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1
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ABSTRAKT 

Hráčsky výkon v zápase hráčov rôznych hráčskych funkcií v basketbale má rôznu 

štruktúru. Preto sme sa zamerali na hľadanie odpovede na otázku, či vnútorné zaťaženie 

v zápase je rozdielne podľa hráčskych funkcií rozohrávač, krídlo a center. Na získanie 

hodnôt pulzovej frekvencie v laboratórnych podmienkach sme použili test vytrvalostný 

člnkový beh a v zápase zariadenie Polar Team 2 (PRO). Takto získané údaje sme 

spracovali neparametrickými metódami induktívnej štatistiky Wilcoxonov T-test, Mann 

Whitney U-test, Kruskal-Wallisov test. Nezistili sme signifikantné rozdiely medzi 

hráčskymi funkciami vo vytrvalostnom člnkovom behu ani pri maximálnej SF a ani pri 

priemerných SF (p=0,85; p=0,65). Pri porovnávaní SF v zápase sme zistili signifikantný 

rozdiel maximálnych hodnôt SF medzi hráčskymi funkciami (p=0,03) a taktiež 

signifikantný rozdiel priemerných hodnôt SF na 1% hladine významnosti. 

 

Kľúčové slová: basketbal mužov, vnútorné zaťaženie v zápase, hráčske funkcie 

 

 

ÚVOD 

Basketbal patrí v dnešnej dobe medzi najpopulárnejšie športové hry. Basketbalový zápas 

má  dynamický priebeh hry, ktorý v sebe zahŕňa špeciálne štrukturálne a funkčné 

charakteristiky, ktoré ho odlišujú od ostatných športových hier. McInnes et al. (1995) 

potvrdili svojim výskumom, že basketbalový zápas je charakteristický intermitentným 

zaťažením. Poukazujú na skutočnosť, že v zápase sa vyskytujú časové úseky, v ktorých 

hráči vykonávajú pohybovú činnosť v rôznych intenzitách a s nepravidelnými intervalmi 

odpočinku. Z kondičného hľadiska basketbal kladie vysoké nároky na anaeróbnu ako aj na 

aeróbnu oblasť (Abdelkrim et al., 2007). Z tohto pohľadu sa ukazuje ako dôležitý faktor 

analýza intenzity zaťaženia a pohybovej činnosti v zápasových podmienkach, aby následne 

mohlo dôjsť k zefektívneniu tréningového procesu. Najčastejšie používane metódy sú 

v tejto oblasti monitorovanie srdcovej frekvencie, meranie koncentrácie krvného laktátu 

a časovo-pohybová analýza (time-motion analysis). Podľa Gocentasa et al. (2011) je 

srdcová frekvencia najobjektívnejším sledovaným fyziologickým parametrom, 

keďže môže byť meraná opakovane a neinvazívnym spôsobom. V minulosti sa zaoberalo 

analyzovaním intenzity zaťaženia v rôznych vekových kategóriách mužov niekoľko 

autorov (Hůlka & Tomajko, 2006; Vaquera et al., 2008; Vala & Litschmannová, 2012). 

Väčšinou na základe monitorovania SF sa pokúsili spomenutí autori zistiť rozdiely 

v zápasovom zaťažení medzi jednotlivými hráčskymi funkciami. Vaquera et al. (2008) 

poukazuje na signifikantné rozdiely zistené v 2. najvyššej španielskej lige mužov 

v % z maximálnej srdcovej frekvencie medzi rozohrávačmi a pivotmi (p < 0,0001), ako aj 

medzi rozohrávačmi a krídlami (p < 0,05). Podobne ako Hoffman (2003) poukazujú taktiež 

na fakt, že intenzita zaťaženia môže byť v každom zápase rozdielna a môže závisieť od 

taktiky, počtu prerušení hry a iných faktorov. Údaje takéhoto charakteru môžu byť dôležité 
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pre trénerov a kondičných špecialistov hlavne pri riadení a plánovaní tréningového 

procesu. 

Basketbalový zápas je z 85 % anaeróbneho a 15 % aeróbneho charakteru. Kondične lepšie 

pripravení hráči sú schopní rýchlejšej regenerácie a dosahovať výkon vo vysokej intenzite 

dlhší čas (Foran–Pound, 2007). Súčasný basketbal vyžaduje od hráčov zápasový výkon 

vysokej intenzity (Hoffman–Maresh, 2000; Nykodým  a kol., 2006). Okamžitou 

informáciou o intenzite pohybového zaťaženia hráča v basketbale je monitorovanie 

srdcovej frekvencie (SF). Na základe monitorovania SF analýzu intenzity pohybového 

zaťaženia hráča v podmienkach basketbalového zápasu skúmalo viacero autorov (McInnes 

et al., 1995; Matković et al., 2003; Hůlka-Tomajko, 2006; Mačura et al., 2007; Moravec, 

2008; Mačura-Vranský, 2009; Vencúrik, 2012; Vencúrik et al., 2012). McInnes et al. 

(1995) uvádzajú priemernú srdcovú frekvenciu hráčov počas zápasu 169±9 úderov za 

minútu, čo predstavuje 89±9 % maximálnej srdcovej frekvencie (SFmax). Vrcholový hráči 

hrajú v intenzite prekračujúcu 95 % SFmax  15 % hracieho času a až 75 % hracieho času 

v intenzite nad úrovňou 85 % SFmax . Podobnú intenzitu pohybového zaťaženia nad 

úrovňou 87 % SFmax    v basketbalovom zápase zistili Matković et al. (2003). Intenzitou 

zápasového zaťaženia podľa charakteru striedania hráča v basketbale sa zaoberali Mačura 

et al. (2007), ktorý zistili maximálnu SF pri striedaniach hráčov 180 pulzov min
-1

. Mačura-

Vranský (2009) skúmali zmeny pulzovej frekvencie (SF) počas basketbalovej streľby, ako 

odozvu vnútorného zaťaženie strelca. Z nameraných hodnôt srdcových frekvencií strelcov 

zistili, že s najnižšou SF (178,50±11,60 SF.min
-1

) sa uskutočňovala streľba zo stredných 

vzdialeností, druhá najnižšia priemerná hodnota SF (181,52±10,40 SF.min
-1

) bola pri 

streľbe za tri body a najvyššie hodnoty SF skúmaných basketbalistov vykázala streľba 

spod koša z blízkej vzdialenosti. 

Basketbaloví hráči sa v súčasnosti delia podľa úloh v obrane a v útoku do skupín, ktoré 

nazývame hráčske funkcie. Profil hráčskych funkcií v basketbale je daný požiadavkou na 

vzrastové predpoklady -  telesná výška, telesná stavba a hmotnosť, koordinačné 

schopnosti. Z kondičných schopností najmä silové, rýchlostné a skokanské predpoklady - 

maximálna výška dosahu vo výskoku. V súčasnosti poznáme tri hráčske funkcie 

a niekoľko od nich odvodených. Sú to rozohrávač, krídlo a center (Mačura, 2007). 

