku, Polsku. Proč právě zde nastal tak 
obrovský boom této sportovní hry? Byla to náhoda či souhra okolností? Byl to 
pouhý zájem mládeže, soutěživost nebo hra samotná? Kdo se zasloužil o stovky 
a  tisíce zájemců a registrovaných hráčů ? Instituce,  organizace, soutěže, osvěta, 
média, společnost? 
 
VÝCHODISKA A PŘÍČINY 
Bouřlivý a rychlý rozvoj florbalu v Česku je spojen s dynamickými 
společenskými změnami počátkem devadesátých let. Prioritní předpoklad 
expanze této sportovní hry představuje odstranění, v následnosti prolomení 
hraniční bariéry, informační izolace. Jsou navázány kontakty, mnoha kanály a 
zdroji začínají proudit potřebné informace, je likvidována materiální bariéra . 
Zlepšuje se distribuce florbalové výzbroje a potřebného materiálu. Významnou 
roli v tomto směru hraje finanční dostupnost, výzbroj je překvapivě laciná, je 
pro všechny. Z prakticky neznámé hry se v průběhu dvou tří let stává osobitá, 
žádoucí, zejména pro mládež, atraktivní sportovní aktivita. V prostředí školy 
pak pro učitele sice téměř experimentální, ale bezpečná sportovní hra oslovující 
téměř všechny žáky. Kde hledat příčiny nebývalého zájmu o tuto sportovní hru 
ze strany školní mládeže? 
Pregnantně vymezit a diferencovat příčiny florbalového boomu v regionu Čech 
s ohledem  k jejich rozsahu není jednoduché. Odpověď na základě analýzy lze 
hledat zejména v kolektivním charakteru samotné hry, jednoduchosti, plynulosti 
a její relativně snadné uchopitelnosti. Vždyť florbal je typickým přestavitelem 
oblíbených invazních brankových her, vyznačující se, v celém svém průběhu 
neustálou proměnlivostí herních situací, variabilitou podmínek a emoční 
nasyceností. Z hlediska potřeb je také zároveň aktivitou souběžně uspokojující 
potřeby nejen biologické, emocionální a prožitkové, ale i tolik žádoucí potřeby 
psychosociální (týmová hra).  
Parciální, ale neobyčejně významnou roli v účasti na florbalu sehrává, zejména 
v počátcích, jeho „ afinita“ s ledním hokejem.. Hokejová „tradice“ tohoto velmi 
populárního sportu v Česku, vizuální, manipulační podobnost, vrozená hokejová 
dispozice manipulace s hokejkou a geneticky zakódovaná soutěživost. To vše 
umocňuje účast zájemců o novou hru. Vedle motorické afinity s hokejem včetně 
podoby pravidel, sehrává nikoliv nevýznamnou roli absence, resp. nepotřebnost 
obtížného bruslení. Ve prospěch florbalu tak hraje vše, jednoduchost, dynamika 
a plynulost hry, nižší vstupní nároky na dovednostní kompetence, prostorová 
(tělocvična) a finanční (výzbroj) dostupnost. Významným faktorem jsou dále 
jednoduchá a ve prospěch dynamiky hry postupně se upravující florbalová 
pravidla. K oblibě progresivně přispívá, v kontextu technizace, měnící se životní 
styl se zvýrazněním osobnosti a rozhodování jedince ve školním i mimoškolním 
prostředí. Především školy všech stupňů jsou startovním polem a dodavatelem 
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neustálou proměnlivostí herních situací, variabilitou podmínek a emoční 
nasyceností. Z hlediska potřeb je také zároveň aktivitou souběžně uspokojující 
potřeby nejen biologické, emocionální a prožitkové, ale i tolik žádoucí potřeby 
psychosociální (týmová hra).  
Parciální, ale neobyčejně významnou roli v účasti na florbalu sehrává, zejména 
v počátcích, jeho „ afinita“ s ledním hokejem.. Hokejová „tradice“ tohoto velmi 
populárního sportu v Česku, vizuální, manipulační podobnost, vrozená hokejová 
dispozice manipulace s hokejkou a geneticky zakódovaná soutěživost. To vše 
umocňuje účast zájemců o novou hru. Vedle motorické afinity s hokejem včetně 
podoby pravidel, sehrává nikoliv nevýznamnou roli absence, resp. nepotřebnost 
obtížného bruslení. Ve prospěch florbalu tak hraje vše, jednoduchost, dynamika 
a plynulost hry, nižší vstupní nároky na dovednostní kompetence, prostorová 
(tělocvična) a finanční (výzbroj) dostupnost. Významným faktorem jsou dále 
jednoduchá a ve prospěch dynamiky hry postupně se upravující florbalová 
pravidla. K oblibě progresivně přispívá, v kontextu technizace, měnící se životní 
styl se zvýrazněním osobnosti a rozhodování jedince ve školním i mimoškolním 
prostředí. Především školy všech stupňů jsou startovním polem a dodavatelem 
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potenciálních hráčů  organizovaného florbalu. Na školách z hlediska oblíbenosti 
florbal brzy po své propulzi zaujímá mezi žáky ( 13-15 let) aktuálně třetím místo 
v rámci sportovních aktivit, mezi žáky-chlapci stojí ihned za fotbalem.  
Vedle školního prostředí má  rozhodující podíl na zachycení, usměrnění 
florbalového boomu a jeho podpoře Česká florbalové unie (ČFbU). Toto 
občanské sdružení s povahou neziskové organizace zaujímá rychle od svého 
založení (r.1992) dominantní pozici z hlediska řízení, tvorby struktury, 
pořadatelství a organizace soutěží na všech úrovních. Podobně je tomu i v 
oblasti financování z veřejného i vlastního rozpočtu, k čemuž přispěl brzký 
vstup Unie do řad sportovních svazů ČSTV. K rozvoji florbalového hnutí 
přispívá Unie také zastřešením státní reprezentace ve všech věkových 
kategoriích. Účast státní reprezentace na vrcholných mezinárodních soutěžích a 
především aktuálně trvající úspěchy mezi nejlepšími (MS mužů, MS juniorů) 
tvoří další motivační impuls aktivizace zájemců. K tomu se významnou měrou 
připojuje opakované pořadatelství a organizace významných turnajů (MS 1998 
mužů v Praze). Zcela jedinečným přínosem propojenosti osvěty a podpory 
florbalu prostřednictvím médii je každoroční pořadatelství turnaje Czech Open 
(neoficiální mistrovství florbalových klubů). Neobyčejně silným činitelem 
podílejícím se prostřednictvím svých forem na trvalém zájmu o tuto sportovní 
aktivitu jsou v síle své působnosti média. Florbalu se v tištěných a vysílacích 
médiích zejména v televizi dostává stále většího prostoru (více na očích - více 
peněz). Zvyšující se vysílající prostor jde v přímé úměrnosti se sponzoringem, 
který jako standardní „pracovní nástroj“ v oblasti sportu významně přímo 
(finance) a nepřímo (veřejná informovanost) florbalu přispívá. 
 
METODIKA 
Textová retrospektiva  „expanze florbalu“ byla z metodologického hlediska 
realizována v postupnosti. Primární předpoklad, za účelem konkretizace 
problematiky, představoval pracovní kalkul. Obsahovou náplň  textu (situační 
podmínky georegionu) jsme poté realizovali prostřednictvím metody kvalitativní 
analýzy. Naopak interní rozvoj florbalu v regionu (genese, rozvoj, intenzita 
expanze) jsme zpřístupnili  dostupnými statistickými daty ČSTV (Ročenka) a  
ČFlU. Pro vzájemné srovnání vybraných sportovních her (členská základna) 
jsme použili metodu komparace. Evidentnost a průběh užitých dat včetně 
disparace indexů jsme v textu zvýraznili formou jednoduchých grafů.  
 
VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ  
V této časti přípěvku statisticky dokumentujeme reflexi výše uvedeného 
komplexu faktorů. Neobyčejně rychlý rozvoj florbalu v Česku sledujeme na 
grafu 1 vyjadřující vývoj členské základny ČFbU od jejího založení do roku 
2005 (Ročenka ČSTV). 
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Obrázek 1 

Vývoj členské základny ČFbU
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Z uvedených hodnot evidentně vyplývá, že členská základna vykazuje od 
počátku florbalového hnutí trvalý vzestup. Radikální progres pak sledujeme 
v hodnotách od roku 2000 s pokračováním do současnosti. Tento trvalý progres 
implementuje obrázek 2 dokumentující počet týmů přihlášených do mistrov-
ských soutěží (1992-2007).  
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Uvedené hodnoty vyjádřené tímto grafem vykazují na setrvalost stoupajícího 
trendu také v počtu týmů přihlašovaných do mistrovských soutěžích ČFbU. 
Z porovnání obou obrázků lze vysledovat kvantitativní paritu nárůstu těchto 
hodnot.  
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Z uvedených hodnot evidentně vyplývá, že členská základna vykazuje od 
počátku florbalového hnutí trvalý vzestup. Radikální progres pak sledujeme 
v hodnotách od roku 2000 s pokračováním do současnosti. Tento trvalý progres 
implementuje obrázek 2 dokumentující počet týmů přihlášených do mistrov-
ských soutěží (1992-2007).  
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Zajímavé srovnání přináší komparace florbalu s vybranými sálovými sporty 
v Česku  (basketbal házená, volejbal) vyjádřenou hodnotami vývoje členských 
základen v obrázku 3. 
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Z hodnot vzájemné komparace čtyřech sportovních her lze vyčíst značné 
diference. Zatímco  ostatní sporty vykazují spíše stagnaci členské základny, 
florbal potvrzuje evidentní vzestup. Od svého vzniku (r. 1992) sledujeme již v r. 
2001 přibližně stejný počet svých členů jako u házené, od roku 2004  se hodnoty 
pohybují v rovině basketbalu. Stoupající trend vykazuje florbal jak dokumentuje 
obrázek i v následném období.  
 
DISKUSE A ZÁVĚRY 
Florbal v Česku v krátké době své existence si vystavěl parciálně pevné 
postavení mezi historicky staršími sporty a frekventovanými sportovními hrami. 
Determinovat a taxativně pojmenovat příčiny tohoto vstupu mezi elitu 
oblíbených sportů však nelze jednoznačně. Důvodem je např. jejich časová 
diskrepance, radikálnost a vehemence působnosti, situační variabilita a situační 
prevalence. Z jejich výčtu lze usuzovat, že některé z vnitřních či vnějších 
faktorů, např. silná inklinace k lednímu hokeji, vhodné geopolitické klima a 
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sumace florbalu jsou těmi, proč florbal právě v tomto georegionu našel příznivý 
prostor své asimilace než tomu tak bylo v devadesátých letech v okolních 
 zemích  (Maďarsko, Polsko, Německo, Lotyšsko). Pokud  však v současnosti v 
Česku chceme, aby trvající zájem o florbal se nezpomalil, resp. nezastavil, 
představuje každý z  faktorů uvedených výše, jak samostatnou oblast 
výzkumného sledování, tak oblast odborného zájmu organizací a podpůrných 
týmů.  
 
LITERATURA 
BUKAČ, L. Intelekt, učení, dovednosti § koučování. Praha: Olympia 2005 
SKRUŽNÝ, Z. et al. Florbal. Praha:Grada  2005 
ZLATNÍK, D. et al. Florbal. Praha: ČOS 2001 
Ročenka ČSTV 1998 – 2005, Praha, Sportis 2005 
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www. floorball.org 
www.floorball.com 
                   
CAUSES OF FLOORBALL EXPANSION 
 

Jan Křiček - Faculty of Physical Education and Sport, Department of sport 
games, Prag, CR, 
 
SUMMARY 
During the short history, floorball gained the strong position among historically 
older sport games. The strong position of this team sport has been achieved due 
to the interest in it among young people, but also due to the performance status 
achieved. What was the cause of dramatic development of the sport ? In our 
article, we tried to give a response and explanation while highlighting some 
factors of the huge development of floorball in Czech Republic and other 
countries in middle and east Europe which went progressive social changes 
through (e.g. Poland, Hungary, Latvia). 
Expansion of floorbal in Czech Republic, mainly in population of youth, 
supported by incorporation of the Czech national team into the world elite group 
of the national floorball teams, was affected by the external and internal factors 
interrelated. These factors include  informational and geopolitical isolation, 
changes in life-style and needs, sponsoring and promotion in the media of sport 
on the one hand, and the characteristics of floorball and its similarity to ice 
hockey, on the other hand. However, it is very difficult to identify these factors 
by the precise way due to a different time of their occurence and acting. 
Therefore we only focus in intension, predispositons, potencial causes and 
situational factors coming out from social and economical life to explain an 
expansion of the sport game. 
 
Key words: floorball, sport game, boom, media 
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ANALÝZA PŘÍSTUPŮ K VÝUCE 
SPORTOVNÍCH HER NA ZÁKLADNÍ 

ŠKOLE 
 
Karel Hůlka, Dušan Tomajko - Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého 
v Olomouci, Česká republika 
 
Klíčová slova: vyučovací přístupy, sportovní hry, technický, taktický přístup 
 
ABSTRAKT  
Hlavním cílem výzkumu bylo na základě dotazníku zmapovat, které z přístupů 
k výuce sportovních her jsou nejvíce preferované na základních školách, jaké 
jsou cíle, obsah a struktura výuky sportovních her. Výzkumu se zúčastnilo 18 
učitelů základních škol s minimálně dvouletou praxí České republiky (Kroměříž, 
Hulín, Prostějov, Brno, Frýdlat, Bučovice). Každý učitel vyplnil 
nestandardizovaný dotazník o 16 ti otázkách. Při výuce sportovním hrám je 
v první vyučovací jednotce převaha nácviku herních činností, nad průpravnými 
hrami a utkáním. V poslední jednotce je tomu naopak. Z této disproporcionality 
usuzujeme na technický přístup v výuce sportovním hrám.  Za primární cíl pak 
učitelé považují kladný vztah k pohybové aktivitě a seznámení se sportovní hrou 
a jejími pravidly. Za hlavní hodnotící kritérium je považována úroveň herních 
činností jednotlivce a zájem žáků o výuku. Podle zvolené vyučovací strategie 
(od částí k celku), obsahu a struktury vyučování lze usuzovat na převážně 
technicky orientovaný přístup k výuce sportovních her. 
 
ÚVOD 
Cíle výuky tělesné výchovy vyjadřují úsilí zvýšit edukační hodnotu tohoto 
předmětu. S vývojem společnosti je třeba přizpůsobovat cíle vzdělávání jejím 
aktuálním potřebám. V současné době se čím dál více klade důraz na budování 
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uspořádání učebních podmínek a interakce mezi učitelem a žákem (Psotta, 
2001). Jedná se o nestrukturovaný přístup, taktické a integrované modely, 
technický přístup, alosterický přístup a v neposlední dynamický přístup.  
Za nejčastější u nás považujeme přístup technický. Jako opozitum jsou přístupy 
kognitivně orientované. Pro definici a jejich rozlišení uvádíme Tabulku 1 
(Griffin et al., 2005), která ukazuje rozdíly mezi nimi. 
 
Tabulka 1. Rozdíly mezi technickým (TP) a kognitivním přístupem (TGFU) 
 
 TP (behaviorální) TGFU (konstruktivistický) 

Proč se to učí (filosofická a historická perspektiva) 
kultura továrna/produktový syndrom zelená vesnice/ progresivní 

produkt 
kontext izolace, spjat 

s profesionálním sportem 
integrace myšlení, těla a 
společnosti 

trénink výkonnost pohybové vzdělání 
zkušenosti specializované integrace a komplexnost 

Co je učeno (kurikulum) 
záměr získat znalosti budování smyslu hry 
cíl definování toho, co umíme objevování toho, co nevíme a 

aplikace toho, co víme 
výsledek výkon přemýšlení a správné 

rozhodování 
herní rámec sezónní aktivity Klasifikace sportovních her 

Jak je učeno 
Instrukce orientovaná na učitele orientovaná na žáka 
strategie od části k celku celek – část - celek 
obsah založený na technice založený na návrhu řešení 
souvislosti Interakce učitel - žák multidimenzionální interakce 
role učitele přenos informací usnadňování řešení problému 
role žáka pasivní učení aktivní učení 
evaluace mistrovství dokázat pochopení hry 
 
 
CÍLE VÝZKUMU 
Hlavním cílem výzkumu bylo na základě dotazníku zmapovat, které z přístupů 
k výuce sportovních her jsou nejvíce preferované na základních školách, jaké 
jsou cíle, obsah a struktura výuky sportovních her.  

 
 

METODOLOGIE 
Výzkumu se zúčastnilo 18 učitelů základních škol s minimálně dvouletou praxí 
České republiky (Kroměříž, Hulín, Prostějov, Brno, Frýdlat, Bučovice). Každý 
učitel vyplnil nestandardizovaný dotazník o 16 ti otázkách, který je uveden 
v Příloze 1.  
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DÍLČÍ VÝSLEDKY VÝZKUMU 
Obsah a struktura výuky sportovních her 
Na otázku tázající se na obsah výuky sportovních her jsme dostali 11 platných 
odpovědí. U ostatních dotazníků kolonka nebyla vyplněna. Odpovědi byly 
rozčleněny do tří kategorií (Tabulka 2). Z Tabulky 2 vyplývá, že hlavní 
pozornost učitelů při výuce je kladena na nácvik individuálních činností 
jednotlivce a dále pak na pravidla a herní myšlení.  
 
Tabulka 2  Kategorie odpovědí na otázku číslo 8. 
 

kategorie Počet odpovědí 
Průpravné hry a utkání 20.00% 
Individuální činnosti jednotlivce 43.33% 
Pravidla příslušné sportovní hry 10.00% 
Fair play 6.67% 
Herní myšlení, taktika  20.00% 

 
 
Učitelé byli v dotazníku požádáni o vyplnění skladby vyučovacích hodin 
sportovních her. V Tabulce 3 je vyjádřeno průměrné zastoupení jednotlivých 
složek výuky sportovním hrám. Z ní plyne nevyváženost dovednostního 
tréninku a průpravné hry či utkání a v první až páté vyučovací jednotce. Tato 
disproporcionalita je typickým znakem technického přístupu, který se řídí 
předpokladem, že bez osvojených dovedností nelze hrát utkání. Pro TGFU je 
typická rovnoměrnost nácviku s ostatními složkami, což je nejpodstatnější 
zásada spirálovitého kurikula. Z toho tedy můžeme usuzovat, že z hlediska 
obsahu a struktury vyučovacích jednotek, převažuje u sledovaného vzorku spíše 
přístup technický.  
Ke stejným závěrům lze dojít i při analýze struktury vyučovacích jednotek 
(Tabulka 2), kde dominuje pozornost věnovaná individuálním činnostem 
jednotlivce. Nácvik tedy lze považovat za stěžejní část hodiny. Oproti tomu 
TGFU věnuje více didaktického času průpravným hrám, tedy získávání herních 
zkušeností. 

 
Tabulka 3  Složky vyučovacích jednotek  
  

Složky 1. VJ 5. VJ 
Nácvik a zdokonalování herních činností 48.8% 11.92% 
Nácvik a zdokonalení herních kombinací 11.92% 19.43% 
Utkání s plným počtem hráčů 13.84% 50.58% 
Průpravné hry 25.44% 18.07% 
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Cíle vyučování sportovním hrám a způsob hodnocení výsledků 
V otázce páté (Tabulka 4), jsme zjišťovali cíl (popř. cíle) výuky ve sportovních 
hrách a s nima související způsob hodnocení výuky. Osm ze 17 ti 
z dotazovaných uvádí jako hlavní cíl výuky sportovních her vybudování 
kladného vztahu k pohybové aktivitě. Zjištěné výsledky jsou překvapivé 
vzhledem k obsahu výuky. Domníváme se a také podle kognitivních přístupů, je 
hlavním motivačním prvkem ve výuce samotný akt soutěžení v podobě 
průpravné hry nebo utkání. Oproti tomu, drilování herních činností může působit 
spíše negativním směrem. 
Vytyčeným cílům výuky by měl odpovídat i způsob hodnocení. Z Tabulky 5 
plyne, že z více než 80% se učitelé soustředí na hodnocení úrovně 
individuálních činností jednotlivce, zapojení do výuky a snahy, kterou žáci 
projevují. Míra pozornosti individuálním činnostem koresponduje s obsahem i 
strukturou výuky, ovšem, v případě, že cílem je vybudování si kladného vztahu, 
myslíme si, že by neměl převládat nácvik nad průpravnými hrami a utkáním.  

 
Tabulka 4  Cíle výuky sportovních her 
 

Kategorie Zastoupení 
Seznámení s pravidly a SH 23.80% 
Zlepšit individuální herní výkon 14.29% 
Vztah ke sportu, longitudinální PA 33.33% 
Zábava a dobré klima ve třídě 14.29% 
Taktické (herní) myšlení 14.29% 

 
Tabulka 5  Způsob hodnocení žáků ve výuce sportovním hrám 
 

Kategorie Zastoupení 
Individuální činnosti 
jednotlivce 

40.34% 

Zapojení a snaha 42.66% 
Herní myšlení 11.38% 
Vztah ke sportu 5.62% 

 
Vyučovací přístup ve výuce sportovních her 
Do dotazníku byla zařazena otázka, která nabízela varianty strategií při výuce 
sportovních her. Varianta A prezentuje technický přístup, B je pak 
reprezentantem TGFU modelu a C dává možnost učitelům vyjádřit svůj vlastní 
postup. Z výsledků v Tabulce 4 plyne, že 73.68% učitelů ze vzorku zahajuje 
vyučování nácvikem herních činností jednotlivce, tedy strategie od částí k celku, 
a pouze 16.67% začíná hodinu průpravnou hrou s modifikovanými pravidly- o 
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celku k částem a k celku. I z toho lze opět konstatovat, že převážná většina 
učitelů využívá technický přístup.  
 
Tabulka 6  Postup při vyučování sportovním hrám (n= 18) 
 

Varianta A Varianta B Varianta C 
77.78% 16.67% 5.55% 

 
ZÁVĚRY 
Při výuce sportovním hrám je v první vyučovací jednotce převaha nácviku 
herních činností, nad průpravnými hrami a utkáním. V poslední jednotce je tomu 
naopak. Z této disproporcionality usuzujeme na technický přístup v výuce 
sportovním hrám.  
Za primární cíl pak učitelé považují kladný vztah k pohybové aktivitě (33.33%) 
a seznámení se sportovní hrou a jejími pravidly (23.80%). Za hlavní hodnotící 
kritérium je považována úroveň herních činností jednotlivce a zájem žáků o 
výuku.  
Podle zvolené vyučovací strategie (od částí k celku), obsahu a struktury 
vyučování lze usuzovat na převážně technicky orientovaný přístup k výuce 
sportovních her. 
 
REFERENČNÍ SEZNAM 
 

Griffin, L., L., & Butler, J., I. (2005). Teaching games for understanding : 
theory, research, and practice. Champaign, IL: Human Kinetics.  
Psotta, R. (2006). Efekty vyučování sportovních her – zkušenosti z výzkumu. In 
L. Čepička (Ed.), Hry 2006. Výzkum a aplikace. Plzeň: ZČU. 
Psotta, R., & Velenský, M. (2001). Vyučování sportovních her ve školní tělesné 
výchově. Česká kinantropologie, 5(1), 75-89. 
 
TEACHING GAMES APPROACH ANALYSIS ON ELEMENTARY 
SCHOOLS 
 
Karel Hůlka - Dušan Tomajko - Department of Sport, Faculty of Physical  cul-
ture 
 
SUMMARY 
The base goal of the thesis was to map sport game teaching approaches in ele-
mentary schools (main aims, content and structure).  18 teacher were partici-
pated to research and each teacher filled in a non standardized questionnaire. 
From results we presume technical approach is the most preferable. 
 
Keywords: teaching approaches, sport games, technical, tactical approach 
 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č.8 
 

 25

celku k částem a k celku. I z toho lze opět konstatovat, že převážná většina 
učitelů využívá technický přístup.  
 
Tabulka 6  Postup při vyučování sportovním hrám (n= 18) 
 

Varianta A Varianta B Varianta C 
77.78% 16.67% 5.55% 

 
ZÁVĚRY 
Při výuce sportovním hrám je v první vyučovací jednotce převaha nácviku 
herních činností, nad průpravnými hrami a utkáním. V poslední jednotce je tomu 
naopak. Z této disproporcionality usuzujeme na technický přístup v výuce 
sportovním hrám.  
Za primární cíl pak učitelé považují kladný vztah k pohybové aktivitě (33.33%) 
a seznámení se sportovní hrou a jejími pravidly (23.80%). Za hlavní hodnotící 
kritérium je považována úroveň herních činností jednotlivce a zájem žáků o 
výuku.  
Podle zvolené vyučovací strategie (od částí k celku), obsahu a struktury 
vyučování lze usuzovat na převážně technicky orientovaný přístup k výuce 
sportovních her. 
 
REFERENČNÍ SEZNAM 
 

Griffin, L., L., & Butler, J., I. (2005). Teaching games for understanding : 
theory, research, and practice. Champaign, IL: Human Kinetics.  
Psotta, R. (2006). Efekty vyučování sportovních her – zkušenosti z výzkumu. In 
L. Čepička (Ed.), Hry 2006. Výzkum a aplikace. Plzeň: ZČU. 
Psotta, R., & Velenský, M. (2001). Vyučování sportovních her ve školní tělesné 
výchově. Česká kinantropologie, 5(1), 75-89. 
 
TEACHING GAMES APPROACH ANALYSIS ON ELEMENTARY 
SCHOOLS 
 
Karel Hůlka - Dušan Tomajko - Department of Sport, Faculty of Physical  cul-
ture 
 
SUMMARY 
The base goal of the thesis was to map sport game teaching approaches in ele-
mentary schools (main aims, content and structure).  18 teacher were partici-
pated to research and each teacher filled in a non standardized questionnaire. 
From results we presume technical approach is the most preferable. 
 
Keywords: teaching approaches, sport games, technical, tactical approach 
 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č.8 
 

 25

celku k částem a k celku. I z toho lze opět konstatovat, že převážná většina 
učitelů využívá technický přístup.  
 
Tabulka 6  Postup při vyučování sportovním hrám (n= 18) 
 

Varianta A Varianta B Varianta C 
77.78% 16.67% 5.55% 

 
ZÁVĚRY 
Při výuce sportovním hrám je v první vyučovací jednotce převaha nácviku 
herních činností, nad průpravnými hrami a utkáním. V poslední jednotce je tomu 
naopak. Z této disproporcionality usuzujeme na technický přístup v výuce 
sportovním hrám.  
Za primární cíl pak učitelé považují kladný vztah k pohybové aktivitě (33.33%) 
a seznámení se sportovní hrou a jejími pravidly (23.80%). Za hlavní hodnotící 
kritérium je považována úroveň herních činností jednotlivce a zájem žáků o 
výuku.  
Podle zvolené vyučovací strategie (od částí k celku), obsahu a struktury 
vyučování lze usuzovat na převážně technicky orientovaný přístup k výuce 
sportovních her. 
 
REFERENČNÍ SEZNAM 
 

Griffin, L., L., & Butler, J., I. (2005). Teaching games for understanding : 
theory, research, and practice. Champaign, IL: Human Kinetics.  
Psotta, R. (2006). Efekty vyučování sportovních her – zkušenosti z výzkumu. In 
L. Čepička (Ed.), Hry 2006. Výzkum a aplikace. Plzeň: ZČU. 
Psotta, R., & Velenský, M. (2001). Vyučování sportovních her ve školní tělesné 
výchově. Česká kinantropologie, 5(1), 75-89. 
 
TEACHING GAMES APPROACH ANALYSIS ON ELEMENTARY 
SCHOOLS 
 
Karel Hůlka - Dušan Tomajko - Department of Sport, Faculty of Physical  cul-
ture 
 
SUMMARY 
The base goal of the thesis was to map sport game teaching approaches in ele-
mentary schools (main aims, content and structure).  18 teacher were partici-
pated to research and each teacher filled in a non standardized questionnaire. 
From results we presume technical approach is the most preferable. 
 
Keywords: teaching approaches, sport games, technical, tactical approach 
 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č.8 
 

 25

celku k částem a k celku. I z toho lze opět konstatovat, že převážná většina 
učitelů využívá technický přístup.  
 
Tabulka 6  Postup při vyučování sportovním hrám (n= 18) 
 

Varianta A Varianta B Varianta C 
77.78% 16.67% 5.55% 

 
ZÁVĚRY 
Při výuce sportovním hrám je v první vyučovací jednotce převaha nácviku 
herních činností, nad průpravnými hrami a utkáním. V poslední jednotce je tomu 
naopak. Z této disproporcionality usuzujeme na technický přístup v výuce 
sportovním hrám.  
Za primární cíl pak učitelé považují kladný vztah k pohybové aktivitě (33.33%) 
a seznámení se sportovní hrou a jejími pravidly (23.80%). Za hlavní hodnotící 
kritérium je považována úroveň herních činností jednotlivce a zájem žáků o 
výuku.  
Podle zvolené vyučovací strategie (od částí k celku), obsahu a struktury 
vyučování lze usuzovat na převážně technicky orientovaný přístup k výuce 
sportovních her. 
 
REFERENČNÍ SEZNAM 
 

Griffin, L., L., & Butler, J., I. (2005). Teaching games for understanding : 
theory, research, and practice. Champaign, IL: Human Kinetics.  
Psotta, R. (2006). Efekty vyučování sportovních her – zkušenosti z výzkumu. In 
L. Čepička (Ed.), Hry 2006. Výzkum a aplikace. Plzeň: ZČU. 
Psotta, R., & Velenský, M. (2001). Vyučování sportovních her ve školní tělesné 
výchově. Česká kinantropologie, 5(1), 75-89. 
 
TEACHING GAMES APPROACH ANALYSIS ON ELEMENTARY 
SCHOOLS 
 
Karel Hůlka - Dušan Tomajko - Department of Sport, Faculty of Physical  cul-
ture 
 
SUMMARY 
The base goal of the thesis was to map sport game teaching approaches in ele-
mentary schools (main aims, content and structure).  18 teacher were partici-
pated to research and each teacher filled in a non standardized questionnaire. 
From results we presume technical approach is the most preferable. 
 
Keywords: teaching approaches, sport games, technical, tactical approach 
 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č.8 
 

 26

 
Keywords: teaching approaches, sport games, technical, tactical approach 
Příloha 1. Použitý nestandardizovaný dotazník 
 
 
Město, ve kterém učíte:  ............................................... 
Aprobace:    ............................................... 
Pohlaví    ............................................... 
Pedagogická praxe:     .......... let 
Oblíbený sport:   ................................................ 
Sport, dříve (současně) prováděný:  ............................................... 
 
1. Jsou na Vaší škole sportovní hry (SH) populární? 
 
 
2. Z jakého důvodu? 
 
 
3. Co je cílem Vaší výuky sportovních her? 
 
 
4. Kolik hodin ročně se věnujete SH (stačí i přibližný odhad)? 
 
 
5. Proč učíte SH? 
 
 
6. Co je obsahem výuky SH? Jaké je její zaměření? 
 
 
7. Lze hrát SH nebo její modifikace bez osvojených herních činností 

jednotlivce? 
 
 
8. Lze integrovat do utkání i žáky, kteří jsou na vyšší nebo nižší úrovni než 

ostatní? 
 
 
9. Čím začínáte blok výuky vybrané sportovní hry (utkáním, nácvikem 

herních činností,...)? 
 
 
10. Co považujete za prioritní při výuce SH? 
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11. Podle čeho hodnotíte výuku SH (podle čeho udělujete známky – 

konkrétně prosím)? 
 
 
12.     Jakou strukturu vyučovacích jednotek sportovních her preferujete? 

 (zakroužkujte prosím zvolenou variantu) 
 Varianta A    Varianta B   Vatrianta C 
 

Dovednostní trénink – 
herní činnosti potřebné 
k udržení míče pod 
kontrolou 

Modifikované tkání Jiné....popište  

Dovednostní trénink - 
Kombinace výše 
naučeného s ostatními 
herními činnostmi. 

Herní trénink zaměřený na 
řešení taktických problémů 
vyplývajících z utkání 

 

Modifikované utkání 
(menší počet hráčů, 
upravená pravidla,...) 

Dovednostní trénink  

Utkání SH Modifikované tkání  
 
13.     Vyberte si libovolnou SH, libovolný ročník a zkuste procentuálně vyjádřit 

skladbu pěti vyučovacích jednotek SH tak jak je vyučujete Vy.  
 
SH:   .............................                třída:   .................................... 
 

Složky VJ 1. VJ 2. VJ 3. VJ 4. VJ 5.VJ
Nácvik herních činností jednotlivce % % % % %
Z toho: út. činnosti s míčem (např. driblink, 
přihrávky) 

% % % % %

Út. činnosti bez míče (uvolnění pro 
přihrávku) 

% % % % %

Obr. činnosti – spojené s obranou hráče s 
míčem 

% % % % %

Obr. činnosti – spojené s obranou hráče bez 
míčem 

% % % % %

Nácvik herních kombinací % % % % %
Utkání s plným počtem hráčů % % % % %
Průpravné hry (upravená pravidla 
normálního utkání, hra s menším počtem 
hráčů) 

% % % % %
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TECHNICKÉ INDIKÁTORY ODPALOVÁNÍ 
V SOFTBALLU 

 
Vladimír Süss -  Katedra sportovních her UK FTVS Praha, Česká republika 
 
Klíčová slova: softball, odpalování, technické indikátory 
 
 
 
ABSTRAKT 
Individuální herní výkon v softballu je multifaktorový jev, který je 
charakterizován dvěma naprosto rozdílnými skupinami faktorů. Jedná se o 
faktory, které ovlivňují výkony v herních obranných činnostech, spojených 
s ovládáním míče a rukavice a faktory, které ovlivňují výkony v herních 
činnostech útočných, spojených s ovládáním pálky a běhu po metách. Příspěvek 
ukazuje na příkladu odpalování v softballu výběr indikátorů techniky a nastíňuje 
jejich význam v řízení individuálního tréninku softballové hráčky. Mezi 
indikátory techniky na základě výsledku činnosti patří: Směr odpalu vzhledem 
k umístění nadhozu je indikátorem správného provedení švihu, počet odpalů a 
odvozené poměry, (pálkařský průměr (BA), poměr „dobře“ odpálených nadhozů 
(WHA), průměr dosažených met (SLG), úspěšnost zisku první mety (OBP)). 
Z biomechanických indikátorů v článku diskutujeme rytmus odpalu.  
 
ÚVOD 
Analýza herního výkonu v utkání znamená v podstatě systematickým 
pozorováním vytvořit platný a spolehlivý záznam, jehož záměrem může být 
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Podle našeho názoru, biomechanické a technické indikátory se vztahují k faktoru 
techniky a jejich dělení není ve stejné hierarchii (obr. 1). Biomechanické 
výkonové indikátory jsou často spojovány s výsledkem prostřednictvím 
hierarchických technických modelů, jejichž úrovně jsou spojeny čistými 
biomechanickými vztahy. Tyto vztahy jsou také v zavřených dovednostech 
podporovány matematickým modelováním. 
 

 
 

Obrázek 1   Struktura indikátorů techniky 
 

Individuální herní výkon v softballu je multifaktorový jev, který je 
charakterizován dvěma naprosto rozdílnými skupinami faktorů. Ty jsou dány 
diametrálně rozdílnou činností hráče v průběhu utkání. Jedná se o výkony v 
herních obranných činnostech, spojených s ovládáním míče a rukavice a o výkony 
v herních činnostech útočných, spojených s ovládáním pálky a běhu pometách. 
V našem příspěvku se budeme zabývat specifickým výkonem v odpalování. 
Na základě obecných faktorů sportovního výkonu (Dovalil, 2002) teorie IHV 
(Dobrý 1989; Süss, 2006) a názorů Hughese a Barletta (2002) rozdělujeme 
indikátory IHV na obecné (výsledkové), na indikátory techniky, odvozené od 
výsledku jednotlivé činnosti a indikátory biomechanické, dále na indikátory 
taktiky, indikátory somatické, kondiční a psychické.  
Odpal je základní útočná herní dovednost, která v podstatě určuje charakter utkání 
a všechny další herní činnosti v pálkovacích hrách. Jedná se o diskrétní otevřenou 
herní dovednost, jejíž výsledek je ovlivněn výrazně vnějšími podmínkami 
(nadhazovač soupeře) a podmínkami vnitřními (způsob provedení odpalu). Kromě 
správné techniky a je výsledek odpalu výrazně ovlivněn správným načasováním 
švihu pálkou,  kondičními předpoklady hráče a v neposlední řadě psychikou 
pálkaře. V běžné praxi se výkon pálkaře hodnotí pomocí obecných indikátorů, ze 
kterých nejfrekventovanější je tzv. „pálkařský průměr“, který je dán poměrem 
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odpalů ku všem startům na pálce. Dalšími indikátory bývají obvykle počet „strike 
outů“ a „met zdarma“. Tyto indikátory z jednoho utkání mají velmi malou 
vypovídající hodnotu o skutečných možnostech pálkaře a spíše mohou být použity 
ve smyslu dlouhodobého sledování výkonu pálkaře v průběhu celého závodního 
období. Dále mají význam pro určení „pořadí na pálce“, které se určuje před 
zahájením utkání. V běžné praxi se velmi málo využívají další indikátory výkonu 
pálkaře.   
 
CÍL PRÁCE 
Cílem příspěvku je ukázat na příkladu odpalování v softballu výběr indikátorů 
techniky a nastínit jejich význam v řízení individuálního tréninku softballové 
hráčky. 
 
Charakter příspěvku 
Jedná se o výběr z případových studií hráček 1.České softballové ligy na nichž 
ukážeme význam vybraných indikátorů taktiky pro řízení tréninku softballu.  
 
METODIKA PRÁCE 
Základní metodou pro stanovení indikátorů techniky na základě výsledku činnosti 
bylo řízené pozorování s pomocí kategoriálního systému (Süss, 2006). Význam 
jednotlivých sledovaných kategorií je vysvětlen v textu u popisu příslušného 
indikátoru.  Pro stanovení biomechanických indikátorů jsme použili kinematickou 
analýzu (2D) odpalu z videozáznamů pořizovaných v průběhu utkání a tréninku. 
Sledované odpaly byly natáčeny digitální videokamerou ze vzdálenosti 10m 
kolmo ke spojnici chodidel pálkařky. Analýza rytmu odpalu byla provedena 
pomocí software TEMA 3.1.  
 
VÝSLEDKY A DISKUSE 
 

Indikátory techniky na základě výsledku činnosti 
Směr odpalu vzhledem k umístění nadhozu je indikátorem správného provedení 
švihu.  
Pokud pálkařka odpálí nadhoz ve správném místě švihem vedeným od těla, pak 
výsledkem budou směry odpalu do pole, jak uvádíme na schématu 1. Nadhoz od 
těla by měl být odpálen do opačného pole, než je strana mety, na které pálkařka 
stojí. Nadhoz umístěný do středu mety by měl být odpálen do středu pole a 
nadhoz k pálkařce by měl být odpálen do souhlasného pole.  
 
Na obr. 2 je výsledek záznamu z utkání u ligové hráčky v ČR. Takto vedené 
záznamy pomohou pálkařce ke znalosti vlastní odpalovací zóny, a tím i k výběru 
nadhozu pro odpal v situacích, kdy nemusí odpalovat strike. To je za stavu 
nadhozů 0:0, 1:0, 2:0 nebo 3:0, kdy by měla odpalovat pouze nadhozy, o kterých 
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si je jista, že je odpálí tak, že získá první metu. Umístění nadhozů a odpalování za 
těchto stavů jsou také taktické indikátory výkonu pálkařky  v odpalu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obrázek 2  Umístění nadhozů a směr odpalu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 3  Kontrolní záznam umístění nadhozu v odpalovacích zónách a typu 

odpalu  
 
Jak naznačují výsledky studie odpalování v tréninku se zaměřením na směr 
odpalu (Süss a Matošková, 2005), je vhodné při tréninku odpalování zařazovat 
kontrolu úspěšnosti zaznamenáváním jednotlivých výsledků, a tím pomocí 
zpětných informací a vhodných korekcí upevňovat správné návyky. 
 