Abdelkrim et al. (2007) uvádzajú v kategórií mužov U19 priemernú SF počas zápasu na 

úrovni 91 % z SFmax, pričom zistili signifikantné rozdiely medzi priemernou SF u 

rozohrávačov a pivotov. Vaquera et al. (2008) zistili štatisticky významné rozdiely SFmax 

medzi hráčskou funkciou rozohrávača a krídelného hráča a taktiež rozohrávača a pivota. 

Vnútorným zaťažením rozohrávačok v basketbalovom zápase sa zaoberali Vencúrik-

Mačura (2012), ich výsledky poukazujú na vysoké fyziologické požiadavky na stredné 

rozohrávačky v zápasových podmienkach, kedy priemerná hodnota SF počas zápasu bola 

183 úderov/min (88 % z SFmax).  

Dobrá úroveň kondičných schopností a tolerancia vysokých fyziologických požiadaviek vo 

vrcholovom basketbale napomáha hráčom k lepším herným výkonom v zápasoch. 

Monitorovaním SF je presnejší prístup k hodnoteniu vnútorného zaťaženia basketbalistov, 

ktorého dôsledkom je objektivizácia tréningového zaťaženia a vytvorenie lepších 

podmienok na zdokonaľovanie hráčov. 
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CIEĽ 

Cieľom je prispieť k poznaniu vnútorného zaťaženia v basketbalovom zápase podľa 

hráčskych funkcií. 

 

HYPOTÉZA 

Predpokladáme, že vnútorné zápasové zaťaženie basketbalistov je rozdielne podľa 

hráčskych funkcií rozohrávač, krídlo a center. 

 

METODIKA  

Pre získavanie údajov sme využili motorický test YO-YO endurance test, level 1 

(YYETL1, ďalej vytrvalostný člnkový beh) podľa Bangsba (1994, 1996) a Polar Team2 

PRO (Polar Electro Oy, Kempele, Finsko). Vytrvalostným člnkovým behom sme zisťovali 

úroveň kondičných schopností a maximálnu srdcovú frekvenciu hráčov. Úlohou 

testovaného bolo opakovane prebehnúť 20 metrové úseky vo vymedzenom časovom úseku 

signalizovaného zvukovým pínutím. Časové úseky sa zvyšujúcim počtom úsekov 

skracovali. Hráč, ktorý dva krát za sebou nestihol zvukový signál testovanie ukončil. 

Pre zaznamenávanie maximálnej srdcovej frekvencie sme použili Polar Team2 PRO. 

Systém zaznamenával s okamžitým prenosom do interfacu srdcovú frekvenciu v jedno 

sekundových intervaloch s chybou merania 5 úderov. Nastavených bolo päť zón intenzity 

zaťaženia, pričom každá zóna intenzity bola nastavená 10%-ných rozdieloch, to znamená, 

že najvyššia intenzita bola zadefinovaná od 100% - 90% z max. SF, submaximálna 89,99% 

- 80%, stredná 79,99% - 70%, nízka 69,99% - 60%, kľudová 59,99% - 50%  z maximálnej 

srdcovej frekvencie. Deskripcia srdcovej frekvencie bola od prvého zvukového signálu 

YYETL1. 

Pre zaznamenávanie srdcovej frekvencie v zápase sme opätovne použili Polar Team2 PRO. 

Nastavených bolo 5 zón intenzity zaťaženia, pričom rozhranie vybraných zón bolo rovnaké 

ako pri testovaní. Chyba merania bola 5 úderov a záznam srdcovej frekvencie bolo v jedno 

sekundovom intervale. Zaznamenávanie srdcovej frekvencie bolo už od rozcvičenia a aj 

počas prestávok „online“. 

Pre vyhodnocovanie údajov sme uplatnili základné deskriptívne metódy (priemer, rozpätie, 

smerodajná odchýlka) a neparametrické metódy induktívnej štatistiky (Wilcoxonov T-test, 

Mann Whitney U-test, Kruskal-Wallisov test). 

 

VÝSLEDKY 

Vytrvalostný beh 

Prvé prezentujeme výsledky z testovania YOYO Endurance testu (level 1). Celkový čas 

trvania YYETL1 bol 9 minút 54 sekúnd, t.j. od začiatku po ukončenie testovania 

posledného z testovaných. Hráči dosiahli v priemere 73 odbehnutých úsekov, čo je 

v priemere 1460 m odbehnutých metrov (tab. 1). 

V tabuľke 2 môžeme vidieť, že hráči dosiahli maximálnu srdcovú frekvenciu v rozpätí od 

181 do 205 pulzov. Priemerná maximálna srdcová frekvencia, ktorú sme dopočítali, 

všetkých hráčov bola 191,9 pulzov. 
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Tab. 1 Výsledky vytrvalostného člnkového behu 

 
 

Tabuľka 2 Srdcová frekvencia a čas strávený v jednotlivých zónach v rozcvičení  

a vo vytrvalostnom člnkovom behu 

 
 

V dvoch prípadoch sa dosiahla maximálna srdcová frekvencia len na krátku dobu, ktorej 

percentuálne zastúpenie nepresiahlo 0,01% celkového času. Hráč č.15 dokázal pracovať 

v maximálnej intenzite 7 minút a 31 sekúnd, čo predstavovalo 27,7% celkového času.  

Na obrázku 1 prezentujeme krivky srdcovej frekvencie vo vykonávanom teste. Vidíme 

kontinuálny nárast počtu pulzov s pribúdajúcim časom testovania. Len v jednom prípade je 

vidieť rýchlejší nárast srdcovej frekvencie, a to u hráča č. 15. Dĺžka trvania testovania 

u všetkých hráčov, okrem jedného hráča, bola približné rovnaká. Iba u hráča č. 4 vidíme 

dlhšie trvajúci výkon vo vytrvalostnom člnkovom behu. Z pohľadu hráčskych funkcií nie 

sú výrazné rozdiely nárastu srdcovej frekvencie, okrem dvoch prípadov, a to u hráča č. 15 

(progresívny nárast SF) – podkošový hráč a u hráča č. 4 (viditeľné dlhšia a najvyššia 

krivka) – vysoké krídlo. 
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Obr. 1  Krivky srdcovej frekvencie počas rozcvičenia a počas vytrvalostného  

člnkového behu 

 

Na obrázku 2 vidíme, že priemerná hodnota jednotlivých priemerov srdcovej frekvencie 

bol 171,1 (sd 9,35 pulzu). Vypočítaný priemer maximálnych hodnôt srdcovej frekvencie 

hráčov vo vytrvalostnom člnkovom behu bol 191,1 (sd. 7,54 pulzu). Farebné označenie 

klasifikovalo, v ktorej zóne sa hráč počas testovania pohyboval najdlhšie. Piati hráči sa 

počas testovania pohybovali v zóne so submaximalnou intenzitou (80-89% z max. SF), 

traja hráči sa pohybovali v zóne so strednou intenzitou (70-79%) a dvaja hráči najdlhšie 

pracovali v zóne s maximálnou intenzitou (90-100% z max. SF). 