Počet odpalů a odvozené poměry 
Jak jsme zmínili v úvodu frekventovaným indikátorem výkonu pálkaře je počet 
úspěšných odpalů a z něj odvozený pálkařský průměr (Batting average - BA).  
Pálkařský průměr (BA) je poměr metových odpalů (H) k startům na pálce (AB) 
BA = H*1000 / AB  
Vyjadřuje se trojciferným celým číslem, je v rozsahu 000 až 1000. 
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Tento indikátor je zcela obecný a nemusí vypovídat o technice pálkaře, z důvodů, 
že do kategorie úspěšných odpalů mohou být zařazeny i odpaly, které nebyly 
provedeny správně, ale nebyly polaři chyceny například z důvodů momentálního 
postavení polařů v poli. Jako indikátor techniky na základě výsledku 
doporučujeme poměr „dobře“ odpálených nadhozů ku všem startům na pálce. Pro 
charakter odpalu jsme vytvořili grafickou posuzovací škálu (obr. 4), kterou jsme 
ověřili expertním hodnocením trenérů 1. ČSL. (Tvrz, 1997). Do kategorie „dobře“ 
odpálených nadhozů řadíme výsledek označený ve škále „a“ nebo „b“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obrázek 4 Grafická škála podle Tvrze (1997) 
 
 
Výsledek tedy nezávisí na tom, zda se jednalo o chycený nebo správný odpal. 
Rozdíly mezi sledovanými pálkařkami v průběhu závodního období byly poměrně 
velké, ale ukazuje se, že u úspěšnějších zkušených pálkařek činil rozdíl vyjádřený 
v procentech cca 20%. Naopak u mladých hráček byl tento rozdíl podstatně vyšší. 
I tento výsledek nám ukazuje, že pro hodnocení techniky odpalu je vhodnější 
používat indikátor, který sleduje počet „dobře“ odpálených nadhozů.  
Dalším sledovaným indikátorem na základě výsledku činnosti bývá průměr 
dosažených met (sluging average - SLG). Ten charakterizuje pálkařovu dovednost 
odpálit vícemetrové odpaly. Jedná se o podíl součtu vícemetových odpalů ku 
startům na pálce.  
Průměr dosažených met (SLG) je poměr počtu met dosažených odpalem k 
„čistým“ startům na pálce: (počet met dosažených odpalem (TB) získáme tak, že 
jednometový odpal počítáme za1 bod, dvoumetový za 2, trojmetový za 3, 
homerun za 4 a ostatní AB za nula bodů) 
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že do kategorie úspěšných odpalů mohou být zařazeny i odpaly, které nebyly 
provedeny správně, ale nebyly polaři chyceny například z důvodů momentálního 
postavení polařů v poli. Jako indikátor techniky na základě výsledku 
doporučujeme poměr „dobře“ odpálených nadhozů ku všem startům na pálce. Pro 
charakter odpalu jsme vytvořili grafickou posuzovací škálu (obr. 4), kterou jsme 
ověřili expertním hodnocením trenérů 1. ČSL. (Tvrz, 1997). Do kategorie „dobře“ 
odpálených nadhozů řadíme výsledek označený ve škále „a“ nebo „b“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obrázek 4 Grafická škála podle Tvrze (1997) 
 
 
Výsledek tedy nezávisí na tom, zda se jednalo o chycený nebo správný odpal. 
Rozdíly mezi sledovanými pálkařkami v průběhu závodního období byly poměrně 
velké, ale ukazuje se, že u úspěšnějších zkušených pálkařek činil rozdíl vyjádřený 
v procentech cca 20%. Naopak u mladých hráček byl tento rozdíl podstatně vyšší. 
I tento výsledek nám ukazuje, že pro hodnocení techniky odpalu je vhodnější 
používat indikátor, který sleduje počet „dobře“ odpálených nadhozů.  
Dalším sledovaným indikátorem na základě výsledku činnosti bývá průměr 
dosažených met (sluging average - SLG). Ten charakterizuje pálkařovu dovednost 
odpálit vícemetrové odpaly. Jedná se o podíl součtu vícemetových odpalů ku 
startům na pálce.  
Průměr dosažených met (SLG) je poměr počtu met dosažených odpalem k 
„čistým“ startům na pálce: (počet met dosažených odpalem (TB) získáme tak, že 
jednometový odpal počítáme za1 bod, dvoumetový za 2, trojmetový za 3, 
homerun za 4 a ostatní AB za nula bodů) 
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SLG = TB*1000 / AB  
tedy po úpravě SLG = (H + 2B + 3B*2 + HR*3)*1000/ AB  
 
Pro účely hodnocení výkonu i plánování taktiky v utkání se používá indikátor, 
který ukazuje úspěšnost zisku první mety (OBP). OBP je poměr počtu postupů na 
1. metu na metový odpal nebo metu zdarma (BB), nebo metu zdarma za zasažení 
nadhozem (HB) ku startům na pálce(AB) s vyloučením sebeobětovacích ulejvek 
(SH) a překážení chytače (E2int). 
OBP = (H + BB + HB) * 1000 / (AB + BB + HB – SH- E2int)  
Vyjadřuje se trojciferným celým číslem, je v rozsahu 000 až 1000. 
 
 
Tabulka 1 Ukázka indikátorů techniky na základě výsledku odpalu 
 

 
 
Tyto indikátory techniky odpalu jsou zároveň využívány trenéry pro určení 
taktiky v utkání. Hráč s nejvyšším poměrem zisku 1.mety je obvykle zařazován na 
první místo v pálkařském pořadí, hráči s vysokým SLG jsou zařazováni na 3 a 4 
místo aby byla využita jejich dovednost odpalovat vícemetrové odpaly.  
 
Biomechanické indikátory 
Pro hodnocení průběhu pohybu je potřeba vycházet z metod, které umožňují 
zvýšit reliabilitu pozorování. V posledních letech se pro hodnocení průběhu 
pohybu využívá principů kvalitativní analýzy pohybových dovedností (Süss, 
2006), ke kterým je nutné znát kritická místa v pohybu a jejich kinematický popis. 
Vlastní pozorování by mělo být založeno na systematické observační strategii 
(SOS). Její principy popisují například Knudson a Morrison (1997). 
Jedním z principů SOS je sledování celkového provedení z hlediska rytmu 
pohybu. Porušení rytmu provedení (vnitřní načasování jednotlivých segmentů 
těla) může ukazovat na možné chyby v provedení. Určitý rytmus pohybu je 
charakteristickým znakem pro konkrétní dovednosti (Schmidt, 1991; Magill, 
1992).  
 
Rytmus odpalu 
Rytmus odpalu je dán poměrem časových úseků jednotlivých fází pohybu, které 
jsou dány kritickými místy v odpalu (Süss, 2006). Předpokládáme, že rytmus 
odpalu bude stejný v průběhu utkání i v tréninku. Pro hodnocení rytmu odpalu 
jsme využili plošnou kinematickou analýzu, kde jsme hodnotili v průběhu 
jednoho týdne provedení odpalů v utkání a v průběhu dvou průpravných cvičení 
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v tréninku. Vybrali jsme průpravné cvičení odpalování ze stativu a ze zkráceného 
nadhozu (toss). Jednalo se o hráčky 1. ČSL. Výsledky studie ukázaly, že rytmus 
odpalu je individuální, ale u většiny (80%) hráček byly rozdíly v rytmu odpalu 
v průběhu utkání a při tréninku. Na obr. 5 ukazujeme rytmus odpalu hráčky, u 
které se rytmus odpalu v utkání a v tréninku neliší. Na obr. 6 ukazujeme rozdíly 
v rytmu odpalu u hráčky, která používá jinou strukturu průběhu odpalu v utkání a 
v tréninku. 
 

Pokud jsou zjištěny rozdíly v rytmu odpalu v utkání a v tréninku, měl by trenér 
využít tohoto poznatku při tréninku a cílenou snahou vyvolat žádanou změnu. 
 

 
 

Obrázek 5 Rytmus odpalu hráčky 1 
 

 
 

Obrázek 6 Rozdíly v rytmu odpalu u hráčky 2 
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ZÁVĚR 
V příspěvku jsme ukázali některé ze sledovaných indikátorů herního výkonu ve 
specifické dovednosti odpalování v softballu. Příspěvek nepodává vyčerpávající 
výčet indikátorů techniky, pouze ukazuje na možnosti jejich výběru a na jejich 
případné využití pro řízení tréninkového procesu. 
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TECHNICAL INDICATORS OF HITTING IN SOFTBALL 
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associated with bat control and base running.  
The aim of this article is to show some game performance indicators in specific 
skills in softball. We describe selected technical indicators of hitting (batting 
average -BA, slugging average – SLG, well hit average – WHA and 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č.8 
 

 35

 
ZÁVĚR 
V příspěvku jsme ukázali některé ze sledovaných indikátorů herního výkonu ve 
specifické dovednosti odpalování v softballu. Příspěvek nepodává vyčerpávající 
výčet indikátorů techniky, pouze ukazuje na možnosti jejich výběru a na jejich 
případné využití pro řízení tréninkového procesu. 
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biomechanical indicator – timing of hitting) and denote possibilities of their 
selection and permanent utilization for control of the training process. 
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ABSTRAKT 
Cílem studie bylo ověřit vzájemný vztah mezi výsledky testování pohybové 
výkonnosti hráčů házené a jejich herním výkonem. 
Testování pohybové výkonnosti bylo uskutečněno pomocí standardní testové 
baterie (ŠAFAŘÍKOVÁ a KOL., 2006) používané dlouhodobě v rámci 
házenkářského hnutí v ČR. Všichni sledovaní hráči byli  postupně testováni na 
jednom místě, použili stejné náčiní, k měření byla použita stejná technika 
(fotobuňky) obsluhovaná stejnými osobami atd. Výsledky testů byly 
zpracovávány centrálně podle jednotné metodiky.  K hodnocení herního výkonu 
byla použita jedna z variant metody kvantitativního hodnocení herního výkonu 
vyvinutá a popsaná TÁBORSKÝM (1989). K hledání vztahu mezi oběma 
faktory jsme použili výpočet korelačního koeficientu, jako kritérium jeho 
významnosti jsme zvolili obvykle používanou hladinu p = 0,05. 
Co se týče testování, nalezli jsme ve sledované skupině (n = 10) při tři hráče 
s výkony nadprůměrnými, pět hráčů s výkony průměrnými a dva hráče s výkony 
podprůměrnými vzhledem k používané bodové stupnici. Při srovnávání 
s hodnocením herního výkonu jsme zjistili, že vypočítaný korelační koeficient (r 
= 0,201) nedosahuje potřebné hodnoty a že tudíž u sledované skupiny nelze 
konstatovat přímou souvislost mezi úrovní pohybové výkonnosti a herním 
výkonem.  
 
ÚVOD 
Jedním z obecných znaků sportovních aktivit je snaha po dosažení maximálního 
(absolutně nebo relativně) výkonu. Herní výkon je specifickým případem 
sportovního výkonu ve sportovních hrách (TÁBORSKÝ, 1989). Lze jej kromě 
jiného definovat jako jev, který je tvořen všemi interakcemi hráče s jeho okolím 
v průběhu utkání (SŰSS, 2006). Podle potřeby rozlišujeme herní výkon 
jednotlivého hráče – individuální herní výkon (IHV) a herní výkon družstva – 
týmový herní výkon (THV). SŰSS ( 2006) definuje IHV jako systém 
jednotlivých výkonů ve všech herních dovednostech, realizovaných ve 
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specifických podmínkách utkání a jejich vzájemných vazeb a THV jako 
otevřený systém tvořený subsystémy IHV a jejich vzájemnými vztahy. Je na 
místě zdůraznit, že THV je podmíněn nejen kvalitou a kvantitou jednotlivých 
IHV, ale i úrovní (kvalitou) jejich vzájemných vztahů. 
Vyhodnocování úrovně herního výkonu je mimo jiné nezastupitelnou složkou 
kontroly účinnosti tréninkového procesu. Hodnocení herního výkonu v házené 
však s sebou přináší jisté problémy. Jedná se o výkon „mnohofaktorální“ 
(TÁBORSKÝ, 1989), jehož popis (má-li být prakticky použitelný) vyžaduje 
jisté zjednodušení. Je tedy třeba vybrat určité množství ukazatelů, které herní 
výkon charakterizují. Jejich sledování (pomocí různých metod pozorování a 
záznamu) poskytuje podklady nezbytné k hodnocení. Jeho principem většinou 
bývá sumarizace sledovaných kladných a záporných kritických případů spojená 
s jejich kvantifikací různými bodovými škálami (HIANIK, 2005). 
 K podání relativně uspokojivého herního výkonu je nezbytná řada 
psychobiologických předpokladů (dispozic, determinant). Ty členíme do tří 
kategorií (JANČÁLEK A KOL., 1989): bioenergetické, biomechanické a 
psychické. Skladba dílčích předpokladů je v házené velmi individuální a 
situačně vztažná, navíc předpoklady jsou do jisté míry zastupitelné a 
kompenzovatelné. Proto jsou pokusy o procentuální vyjádření podílu různých 
předpokladů na herním výkonu spekulativní a sporné (JANČÁLEK A KOL., 
1989). Aktuální úroveň předpokladů herního výkonu a charakter situačních 
vlivů (vnější podmínky) tak určují herní výkon hráče v konkrétním utkání. 
Zjišťování aktuální úrovně předpokladů herního výkonu je jedním z postupů, 
které umožňují trenérovi následnou smysluplnou manipulaci s tréninkovým 
zatížením. Problematické je však  množství a vzájemné vztahy jednotlivých 
předpokladů. Z praktických důvodů se proto většina trenérů omezuje jen na 
provádění motorických testů. Motorické testy (podle MĚKOTY a BLAHUŠE 
1983) poskytují informace o: 

- aktuálním stavu kondičních předpokladů 
- aktuálním stavu zvládnutí herních dovedností 
- aktuálním stavu trénovanosti 

Vzhledem k relativně jednoduché realizaci preferuje řada trenérů především 
první uvedenou skupinu testů. V ČR se k zjišťování pohybové výkonnosti hráčů 
dlouhodobě využívá standardní baterie testů doplněná normativy. V roce 2006 
proběhla její poslední inovace (ŠAFAŘÍKOVÁ a KOL., 2006).  
 
CÍL PRÁCE 
Cílem našeho šetření bylo zjistit u vybraného družstva dorostenců zda vůbec a 
případně do jaké míry se výsledky v testech pohybové výkonnosti odrážejí 
v herních výkonech jednotlivých hráčů. Vzhledem k množství předpokladů 
ovlivňujících herní výkon se domníváme, že výsledky testování pohybových 
schopností nemohou poskytnout komplexnější informaci o možnostech herního 
výkonu jednotlivých hráčů. 
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SLEDOVANÝ SOUBOR A METODY  
Sledovaný soubor tvořilo deset hráčů družstva mladších dorostenců HC Dukla 
Praha. Výběr byl dán dvěma skutečnostmi: 

1. účast v centrálním testování SCM  v únoru 2007  
2. účastí v nadpoloviční části (celkem n = 11 utkání, v úvahu připadalo 

minimum n = 6 utkání) mistrovských utkání jarní části dorostenecké ligy 
mladších dorostenců  

Ostatní hráči družstva (n = 7) buď nebyli členy SCM a nezúčastnili se proto 
centrálního testování nebo nenastupovali pravidelně v utkáních (ať už 
z administrativních či výkonnostních důvodů). Polovinu souboru (n = 5) tvořili 
hráči roč. narození 1990, zbytek hráči narození v r. 1991.  
Týden před zahájením jarní části dorostenecké ligy (DL) se hráči zúčastnili 
testování, při kterém absolvovali standardní baterii testů (ŠAFAŘÍKOVÁ a 
KOL., 2006). Průběh testování je standardizován, to znamená, všichni účastníci 
jsou postupně testováni na jednom místě, používají stejné náčiní, k měření je 
použita stejná technika (fotobuňky) obsluhovaná stejnými osobami atd. 
Výsledky testů jsou zpracovávány centrálně podle jednotné metodiky. Baterie 
sestává z následujících testů: 
běh 2 x 15m, driblink na 30 m, hod míčem (1kg) do dálky z místa, pětiskok, běh 
10 x 20 m, dvanáctiminutový běh. 
Vzhledem k požadovanému rozsahu příspěvku není možné uvést detailní popis 
provedení testů, případní zájemci najdou bližší informace v uvedené literatuře 
(ŠAFAŘÍKOVÁ a kol. 2006) případně na www.chf.cz/metodika. 
Ke sledování a hodnocení herního výkonu (HV) jsme použili jednu z variant 
metody kvantitativního hodnocení HV vyvinutou a popsanou TÁBORSKÝM 
(1989). U jednotlivých hráčů byly v průběhu utkání jarní části sezóny 
zaznamenávány výskyty úspěšné či neúspěšné realizace kritických případů 
ukazatelů HV. Ty byly posléze ohodnoceny stanoveným počtem bodů. Jejich 
sumarizací pak byl HV hráče v utkání vyjádřen pomocí jednoho čísla. Detailní 
popis postupu a bodové hodnoty přiřazované výskytu jednotlivých případů jsou 
obsahem uvedené literatury. Po skončení jarní části sezóny jsme tedy měli 
k dispozici údaj o průměrném počtu bodů, dosažených jednotlivými hráči 
v jejím průběhu.  
Protože jak výkony v motorických testech, tak herní výkon jsou bodově 
hodnoceny, mohli jsme k hledání vzájemných vztahů mezi výsledky využít 
korelačního koeficientu. Jako kritérium jeho významnosti jsme zvolili hladinu p 
= 0,05. Vzhledem k počtu stupňů volnosti (daných velikostí souboru) lze u 
sledovaného souboru předpokládat vztah mezi výsledky  při hodnotě 
korelačního koeficientu vyšší než r = 0,602. Pro případ nerovnoměrného 
rozložení četností je možno dle bodových zisků v obou oblastech sledování určit 
pořadí hráčů a pro srovnání využít koeficient pořadové korelace. 
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Ostatní hráči družstva (n = 7) buď nebyli členy SCM a nezúčastnili se proto 
centrálního testování nebo nenastupovali pravidelně v utkáních (ať už 
z administrativních či výkonnostních důvodů). Polovinu souboru (n = 5) tvořili 
hráči roč. narození 1990, zbytek hráči narození v r. 1991.  
Týden před zahájením jarní části dorostenecké ligy (DL) se hráči zúčastnili 
testování, při kterém absolvovali standardní baterii testů (ŠAFAŘÍKOVÁ a 
KOL., 2006). Průběh testování je standardizován, to znamená, všichni účastníci 
jsou postupně testováni na jednom místě, používají stejné náčiní, k měření je 
použita stejná technika (fotobuňky) obsluhovaná stejnými osobami atd. 
Výsledky testů jsou zpracovávány centrálně podle jednotné metodiky. Baterie 
sestává z následujících testů: 
běh 2 x 15m, driblink na 30 m, hod míčem (1kg) do dálky z místa, pětiskok, běh 
10 x 20 m, dvanáctiminutový běh. 
Vzhledem k požadovanému rozsahu příspěvku není možné uvést detailní popis 
provedení testů, případní zájemci najdou bližší informace v uvedené literatuře 
(ŠAFAŘÍKOVÁ a kol. 2006) případně na www.chf.cz/metodika. 
Ke sledování a hodnocení herního výkonu (HV) jsme použili jednu z variant 
metody kvantitativního hodnocení HV vyvinutou a popsanou TÁBORSKÝM 
(1989). U jednotlivých hráčů byly v průběhu utkání jarní části sezóny 
zaznamenávány výskyty úspěšné či neúspěšné realizace kritických případů 
ukazatelů HV. Ty byly posléze ohodnoceny stanoveným počtem bodů. Jejich 
sumarizací pak byl HV hráče v utkání vyjádřen pomocí jednoho čísla. Detailní 
popis postupu a bodové hodnoty přiřazované výskytu jednotlivých případů jsou 
obsahem uvedené literatury. Po skončení jarní části sezóny jsme tedy měli 
k dispozici údaj o průměrném počtu bodů, dosažených jednotlivými hráči 
v jejím průběhu.  
Protože jak výkony v motorických testech, tak herní výkon jsou bodově 
hodnoceny, mohli jsme k hledání vzájemných vztahů mezi výsledky využít 
korelačního koeficientu. Jako kritérium jeho významnosti jsme zvolili hladinu p 
= 0,05. Vzhledem k počtu stupňů volnosti (daných velikostí souboru) lze u 
sledovaného souboru předpokládat vztah mezi výsledky  při hodnotě 
korelačního koeficientu vyšší než r = 0,602. Pro případ nerovnoměrného 
rozložení četností je možno dle bodových zisků v obou oblastech sledování určit 
pořadí hráčů a pro srovnání využít koeficient pořadové korelace. 
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VÝSLEDKY A DISKUSE 
Součástí pokynů k výše uvedené testové baterii je i bodové hodnocení 
jednotlivých výkonů. V každém testu je možno získat maximálně 10 bodů, 
minimum je 0 bodů. Teoreticky je tedy maximální možný zisk v celé baterii 60 
bodů. Z tohoto pohledu mají výkony sledovaných hráčů v testech rozdílnou 
úroveň. Považujeme-li výkony v rozmezí 25 – 35 bodů za průměrné, nalézáme 
ve sledované skupině tři hráče s výkony nadprůměrnými (47,45, 37 bodů), pět 
hráčů s výkony průměrnými a dva hráče s výkon podprůměrnými (2 x 24 bodů). 
Pro úplnost podotýkáme, že u obou případů podprůměrných výkonů se jedná o 
hráče, kteří plní program SCM první sezónu a jejichž vstupní výsledky byly 
velmi slabé, tudíž nebylo možno počítat s vysokými bodovými zisky. Souhrnný 
přehled o výsledcích testování podává tabulka č. 1. 
 
Tab. 1  Výsledky testování 

Jméno 
/ test 2x15m body 

30m 
drib. body hod body 5skok body 10x20m body

12 
min. body suma průměr

P.B 5,56 6 4,70 3 24,3 3 12,05 3 41,80 4 3180 10 30 5,0
I.CH 5,46 8 4,17 10 27,0 4 14,35 8 39,03 10 2935 7 47 7,8
P.N. 5,66 5 4,59 5 28,6 5 12,55 4 41,71 5 2960 7 31 5,2
M.R. 5,58 6 4,66 4 29,4 6 12,05 3 40,72 7 2600 3 29 4,8
I.Š. 5,64 5 4,49 6 31,8 7 13,05 5 42,30 4 2750 5 32 5,3
M.S. 5,31 10 4,24 9 27,4 4 14,30 8 39,13 10 2690 4 45 7,5
J.T. 5,47 8 4,39 7 28,0 5 13,15 5 40,61 7 2765 5 37 6,2
J.Ti. 5,70 4 4,69 3 29,9 6 12,20 3 41,91 5 2520 3 24 4,0
J.U. 5,71 4 4,31 8 30,3 6 12,20 3 41,91 5 2500 2 28 4,6
J.V. 5,74 4 4,53 5 29,4 6 12,65 4 43,04 3 2470 2 24 4,0

 
Při hodnocení výsledků sledování herního výkonu je třeba vzít v úvahu několik 
objektivních faktů, které mohly ovlivnit průměrný počet  i celkovou sumu 
získaných bodů. Pouze dva ze sledovaných hráčů nastoupili ve všech 11 
utkáních, nejmenší počet odehraných utkání je sedm. Přitom úroveň 
jednotlivých soupeřů byla velmi odlišná. Neúčast v utkání se slabým soupeřem 
může být handicapem pro zisk bodů. Doba pobytu jednotlivých hráčů na hřišti 
v rámci utkání se lišila (z taktických i jiných důvodů). Nacvičovaná koncepce 
hry družstva vytváří prioritně pro některé hráčské funkce lepší podmínky pro 
zisk bodů. Souhrnný přehled o výsledcích sledování herního výkonu podává 
tabulka č. 2. 
 
K hledání souvislostí mezi výsledky v testování a herním výkonem jsme použili 
výpočet korelačního koeficientu mezi průměrným počtem bodů v testování a 
průměrným počtem bodů dosažených v utkání. Zjištěná hodnota r = 0,201 je 
nižší než námi stanovená hranice. Požadovanou hodnotu jsme nenalezli ani když 
jsme pro výpočet korelačního koeficientu použili celkové sumy bodů získané 
jednotlivými hráči (r = 0,130). Pokud použijeme pro srovnání pořadí 
jednotlivých hráčů podle výsledků v testech a pořadí v hodnocení herního 
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výkonu, dostaneme poněkud těsnější výsledek (r = 0,324), nicméně ani v tomto 
případě není dosažena požadovaná hodnota korelačního koeficientu. 
Tab. 2 Herní výkon v jarní části sezóny 2006/07 u vybraných hráčů 
 

Hráč       
/ utkání P.B. I.CH. P.N. G.P. M.R. I.Š. M.S. M.Š. J.T. J.Ti. J.Tr. J.U. J.V. 

U 1 -1,5 19 -1,5 X -3 -3,5 X X 12 7,5 -1 -5 34
U 2 14,5 9,5 X -2,5 X 6,5 1 2,5 7 11,5 37 4 17
U 3 14 X 9 15,5 X 11 X 12 26,5 -4 24,5 14,5 6,5
U 4 9 -2 -1,5 26,5 1,5 21,5 18 X 34,5 2 X 24,5 2,5
U 5 38,5 29 -3 -1,5 -2,5 30,5 -1,5 4 37 12 6,5 8,5 X
U 6 39,5 17,5 9,5 -1,5 -4,5 13 7 9 X 9,5 -0,5 1 23,5
U 7 25,5 28,5 -7 -2,5 0 42,5 4,5 11 X -5,5 3,5 X -7
U 8 8,5 14 X -4 15 37 42 10,5 30 7,5 19 X 36
U 9 X 12,5 X 20,5 1,5 38,5 28,5 9 36 32 7 0 39,5

U 10 X 9,5 X 5,5 8 7 -1,5 16 7,5 -16 3 3,5 8,5
U 11 59,5 X 10,5 5,5 X 26,5 X 31,5 X 20,5 35,5 21,5 28,5

průměr 23,10 15,28 2,29 6,15 2,00 20,95 12,25 11,72 23,81 7,00 13,45 8,06 18,90
sm. Odch. 18,30 9,17 6,63 10,38 6,09 14,51 14,89 7,96 12,09 12,40 13,77 9,52 15,04
suma bodů 148 137,5 16,0 61,5 16,0 230,5 98,0 105,5 190,5 77,0 134,5 72,5 189,0

 

 
ZÁVĚR 
Jsme si vědomi, že vzhledem k malému rozsahu sledovaného souboru není 
možno formulovat obecnější závěry. Přesto se ale u dané skupiny dá 
konstatovat, že se potvrdil očekávaný výsledek, totiž že izolované výsledky 
testování pohybových schopností nemohou trenérovi poskytnout komplexnější 
informaci o možnostech herního výkonu jednotlivých hráčů či družstva. Je nutné 
doplnit je o další pokud možno objektivní údaje o úrovni dalších předpokladů, 
což je složitější z hlediska technického i organizačního. Na druhu stranu je 
testování pohybové výkonnosti jednou z mála možností získání objektivních 
informací a trenér, který se dokáže vypořádat s výše popsaným problémem, jej 
může využívat ku prospěchu věci. 
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THE PREDISPOSITIONS OF PLAYING PERFORMANCE IN HAND-
BALL AND THEIR ASSERTION IN THE GAME 
 
Martin Tůma - Department of sports games, Faculty of Physical Education and  
Sport, Charles University in Prague  
 
SUMMARY 
Aim of study: to verify the relationship between the tests of condition by the 
young handballplayers and their playing performance 
Mathods: The stadard battery of tests was used for the evaluation of the level of 
motoric abilities. We used for the observation and evaluation of playing per-
formance a Method of quantitative evaluation of playing performance 
(TÁBORSKÝ 1989). We used the corellation coefficient for the comparison. 
Results: It doesn´t exist the tight relationship between the level of motoric abili-
ties and playing performance 
 
Keywords: playing performance, predispositions of playing performance, tests 
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POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ HRÁČOV           
ĽADOVÉHO HOKEJA VEKOVEJ             

KATEGÓRIE MLADŠÍ ŽIACI 
 
Andrej Výboh - Katedra hier, FTVŠ UK Bratislava     
 
Kľúčové slová:  ľadový hokej, pohybová výkonnosť, mladší žiaci, testová ba-

téria Eurofit. 
 
 
ABSTRAKT 
V našej publikácii monitorujeme pohybovú výkonnosť hráčov ľadového hokeja 
vekovej kategórie mladších žiakov (rok narodenia 1994 – 1995) vo vybratých 
centrách talentovanej mládeže na Slovensku prostredníctvom batérie Eurofit-
testov. V jednotlivých testovaných disciplínach sledujeme kvalitatívnu úroveň 
jednotlivých pohybových schopností štandardizovanými testami mimo ľadu. 
Dosiahnuté výsledky vyhodnocujeme matematicko-štatistickými metódami v 
jednotlivých testovaných súboroch a porovnávame ich medzi sebou. 

 
ROZBOR PROBLEMATIKY 
Sledovanie pohybovej výkonnosti hráčov sa realizuje vo vekových kategóriách 
starší žiaci a dorast. Motívom realizácie testov všeobecnej pohybovej výkon-
nosti bolo zmonitorovať úroveň pohybovej výkonnosti aj v kategórii mladších 
žiakov, nakoľko konfrontácia výsledkov na medzinárodnej úrovni zaostáva za 
očakávaním. Sledovaním pohybovej výkonnosti hráčov chceme taktiež sledo-
vať úroveň pohybovej výkonnosti hráčov v jednotlivých hokejových centrách 
mládeže na Slovensku. 
 
CIEĽ 
Cieľom nášho príspevku je zmonitorovať úroveň pohybových schopností hrá-
čov vekovej kategórie mladších žiakov s dátumom narodenia v roku 1994 a 
1995. Nakoľko dominantnou pohybovou schopnosťou tohto športového odvet-
via sú rýchlostno-silové schopnosti, orientujeme sa na ich testovanie u tejto ve-
kovej kategórie. 
 
ÚLOHY PRÁCE 
Vykonať testy pohybovej výkonnosti hráčov ľadového hokeja vo vekovej kate-
górie mladší žiaci ročníka narodenia 1994, 1995 prostredníctvom vybraných 
testov Eurofitu a vyhodnotiť ich.  
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očakávaním. Sledovaním pohybovej výkonnosti hráčov chceme taktiež sledo-
vať úroveň pohybovej výkonnosti hráčov v jednotlivých hokejových centrách 
mládeže na Slovensku. 
 
CIEĽ 
Cieľom nášho príspevku je zmonitorovať úroveň pohybových schopností hrá-
čov vekovej kategórie mladších žiakov s dátumom narodenia v roku 1994 a 
1995. Nakoľko dominantnou pohybovou schopnosťou tohto športového odvet-
via sú rýchlostno-silové schopnosti, orientujeme sa na ich testovanie u tejto ve-
kovej kategórie. 
 
ÚLOHY PRÁCE 
Vykonať testy pohybovej výkonnosti hráčov ľadového hokeja vo vekovej kate-
górie mladší žiaci ročníka narodenia 1994, 1995 prostredníctvom vybraných 
testov Eurofitu a vyhodnotiť ich.  
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METODIKA PRÁCE 
V našej práci sme použili vybrané testové disciplíny z testovej Batérie Eurofitu 
(R. Moravec, T. Kampmiller, J. Sedláček a kol. 1996) v behu na 50 metrov, 
skoku do diaľky z miesta, ľah-sd,  hod plnou loptou 2 kg a výdrž v zhybe.  
 
1. Beh na 50 metrov 
Faktor: Rýchlosť lokomócie dolných končatín 
Popis testu: Štart vo dvojiciach z polovysokého alebo nízkeho štartu na akus-
tický signál. 
Pokyny pre testovanú osobu:. Test sa vykonáva dvakrát a započítava sa lepší 
výsledok. 
 

2. Skok do diaľky z miesta  
Faktor: Výbušná sila dolných končatín 
Popis testu: Skok do diaľky z miesta, odraz znožmo. 
Hodnotenie: Započítava sa lepší z dvoch pokusov. Výsledky sa uvádzajú 
s presnosťou na 1cm.  
 

3. Ľah – sed  
Faktor: Dynamická a vytrvalostná sila brušného, bedrovo-stehenného svalstva. 
Popis testu: Správne vykonať maximálny počet cyklov (jeden cyklus je pre-
chod z ľahu do sedu a späť do ľahu za 30 sekúnd). 
Hodnotenie: Zaznamenáva sa počet správne vykonaných cyklov (cvikov) za 
30 sekúnd. 
 

4. Výdrž v zhybe  
Faktor: Statická, vytrvalostná sila svalstva horných končatín 
Popis testu: Udržanie polohy v zhybe podhmatom na hrazde čo najdlhšie 
Hodnotenie: Meria sa čas výdrže v zhybe s presnosťou na desatinu sekundy. 
 

5. Hod plnou 2kg loptou 
Faktor: Dynamická sila svalstva horných končatín a trupu 
Popis testu: Stoj mierne rozkročný, obojručný úchop lopty, zákon, hod. 
Hodnotenie: Meria sa vzdialenosť zaokrúhlené na celé centimetre 
 
VÝSLEDKY PRÁCE 
Vo výsledkovej časti sme sa zamerali na vyhodnotenie jednotlivých súborov z 
pohľadu výkonnosti v jednotlivých testových disciplínach. Súbor tvorili hráči 
vekovej kategórie mladší žiaci ročníka narodenia 1994 a 1995. Výkony hráčov 
sme vyhodnotili v štatistických charakteristikách a porovnali ich medzi sebou. 
Jednotlivé testové batérie sú vyhodnotené v tabuľkách jedna až päť. uvádzame 
v obrázku č. 1. 
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Tab. 1  Test v behu na 50 metrov    
V testovaných súboroch priemerná hodnota 
výsledkov tvorí 9,21 sekundy, minimálna hod-
nota je 8,9 sekundy (Senica), maximálna hod-
nota 9,6 sekundy (Prešov). Rozdiel priemer-
ných hodnôt je 0,7 sekundy. Uvedené priemer-
né hodnoty jednotlivých testovaných súborov 
uvádzame v obrázku č. 1. 
 
Obr. 1 Výsledky v behu na 50 metrov 
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Tab. 2 Výsledky testu v skoku do diaľky 

V testovaných súboroch priemerná hodnota 
výsledkov tvorí 169,88 centimetrov, minimálna 
hodnota je 156,27 centimetrov (Michalovce), 
maximálna hodnota 177,00 centimetrov (Nové 
Zámky). Rozdiel priemerných hodnôt je 20,7 
centimetra. Uvedené priemerné hodnoty jed-
notlivých testovaných súborov uvádzame v ob-
rázku č. 2. 
 

Obr. 2  Graf výsledkov teste v skoku do diaľky 
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s 10,53
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Zámky). Rozdiel priemerných hodnôt je 20,7 
centimetra. Uvedené priemerné hodnoty jed-
notlivých testovaných súborov uvádzame v ob-
rázku č. 2. 
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Tab. 1  Test v behu na 50 metrov    
V testovaných súboroch priemerná hodnota 
výsledkov tvorí 9,21 sekundy, minimálna hod-
nota je 8,9 sekundy (Senica), maximálna hod-
nota 9,6 sekundy (Prešov). Rozdiel priemer-
ných hodnôt je 0,7 sekundy. Uvedené priemer-
né hodnoty jednotlivých testovaných súborov 
uvádzame v obrázku č. 1. 
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Tab. 3  Výsledky testu v hode plnou loptou 
 
V testovaných súboroch priemerná hodnota 
výsledkov tvorí 169,88 centimetrov, mini-
málna hodnota je 156,27 centimetrov (Micha-
lovce), maximálna hodnota 177,00 centimet-
rov (Nové Zámky). Rozdiel priemerných 
hodnôt je 20,7 centimetra. Uvedené priemer-
né hodnoty jednotlivých testovaných súborov 
uvádzame v obrázku č. 3. 
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Tab. 4  Výsledky testu v ľah-sede 

V testovaných súboroch priemerná hodnota vý-
sledkov tvorí 26,3 opakovaní, minimálna hod-
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hodnota 31,3 opakovaní (Nové Zámky). Roz-
diel priemerných hodnôt je 9,8 opakovaní. U-
vedené priemerné hodnoty jednotlivých testo-
vaných súborov uvádzame v obrázku č. 4. 
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Tab. 5  Výsledky testu vo výdrži v zhybe 
V testovaných súboroch priemerná hodnota vý-
sledkov tvorí 41,03 sekundy, minimálna hodno-
ta je 21,80 sekundy (Michalovce), maximálna 
hodnota 62,67 sekundy (Martin). Rozdiel prie-
merných hodnôt je 0,7 sekundy. Uvedené prie-
merné hodnoty jednotlivých testovaných súbo-
rov uvádzame v obrázku č. 5. 
 