Kruskal-Wallisovým testom sme nezistili štatisticky významné rozdiely v maximálnej 

srdcovej frekvencie vo vytrvalostnom člnkovom behu medzi vybranými hráčskymi 

funkciami (p=0.85). podobne ani pri porovnávaní priemerných srdcových frekvencií sme 

nezistili štatisticky významné rozdiely (p=0.65) 

 

 
Obr.2 Priemerné a maximálne SF vo vytrvalostnom člnkovom behu 

Zápas 

Meranie srdcovej frekvencie sme vykonali aj v majstrovskom zápase. V tabuľke 3 

prezentujeme výsledné srdcové frekvencie 11 hráčov, kde môžeme vidieť najnižšiu, 

priemernú a najvyššiu dosiahnutú srdcovú frekvenciu. Pri porovnaní maximálnej srdcovej 

frekvencie Wilkoxonovým T-testom vo vytrvalostnom člnkovom behu  a zápase sme 

nezistili štatisticky významné odlišnosti (p=0,66). Porovnávaním priemerných srdcových 

frekvencií hráčov v zápase a v testovaní sme zistili štatisticky významnú odlišnosť 

v prospech testovania (p<0,05). Dôvody, ktoré zapríčinili významné odlišnosti považujeme 
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striedania hráčov, oddychové časy, polčasová prestávka, trestné hody, či výkonnostná 

úroveň súpera.  

V tabuľke 3 môžeme vidieť, že hráč č. 3 sa zo všetkých hráčov najviac pohyboval v zóne 

s maximálnou intenzitou (červený prúžok). Naopak, v submaximálnej zóne sa pohyboval 

najkratšie. Myslíme si, že hráč nedosahuje dostatočnú tréningovú úroveň, čo potvrdzuje 

v tabuľke 1 – výsledky vytrvalostného člnkového behu. 

 

 

 

 

Tab. 3  Srdcová frekvencia hráčov v zápase (min/priemer/max) 

 
 

Pri pozorovaní srdcovej frekvencie hráčov rozdelených podľa hráčskych funkcií sme 

vytvorili hráčske funkcie: rozohrávač, krídla, vysoké krídla, podkošoví hráči. Ďalej sme pri 

každom hráčovi vyčlenili jednotlivé časové úseky hry: rozcvičenie pred zápasom, 1/4 

zápasu, 2/4 zápasu, polčasová prestávka, 3 a 4-tá časť zápasu. Z pohľadu priebehu zápasu 

družstvo v každej štvrtine zápasu viedlo približne o 20 bodov, okrem prvej štvrtiny, kedy 

družstvo po prvej štvrtine viedlo len o 13 bodov.  
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Tab. 4 Srdcová frekvencia hráčskej funkcie rozohrávač 

 
 

V tabuľke 4 prezentujeme ukazovatele vnútorného zaťaženia hráča č. 2 počas vybraných 

časových úsekov hry. Môžeme vidieť, že hráč č.2 sa väčšiu časť zápasu pohyboval 

najnižšej záťažovej zóne (36,3% - 88,9% času). V strednej a v submaximálnej intenzite 

hráč č. 2 pracoval v rozsahu od 0.7% - 33.3% času. V maximálnej intenzite sa proband 

pohyboval od 0,1% do 6,5% času vo vybraných časových úsekoch. Pri porovnávaní 

jednotlivých časových úsekov vidíme, že rozohrávač dosiahol približne rovnaké hodnoty 

maximálnej srdcovej frekvencie v jednotlivých štvrtinách, okrem tretej štvrtiny.  

 

V tabuľke 5 prezentujeme výsledky srdcovej frekvencie hráčskej funkcie krídlo. Priemer 

maximálnych srdcových frekvencií hráčov na hráčskej funkcii krídlo bol 188 pulzov 

(smerodajná odchýlka 2,83 pulzov). Priemerná hodnota SF hráčov na poste krídlo z 

priemernej zápasovej hodnoty bola 135,75 pulzov (smerodajná odchýlka 7,15 pulzov). 

Kruskal-Wallisovym testom sme u hráčov s hráčskou funkciou – krídlo nezistili štatistickú 

významnosť rozdielov maximálnych hodnôt v jednotlivých časových úsekoch hry 

(p>0,05). Podobne pri porovnávaní priemerných hodnôt SF vo vybraných časových 

úsekoch sme nezistili signifikantný rozdiel (p=0,41). Tento fakt nám potvrdzuje aj obrázok 

3, kde môžeme vidieť podobnosť kriviek vybraných hráčov (napríklad v 2 a 3 štvrtine 

zápasu), pokiaľ neboli ako striedajúci na lavičke. Ďalej chceme poukázať na fakt, že hráči 

dokázali pracovať maximálnej intenzite od 0,1% do 35,8% z času vo vybraných časových 

úsekoch. Časové rozpätie  spomenutých percent predstavuje od 5 sekúnd do 6 minút a 35 

sekúnd. V submaximálnej intenzite hráči na vybranej hráčskej funkcii pracovali v rozsahu 

od 0,3% do 22,7% času vymedzených časových úsekov hry. 
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Tab 5. Srdcová frekvencia hráčskej funkcie krídlo 
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Obr. 3 Krivka srdcovej frekvencie hráčskej funkcie krídlo 

 

 

V tabuľke 6 prezentujeme výsledky srdcovej frekvencie nameranej u hráčskej funkcie 

vysoké krídlo. Priemerná hodnota maximálnych SF hráčov u vybranej hráčskej funkcie 

bola 183,33 pulzov (smerodajná odchýlka 5.19 pulzov). Priemerná hodnota priemerov SF 

zo zápasu bola 116,33 pulzov (smerodajná odchýlka 17,21 pulzov). Dôvodom vysokej 

hodnoty smerodajnej odchýlky je fakt, že hráč č. 14 zasiahol do hry až v poslednej štvrtine 

zápasu. Hráči na tomto poste dokázali pracovať v maximálnej intenzite od 0,1% do 25% 

času vo vybraných časových úsekoch. Vymedzená percentá predstavujú časové rozpätie od 

4 sekúnd do 3 minút a 53 sekúnd. Kruskal-Wallisovým testom sme nezistili štatisticky 

významné rozdiely maximálnych SF vybraných časových úsekov u hráčov s hráčskou 

funkciou – vysoké krídlo (p=0,66). Rovnako aj pri porovnávaní priemerných SF vo 

vybraných časových úsekoch sme nezistili signifikantne významné rozdiely (p=0,57). 

Pri porovnaní krivky srdcovej frekvencie hráčov na poste vysoké krídlo môžeme sledovať 

približne rovnakú trajektóriu, pokiaľ boli hráči v rovnaký čas na ihrisku. Odlišnosti sa 

preukazujú vplyvom času stráveného na ihrisku (t.j. striedaním) a odlišnou východiskovou 

maximálnou SF (obr. 4). Hráč č. 14 zasiahol do hry až v záverečnej štvrtine zápasu. Avšak, 

aj v tomto prípade môžeme vidieť v závere podobnosť trajektórií hráčov na tomto poste. 
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Tab. 6  Srdcová frekvencia hráčskej funkcie vysoké krídlo 
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Obr.4 Krivka srdcovej frekvencie hráčskej funkcie vysoké krídlo 

 

V tabuľke 7 prezentujeme výsledky hráčov na hráčskej pozícii podkošový hráč. Priemerná 

maximálna hodnota SF bola 192,67 pulzov (smerodajná odchýlka 6,18 pulzov). Priemerná 

hodnota nameraných priemerov hráčov hráčskej funkcie podkošový hráč bola 140,67 

pulzov (smerodajná odchýlka 8,65 pulzov). Kruskal-Wallisovým testom sme nezistili 

u hráčov s hráčskou funkciou podkošový hráč signifikantné rozdiely v maximálnej SF vo 

vybraných časových úsekoch (p=0,53). Porovnávaním priemerných hodnôt SF 

podkošových hráčov sme nezistili signifkantné rozdiely (p=0,81). Podkošoví hráči sa 

v maximálnej intenzite pohybovali v rozsahu 0,6% - 54,1% času vybraných časových 

úsekov. Percentá maximálnej intenzity predstavujú časové rozpätie od 2 sekúnd do 9 minút 

a 28 sekúnd. Avšak musíme podotknúť, že hráč č. 3 vo vytrvalostnom člnkovom behu 

dosiahol druhý najhorší výkon, čím si vysvetľujeme také vysoké percento času stráveného 

v maximálnej intenzite.  

Na obrázku 5 vidieť krivku podkošových hráčov. Podobne ako u ostatných hráčskych 

funkcií vidíme podobnú trajektóriu srdcovej frekvencie, pokiaľ neboli hráči striedaní. 

Rozdiely v krivke vidíme práve u hráča č. 3, ktoré sú zapríčinené faktom, ktorý sme 

spomínali vyššie vo vzťahu k vytrvalostnému člnkovému behu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.5 Krivka srdcovej frekvencie hráčskej funkcie podkošový hráč 
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Tab. 7  Srdcová frekvencia hráčskej funkcie podkošový hráč 

 
 

Na záver výsledkovej časti sme porovnávali hodnoty maximálnych srdcových frekvencií 

medzi hráčskymi funkciami a Kruskal-Wallisovým testom sme zistili signifikantný rozdiel 

v nameraných srdcových frekvenciách (p=0,03; p<0,05). Pri podrobnejšom štatistickom 

vyhodnocovaní Mann-Whitney testom sme zistili, že len v jednom prípade sa nevyskytol 
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signifikantný rozdiel maximálnej srdcovej frekvencie, a to medzi rozohrávačom 

a vysokými krídlami (p=0,8). 

Z tohto vyplýva, že vnútorné zaťaženie maximálnej intenzity u hráčov na vybraných 

hráčskych funkciách sa v tomto zápase výrazne odlišovalo, okrem dvoch vyššie 

spomenutých hráčskych funkcií. 

Pri porovnávaní priemerných hodnôt srdcových frekvencií medzi hráčskymi funkciami 

sme zistili štatistickú významnosť Kruskal-Wallisovým testom na 1% hladine 

významnosti. Podrobnejším vyhodnocovaním Mann-Whitneyho testom sme zistili, že 

v tomto zápase sa len v dvoch prípadoch nevyskytol signifikantný rozdiel priemerných 

hodnôt srdcových frekvencií, a to medzi hráčskou funkciou rozohrávač a vysokými 

krídlami (p=0,3), v druhom prípade medzi krídlami a podkošovými hráčmi (p=0,2). 
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ABSTRACT 

Game performance of several players’ posts in basketball seeks different structure. Thus 

we focused on the question if inside game load differs according the players´ posts 

playmaker, wing and center. We used YO-YO endurance test, level 1 and apparatus Polar 

Team2 PRO to get the heart rate. Wilcoxonov T-test, Mann Whitney U-test, Kruskal-

Wallisov test were used to treat the data. There were no significant differences among 

players´ posts when the endurance test was taken into consideration, as in the maximal as 

in mean heart rate, too (p=0.85; p=0.65). When comparing the maximal and the mean heart 

rate during the game we found out significant difference among players´ posts (p=0.03 and 

p=0.01) 

 

Key words: male basketball, inside load, players posts 
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VPLYV ZMENY PRAVIDIEL NA VNÚTORNÉ ZAŤAŽENIE 

HRÁČOV V MALÝCH PRÍPRAVNÝCH HRÁCH VO FUTBALE 

 

HOLIENKA Miroslav, KOPÚŇ Peter, ŽAMBA Martin  

Katedra športových hier, Fakulta telesnej výchovy a športu, 

 Univerzita Komenského v  Bratislave 

 

 

ABSTRAKT 

Prípravné hry majú v tréningovom procese futbalistov nezastupiteľné miesto, pretože 

efektívne pôsobia na rozvoj jednotlivých determinantov herného výkonu. Cieľom 

príspevku bolo zistiť signifikantné diferencie ukazovateľov vnútorného zaťaženia hráčov 

v malých prípravných hrách s počtom 4:4 s uplatnením zmeny pravidiel hry. Výskumného 

sledovania sa zúčastnilo 10 poslucháčov (muži) Fakulty telesnej výchovy a športu UK 

študijný program trénerstvo so zameraním na športovú špecializáciu trénerstvo - futbal 

(priemerný vek 22,12 ± 3,43 rokov, priemerná športová prax 15,54 ± 2,31 rokov). Na 

získavanie údajov vnútorného zaťaženia sme využili zariadenie Polar Team2 PRO. 

Srdcová frekvencia (SF) bola zaznamenávaná v jedno sekundových intervaloch s chybou 

merania 5 úderov. Zistili sme, že výber pravidiel signifikantne ovplyvňuje priemerné 

hodnoty SF a hodnoty SF pre zotavenie na úrovni 5% hladiny významnosti. 

 

 

Klúčové slová: futbal, prípravné hry s malým počtom hráčov,  

vnútorné zaťaženie 

 

ÚVOD 

Tréningové zaťaženie ako základný podnet (alebo súbor podnetov) formou tréningových 

cvičení vedie k vyvolaniu aktuálnych zmien funkčnej aktivity organizmu športovca 

v súlade so stanovenými cieľmi tréningového procesu (LEHNERT, 2008). HOLIENKA 

(2012) uvádza, že z praktického hľadiska je v tréningovom procese nutné rozlišovať 

zaťaženie vonkajšie a vnútorné. Ukazovatele vnútorného zaťaženia umožňujú stanoviť 

účelnú mieru tréningového zaťaženia (SF, laktát a pod.), posúdiť jeho veľkosť s funkčnými 

možnosťami organizmu a jeho vplyv na rozvoj trénovanosti.  

Veľmi často využívanou  a obľúbenou metodicko-organizačnou formou v tréningovom 

procese je prípravná hra. V prípravných hrách sa zameriavame na zdokonaľovanie 

a stabilizáciu herných činností, ich technickej a taktickej stránky hernej činnosti 

jednotlivca, ako aj na rozvoj tvorivého potenciálu hráča. Vhodným obmeňovaním pravidiel 

a obsahu prípravných hier plníme akcentované tréningové ciele a úlohy (PERÁČEK a kol., 

2003).  