Obr. 5  Graf výsledkov teste výdrži v zhybe 
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Tab. 6  Sumárny prehľad výsledkov v jednotlivých testovaných súborov  
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p.č. ukazovatele ( cm ) ( kg ) ( s ) ( cm ) ( m ) 
( počet 

) ( s ) 
1 Bratislava 154,0 44,1 9,6 167,5 5,2 31,2 30,8 
2 Michalovce 156,7 45,3 8,9 156,3 5,8 22,4 21,8 
3 Prešov 147,2 41,8 9,6 169,9 5,1 26,3 58,3 
4 Žilina 155,8 46,4 9,1 174,5 5,9 25,4 38,6 

5 
Lipt. Miku-
láš 150,4 40,9 9,1 169,4 5,0 26,3 45,8 

6 
Nové Zám-
ky 148,0 41,3 9,2 177,0 5,4 31,3 32,8 

7 Prieviza 157,2 46,6 9,1 169,9 5,2 23,9 26,3 
8 Poprad 148,0 42,1 9,5 171,2 5,1 26,7 59,6 
9 Senica 154,6 45,4 8,9 172,4 5,6 27,7 33,6 
10 Martin 146,0 37,7 9,0 170,8 5,5 21,5 62,7 

Súbor

vý
dr

ž 
v 

zh
yb

e

ukazovatele ( s )
Bratislava 30,8
Michalovce 21,8
Prešov 58,3
Žilina 38,6
Lipt. Mikuláš 45,8
Nové Zámky 32,8
Prieviza 26,3
Poprad 59,6
Senica 33,6
Martin 62,7
x 41,03
min 21,80
max 62,67
s 20,45
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4 Žilina 155,8 46,4 9,1 174,5 5,9 25,4 38,6 

5 
Lipt. Miku-
láš 150,4 40,9 9,1 169,4 5,0 26,3 45,8 

6 
Nové Zám-
ky 148,0 41,3 9,2 177,0 5,4 31,3 32,8 

7 Prieviza 157,2 46,6 9,1 169,9 5,2 23,9 26,3 
8 Poprad 148,0 42,1 9,5 171,2 5,1 26,7 59,6 
9 Senica 154,6 45,4 8,9 172,4 5,6 27,7 33,6 
10 Martin 146,0 37,7 9,0 170,8 5,5 21,5 62,7 

Súbor

vý
dr

ž 
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zh
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e
ukazovatele ( s )
Bratislava 30,8
Michalovce 21,8
Prešov 58,3
Žilina 38,6
Lipt. Mikuláš 45,8
Nové Zámky 32,8
Prieviza 26,3
Poprad 59,6
Senica 33,6
Martin 62,7
x 41,03
min 21,80
max 62,67
s 20,45
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Tab. 5  Výsledky testu vo výdrži v zhybe 
V testovaných súboroch priemerná hodnota vý-
sledkov tvorí 41,03 sekundy, minimálna hodno-
ta je 21,80 sekundy (Michalovce), maximálna 
hodnota 62,67 sekundy (Martin). Rozdiel prie-
merných hodnôt je 0,7 sekundy. Uvedené prie-
merné hodnoty jednotlivých testovaných súbo-
rov uvádzame v obrázku č. 5. 
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Na záver uvádzame sumárnu tabuľku č.6, v ktorej uvádzame sumárny prehľad 
výsledkov priemerných hodnôt v jednotlivých testovaných súboroch, kde sle-
dujeme najlepšie dosiahnuté výsledky v jednotlivých disciplínach. 
V stĺpci telesná výška a telesná hmotnosť sme zaznamenali najvyššie hodnoty v 
súbore Prievidza. Najlepšie výsledky v behu na 50 metrov dosiahli v súbore 
Senica (8,9 sekundy), v skoku do diaľky dominoval súbor z Nových Zámkov 
(177 cm), v hode plnou loptou dosiahol najlepší výsledok súbor zo Žiliny (5,9 
m), v ľah-sede počtom 31,3 opakovaní dominoval opäť súbor z Nových Zám-
kov a vo výdrži v zhybe dosiahol najlepší výsledok súbor z Martina (62,7 se-
kundy). Dosiahnuté výsledky uvádzame v grafickej podobe v obrázku č. 6. 
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ZÁVER 
Cieľom nášho príspevku bolo zmonitorovať úroveň pohybových schopností 
hráčov ľadového hokeja vekovej kategórie mladších žiakov s dátumom naro-
denia v roku 1994 a 1995. Zamerali sme sa na rýchlostno-silové schopnosti 
monitorované prostredníctvom vybraných testových disciplín Eurofit-tetu. Vy-
hodnocovali sme výkony dosiahnuté v testovaných disciplínach a porovnali 
sme výsledky dosiahnuté v jednotlivých súboroch. Na základe matematicko-
štatistickej analýzy, ktorú sme použili pri vyhodnotení výsledkov môžeme 
skonštatovať, že výsledky v testovaných súboroch sú vyrovnané a nie je súbor s 
výraznou dominanciu výsledkov v sledovaných tréningových centrách mláde-
že. 
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KINETIC EFFECIENCY PLAYER ICE HOCKEY AGE CATEGORY 
YOUNGER SCHOOLCHILDREN 
 
Andrej Výboh -  Department of Games, Faculty of Physical Education and 
Sport, Comenius University in Bratislava 
 
SUMMARY 
In ours work monitor move performance-awn player category junior school-
boy (year birth1994 - 1995) through  excellens Fittesting at selection hockey 
centre in Slovakia. On basis mathematical-statistic analyses, which we are use 
near interpretation results we can state, that results in testing files they are 
equal and isn't file by your leave expressive dominating results in following 
training centre youth. 
 

Key words: ice-hockey, kinetic effeciency, lid category younger schoolchild-
dren, testing battery Eurofit. 
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VÝŠKA VÝSKOKU PRI BASKETBALOVEJ 
STREĽBE 

 
 

Peter Mačura - Katedra hier, FTVŠ UK Bratislava 
Erika Zemková - Katedra športovej kinantropológie, FTVŠ UK Bratislava 
 
Kľúčové slová: basketbal, výskok, streľba vo výskoku 
  
ABSTRAKT 
Výška výskoku pri streľbe vo výskoku často rozhodne o úspešnosti streľbe hlav-
ne pri aktívnom odpore brániaceho hráča. Preto zámerom práce bolo prispieť 
k poznaniu výšky výskoku pri basketbalovej streľbe vo výskoku a jej odrazo-
vých charakteristík doby odrazu a letu. U deviatich basketbalistoch sme pomo-
cou výskokového ergometra zistili výšku výskoku pri basketbalovej streľbe vo 
výskoku (x=36,04 ± 9,08 cm). Výška výskoku v každom odmeranom prípade 
skúmaného basketbalistu nebola vyvolaná najkratšou dobou kontaktu 
s podložkou pri odraze. V budúcnosti odporúčame porovnať výšku výskoku pri 
streľbe z výskoku s maximálnou výškou výskoku nestrieľajúcich basketbalistov. 
 
ÚVOD 
V basketbale je odraz a výška výskoku predpokladom efektívneho vykonania na-
sledujúcich herných činností. Výskok a jeho výška je dôležitá pri doskakovaní 
v obrane a v útoku (Argaj-Argajová 1989), pri smečovaní lopty do obruče, pri 
streľbe jednou rukou sponad hlavy vo výskoku. 
Odraz pred streľbou vo výskoku v basketbalovom zápase možno vykonať 
z miesta, po výkroku, po rozbehu, jednorazovo alebo opakovane, z jednej alebo z 
dvoch nôh. 
Z tohto hľadiska je preto dôležité priblížiť testovanie odrazovej výbušnosti dol-
ných končatín okolnostiam aké sa vyskytujú pri vlastnej športovej disciplíne 
(Zemková, Hamar, 2004). Môže ísť aj o výskok pri streľbe na kôš vykonaný po 
predchádzajúcom vedení lopty, na ktorý sme sa zamerali v prieskume. 
Iným problémom je hľadanie odpovede na otázku ako v basketbale trénovať 
rozvoj odrazovej výbušnosti (Hannam–Jeremiah–Hall 1988, Šafránek 1988, Ši-
monek 1994, Horička 2005a, 2005b, Mačura-Chmelár 2006), resp. aké sú normy 
výšky výskoku basketbalistov obidvoch pohlaví, rôzneho veku a výkonnosti 
(Dobrý-Tomajko-Čegan 2001, Argaj et al. 2003, Mačura 2005). 
 
CIEĽ PRÁCE 
Zámerom práce bolo prispieť k poznaniu výšky výskoku pri basketbalovej streľ-
be vo výskoku a jej odrazových charakteristík doby odrazu a letu. 
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dvoch nôh. 
Z tohto hľadiska je preto dôležité priblížiť testovanie odrazovej výbušnosti dol-
ných končatín okolnostiam aké sa vyskytujú pri vlastnej športovej disciplíne 
(Zemková, Hamar, 2004). Môže ísť aj o výskok pri streľbe na kôš vykonaný po 
predchádzajúcom vedení lopty, na ktorý sme sa zamerali v prieskume. 
Iným problémom je hľadanie odpovede na otázku ako v basketbale trénovať 
rozvoj odrazovej výbušnosti (Hannam–Jeremiah–Hall 1988, Šafránek 1988, Ši-
monek 1994, Horička 2005a, 2005b, Mačura-Chmelár 2006), resp. aké sú normy 
výšky výskoku basketbalistov obidvoch pohlaví, rôzneho veku a výkonnosti 
(Dobrý-Tomajko-Čegan 2001, Argaj et al. 2003, Mačura 2005). 
 
CIEĽ PRÁCE 
Zámerom práce bolo prispieť k poznaniu výšky výskoku pri basketbalovej streľ-
be vo výskoku a jej odrazových charakteristík doby odrazu a letu. 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č.8 
 

 50

VÝŠKA VÝSKOKU PRI BASKETBALOVEJ 
STREĽBE 

 
 

Peter Mačura - Katedra hier, FTVŠ UK Bratislava 
Erika Zemková - Katedra športovej kinantropológie, FTVŠ UK Bratislava 
 
Kľúčové slová: basketbal, výskok, streľba vo výskoku 
  
ABSTRAKT 
Výška výskoku pri streľbe vo výskoku často rozhodne o úspešnosti streľbe hlav-
ne pri aktívnom odpore brániaceho hráča. Preto zámerom práce bolo prispieť 
k poznaniu výšky výskoku pri basketbalovej streľbe vo výskoku a jej odrazo-
vých charakteristík doby odrazu a letu. U deviatich basketbalistoch sme pomo-
cou výskokového ergometra zistili výšku výskoku pri basketbalovej streľbe vo 
výskoku (x=36,04 ± 9,08 cm). Výška výskoku v každom odmeranom prípade 
skúmaného basketbalistu nebola vyvolaná najkratšou dobou kontaktu 
s podložkou pri odraze. V budúcnosti odporúčame porovnať výšku výskoku pri 
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ÚLOHY PRÁCE 
Vychádzajúc z cieľa práce bolo potrebné meraním zistiť odrazovú charakteristi-
ky doby kontaktu s podložkou a dĺžku letu, z ktorej sme vypočítali výšku výsko-
ku. 
 
METODIKA 
Skúmaný súbor pozostával z 9 basketbalistov Fakulty telesnej výchovy a športu 
Univerzity Komenského v Bratislave (2 rozohrávači, 5 krídiel a 2 centri) vo veku 
21,7 roku±5,44 mesiaca, telesnej výšky 190,33±5,55 cm a hmotnosti 
89,11±13,85 kg. 
Ich úlohou bolo po približne po 5-6 metrov dlhom vedení lopty vystreliť vo vý-
skoku po odraze znožmo z výskokového ergometra. 
Hráči sa pritom snažili o čo najvyšší výskok s cieľom presnej streľby na kôš. 
Ako výberové hodnotiace kritérium sa používal strelecký pokus s najvyšším vý-
skokom. Strelecká úspešnosť sa nebrala do úvahy. 
Na posudzovanie odrazovej výbušnosti dolných končatín testovaných osôb bol 
použitý výskokový ergometer. Ide o zariadenie, ktoré pozostáva z odrazovej 
platne napojenej prostredníctvom interfejsu na počítač. S presnosťou na tisícinu 
sekundy meria trvanie letových a oporných fáz, z ktorých sa vypočítala výška 
výskoku (Hamar 1991, Zemková-Hamar 2004). 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Výsledky ukázali (Tabuľka 1), že basketbalisti dosiahli pri streľbe vo výskoku 
jednou rukou sponad hlavy po odraze z dvoch nôh priemerne výšku výskoku 
36,04 ± 9,08 cm. 
Hodnoty výška výskoku rozohrávačov sú vyššie ako u ostatných hráčov 
s výnimkou hráča PD, ktorý jediný bol hráčom najvyššej basketbalovej súťaže 
a reprezentant Slovenskej republiky. 
Vzťah výšky výskoku k dobe letu je z fyzikálneho hľadiska samozrejmý 
a z neho sa vychádzalo.  
Zistili sme však slabý vzťah medzi výškou výskoku a dobou kontaktu s podlož-
kou pri odraze. Nie v každom z meraných prípadov najvyššej výške výskoku 
predchádzala najkratšia doba kontaktu s podložkou. Najvyššiemu výskoku skú-
maného basketbalového hráča predchádzala v piatich prípadoch z deviatich naj-
kratšia doba kontaktu s podložkou pri odraze (Príloha ). 
Vyplýva z toho, že pri basketbalovej streľbe vo výskoku jednou rukou sponad 
hlavy po odraze obojnož je výška výskoku podmienená multifaktoriálne 
a v ostatných štyroch prípadoch bola zapríčinená inými faktormi medzi, ktoré 
môžeme zaradiť schopnosť sumácie pohybu podmienenú ako koordinačnými tak 
aj silovými schopnosťami, resp. biologickými vlastnosťami hlavne svalového a 
nervového systému basketbalového hráča. 
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Tabuľka 1 Charakteristiky výskoku pri streľbe na kôš vo výskoku basketbalistov 
 

Hráči Hráčska  
funkcia 

Doba kontaktu 
s podložkou 

(s) 

Doba letu
(s) 

Výška výskoku 
(cm) 

ChP R 0,329 0,595 43,4 
PM R 0,341 0,581 41,4 
VF K 0,316 0,565 39,1 
ŠL K 0,377 0,525 33,8 
ŠT K 0,356 0,461 26,1 
VT K 0,431 0,488 29,2 
PD K 0,284 0,661 53,6 
PF C 0,399 0,500 30,7 
BM C 0,446 0,470 27,1 

 x 
sd 

0,364 
±0,054 

0,538 
±0,067 

36,04 
±9,08 

 
Legenda: R – rozohrávač, K – krídlo, C - center 
 
ZÁVER 
Výška výskoku pri basketbalovej streľbe bude v centre pozornosti bádateľov aj 
v budúcnosti. V modernom basketbale súčasnosti sa okrem streľby trestných 
hodov strieľa výlučne vo výskoku. Preto je potrebné sa v ďalších šetreniach za-
merať na predpokladaný úbytok výšky výskoku pri streľbe vo výskoku 
v porovnaní s maximálnou výškou výskoku.  
Zistenia nášho výskumu môžu byť podnetom tvorby aktuálne platných noriem 
výšky výskoku pri streľbe vo výskoku. Je treba si uvedomiť, že kým nebola po-
užitá časovo pomerne nenáročná metodika zisťovania výšky výskoku s použitím 
výskokového ergometra výška výskoku zisťovala pracným vyhodnocovaním 
filmových záznamov. 
Je zrejmé, že platnosť porovnávania podľa hráčskych funkcií stúpne zvýšením 
počtu skúmaných basketbalistov v jednotlivých skupinách. 
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Doba kontaktu 
s podložkou 

(s) 

Doba letu
(s) 

Výška výskoku 
(cm) 

ChP R 0,329 0,595 43,4 
PM R 0,341 0,581 41,4 
VF K 0,316 0,565 39,1 
ŠL K 0,377 0,525 33,8 
ŠT K 0,356 0,461 26,1 
VT K 0,431 0,488 29,2 
PD K 0,284 0,661 53,6 
PF C 0,399 0,500 30,7 
BM C 0,446 0,470 27,1 

 x 
sd 

0,364 
±0,054 

0,538 
±0,067 

36,04 
±9,08 

 
Legenda: R – rozohrávač, K – krídlo, C - center 
 
ZÁVER 
Výška výskoku pri basketbalovej streľbe bude v centre pozornosti bádateľov aj 
v budúcnosti. V modernom basketbale súčasnosti sa okrem streľby trestných 
hodov strieľa výlučne vo výskoku. Preto je potrebné sa v ďalších šetreniach za-
merať na predpokladaný úbytok výšky výskoku pri streľbe vo výskoku 
v porovnaní s maximálnou výškou výskoku.  
Zistenia nášho výskumu môžu byť podnetom tvorby aktuálne platných noriem 
výšky výskoku pri streľbe vo výskoku. Je treba si uvedomiť, že kým nebola po-
užitá časovo pomerne nenáročná metodika zisťovania výšky výskoku s použitím 
výskokového ergometra výška výskoku zisťovala pracným vyhodnocovaním 
filmových záznamov. 
Je zrejmé, že platnosť porovnávania podľa hráčskych funkcií stúpne zvýšením 
počtu skúmaných basketbalistov v jednotlivých skupinách. 
 
LITERATÚRA 
 

1. Argaj, G. et al: Učebné osnovy športovej prípravy v basketbale pre špor-
tové triedy základných škôl a osemročné športové gymnáziá. Ministerstvo 
školstva Slovenskej republiky. 2003. 64 s.    ISBN 80-88992-52-4 

2. Argaj, G.-Argajová, J. Nácvik a zdokonaľovanie doskakovania mladých 
basketbalistov. Tréner, 33, 1989, č. 8, s. 457-459. 

3. Dobrý, L.-Tomajko, D.-Čegan, P.: Osnovy basketbalu pro sportovní třídy 
základních a středních škol. Praha, Česká basketbalová federace, 2001. 26 
s. 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č.8 
 

 52

Tabuľka 1 Charakteristiky výskoku pri streľbe na kôš vo výskoku basketbalistov 
 

Hráči Hráčska  
funkcia 

Doba kontaktu 
s podložkou 

(s) 

Doba letu
(s) 

Výška výskoku 
(cm) 

ChP R 0,329 0,595 43,4 
PM R 0,341 0,581 41,4 
VF K 0,316 0,565 39,1 
ŠL K 0,377 0,525 33,8 
ŠT K 0,356 0,461 26,1 
VT K 0,431 0,488 29,2 
PD K 0,284 0,661 53,6 
PF C 0,399 0,500 30,7 
BM C 0,446 0,470 27,1 

 x 
sd 

0,364 
±0,054 

0,538 
±0,067 

36,04 
±9,08 

 
Legenda: R – rozohrávač, K – krídlo, C - center 
 
ZÁVER 
Výška výskoku pri basketbalovej streľbe bude v centre pozornosti bádateľov aj 
v budúcnosti. V modernom basketbale súčasnosti sa okrem streľby trestných 
hodov strieľa výlučne vo výskoku. Preto je potrebné sa v ďalších šetreniach za-
merať na predpokladaný úbytok výšky výskoku pri streľbe vo výskoku 
v porovnaní s maximálnou výškou výskoku.  
Zistenia nášho výskumu môžu byť podnetom tvorby aktuálne platných noriem 
výšky výskoku pri streľbe vo výskoku. Je treba si uvedomiť, že kým nebola po-
užitá časovo pomerne nenáročná metodika zisťovania výšky výskoku s použitím 
výskokového ergometra výška výskoku zisťovala pracným vyhodnocovaním 
filmových záznamov. 
Je zrejmé, že platnosť porovnávania podľa hráčskych funkcií stúpne zvýšením 
počtu skúmaných basketbalistov v jednotlivých skupinách. 
 
LITERATÚRA 
 

1. Argaj, G. et al: Učebné osnovy športovej prípravy v basketbale pre špor-
tové triedy základných škôl a osemročné športové gymnáziá. Ministerstvo 
školstva Slovenskej republiky. 2003. 64 s.    ISBN 80-88992-52-4 

2. Argaj, G.-Argajová, J. Nácvik a zdokonaľovanie doskakovania mladých 
basketbalistov. Tréner, 33, 1989, č. 8, s. 457-459. 

3. Dobrý, L.-Tomajko, D.-Čegan, P.: Osnovy basketbalu pro sportovní třídy 
základních a středních škol. Praha, Česká basketbalová federace, 2001. 26 
s. 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č.8 
 

 52

Tabuľka 1 Charakteristiky výskoku pri streľbe na kôš vo výskoku basketbalistov 
 

Hráči Hráčska  
funkcia 

Doba kontaktu 
s podložkou 

(s) 

Doba letu
(s) 

Výška výskoku 
(cm) 

ChP R 0,329 0,595 43,4 
PM R 0,341 0,581 41,4 
VF K 0,316 0,565 39,1 
ŠL K 0,377 0,525 33,8 
ŠT K 0,356 0,461 26,1 
VT K 0,431 0,488 29,2 
PD K 0,284 0,661 53,6 
PF C 0,399 0,500 30,7 
BM C 0,446 0,470 27,1 

 x 
sd 

0,364 
±0,054 

0,538 
±0,067 

36,04 
±9,08 

 
Legenda: R – rozohrávač, K – krídlo, C - center 
 
ZÁVER 
Výška výskoku pri basketbalovej streľbe bude v centre pozornosti bádateľov aj 
v budúcnosti. V modernom basketbale súčasnosti sa okrem streľby trestných 
hodov strieľa výlučne vo výskoku. Preto je potrebné sa v ďalších šetreniach za-
merať na predpokladaný úbytok výšky výskoku pri streľbe vo výskoku 
v porovnaní s maximálnou výškou výskoku.  
Zistenia nášho výskumu môžu byť podnetom tvorby aktuálne platných noriem 
výšky výskoku pri streľbe vo výskoku. Je treba si uvedomiť, že kým nebola po-
užitá časovo pomerne nenáročná metodika zisťovania výšky výskoku s použitím 
výskokového ergometra výška výskoku zisťovala pracným vyhodnocovaním 
filmových záznamov. 
Je zrejmé, že platnosť porovnávania podľa hráčskych funkcií stúpne zvýšením 
počtu skúmaných basketbalistov v jednotlivých skupinách. 
 