Podľa KAČÁNIHO (2004) prípravné hry 4:4 ako špeciálny tréningový prostriedok slúžia 

na komplexný rozvoj výkonnostných faktorov a tréningové zaťaženie v nich sa pohybuje 

na úrovni intenzívneho zaťaženia hráča v zápase. Tieto typy prípravných hier vyvolávajú 

u hráčov zmeny srdcovej frekvencie (SF) porovnateľné s krátkodobou prerušovanou 

činnosťou a zahŕňajú v sebe podstatnú časť činností s vysokou intenzitou, zmien smeru 

pohybu a osobných súbojov porovnateľných so zápasom (DELLAL a kol., 2011a). 
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METODIKA 

Cieľom štúdie bolo zistiť signifikantné diferencie ukazovateľov vnútorného zaťaženia 

hráčov v malých prípravných hrách s počtom 4:4 s uplatnením zmeny pravidiel hry.  

 

Súbor tvorili poslucháči Fakulty telesnej výchovy a športu so zameraním na športovú 

špecializáciu – futbal. Výber probandov bol na základe dostupnosti a zásady 

demokratickosti. Priemerný vek súboru bol 22,12 roka a smerodajná odchylka 3,43 roka. 

Probandi boli v minulosti účastníkmi najvyšších dvoch juniorských súťaží.  

Priemerný športový vek probandov bol 15,54 roka a smerodajná odchylka bola 2,31 roka. 

Pre získavanie údajov vnútorného zaťaženia sme použili meracie zariadenie SF Polar 

Team2 PRO (Polar Electro Oy, Kempele, Fínsko). Systém zaznamenával údaje 

s okamžitou spätnou väzbou do interfacu. SF bola zaznamenávaná v jedno sekundových 

intervaloch s chybou merania 5 úderov. Nastavených bolo päť zón intenzity zaťaženia, 

pričom vybrané zóny boli nastavené v 10%-ných rozdieloch.  

To znamená, že maximálna intenzita bola zadefinovaná v rozsahu od 100% - 90% 

z maximálnej SF, submaximálna 89,99% - 80%, stredná 79,99% - 70%, nízka 69,99% - 

60% a kľudová 59,99% - 50%  z maximálnej SF. 

Na základe priemerného veku a všeobecnou formuláciou výpočtu maximálnej SF sme 

maximálnu SF zadefinovali na úrovni 198 úderov za minútu (BENSON – CONNOLLY, 

2012). 

V prípravných hrách s počtom hráčov (4:4) a na ihrisku s rozmermi 40x20m sme stanovili 

nasledovné pravidlá: a) voľný počet dotykov; b) maximálny počet dotykov – dva. 

V obidvoch typoch prípravnej hry mohol byť gól dosiahnutý len prvým dotykom z vnútra 

bránkového územia. Vonkajšie komponenty zaťaženia sme zadefinovali takto: Interval 

zaťaženia: 4 min., Interval odpočinku: 1 min., Počet opakovaní: 3, Počet sérií: 1. 

Pre vyhodnocovanie údajov sme uplatnili základné deskriptívne metódy (priemer, rozpätie, 

smerodajná odchýlka) a neparametrické metódy induktívnej štatistiky (Wilcoxonov T test). 

 

VÝSLEDKY 

Výsledky z prípravnej hry s voľným počtom dotykov prezentujeme v tabuľke 1. Priemerná 

hodnota maximálnej SF hráčov dosiahla úroveň 191,25±6,85 úderov za minútu. Variačné 

rozpätie bolo 24 úderov. V čase odpočinku dosiahli sledovaní hráči priemernú hodnotu 

minimálnej SF 115,5±21,35 úderov za minútu. 

Úroveň maximálnej intenzity v prípravnej hre dosiahli všetci hráči. Aj v priemerných 

hodnotách intervalu zaťaženia a intervalu odpočinku počas prípravnej hry sa traja hráči 

pohybovali na úrovni maximálnej intenzity. V štyroch prípadoch sa priemerné hodnoty SF 

pohybovali na úrovni submaximálnej intenzity (80%-89,99%). V jednom prípade (hráč č. 

10 K.L.) sa priemerná hodnota SF pohybovala v zóne so strednou intenzitou (70%-79,99% 

z max SF).  

Zistili sme, že všetci hráči v prípravnej hre (4:4) s  voľným počtom dotykov dosiahli 

maximálnu intenzitu zaťaženia. V intervale odpočinku okrem dvoch prípadov hráči 

dosiahli kľudovú zónu zaťaženia. Percentuálne zastúpenie maximálnej SF v tejto 

prípravnej hre bolo 96,6% z maximálnej SF. Priemerné hodnoty mali 87,4%-tuálne 

zastúpenie a minimálne hodnoty SF tvorili 58,3%-tuálne zastúpenie.  
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Tab. 1  Hodnoty srdcovej frekvencie hráčov v prípravnej hre s voľným počtom dotykov 

 
 

 
 

 

 
 

  Min Priemer Max 

1 M.P. 108 175 188 

2 S.L. 121 180 191 

2 Z.M. 134 183 196 

3 Ma.P. 104 172 191 

3 Š.R. 107 167 185 

4 F.P. 161 195 206 

4 H.J. 100 163 182 

10 K.L. 89 149 191 

Priemer 115.50 173.00 191.25 

Sm. odchýlka 21.35 12.99 6.85 

Min 89 149 182 

Max 161 195 206 

 

 

 

 

 

V tabuľke 2 prezentujeme vybrané atribúty vnútorného zaťaženia v prípravnej hre 

s počtom hráčov 4:4 s voľným počtom dotykov. Vo všetkých prípadoch, okrem jedného, sa 

maximálna SF pohybovala v rozpätí od 91% do 98% maxima. V jedinom prípade (hráč č. 

4 F.P.) dosiahol maximálnu hodnotu SF na úrovni 104% maxima, čo spôsobila centrálne 

stanovená maximálna SF výskumného súboru. V tomto prípade sme tohto hráča 

nezarátavali do hodnotenia. 

Zvyšní hráči zotrvali v zóne maximálnej intenzity  6 minút 33 sekúnd z celkového 

času tejto prípravnej hry. V zóne submaximálnej intenzity hráči zotrvali 5 minút 15 

sekúnd. Priemerné percentuálne zastúpenie hráčov v zóne maximálnej intenzity 

predstavuje 43% z celkového času prípravnej hry, v zóne submaximálnej intenzity sa hráči 

pohybovali 35% z celkového času. Rozpätie maximálnej intenzity, v ktorej sa jednotliví 

hráči počas hry pohybovali, bolo od 6,3% do 74,3%. V zóne submaximálnej intenzity sa 

hráči pohybovali od 17,2% do 70%.  