LITERATÚRA 
 

1. Argaj, G. et al: Učebné osnovy športovej prípravy v basketbale pre špor-
tové triedy základných škôl a osemročné športové gymnáziá. Ministerstvo 
školstva Slovenskej republiky. 2003. 64 s.    ISBN 80-88992-52-4 

2. Argaj, G.-Argajová, J. Nácvik a zdokonaľovanie doskakovania mladých 
basketbalistov. Tréner, 33, 1989, č. 8, s. 457-459. 

3. Dobrý, L.-Tomajko, D.-Čegan, P.: Osnovy basketbalu pro sportovní třídy 
základních a středních škol. Praha, Česká basketbalová federace, 2001. 26 
s. 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č.8 
 

 53

4. Hamar, D.: Výskokový ergometer – princíp a možnosti uplatnenia v 
diagnostike trénovanosti a tréningovej praxi. Príspevok z pracovného 
seminára „Diagnostika a rozvoj odrazových schopností“. Osterreich: 
Tréningové stredisko Salzburg-Riff. 1991. 

5. Hannam, S. – Jeremiah, M. – Hall, G.: The Jump Training Programme. 
Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 59, 1988, č. 8, (Oc-
tober), s. 76-79. 

6. Horička, P.: Plyometrické cvičenia ako prostriedok rozvoja odrazovej vý-
bušnosti v basketbale. Basketbalový tréner, 2005, č. 4 (marec), s. 37-47. 

7. Horička, P.: Vplyv plyometrických cvičení na zmeny odrazovej výbuš-
nosti v basketbale počas prípravného obdobia. In: Sborník příspěvkú me-
zinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. Ostrava, KTV PF OU 
2005. s. 225-231.      ISBN 80-7368-041-6 

8. 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. 

9. Mačura, P. – Chmelár, P.: Individuálny program rozvoja odrazových 
schopností mladého basketbalistu. Zborník vedeckých prác Katedry hier 
FTVŠ UK v Bratislave č. 5. Bratislava, Občianske združenie Športové hry 
a Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave 
2006,. s. 19-24. 

10. Šafránek, I.: Trénink odrazových schopností. Zpravodaj Výboru Basket-
balového svazu ÚV ČSTV č. 52. 1988. s. 66-70. 

11. Šimonek, J.: Rozvoj odrazovej výbušnosti basketbalistov. In: Mačura, P. 
et al.: Teória a didaktika zvoleného športu basketbal. Vysokoškolské 
skriptá. Univerzita Komenského. 1994. s. 64-69.     ISBN 80-223-0501-4 

12. Zemková, E.-Hamar, D.: Výskokový ergometer v diagnostike odrazových 
schopností dolných končatín. Bratislava, Oddelenie telovýchovného le-
kárstva Ústavu vied o športe, Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzi-
ty Komenského 2004. 46. s.       ISBN 80-89197-11-6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č.8 
 

 53

4. Hamar, D.: Výskokový ergometer – princíp a možnosti uplatnenia v 
diagnostike trénovanosti a tréningovej praxi. Príspevok z pracovného 
seminára „Diagnostika a rozvoj odrazových schopností“. Osterreich: 
Tréningové stredisko Salzburg-Riff. 1991. 

5. Hannam, S. – Jeremiah, M. – Hall, G.: The Jump Training Programme. 
Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 59, 1988, č. 8, (Oc-
tober), s. 76-79. 

6. Horička, P.: Plyometrické cvičenia ako prostriedok rozvoja odrazovej vý-
bušnosti v basketbale. Basketbalový tréner, 2005, č. 4 (marec), s. 37-47. 

7. Horička, P.: Vplyv plyometrických cvičení na zmeny odrazovej výbuš-
nosti v basketbale počas prípravného obdobia. In: Sborník příspěvkú me-
zinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. Ostrava, KTV PF OU 
2005. s. 225-231.      ISBN 80-7368-041-6 

8. 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. 

9. Mačura, P. – Chmelár, P.: Individuálny program rozvoja odrazových 
schopností mladého basketbalistu. Zborník vedeckých prác Katedry hier 
FTVŠ UK v Bratislave č. 5. Bratislava, Občianske združenie Športové hry 
a Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave 
2006,. s. 19-24. 

10. Šafránek, I.: Trénink odrazových schopností. Zpravodaj Výboru Basket-
balového svazu ÚV ČSTV č. 52. 1988. s. 66-70. 

11. Šimonek, J.: Rozvoj odrazovej výbušnosti basketbalistov. In: Mačura, P. 
et al.: Teória a didaktika zvoleného športu basketbal. Vysokoškolské 
skriptá. Univerzita Komenského. 1994. s. 64-69.     ISBN 80-223-0501-4 

12. Zemková, E.-Hamar, D.: Výskokový ergometer v diagnostike odrazových 
schopností dolných končatín. Bratislava, Oddelenie telovýchovného le-
kárstva Ústavu vied o športe, Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzi-
ty Komenského 2004. 46. s.       ISBN 80-89197-11-6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č.8 
 

 53

4. Hamar, D.: Výskokový ergometer – princíp a možnosti uplatnenia v 
diagnostike trénovanosti a tréningovej praxi. Príspevok z pracovného 
seminára „Diagnostika a rozvoj odrazových schopností“. Osterreich: 
Tréningové stredisko Salzburg-Riff. 1991. 

5. Hannam, S. – Jeremiah, M. – Hall, G.: The Jump Training Programme. 
Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 59, 1988, č. 8, (Oc-
tober), s. 76-79. 

6. Horička, P.: Plyometrické cvičenia ako prostriedok rozvoja odrazovej vý-
bušnosti v basketbale. Basketbalový tréner, 2005, č. 4 (marec), s. 37-47. 

7. Horička, P.: Vplyv plyometrických cvičení na zmeny odrazovej výbuš-
nosti v basketbale počas prípravného obdobia. In: Sborník příspěvkú me-
zinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. Ostrava, KTV PF OU 
2005. s. 225-231.      ISBN 80-7368-041-6 

8. 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. 

9. Mačura, P. – Chmelár, P.: Individuálny program rozvoja odrazových 
schopností mladého basketbalistu. Zborník vedeckých prác Katedry hier 
FTVŠ UK v Bratislave č. 5. Bratislava, Občianske združenie Športové hry 
a Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave 
2006,. s. 19-24. 

10. Šafránek, I.: Trénink odrazových schopností. Zpravodaj Výboru Basket-
balového svazu ÚV ČSTV č. 52. 1988. s. 66-70. 

11. Šimonek, J.: Rozvoj odrazovej výbušnosti basketbalistov. In: Mačura, P. 
et al.: Teória a didaktika zvoleného športu basketbal. Vysokoškolské 
skriptá. Univerzita Komenského. 1994. s. 64-69.     ISBN 80-223-0501-4 

12. Zemková, E.-Hamar, D.: Výskokový ergometer v diagnostike odrazových 
schopností dolných končatín. Bratislava, Oddelenie telovýchovného le-
kárstva Ústavu vied o športe, Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzi-
ty Komenského 2004. 46. s.       ISBN 80-89197-11-6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č.8 
 

 53

4. Hamar, D.: Výskokový ergometer – princíp a možnosti uplatnenia v 
diagnostike trénovanosti a tréningovej praxi. Príspevok z pracovného 
seminára „Diagnostika a rozvoj odrazových schopností“. Osterreich: 
Tréningové stredisko Salzburg-Riff. 1991. 

5. Hannam, S. – Jeremiah, M. – Hall, G.: The Jump Training Programme. 
Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 59, 1988, č. 8, (Oc-
tober), s. 76-79. 

6. Horička, P.: Plyometrické cvičenia ako prostriedok rozvoja odrazovej vý-
bušnosti v basketbale. Basketbalový tréner, 2005, č. 4 (marec), s. 37-47. 

7. Horička, P.: Vplyv plyometrických cvičení na zmeny odrazovej výbuš-
nosti v basketbale počas prípravného obdobia. In: Sborník příspěvkú me-
zinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. Ostrava, KTV PF OU 
2005. s. 225-231.      ISBN 80-7368-041-6 

8. 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. 

9. Mačura, P. – Chmelár, P.: Individuálny program rozvoja odrazových 
schopností mladého basketbalistu. Zborník vedeckých prác Katedry hier 
FTVŠ UK v Bratislave č. 5. Bratislava, Občianske združenie Športové hry 
a Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave 
2006,. s. 19-24. 

10. Šafránek, I.: Trénink odrazových schopností. Zpravodaj Výboru Basket-
balového svazu ÚV ČSTV č. 52. 1988. s. 66-70. 

11. Šimonek, J.: Rozvoj odrazovej výbušnosti basketbalistov. In: Mačura, P. 
et al.: Teória a didaktika zvoleného športu basketbal. Vysokoškolské 
skriptá. Univerzita Komenského. 1994. s. 64-69.     ISBN 80-223-0501-4 

12. Zemková, E.-Hamar, D.: Výskokový ergometer v diagnostike odrazových 
schopností dolných končatín. Bratislava, Oddelenie telovýchovného le-
kárstva Ústavu vied o športe, Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzi-
ty Komenského 2004. 46. s.       ISBN 80-89197-11-6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č.8 
 

 54

JUMP HEIGHT WHILE SHOOTING IN BASKETBALL 
 
Peter Mačura - Department of Games, Faculty of Physical Education and 
Sport, Comenius University in Bratislava 
Erika Zemková - Department of Sport Kinanthropology, Faculty of Physical 
Education and Sport, Comenius University in Bratislava 
 
SUMMARY  
Jump height while shooting often determines shooting efficiency mainly upon 
active resistance of a defending player. That is why this work is aimed to con-
tribute to the knowledge of the jump height while shooting in basketball, its 
take-off characteristics as the take-off time and flight time. Jump height while 
shooting was measured by means of jumping ergometer in nine basketball play-
ers (x=36,04 ± 9,08 cm). Jump height was not induced by the time of contact 
upon take-off while shooting. We recommend in the future to compare the jump 
height while shooting with the maximum jump height of not shooting basketball 
players. 
 
Key words: basketball, jump, jump shooting 
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Príloha: Korelácia doby kontaktu s podložkou s výškou výskoku pri basket-
balovej streľbe jednou rukou sponad hlavy po odraze obojnož 

 
 

 
Hráč

Doba kontaktu 
s podložkou 

(s) 

Výška výskoku
(cm) 

 
Korelácia 

ChP 0,341 43,4  
 0,368 41,0  
 0,329 38,6 - 
PM 0,341 40,1 - 
 0,370 40,8  
 0,374 41,4  
VF 0,352 39,1  
 0,325 38,3  
 0,316 38,9 - 
ŠL 0,416 31,1  
 0,404 31,5  
 0,377 33,8 + 
ŠT 0,403 25,1  
 0,356 26,1 + 
 0,368 25,6  
VT 0,474 22,5  
 0,443 26,3  
 0,431 29,2 + 
PD 0,313 48,2  
 0,284 47,4 - 
 0,294 53,6  
PF 0,496 22,4  
 0,418 27,3  
 0,399 30,7 + 
BM 0,477 22,6  
 0,489 26,5  
 0,446 27,1 + 
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ABSTRAKT 
Trestné hody a ich úspešnosť sa podieľajú na víťazstve družstva v zápase. Na 
skupine 16 basketbalových družstiev (190 hráčok) zúčastnených na Majstrov-
stvách sveta žien U 19 sme overovali, či víťazné družstvá majú vyššiu úspešnosť 
streľby trestných hodov ako porazené. Pomocou celkového rozdielu skóre 
a počtu strelených trestných hodov sme zredukovali počet analyzovaných zápa-
sov na 23. Zistili sme, že presne v polovici zápasov mali porazené družstvá vyš-
šiu úspešnosť streľby ako víťazné. Poukazuje to na multifaktorálnosť podmie-
nenosti športového výkonu v basketbale a nahraditeľnosť jednotlivých faktorov. 
V záveroch odporúčame overiť naše zistenia na iných skupinách basketbalistov 
podľa veku, pohlavia a výkonnosti. 
 
VSTUP DO PROBLEMATIKY 
V priebehu basketbalových zápasov sa v herných štatistikách zaznamenáva vý-
skyt herných činností a prípadne ich úspešnosť. Príkladom je štatistika 
(http://www.slovakia2007.fiba.com/pages/eng/fe/07/fiba/u19wom/stat/p/openNo
deIDs/4536/selNodeID/4536/fe_stat_playLead.html 03.09.2007) najlepších 
strelkýň na vybranom podujatí FIBA. Zaznamenávajú sa údaje o streľbe z pod 
koša, streľbe z poľa (za 2 body a za 3 body zvlášť) a v trestných hodoch (počet 
pokusov a počet úspešných pokusov), počet doskočených lôpt v útoku a v obra-
ne, počet asistencií, osobných chýb, stratených a získaných lôpt, blokovaných 
lôpt pri streľbe súpera. Z nich sa vypočítajú počty strelieb z poľa za 2 a 3 body 
spolu, percentuálna úspešnosť streľby, počet doskočených lôpt spolu a počet bo-
dov. všetky tieto údaje sa evidujú a vypočítavajú pre každého hráča a pre celé 
družstvo. Údaje sa spracúvajú a vyhodnocujú pre potreby družstiev, hráčov, sú-
ťaží alebo médií. 
S cieľom zistiť, ktoré zaznamenávané premenné (herné činnosti a z nich vypočí-
tané koeficienty a poradia družstiev v jednotlivých herných činnostiach) najlep-
šie predpovedajú víťazstvo v NBA zápasoch Onwuegbuzie (2006) spracoval 
predmetné údaje z herných štatistík.  
Z výsledkov práce vyplynulo, že percento víťazstiev najviac určovalo poradie 
družstva v streľbe z poľa, ktoré tri krát viac vysvetľovalo percentuálnu úspeš-
nosť družstva v sezóne 1997-1998 ako poradie streľby súpera za tri body. Uve-
dené sa netýkalo iba hráčov základnej zostavy, ale aj striedajúcich náhradníkov.  
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Zvýšenie percentuálnej úspešnosti streľby z poľa o 1 % podnietilo zvýšenie ví-
ťazstiev družstva o 7,9 %. 
V záveroch sa uvádza, že aktívna obrana streľby za tri body v basketbalových 
zápasoch pravdepodobne zapríčiňuje strieľanie v časovom tlaku s jej následnou 
zníženou úspešnosťou. 
Analýzou 353 zápasov dlhodobej časti a 56 zápasov play-of najvyššej portu-
galskej mužskej basketbalovej súťaže v sezónach 1997/98 a 1998/99 dvojica 
autorov Sampaio-Janeira (2003) zistili: 
 

1. v zápasoch s tesným výsledkom (1-8 bodov) sa herné charakteristiky me-
nili v závislosti na priebehu zápasu a jeho lokalizácii (doma-vonku), 

2. na druhej strane v ostatných zápasoch s rozdielom skóre väčším ako 8 bo-
bov prehrávajúce družstvá mali horšie všetky parametre hernej štatistiky, 

3. úspešnosť trestných hodov určovala víťazstvo u súpera a diskriminácia 
množstvom osobných chýb viac predpovedala úspech v domácich zápa-
soch. 

 
Vidieť, že výsledky výskumných prác zaoberajúcimi sa príčinami víťazstva  a 
prehry sa rôznia. Dôvody víťazstva sú taktiež veľmi variabilné. Víťazstvo môže 
závisieť od veku hráčov, pohlavia, typu priebehu zápasu, časti súťažnej sezóny, 
dôležitosti zápasu a podobne. A v nie jednom prípade aj od trestných hodov, 
konkrétne ich počtu a úspešnosti. 
 
PROBLÉM 
Všeobecne sa očakáva, že víťazné basketbalové družstvá majú lepšie parametre 
hernej štatistiky odrážajúce množstvo a kvalitu vykonania herných činností jed-
notlivca ako porazené. Platí to aj o percentuálnej úspešnosti streľby trestných 
hodov. V súlade s tým sme chceli sme zistiť, či v skúmanej skupine zúčastne-
ných ženských basketbalových družstiev na Majstrovstvách sveta U-19 bude 
percentuálny úspešnosť streľby trestných hodov víťazných družstiev vyššia ako 
porazených. 
 
CIEĽ 
Zámerom bolo prispieť k poznaniu dôvodov prečo basketbalové družstvo zvíťa-
zí a odpovedať na otázku, ako sa trestné hody a ich úspešnosť podieľali na ví-
ťazstve na skúmanom podujatí. 
 
ÚLOHY PRÁCE 

• získať štatistické charakteristiky víťazných a prehrávajúcich družstiev 
o streľbe trestných hodov na Majstrovstvách sveta žien U-19 v roku 2007, 

• vykonať výpočty zohľadňujúce metodiku práce a poukázať na dôležitosť 
trestných hodov vo vzťahu k výsledku zápasov. 
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hodov. V súlade s tým sme chceli sme zistiť, či v skúmanej skupine zúčastne-
ných ženských basketbalových družstiev na Majstrovstvách sveta U-19 bude 
percentuálny úspešnosť streľby trestných hodov víťazných družstiev vyššia ako 
porazených. 
 
CIEĽ 
Zámerom bolo prispieť k poznaniu dôvodov prečo basketbalové družstvo zvíťa-
zí a odpovedať na otázku, ako sa trestné hody a ich úspešnosť podieľali na ví-
ťazstve na skúmanom podujatí. 
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• vykonať výpočty zohľadňujúce metodiku práce a poukázať na dôležitosť 
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METODIKA PRÁCE 
Charakteristika skúmaného súboru 
Základný súbor pozostával zo 16 ženských družstiev účastníkov Majstrovstiev 
sveta U 19 v Bratislave (Slovenská republika). Každé družstvo mohlo mať 
v nominácii 12 hráčok. Dve družstvá (Čína a Litva) mali po 11 hráčok. Základ-
ný súbor tvorilo 190 hráčok. 
 
Tabuľka 1 Charakteristiky telesnej výšky a veku skúmaného základného súboru 
 

Hráčska funkcia n Telesná výška
x ± Sd  
(m) 

Vek 
x ± Sd  

(mesiace) 
Centri 54 1,88±0,060 215±18 
Center/krídlo 12 1,84±0,051 220±8 
Krídla 56 1,82±0,064 217±15 
Krídlo/rozohrávač 5 1,82±0,020 216±12 
Rozohrávač 63 1,73±0,063 215±10 
Spolu 190 1,81±0,086 216±9 

 
 
 
Získavanie údajov 
Výsledky herných štatistík sme získali z www stránky Slovenskej basketbalovej 
asociácie http://www.slovakia2007.fiba.com/pages/eng/fe/07/fiba/u19wom/sche 
Resu/p/openNodeIDs/4529/selNodeID/4529/fe_scheStat_sche.html (30.08.07) 
členskej krajiny svetovej basketbalovej organizácie FIBA. 
 
Spracovanie získaných údajov 
Dlhodobo sa vedie polemika, ako porovnať streleckú úspešnosť vypočítanú 
z vysokého a výrazne nízkeho a tým aj problematicky porovnávateľného počtu 
pokusov. 
Zvolili sme postupnú elimináciu analyzovaných zápasov. Najskôr pomocou cel-
kového výsledného rozdielu skóre po skončení zápasu a potom podľa celkového 
počtu strelených trestných hodov. Vychádzali sme pritom zo skúsenosti, že zá-
pasy, ktoré skončili vysokým rozdielom skóre končia v prevažnej väčšine prípa-
dov s extrémne lepšími štatistickými hodnotami víťazných družstiev odrážajú-
cich množstvo a kvalitu uskutočnenia herných činností jednotlivca. 
Vypočítali sme rozdiely skóre všetkých 62 zápasov (x=17,77±14,80). Vyradili 
sme zápasy, ktoré skončili rozdielom skóre 14 bodov a viac. Došlo tak k reduk-
cii počtu analyzovaných zápasov (n=34, rozdiel skóre x=7,85±4,27). 
Následne sme vypočítali priemery počtu strelených trestných hodov víťazných 
(x=26,96±8,56) a porazených družstiev (19,44±6,63) a vyradili sme z ďalšej a-
nalýzy zápasy, v ktorých niektoré z družstiev strieľalo nízky počet strelených 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č.8 
 

 58

METODIKA PRÁCE 
Charakteristika skúmaného súboru 
Základný súbor pozostával zo 16 ženských družstiev účastníkov Majstrovstiev 
sveta U 19 v Bratislave (Slovenská republika). Každé družstvo mohlo mať 
v nominácii 12 hráčok. Dve družstvá (Čína a Litva) mali po 11 hráčok. Základ-
ný súbor tvorilo 190 hráčok. 
 
Tabuľka 1 Charakteristiky telesnej výšky a veku skúmaného základného súboru 
 

Hráčska funkcia n Telesná výška
x ± Sd  
(m) 

Vek 
x ± Sd  

(mesiace) 
Centri 54 1,88±0,060 215±18 
Center/krídlo 12 1,84±0,051 220±8 
Krídla 56 1,82±0,064 217±15 
Krídlo/rozohrávač 5 1,82±0,020 216±12 
Rozohrávač 63 1,73±0,063 215±10 
Spolu 190 1,81±0,086 216±9 

 
 
 
Získavanie údajov 
Výsledky herných štatistík sme získali z www stránky Slovenskej basketbalovej 
asociácie http://www.slovakia2007.fiba.com/pages/eng/fe/07/fiba/u19wom/sche 
Resu/p/openNodeIDs/4529/selNodeID/4529/fe_scheStat_sche.html (30.08.07) 
členskej krajiny svetovej basketbalovej organizácie FIBA. 
 
Spracovanie získaných údajov 
Dlhodobo sa vedie polemika, ako porovnať streleckú úspešnosť vypočítanú 
z vysokého a výrazne nízkeho a tým aj problematicky porovnávateľného počtu 
pokusov. 
Zvolili sme postupnú elimináciu analyzovaných zápasov. Najskôr pomocou cel-
kového výsledného rozdielu skóre po skončení zápasu a potom podľa celkového 
počtu strelených trestných hodov. Vychádzali sme pritom zo skúsenosti, že zá-
pasy, ktoré skončili vysokým rozdielom skóre končia v prevažnej väčšine prípa-
dov s extrémne lepšími štatistickými hodnotami víťazných družstiev odrážajú-
cich množstvo a kvalitu uskutočnenia herných činností jednotlivca. 
Vypočítali sme rozdiely skóre všetkých 62 zápasov (x=17,77±14,80). Vyradili 
sme zápasy, ktoré skončili rozdielom skóre 14 bodov a viac. Došlo tak k reduk-
cii počtu analyzovaných zápasov (n=34, rozdiel skóre x=7,85±4,27). 
Následne sme vypočítali priemery počtu strelených trestných hodov víťazných 
(x=26,96±8,56) a porazených družstiev (19,44±6,63) a vyradili sme z ďalšej a-
nalýzy zápasy, v ktorých niektoré z družstiev strieľalo nízky počet strelených 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č.8 
 

 58

METODIKA PRÁCE 
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trestných hodov. Takto sme vyradili z analýzy 7 zápasov podľa počtu strelených 
trestných hodov víťazných družstiev (strelili 14 a menej trestných hodov v zápa-
se) a 4 zápasy podľa počtu strelených trestných hodov porazených družstiev 
(strelili 11 a menej trestných hodov v zápase). 
Do záverečnej analýzy sme zahrnuli 23 zápasov zo 62 pôvodných odohraných 
na podujatí. Analyzovali a porovnávali sme percentuálnu úspešnosť trestných 
hodov víťazných a porazených družstiev. 
 
Vyhodnotenie výsledkov spracovania údajov 
Výsledky spracovania získaných údajov sme vyhodnotili logickými metódami 
porovnanie, analýza, syntéza, indukcia, dedukcia a zovšeobecňovanie. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Víťazné i porazené družstvá dali spolu 8720 bodov na skúmanom podujatí Maj-
strovstiev sveta. Z toho dosiahli 2251 bodov strieľaním trestných hodov, čo je 
25,81% všetkých bodov. 
Víťazné družstvá mali vyššiu percentuálnu úspešnosť streľby trestných hodov 
(x=64,83±10,58%) ako porazené (60,96±15,80%). 
Z porovnania percentuálnej úspešnosti streľby trestných hodov víťazných a po-
razených družstiev v jednotlivých skúmaných zápasoch je však zrejmé, že nie 
každé víťazstvo musí sprevádzať vyššia úspešnosť streľby trestných hodov ví-
ťazného družstva (Tabuľka 2). 
Až v polovici analyzovaných zápasov (11) porazené družstvá mali vyššiu úspeš-
nosť streľby, ako víťazné družstvá. V jednom zápase malo víťazné družstvo takú 
istú úspešnosť streľby trestných hodov ako porazené. 
V zápasoch, v ktorých sa potvrdil predpoklad vyššej percentuálnej úspešnosti 
streľby víťazných družstiev dosiahli tieto percentuálnu úspešnosť streľby 
o 18,82±16,28 % vyššiu, ako porazené družstvá. V zápasoch, v ktorých mali po-
razené družstvá vyššiu úspešnosť streľby tieto družstvá strieľali trestné hody s 
vyššou úspešnosťou ako víťazné o 10,73±6,07%. 
Výsledky potvrdzujú multifaktorálnu podmienenosť víťazstva v zápase. Vše-
obecne sa očakáva, že v konečnom dôsledku lepšie družstvo , t.j. víťazné, bude 
lepšie vo všetkých v štatistike zaznamenávaných a vypočítaných parametroch, 
čo sa však nepotvrdilo. 
Pravdepodobným dôvodom môže byť to, že do záverečnej analýzy boli zahrnuté 
iba zápasy nevýrazným rozdielom skóre. V týchto zápasoch sa z časového hľa-
diska možno nestihla prejaviť prevaha víťazného družstva vyjadrená úspešnos-
ťou streľby trestných hodov, čo sa zvyčajne prejaví v zápasoch, v ktorých už 
v priebehu zápasu bol vysoký rozdiel skóre. 
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Tabuľka 2  Asociácia úspešnosti streľby trestných hodov s víťazstvom 
v basketbalovom zápase 

 
Úspešnosť streľby 
trestných hodov 

(%) 

Úspešnosť streľby 
trestných hodov 

víťaza 
a/n 

Víťazi Porazení  
55 27 a 
56 67 n 
56 50 a 
79 73 a 
59 67 n 
57 73 n 
88 35 a 
49 50 n 
48 63 n 
59 39 a 
71 52 a 
69 72 n 
74 38 a 
55 65 n 
71 79 n 
59 56 a 
71 88 n 
61 82 n 
62 62 a-n 
64 72 n 
82 54 a 
75 71 a 
71 67 a 

  11 a, 11 b, 1 a-b 
 
Legenda: víťazné družstvo malo vyššiu (a) alebo nižšiu (b) úspešnosť streľby 

trestných hodov ako porazené družstvo, 
 
 
Je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že analyzované ženské basketbalové d-
ružstvá U 19 boli svetovou výkonnostnou špičkou aktuálneho obdobia a z tohto 
pohľadu majú výsledky vysokú platnosť. 
Je vecou budúcich výskumných šetrení potvrdiť zistenia v prezentovanom prie-
skume aj na podujatiach iných vekových a výkonnostných skupín basketbalistov 
a basketbalistiek. 
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Peter Mačura - Department of Games, Faculty of Physical Education and 
Sport, Comenius University in Bratislava 
 
SUMMARY 
Free throws and their successfulness participate in winning of a team in a game. 
On a sample of 16 basketball teams (190 women players) participating in the 
U19 World Championships we verified whether the winning teams show higher 
free-throw shooting percentage than the loosing ones. By means of an overall 
difference in score and the number of shot free throws we reduced the number of 
matches analysed to 23. We have found that exactly in the half of the cases the 
loosing teams showed higher rate of success in shooting than the winning ones. 
This points to the multifactorial character of predetermination of the sport per-
formance in basketball and replaceability of factors. We can conclude and it is 
recommended that our findings should be verified on other samples of basket-
ballers of different age, sex and performance level. 
 
Key words: basketball, winning, free throws, game statistics. 
 
 
Práca je jedným z výstupov výskumnej úlohy Štrukturálne modely herného vý-
konu v kolektívnych športových hrách č. 1/4493/07 Vedeckej grantovej agentú-
ry Ministerstva školstva a Slovenskej akadémie vied riešenou pod vedením 
hlavnej riešiteľky doc. Ludmily Zapletalovej, PhD. na Fakulte telesnej výchovy 
a športu Univerzity Komenského v Bratislave v období 2007-2009. 
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SUMMARY 
Free throws and their successfulness participate in winning of a team in a game. 
On a sample of 16 basketball teams (190 women players) participating in the 
U19 World Championships we verified whether the winning teams show higher 
free-throw shooting percentage than the loosing ones. By means of an overall 
difference in score and the number of shot free throws we reduced the number of 
matches analysed to 23. We have found that exactly in the half of the cases the 
loosing teams showed higher rate of success in shooting than the winning ones. 
This points to the multifactorial character of predetermination of the sport per-
formance in basketball and replaceability of factors. We can conclude and it is 
recommended that our findings should be verified on other samples of basket-
ballers of different age, sex and performance level. 
 
Key words: basketball, winning, free throws, game statistics. 
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ABSTRAKT 
Práca poukazuje na konkrétne využitie pohybových hier v praxi na hodinách 
telesnej výchovy na 1. stupni základnej školy.  
Išlo o kvantitatívny výskum, v ktorom sa zisťuje využitie pohybových hier na 
hodinách telesnej výchovy na 1. stupni základnej školy. Výskumný súbor tvorí 
120 pedagógov pôsobiacich na prvom stupni základných škôl. Hlavnými cieľmi 
práce je zistiť problémy, s ktorými sa stretávajú pedagógovia pri zaraďovaní po-
hybových hier. Chceme zistiť, či sú rozdiely v preferovaní pohybových hier me-
dzi dievčatami a chlapcami. Budeme sa zaujímať, či sa jednotlivé školy podieľa-
jú na zvýšenej pohybovej aktivite detí organizovaním súťaží v  pohybových 
hrách na vidieku a s meste. 
 
ÚVOD 
Učebné osnovy z telesnej výchovy (Sivák, et al., 1998), ktoré sú záväzné  pre 
učiteľov 1. stupňa základných škôl  v tematickom celku  ,,pohybové hry“ uvá-
dzajú nasledovné triedenie: - pohybové  hry pre úvodnú časť  vyučovacej hodi-
ny,  pohybové hry pre hlavnú časť vyučovacej hodiny so zameraním na rozvoj  
rýchlostných, obratnostných, silových a  vytrvalostných schopností, osvojovanie 
a zdokonaľovanie elementárnych prvkov športových hier, atletiky, gymnastiky, 
plávania, lyžovania, korčuľovania, jednoduché úpolové hry hudobno-tanečné 
hry a pohybové hry  na ukľudnenie organizmu v záverečnej časti vyučovacej 
hodiny. 
Učiteľ sa zameriava na pohybové hry, ktoré sú už špecifickou  prípravou  napr. 
na športové hry. Môžu to byť  rôzne  druhy hádzanárskych hier, malého basket-
balu,  malého futbalu, ale aj náročnejšie pohybové hry  rozvíjajúce rýchlostné, 
vytrvalostné, koordinačné a silové schopnosti (Vladovičová, 2001, s.13). 
Väčšina pohybových hier,  vhodných pre deti na prvom stupni ZŠ, nepotrebuje 
osobitný nácvik,  stačí zrozumiteľný výklad a žiaci dokážu hru hrať. Neodporú-
ča sa stále meniť hry, ale ani dlho zostávať pri jednej hre, a preto je potrebné 
mať v zásobníku hier viacej hier (Argaj et al., 2001, s.11). 
Z týchto skutočností je  zrejmé, že pohybové hry  majú na 1. stupni ZŠ svoje 
dominantné miesto, pretože súhlasíme s názorom Zapletala (1985), že  hra je  
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najprirodzenejším a najvýznamnejším výchovným prostriedkom tohto  obdobia, 
ktorá prináša deťom radosť a zábavu.  
Všeobecným cieľom vyučovania pohybových hier na 1. stupni ZŠ  je efektívne 
prispieť  špecifickými  prostriedkami k splneniu cieľov predmetu telesná výcho-
va.  
Podľa Pavlovičovej (2001, s. 22) cieľom pohybových hier je - vytvorenie si zá-
kladnej predstavy o  význame hier, osvojenie si  základných hier a  to na úrovni 
dôkladného  poznania pravidiel,  osvojenej  a v praxi  uplatňovanej techniky po-
hybových činností, osvojenie si súboru nenáročných hier a schopnosť ich samo-
statnej organizácie a riadenia v kruhu spolužiakov v škole i mimo nej, schopnosť 
samostatne, i v spojení so spoluhráčom riešiť  herné situácie vyplývajúce 
z podstaty hry a ktoré povoľujú pravidlá hry, rozvíjať zmysel pre kolektívnosť  a 
fair play, schopnosť oceniť kvality súpera a zmieriť sa s prehrou  s aktívnym 
nepokojom a snahou o vlastné  zlepšenie. 
Stotožňujeme sa s názorom Gombarčíkovej (2002, s. 5), že pohybová hra splní 
svoj účel len vtedy, ak je primeraná cieľu vyučovania. Pri jej výbere treba zoh-
ľadniť najmä - cieľ vyučovania, ktorý sledujeme a môžeme ho efektívnejšie do-
siahnuť pohybovou hrou, pri výbere hry zohľadníme úroveň reálnych pohybo-
vých skúseností žiakov, rozvoja ich poznatkov, pohybových schopností a záuj-
mu, pravidlá hry musia byť jasné a zrozumiteľné, učiteľ dbá na dôslednosť ich 
plnenia aj preto, aby sa jednotlivé hry mohli využívať v modifikovanej podobe, 
postupne, v nasledujúcich ročníkoch na vyššej úrovni, náradie a náčinie, ale tiež 
podmienky na jej realizáciu prispôsobíme počtu detí, aby sme ich dostatočne 
motivovali, a tak dosiahli výchovný efekt vyučovacej hodiny. Konštatujeme, že  
pedagóg v učebnom procese telesnej výchovy musí plniť aj niektoré iné než vý-
chovné funkcie. Musí byť dobrý organizátor. Musí vedieť vybrať dobrý priestor, 
v ktorom sa bude hra odohrávať, tomu prispôsobiť výber hry, vymedziť priestor 
pre hru, pripraviť náradie, rozdeliť žiakov do družstiev, sústrediť sa na vysvetle-
nie pravidiel, určiť kapitánov, pomocníkov, zabezpečiť začiatok, priebeh aj zá-
verečné vyhodnotenie hry (Gombarčíková, 2002, s. 5). 
Pedagogické majstrovstvo učiteľa spočíva v tom, aby výborné výsledky žiakov 
nedosahoval na úkor  ich duševného a telesného zdravia, ale má zvoliť  také me-
tódy, formy a prostriedky, aby kladne pôsobil na deti. Dôležitá je schopnosť 
kladne motivovať deti a rozvíjať v nich záujmy a aktivitu pre telovýchovnú čin-
nosť (Verkinová, 2002).   
Pohybové hry v telesnej výchove  na prvom  stupni   ZŠ majú podľa Argaja 
(1994) významné  miesto ako obľúbený  a účinný spôsob  prechodu od hravej 
telesnej výchovy v predškolských zariadeniach  k  náročnejším  a  zložitejším  
pohybovým  činnostiam. Cieľom tematického celku pohybové hry na 1. stupni 
ZŠ je dosiahnuť, aby žiak získal dostatočnú zásobu pohybových hier, osvojil si 
základné pravidlá hier, bol schopný organizovať známe pohybové hry   v rámci 
spontánne vykonávanej pohybovej činnosti, vedel dodržať pravidlá bezpečnosti 
pri organizovaní pohybových hier. 
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tódy, formy a prostriedky, aby kladne pôsobil na deti. Dôležitá je schopnosť 
kladne motivovať deti a rozvíjať v nich záujmy a aktivitu pre telovýchovnú čin-
nosť (Verkinová, 2002).   
Pohybové hry v telesnej výchove  na prvom  stupni   ZŠ majú podľa Argaja 
(1994) významné  miesto ako obľúbený  a účinný spôsob  prechodu od hravej 
telesnej výchovy v predškolských zariadeniach  k  náročnejším  a  zložitejším  
pohybovým  činnostiam. Cieľom tematického celku pohybové hry na 1. stupni 
ZŠ je dosiahnuť, aby žiak získal dostatočnú zásobu pohybových hier, osvojil si 
základné pravidlá hier, bol schopný organizovať známe pohybové hry   v rámci 
spontánne vykonávanej pohybovej činnosti, vedel dodržať pravidlá bezpečnosti 
pri organizovaní pohybových hier. 
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Príprava materiálnych didaktických prostriedkov – učebných pomôcok, didak-
tickej techniky a ostatných materiálnych prostriedkov na vyučovanie pohybo-
vých hier má určité špecifiká. Základ je dobrá hracia plôch, výhodné sú trávnaté 
ihriská. Pri hre môžu hráči spadnúť, preto povrch hracej plochy musí byť taký, 
aby nespôsoboval odreniny. V telocvičniach musíme zabezpečiť odstránenie 
predmetov, ktoré môžu pri hre prekážať a byť nebezpečné. 
Medzi najbežnejšie herné náčinie patrí: rôzne druhy lôpt, švihadlá, kolky 
z plastov, rôzne druhy rakiet. Medzi najčastejšie používané herné náradie zara-
ďujeme: steny na odrážanie lôpt, lavičky, žinenky, malé bránky, preliezačky, 
stojany (Argaj, et al., 2001, s. 20).   
         
CIEĽ 
Cieľom práce bolo zistiť  problémy,  s ktorými sa stretávajú pedagógovia pri 
zaraďovaní pohybových hier, ich aplikáciou v jednotlivých častiach vyučovacej 
hodiny. Chceli sme zistiť, či sú rozdiely v preferovaní pohybových hier medzi 
dievčatami a chlapcami. Zaujímali sme sa, či sa jednotlivé školy podieľajú na 
zvýšenej   pohybovej aktivite detí   organizovaním súťaží v pohybových hrách. 
 
PROBLÉM 
Predmetom nášho výskumu bolo využitie pohybových hier na l. stupni základ-
ných škôl na hodinách telesnej výchovy.  Pozornosť  sme venovali pedagógom, 
ktorí majú praktické skúsenosti so zaraďovaním pohybových hier v školskej te-
lesnej výchove. Myslíme si, že jednou z možností, ktorou sa dá skvalitniť vyu-
čovací proces telesnej výchovy je zaraďovanie pohybových hier do vyučovania, 
čo vyplýva z vysokého záujmu detí mladšieho školského veku o všetky druhy 
pohybových hier. Pedagogické majstrovstvo učiteľa vidíme vo vhodnom výbere 
pohybových hier vzhľadom na vek a pohybovú vyspelosť detí.  
 
METODIKA 
Ako výskumnú metódu sme použili dotazník, ktorý sa nám ukázal ako ekono-
micky vhodný výskumný nástroj. Výhodou dotazníkovej metódy bol fakt, že 
sme ju uskutočnili na väčšom počte pedagógov za pomerne krátky čas.  
 