Ďalej môžeme konštatovať, že hráči v intervale zotavenia v nižších zónach zaťaženia 

zotrvali veľmi krátko. V zóne strednej intenzity v rozsahu od 3% do 17,5% a v zóne nízkej 

intenzity v rozsahu od 0,5% do 5,3% celkového času hry. Príčiny tohto nízkeho 

percentuálneho zastúpenia hráčov v zóne  strednej a nízkej intenzity spôsobila organizácia 

prípravnej hry, respektíve zadefinovanie podmienok vonkajšieho komponentu -  neúplný 

interval odpočinku. 
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Tab. 2 Vybrané atribúty vnútorného zaťaženia hráčov v prípravnej hre s voľným počtom 

dotykov 

 
 

 

 

V tabuľke 3 prezentujeme výsledky vnútorného zaťaženia hráčov v prípravnej hre 

maximálne na dva dotyky s loptou. Priemerná hodnota maximálnej SF dosiahla hladinu 

191,75±7,48 úderov za minútu. Variačne rozpätie bolo 26 úderov. V čase intervalu 

odpočinku dosiahli sledovaní hráči priemernú hodnotu minimálnej SF 137,63±15,54 

úderov za minútu. 

Úroveň maximálnej intenzity v prípravnej hre dosiahli všetci hráči. V priemerných 

hodnotách intervalu zaťaženia a intervalu odpočinku počas prípravnej hry sa až štyria hráči 

pohybovali na úrovni maximálnej intenzity. V štyroch prípadoch sa priemerné hodnoty SF 

pohybovali na úrovni submaximálnej intenzity (80%-89,99%). Na rozdiel od prípravnej 

hry s  voľným počtom dotykov, sa v tejto prípravnej hre (hráči č. 2 Z.M. a č. 4 F.P.) 

minimálne hodnoty SF pohybovali v zóne submaximálnej  intenzity (80%-89,99% z max. 

SF). V jednom prípade (hráč č. 10 K.L.) sa priemerná hodnota SF pohybovala v zóne s 

kľudovou intenzitou (50%-59,99% z max SF). U hráča č. 1 (M.P.) sa minimálna SF 

pohybovala v zóne strednej intenzity.  Vo zvyšných prípadoch minimálnych hodnôt  sa SF 

pohybovala v zóne s nízkou intenzitou (60%-69,99%). 
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Percentuálne zastúpenie maximálnej SF v tejto prípravnej hre bolo 96,8% z maximálnej 

SF. Priemerné hodnoty mali 90,6%-tuálne zastúpenie a minimálne hodnoty SF  69,5%-

tuálne zastúpenie. 

 

Tab. 3 Hodnoty srdcovej frekvencie v prípravnej hre maximálne na dva dotyky 

 

    Min Priemer Max 

1 M.P. 145 179 189 

2 S.L. 139 180 190 

2 Z.M. 161 185 195 

3 Ma.P. 125 181 196 

3 Š.R. 130 171 184 

4 F.P. 160 197 207 

4 H.J. 124 168 181 

10 K.L. 117 174 192 

Priemer 137.63 179.38 191.75 

Sm. odchýlka 15.54 8.47 7.48 

Min 117 168 181 

Max 161 197 207 

 

 

V tabuľke 4 prezentujeme vybrané atribúty vnútorného zaťaženia v prípravnej hre 

s počtom hráčov 4:4 s  maximálnym počtom dotykov - dva. Vo všetkých prípadoch okrem 

jedného, sa maximálna SF pohybovala v rozpätí od 91% do 98% maxima. V jedinom 

prípade (hráč č. 4 F.P.) dosiahol maximálnu hodnotu SF na 104% maxima, čo spôsobila 

centrálne stanovená maximálna SF sledovaného súboru. V tomto prípade sme tohto hráča 

nezarátavali do celkového hodnotenia. 

Zvyšní hráči zotrvali v zóne maximálnej intenzity  5 minút 5 sekúnd z celkového času 

 tejto prípravnej hry. Vzóne submaximálnej intenzity hráči zotrvali 2 minúty 49 sekúnd. 

Priemerné percentuálne zastúpenie hráčov v zóne maximálnej intenzity predstavuje 50,8% 

z celkového času prípravnej hry, v zóne submaximálnej intenzity sa hráči pohybovali 

28,2% z celkového času. Rozpätie maximálnej intenzity, v ktorej sa jednotliví hráči 

pohybovali v priebehu hry, bolo od 13,5% do 82,3%. V zóne submaximálnej intenzity sa 

hráči pohybovali od 12,9% do 68,3%.  

Súčasne môžeme uviesť, že hráči v intervale zotavenia v nižších zónach zaťaženia zotrvali 

veľmi krátko. V zóne strednej intenzity to bolo v rozsahu od 3,8% do 17,2% a v zóne 

nízkej intenzity v rozsahu od 0,2% do 3,7% celkového času.  
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Tab. 4 Vybrané atribúty vnútorného zaťaženia v prípravnej hre na dva dotyky 

 
 

Porovnaním maximálnych hodnôt Wilcoxonovým T testom sme zistili, že v tomto 

výskumnom súbore nie je signifikantný rozdiel dosiahnutých hodnôt medzi prípravnou 

hrou s voľným počtom dotykov a prípravnou hrou s maximálnym počtom dotykov – dva 

(p=1.00).  

Naopak, pri porovnaní priemerných hodnôt SF sme Wilcoxonovým T testom zistili 

štatisticky významné rozdiely v prospech druhej prípravnej hry (hra na dva dotyky), 

pričom hladina významnosti bola na 5% (p=0,03). Taktiež pri porovnaní minimálnych 

hodnôt SF sme zistili štatisticky významne rozdiely na 5% hladine významnosti (p=0,02). 

 

DISKUSIA 

Cieľom štúdie bolo zistiť rozdielnosť vnútorného zaťaženia vplyvom zmeny pravidiel hry 

v  prípravných hrách s malým počtom hráčov. Na ihrisku rozmerov 40x20m a s počtom 

hráčov 4:4 bez brankárov dosahovali hodnoty vnútorného zaťaženia hráčov rozdielne 

hodnoty v závislosti od určenia pravidiel hry. V prvom prípade -  v prípravnej hre 

s voľným počtom dotykov sme zistili, že všetci hráči sa dostali do najintenzívnejšej zóny 

zaťaženia (od 91% do 98%). Podobné výsledky sme dosiahli aj v druhom type prípravnej 

hry s obmedzeným počtom dotykov (v rozsahu od 91%-98%). Hladina štatistickej 

významnosti potvrdila úplnú zhodu hodnôt maximálnych SF hráčov pri porovnaní týchto 

dvoch prípravných hier.  
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DELLAL a kol. (2011a) nezistili pri porovnaní rovnakých prípravných hier na ihrisku 

rozmerov 30x20m signifikantné diferencie maximálnej SF. Ďalej uvádzajú, že 

percentuálne zastúpenie maximálnej intenzity v prípravných hrách s upravenými 

pravidlami (dva dotyky; voľná hra) bolo v rozsahu 84,1%-84,7%. V našom prípade 

priemerné percentuálne zastúpenie maximálnej intenzity v prípravných hrách bolo 85,3%-

88,7%. Taktiež si myslíme, že hodnoty maximálnej intenzity sú vysoko korelujúce 

k somatickým a fyziologickým predpokladom jedincov. 