 
CHARAKTERISTIKA SKÚMANÉHO SÚBORU  
Využitie pohybových hier na 1. stupni základných škôl sme zisťovali výskumom  
počas druhého štvrťroka v školskom roku 2006/2007. Výskumu sa zúčastnilo 
102 respondentov – z toho bolo 101 žien a 1 muž, čo predstavuje 85% 
z celkového počtu rozdaných dotazníkov. Mohli sme spracovať výsledky 53 pe-
dagógov pôsobiacich v mestách, čo predstavuje 44,16% a 49 pedagógov pôso-
biacich v dedinách, čo predstavuje 40,83%.  
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Je veľké množstvo pohybových hier, ktoré sa môžu hrať len v prípade, že máme 
k nim dostatok drobných pomôcok, ako napr. lopty rôznych veľkostí, švihadlá, 
kolky, rôzne druhy rakiet, bránky – vhodné sú so  zaoblenými rohmi, žinenky, 
stojany…  Preto sme sa pýtali respondentov z našej výskumnej vzorky, aký je 
ich názor na to, či má škola, v ktorej pôsobia, dostatok pomôcok potrebných pri 
vyučovaní pohybových hier. Pri porovnaní výsledkov sa nám opätovne potvrdi-
lo, že o niečo lepšie sú na tom respondenti z miest, z ktorých viac ako 66%  úpl-
ne súhlasili alebo súhlasili s naším tvrdením, na druhej strane s tvrdením nesúh-
lasilo alebo úplne nesúhlasilo skoro 50% respondentov z dedín.  Naše zistenia 
dokumentuje  tabuľka č. 1.  
 
 
Tabuľka 1 Postoj respondentov k množstvu pomôcok, ktoré majú dispozícií pri 
výučbe pohybových hier 
  

Postoj respondentov Mesto % Dedina % 
Úplne súhlasím 6 11,32 1 2,04 
Súhlasím 29 54,71 19 38,75 
Nemám vyhranený     
názor 

3 5,66 5 10,20 

Nesúhlasím 11 20,75 14 28,57 
Úplne nesúhlasím 4 7,54 10 20,40 
Spolu 53 100 49 100 

 
 
Väčšina pohybových hier nepotrebuje nácvik, stačí vysvetlenie. Neodporúča sa 
stále meniť  hry, ale  ani  dlho zostávať pri jednej. Chceli sme zistiť, odkiaľ čer-
pajú respondenti z našej výskumnej vzorky pohybové hry, či zaraďujú stále tie 
isté alebo či si zásobník hier dopĺňajú  aj o nové druhy pohybových hier. Avšak 
potvrdilo sa, že viac ako polovica respondentov z miest  zaraďuje osvedčené 
pohybové hry, dokonca u respondentov z dedín je to skoro 70%. Mohlo mať na  
to vplyv i to, že až tretina respondentov  z našej výskumnej vzorky  majú viac 
ako 20 ročnú pedagogickú prax. Na druhej strane je pozitívne, že pätina  res-
pondentov z miest čerpá hry i z inej literatúry, menej už respondenti z dedín - 
12,24%.  Ako inú literatúru respondenti uvádzali:  knihu Pohybové hry, Piesne 
hry a riekanky detí predškolského veku, Zapletalovu Encyklopédiu pohybových  
hier, semináre, zborníky, časopis Vychovávateľ, Naša škola   a 6 respondentov 
uviedlo internet. Spolu nahliadnime  do tabuľky č. 2.  
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Tabuľka 2  Zdroje  čerpania pohybových hier 
 

Postoj respondentov Mesto % Dedina % 
Metodické príručky 13 24,52 9 18,36
Iná literatúra 11 20,75 6 12,24
Zaraďujem osvedčené hry 29 54,71 34 69,38
Spolu 53 100 49 100 

 
 
Rozhodujúcu úlohu pri vyučovaní pohybových hier má učiteľ. Aby bol pri vyu-
čovaní pohybových hier úspešný, musí riešiť mnoho úloh – od výberu hier až po 
zaistenie bezpečného vyučovacieho prostredia. Chceli sme vedieť ich názor na 
to, aké majú problémy pri zaraďovaní pohybových hier. Výsledky korešpondujú 
s predchádzajúcimi odpoveďami, priestorové problémy  môžu súvisieť s tým, že 
2 školy v meste  z našej výskumnej vzorky nemajú k dispozícií ihrisko. Pri od-
povedi ,,iné“ respondenti uvádzali nedostatok rôznych drobných pomôcok a 
s tým súvisia nedostatočne vybavené telocvične.  Vzhľadom ku skutočnosti, že 
viac ako polovica respondentov z našej výskumnej vzorky  zaraďuje stále tie isté 
pohybové hry, premietlo sa to i do našich zistení  tak, že viac 70% respondentov 
z miest a 60% z dedín nemajú problém pri zaraďovaní pohybových hier na ho-
dinách TV. Výsledky sú sprehľadnené v tabuľke č. 3 
.   
Tabuľka 3    Postoj respondentov na  problémy  pri zaraďovaní pohybových hier 
 

     
      

Pohybové hry majú v telesnej výchove na prvom stupni ZŠ v učebných osno-
vách nezastupiteľné miesto (35, 20, 20 a 10%). Zisťovali sme preto, ako často 
respondenti z našej výskumnej vzorky zaraďujú pohybové hry na hodinách tele-
snej výchovy. Len 2 respondenti zaraďujú pohybové hry nepravidelne a 1 vôbec, 
čím sa potvrdilo, že učitelia ich  zaraďujú do vyučovacej hodiny  pravidelne 
(58,82%) a dokonca 38,23%  na každej hodine telesnej výchovy.  Výsledky vi-
díme v tabuľke č. 4. 
.           
 

Postoj respondentov Mesto % Dedina % 
Materiálovo-priestorové 12 22,64 11 22,44
Nedostatok metodických ná-
vodov 

  3   5,66   6 12,24

Nemám problém 37 69,81 29 59,18
Iné   1   1,88  3  6,12 
Spolu 53 100 49 100 
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.           
 

Postoj respondentov Mesto % Dedina % 
Materiálovo-priestorové 12 22,64 11 22,44
Nedostatok metodických ná-
vodov 

  3   5,66   6 12,24

Nemám problém 37 69,81 29 59,18
Iné   1   1,88  3  6,12 
Spolu 53 100 49 100 
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Tabuľka 4  Frekvencia zaraďovania pohybových hier na hodinách TV 
 

Zaradenie pohybových 
hier 

Respondenti % 

Na každej hodine 39 38,23 
Pravidelne 60 58,82 
Nepravidelne  2   1,96 
Vôbec  1   0,98 
Spolu                    102                    100 
 
Zaujímal nás názor respondentov z našej výskumnej vzorky na to, či sú pohy-
bové hry u detí obľúbené a príťažlivé. Príťažlivosť pohybových hier vyplýva 
z viacerých hľadísk – spája sa pohyb s emocionalitou, s prežívaním radosti 
z úspešnej spolupráce so spoluhráčom. To pôsobí ako komplexný faktor prí-
ťažlivosti pohybových hier a mobilizuje deti opätovne sa stretnúť. Na obrázku 
1 vidíme, že sa nám potvrdilo tvrdenie, že pohybové hry sú u detí veľmi ob-
ľúbeným a príťažlivým prostriedkom TV. 

 
Obrázok 1   Postoj respondentov k obľúbenosti pohybových hier medzi žiakmi  
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Mnohé pohybové hry pomáhajú a slúžia ako základ športových hier, ktoré si bu-
dú žiaci osvojovať na 2. stupni základných škôl. Týka sa to predovšetkým vede-
nia, prihrávania a spracovania prihrávky s futbalovou loptou, prihrávok, chyta-
nia a vedenia hádzanárskej a basketbalovej lopty ako aj odbíjania a bagrovania 
volejbalovej lopty. Predpokladali sme, že medzi chlapcami je populárny futbal  
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To sa nám potvrdilo, viac ako 77 % respondentov s chlapcami  hráva najčastej-
šie futbal. Na 2. mieste  u chlapcov je  vybíjaná, preferuje ju  11,5%. Medzi iné 
hry u chlapcov respondenti  uvádzali hry: malý futbal, súťaživé hry, tenis, pre-
hadzovaná. Medzi dievčatami je najviac obľúbená vybíjaná, hru hrá na hodinách 
telesnej výchovy  až 70% dievčat.  Ukázalo sa nám, že momentálne je medzi 
dievčatami populárny   i tanec (17,3%), mohlo to súvisieť so súčasnou   popula-
ritou tanca v televízií. Medzi iné hry u dievčat respondenti uvádzali súťaživé 
hry, tenis, prehadzovaná, hry so švihadlom.  Jednoznačne sa nám potvrdilo, že 
pohlavie je dôležitým faktorom pri výbere pohybových hier.  Na obrázku 2 vi-
díme percentuálne spracované výsledky, získané od respondentov z našej vý-
skumnej vzorky. 
 
 
Obrázok 2   Preferencia hier z hľadiska pohlavia 
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V našom výskume nás zaujímalo aj to, ktoré pohybové hry zaraďujú respondenti 
z našej výskumnej vzorky najčastejšie. Zostavili sme rebríček 4 najčastejšie vy-
užívaných pohybových hier. Dospeli sme k názoru, že i keď existuje veľké 
množstvo rôznorodých hier, stále sú populárne hry, ktoré sú všeobecne najviac 
rozšírené a známe. Najviac rozšírená je hra na rozvoj rýchlosti Červení a čierni – 
túto hru pozná a využíva viac ako 80% respondentov. Veľmi obľúbené  sú  rôz-
ne  naháňačky,  60%   respondentov   uviedlo hru  Na rybára s malou 
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sieťou.  Podobne i tretia hra je naháňačka Na tretieho. Na štvrtom mieste sa u-
miestnila hra Mlynček –  znova je to hra na rozvoj silových schopností. Pozrime 
sa spolu do tabuľky č. 7 
 
Tabuľka 5  Najviac rozšírené pohybové hry        
 

Názov hry Respondenti % 
Červení a čierni 83 81,37 
Na rybára s malou 
sieťou 

62 60,78 

Na tretieho 46 45,09 
Mlynček 21 20,58 

 
 
V ďalšej časti výskumu sme chceli vedieť názor respondentov z našej vý-
skumnej vzorky na to, ktoré hry preferujú žiaci z hľadiska pohlavia. Zároveň 
sme  zisťovali, či  školy  organizujú medzitriedne súťaže v pohybových hrách, 
prípadne či sa zúčastňujú žiaci súťaží v rámci okresu, kraja, celého Slovenska. 
Vychádzali sme z predpokladu, že školy v mestách budú v tomto smere aktív-
nejšie ako školy v dedinách.  
Vzhľadom ku skutočnosti, že už i pre deti prvého stupňa základnej školy sa po-
riadajú rôzne súťaže v pohybových hrách v  rámci okresu, kraja i Slovenska, 
zisťovali sme, či sa žiaci respondentov z našej výskumnej vzorky  takýchto akti-
vít zúčastňujú. Pri organizovaní súťaží v rámci škôl bolo pozitívne zistenie, že 
súťaže  prebiehajú počas školského roka vo  vyše 80% v mestách i dedinách.  
Nižšia je už účasť škôl v rámci okresu, kraja, Slovenska. Školy uviedli účasť 
v súťaži o ,,O pohár predsedu COOP Jednota“, súťaž ,,Zdatné deti“,  účasť 
v oblastných a okresných kolách žiakov 3. a 4. ročníkov vo volejbale a okresné 
majstrovstvá vo futbale. Jedna škola z dediny sa zúčastnila krajského kola 
,,Gymnastický štvorboj“. Zistené údaje dokumentuje podrobnejšie  tabuľka č. 8. 
 
Tabuľka 6  Organizovanie súťaží na hodinách TV  
 

Mesto  Dedina Organizovanie súťaží na 
hodinách TV Áno % Nie % Áno % Nie % 

V rámci školy 45 84,9 8 15,1 41 83,6 8 16,4
V rámci okresu/kraja 32 60,3 21 29,7 27 55,1 22 44,9
Priemerný počet účastní-
kov z triedy 

12 10 

          
 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č.8 
 

 69

sieťou.  Podobne i tretia hra je naháňačka Na tretieho. Na štvrtom mieste sa u-
miestnila hra Mlynček –  znova je to hra na rozvoj silových schopností. Pozrime 
sa spolu do tabuľky č. 7 
 
Tabuľka 5  Najviac rozšírené pohybové hry        
 

Názov hry Respondenti % 
Červení a čierni 83 81,37 
Na rybára s malou 
sieťou 

62 60,78 

Na tretieho 46 45,09 
Mlynček 21 20,58 

 
 
V ďalšej časti výskumu sme chceli vedieť názor respondentov z našej vý-
skumnej vzorky na to, ktoré hry preferujú žiaci z hľadiska pohlavia. Zároveň 
sme  zisťovali, či  školy  organizujú medzitriedne súťaže v pohybových hrách, 
prípadne či sa zúčastňujú žiaci súťaží v rámci okresu, kraja, celého Slovenska. 
Vychádzali sme z predpokladu, že školy v mestách budú v tomto smere aktív-
nejšie ako školy v dedinách.  
Vzhľadom ku skutočnosti, že už i pre deti prvého stupňa základnej školy sa po-
riadajú rôzne súťaže v pohybových hrách v  rámci okresu, kraja i Slovenska, 
zisťovali sme, či sa žiaci respondentov z našej výskumnej vzorky  takýchto akti-
vít zúčastňujú. Pri organizovaní súťaží v rámci škôl bolo pozitívne zistenie, že 
súťaže  prebiehajú počas školského roka vo  vyše 80% v mestách i dedinách.  
Nižšia je už účasť škôl v rámci okresu, kraja, Slovenska. Školy uviedli účasť 
v súťaži o ,,O pohár predsedu COOP Jednota“, súťaž ,,Zdatné deti“,  účasť 
v oblastných a okresných kolách žiakov 3. a 4. ročníkov vo volejbale a okresné 
majstrovstvá vo futbale. Jedna škola z dediny sa zúčastnila krajského kola 
,,Gymnastický štvorboj“. Zistené údaje dokumentuje podrobnejšie  tabuľka č. 8. 
 
Tabuľka 6  Organizovanie súťaží na hodinách TV  
 

Mesto  Dedina Organizovanie súťaží na 
hodinách TV Áno % Nie % Áno % Nie % 

V rámci školy 45 84,9 8 15,1 41 83,6 8 16,4
V rámci okresu/kraja 32 60,3 21 29,7 27 55,1 22 44,9
Priemerný počet účastní-
kov z triedy 

12 10 

          
 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č.8 
 

 69

sieťou.  Podobne i tretia hra je naháňačka Na tretieho. Na štvrtom mieste sa u-
miestnila hra Mlynček –  znova je to hra na rozvoj silových schopností. Pozrime 
sa spolu do tabuľky č. 7 
 
Tabuľka 5  Najviac rozšírené pohybové hry        
 

Názov hry Respondenti % 
Červení a čierni 83 81,37 
Na rybára s malou 
sieťou 

62 60,78 

Na tretieho 46 45,09 
Mlynček 21 20,58 

 
 
V ďalšej časti výskumu sme chceli vedieť názor respondentov z našej vý-
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Vychádzali sme z predpokladu, že školy v mestách budú v tomto smere aktív-
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v oblastných a okresných kolách žiakov 3. a 4. ročníkov vo volejbale a okresné 
majstrovstvá vo futbale. Jedna škola z dediny sa zúčastnila krajského kola 
,,Gymnastický štvorboj“. Zistené údaje dokumentuje podrobnejšie  tabuľka č. 8. 
 
Tabuľka 6  Organizovanie súťaží na hodinách TV  
 

Mesto  Dedina Organizovanie súťaží na 
hodinách TV Áno % Nie % Áno % Nie % 

V rámci školy 45 84,9 8 15,1 41 83,6 8 16,4
V rámci okresu/kraja 32 60,3 21 29,7 27 55,1 22 44,9
Priemerný počet účastní-
kov z triedy 

12 10 

          
 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č.8 
 

 69

sieťou.  Podobne i tretia hra je naháňačka Na tretieho. Na štvrtom mieste sa u-
miestnila hra Mlynček –  znova je to hra na rozvoj silových schopností. Pozrime 
sa spolu do tabuľky č. 7 
 
Tabuľka 5  Najviac rozšírené pohybové hry        
 

Názov hry Respondenti % 
Červení a čierni 83 81,37 
Na rybára s malou 
sieťou 

62 60,78 

Na tretieho 46 45,09 
Mlynček 21 20,58 

 
 
V ďalšej časti výskumu sme chceli vedieť názor respondentov z našej vý-
skumnej vzorky na to, ktoré hry preferujú žiaci z hľadiska pohlavia. Zároveň 
sme  zisťovali, či  školy  organizujú medzitriedne súťaže v pohybových hrách, 
prípadne či sa zúčastňujú žiaci súťaží v rámci okresu, kraja, celého Slovenska. 
Vychádzali sme z predpokladu, že školy v mestách budú v tomto smere aktív-
nejšie ako školy v dedinách.  
Vzhľadom ku skutočnosti, že už i pre deti prvého stupňa základnej školy sa po-
riadajú rôzne súťaže v pohybových hrách v  rámci okresu, kraja i Slovenska, 
zisťovali sme, či sa žiaci respondentov z našej výskumnej vzorky  takýchto akti-
vít zúčastňujú. Pri organizovaní súťaží v rámci škôl bolo pozitívne zistenie, že 
súťaže  prebiehajú počas školského roka vo  vyše 80% v mestách i dedinách.  
Nižšia je už účasť škôl v rámci okresu, kraja, Slovenska. Školy uviedli účasť 
v súťaži o ,,O pohár predsedu COOP Jednota“, súťaž ,,Zdatné deti“,  účasť 
v oblastných a okresných kolách žiakov 3. a 4. ročníkov vo volejbale a okresné 
majstrovstvá vo futbale. Jedna škola z dediny sa zúčastnila krajského kola 
,,Gymnastický štvorboj“. Zistené údaje dokumentuje podrobnejšie  tabuľka č. 8. 
 
Tabuľka 6  Organizovanie súťaží na hodinách TV  
 

Mesto  Dedina Organizovanie súťaží na 
hodinách TV Áno % Nie % Áno % Nie % 

V rámci školy 45 84,9 8 15,1 41 83,6 8 16,4
V rámci okresu/kraja 32 60,3 21 29,7 27 55,1 22 44,9
Priemerný počet účastní-
kov z triedy 

12 10 

          
 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č.8 
 

 70

ZÁVER 
Dieťa chce získavať skúsenosti a predstavy o svete. V mladšom školskom veku 
je dôležité vedieť dieťa správne aktivizovať, rozvíjať jeho myslenie a vôľu, pos-
kytnúť mu dostatok priestoru na sebarealizáciu.  Súčasťou tohto cieľa sú  aj po-
hybové aktivity, prostredníctvom ktorých si dieťa utvára kladný vzťah 
k telovýchovnému procesu. Hlavným činiteľom v telovýchovnom procese je  
učiteľ, ktorý ho vedie. Tým, že si bude  dopĺňať zásobník hier o nové zaujímavé 
hry,  môže prispieť k tomu, že pre deti  sa stanú natoľko zaujímavé, že sa ich 
budú chcieť hrať i mimo vyučovacieho procesu. A to chceme docieliť. Chceme, 
aby sa deti viacej hýbali a športovali. 
Na záver môžeme konštatovať, že pohybová hra sprevádza človeka od narode-
nia. Na prvom stupni základnej školy majú pohybové hry nezastupiteľné miesto. 
Umožňujú prechod dieťaťa z hravej činnosti do školských povinností. Chceli by 
sme docieliť,  aby sa pohybové hry  zaraďovali  čo najviac do vyučovania tele-
snej výchovy. Vyplýva to z vysokého záujmu detí mladšieho školského veku o 
všetky  druhy pohybových hier. V konečnom dôsledku nesmieme zabúdať ani 
na ich mnohoraký význam pre život dieťaťa.        
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TAKING ADVANTAGE OF MOTORIC GAMES IN PHYSICAL 
TRAINING AT PRIMARY SCHOOLS 

 
Alexandra Ondrejková - Faculty of Education, University of Trnava, Slovakia 
 
The article deals a problem of using sportive games at lessons of physical educa-
tion at primary schools. The work is concerned on quantitative methodology. 
The research tool searches for different aspects of a sportive games usage. Re-
search sample is constituted of 120 primary school teachers. The main target of 
the research is to find out problems with using the sportive games. Partially we 
are aimed also to find out intersexual differences in sportive games preferences. 
We are also interested in finding out how different schools participate in increas-
ing children’s physical activities via organizing competitions in sportive games 
in a city and in a village.  
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