Pri porovnaní priemerných hodnôt SF v nami zostavených prípravných hrách sme zistili 

rozdiely. Tento rozdiel sa potvrdil aj štatisticky. Podobné výsledky sme zistili aj pri 

porovnávaní minimálnych hodnôt SF v intervale odpočinku.  

Myslíme si, že príčinou rýchlejšieho zotavenia v prípravnej hre s voľným počtom dotykov 

je čas, v ktorom hráči zotrvali v zóne s maximálnou intenzitou. V prvom prípade to bolo 

iba 43% zastúpenie, ale  v druhom prípade to bolo až 50,6% zastúpenie. V jedno 

minútovom intervale odpočinku došlo k výraznejšiemu a rýchlejšiemu zotaveniu 

v prípravnej hre s voľným počtom dotykov ako v prípravnej hre s obmedzeným počtom 

dotykov.  

DELLAL a kol. (2011b) zistili, že  u 16 ročných hráčov v prípravných hrách s počtom 

hráčov 4:4 sa už v priebehu 30 sekúnd dosahuje signifikantné významné zotavenie. Tento 

poznatok potvrdzuje aj naše zistenia a poukazuje na príčiny výraznejšieho zotavenia. 

Predpokladáme, že u starších hráčov bude signifikantne výraznejšie zotavenie. 

 

ZÁVER 

Na základe analýzy získaných poznatkov sme zistili, že zmena pravidiel výrazne 

ovplyvňuje vnútorné zaťaženie hráčov v malých prípravných hrách s počtom 4:4 

pri rozmeroch ihriska 40x20m. Zmena pravidiel signifikantne ovplyvňuje dosiahnuté 

priemerné hodnoty SF v priebehu prípravnej hry a hodnoty SF počas zotavenia na úrovni 

5% hladine významnosti. Dôvodom je rozdielna dĺžka času strávená v zóne maximálnej 

intenzity. Percentuálne zastúpenie nad 50% v tejto zóne spôsobili signifikantné rozdiely v 

priemerných hodnotách SF a v minimálnych hodnotách SF. 
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EFFECT OF CHANGE RULES ON INTERNAL LOAD 

IN SMALL-SIDES GAMES IN FOOTBALL 

 

HOLIENKA Miroslav, KOPÚŇ Peter, ŽAMBA Martin  

Department of Sports Games, Faculty of Physical Education and Sport,  

Comenius University in Bratislava 

 

 

ABSTRACT 

Small-side games are irreplaceable in training, because impact to efficiency to performance 

is significant. Purpose of this study was to find out significant differences of internal 

loading in small-side games (4vs.4) with changing of games´ rules. Participants (n=10, 

average age 22,12±3,43; experiences period 15,54±2,31) were students of FTVS focusing 

to coaching program. For monitoring of heart rate we used Polar Team2 PRO with one 

second recording and monitoring error was until 5 heart beat. We found out, that changing 

of games´ rules had significant impact to heart rate in loading and to recovery at 5%. 

 

 

 

Key words: football, small-sides games, internal load  
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VNÚTORNÉ ZAŤAŽENIE HRÁČOV VO FUTBALE V MALÝCH 

PRÍPRAVNÝCH HRÁCH S RÔZNYM POČTOM HRÁČOV 

 

 HOLIENKA Miroslav, KOPÚŇ Peter  

Katedra športových hier, Fakulta telesnej výchovy a športu,  

Univerzita Komenského v Bratislave 

 

ABSTRAKT 

Cieľom štúdie bolo zistiť rozdiely v ukazovateľoch vnútorného zaťaženia v prípravných 

hrách s rôznym počtom hráčov s rovnakým dávkovaním zaťaženia a rovnakým rozmerom 

ihriska. Hráči sa prezentovali v malých prípravných hrách 1:1, 2:2 a 3:3, pričom boli 

zadefinované vonkajšie komponenty zaťaženia charakterizujúce metódu intervalovú 

extenzívnu. Pre získavanie údajov sme použili meranie, resp. monitorovanie srdcovej 

frekvencie Polarom Team2 PRO. Pre vyhodnocovanie sme uplatnili metódy deskriptívnej 

štatistiky ako aj induktívnej štatistiky. Zistili sme, že v tomto súbore uplatnením metódy 

intervalovej extenzívnej a s počtom hráčov v prípravných hrách 1:1, 2:2, 3:3, nie sú 

štatisticky významné rozdiely hodnôt vnútorného zaťaženia (p=0,58; 0,31).  

 

Kľúčové slová:  futbal, prípravné hry s malým počtom hráčov, metóda intervalová 

extenzívna, monitorovanie srdcovej frekvencie, vnútorné zaťaženie 

 

 

ÚVOD 

Zaťaženie v zápase predstavuje súbor podnetov, stimulov, ktoré vyvolávajú v organizme 

hráča fyziologické zmeny, prejavujúce sa navonok ako zvýšená aktivita s cieľom 

adekvátnej činnostnej odpovede na daný podnet (PERÁČEK a kol. 2012). MATVEJEV 

(1982) definuje vnútorné zaťaženie ako stupeň mobilizácie funkčných možností organizmu 

hráča, ktoré charakterizuje podmienečná hodnota fyziologických, biochemických a iných 

zmien vo funkčnom stave jednotlivých orgánov a systémov. Futbal predstavuje 

intermitentné zaťaženie, v ktorom sa strieda vyššia intenzita s nižšou úrovňou intenzity 

(BANGSBO, NORREGAARD, THORSOE, 1991; BANGSBO, 1994; MOHR, 

KRUSTRUP, BANGSBO, 2003). Hráči vykonávajú rôzne cyklické, acyklické pohybové 

činnosti s loptou alebo bez lopty, odlišnou rýchlosťou a rôznou dobou trvania. Každá 

takáto činnosť predstavuje rôzne typy zaťaženia, čo vyžaduje zapojenie rôzneho 

energetického systému a to v závislosti od momentálnej hernej situácie na ihrisku, ale aj od 

hráčskej funkcie, súpera a vlastného taktického konania. Kombináciou striedania zaťaženia 

sa konanie hráčov a ich rôznych pohybov v priestore ihriska stáva nepredvídateľným  

s vysoko variabilným komplexom pohybových prvkov (RIENZI et al., 2000; MOHR, et 

al., 2008; ANDERSSON, EKBLOM, KRUSTRUP, 2008), ktoré prekračujú rámec 

subjektívneho hodnotenia.  

Prípravné hry, ako jedna z metodicko-organizačných foriem cielene zdokonaľujú herné 

činnosti, rozvíjajú tvorivosť v podmienkach hry a rozvíjajú adekvátne pohybové 

schopnosti. Malými prípravnými hrami rozumieme prípravné hry s počtom hráčov od 1:1 

do 4:4 (KAČANI, 2002). 

V minulosti dominovalo presvedčenie, že rozvoj vybraných pohybových schopností sa 

môže dosiahnuť len nešpecifickou formou. DELLAL a kol. (2008) však poukazujú, že 

malými prípravnými hrami sa dosahujú porovnateľné tréningové účinky rozvoja vybraných 

pohybových schopností, rovnako ako nešpecifickými formami. Srdcová frekvencia (ďalej 
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len SF) v malých prípravných hrách dosahuje 85 – 95% z maximálnej SF (HOFF, J., 2002; 

DELLAL a kol., 2008, 2010).  

Dosiahnutie adekvátneho zaťaženia si vyžaduje dôslednú odbornú manipuláciu so 

zaťažením, teda s vybranými ukazovateľmi, ako sú napríklad intenzita zaťaženia, interval 

zaťaženia a interval odpočinku... Jednou z možností optimálnej manipulácie so zaťažením 

umožňuje metóda intervalová – extenzívna (MIE) (KAČÁNI, 2005).  

Možnosťou identifikovať vnútorné zaťaženie organizmu hráča v zmysle adekvátneho 

krytia a s cieľom dosiahnutia optimálnych požiadaviek intenzifikácie hry vzrastá dôležitosť 

kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy hry.  

 

 

METODIKA 

Cieľom štúdie bolo zistiť signifikantné diferencie ukazovateľov vnútorného zaťaženia 

hráčov v malých prípravných hrách s rôznym počtom hráčov a vybranou metódou 

zaťažovania.  

 

Experimentálny súbor tvorili poslucháči Fakulty telesnej výchovy a športu so zameraním 

na trénerstvo športovej špecializácie – futbal. Výber probandov bol na základe dostupnosti 

a zásady demokratickosti. Priemerný vek súboru bol 22,89 roka a smerodajná odchylka 

5,76 roka. Probandi boli v minulosti účastnikmi najvyššich dvoch juniorských súťaží 

a priemerný športový vek probandov bol 16,82 roka a smerodajná odchylka bola 2,34 roka. 

Pre získavanie údajov vnútorného zaťaženia sme použili Polar Team2 PRO (Polar Electro 

Oy, Kempele, Fínsko). Systém zaznamenával údaje s okamžitou spätnou väzbou do 

interfacu. SF bola zaznamenávaná v jedno sekundových intervaloch s chybou merania 5 

úderov. Nastavené bolo päť zón intenzity zaťaženia, pričom vybrané zóny boli nastavené v 

10%-ných rozdieloch. To znamená, že najvyššia intenzita bola zadefinovaná v rozsahu od 

100% - 90% z maximálnej SF, submaximálna 89,99% - 80%, stredná 79,99% - 70%, nízka 

69,99% - 60%, kľudová 59,99% - 50%  z maximálnej SF. Na základe priemerného veku 

a všeobecnou formuláciou výpočtu maximálnej SF sme maximálnu SF zadefinovali na 198 

pulzov. 

V prípravných hrách na ihrisku rozmerov 20x13,5m sme uplatnili metódu intervalovú 

extenzívnu. To znamená, že sme zadefinovali vonkajšie komponenty zaťaženia takto: 

Interval zaťaženia: 1 min., Interval odpočinku: 3 min., Počet opakovaní: 3, Počet sérií: 1. 

Počet hráčov v malých prípravných hrách bol 1:1, 2:2 a 3:3. 

Pre vyhodnocovanie údajov sme uplatnili základné deskriptívne metódy (priemer, rozpätie, 

smerodajná odchýlka) a neparametrické metódy induktívnej štatistiky (Mann Whitney U-

test, Kruskal-Wallisov test). 

 

VÝSLEDKY  

V tabuľke 1 prezentujeme hodnoty maximálnej, priemernej a minimálnej SF počas 

prípravných hier rozdelených podľa počtu hráčov. V hre 1:1 hráči dosiahli opakovaným 

vykonávaním priemernú maximálnu SF 180,5 pulzov so smerodajnou odchýlkou 9,5 

pulzov (91%). Rozdiely SF medzi hráčmi v prípravnej hre 1:1 môžeme vysvetliť stavom 

trénovanosti, pretože hráč č.5 (M.M.) bol profesionálny hráč. 
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Tab. 1 Hodnoty srdcovej frekvencie hráčov v prípravných hrách s rôznym počtom  

            hráčov 

 

 
 

 

Priemerná hodnota priemerov SF v prípravnej hre 1:1 dosiahla hodnotu 153,5 pulzov, čo 

je 77,5% zastúpenie. Podobne, ako pri maximálnej SF aj tu vidíme rozdiel vplyvom 

trénovanosti hráča č. 5 (M.M.). Tento markantný rozdiel sa prejavuje aj pri minimálnych 

SF, kedy počas 3 minút intervalu odpočinku u toho istého hráča výrazne klesla SF. 

V prípravnej hre 2:2 sme zistili, že hráči dosiahli podobné priemerné hodnoty 

maximálnej SF (182,5 pulzov ± 8,87). Avšak, v priemerných SF sme zistili výrazne nižšiu 

priemernú hodnotu SF (143,5 pulzov ± 7,3). Percentuálne zastúpenie maximálnej SF bolo 

92,2% a priemernej SF 72,3%. Môžeme vidieť, že u hráčov č. 6 (H.R. a K.M.) SF dosiahla 

hodnoty submaximálneho zaťaženia a u ďalších dvoch sme namerali hodnoty SF v 

zóne maximálnej intenzity. Príčiny môžu súvisieť viac s hernou aktivitou sledovaných 

hráčov, nakoľko hodnoty SF v intervaloch odpočinku nie sú výrazne odlišné. 

V prípravnej hre 3:3 sme namerali priemernú hodnotu maximálnych SF 174,33 pulzov 

(smerodajná odchýlka 11,43 pulzov). Percentuálne zastúpenie v maximálnej SF 

predstavovalo 88%. Priemerná hodnota priemerov SF bola 138 pulzov (±11,36). 

Minimálne SF sledovaných hráčov vo väčšine prípadoch dosiahli hodnotu SF pod 100 

pulzov, okrem dvoch prípadov. V jednom prípade SF dosiahla len strednú úroveň 

zaťaženia (hráč č. 10 K.L.). Myslíme si, že v tomto prípade zohrala veľkú úlohu motivácia 

hráča. 
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Tab. 2 Vybrané atribúty vnútorného zaťaženia hráčov metódou intervalovou 

extenzívnou 

 
 

 

V tabuľke 2 prezentujeme vybrané charakteristiky vnútorného zaťaženia, ktoré hráči 

dosiahli v malých prípravných hrách. V závislosti od trénovanosti hráčov rozsah 

zastúpenia v zóne maximálnej intenzity u jednotlivých hráčov bol od 0,1% do 28%.  Zistili 

sme, že hráči, ktorí dosiahli intenzitu maximálnej úrovne sa v tejto úrovni pohybovali 
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z celkového času v priemere 1 minútu a 42 sekúnd, čo  predstavovalo v priemere 57% 

zastúpenie v minútovom intervale zaťaženia pri troch opakovaniach. 

V submaximálnej intenzite sa v priemere hráči vyskytovali 2 minúty a 19 sekúnd 

z celkového času v prípravných hrách, čo predstavuje 77% zastúpenie v jednominútovom 

intervale zaťaženia pri troch opakovaniach. Celkovo metódou intervalovou extenzívnou 

s intervalom zaťaženia jednej minúty a intervalom odpočinku troch minút dosiahli hráči 

úroveň zaťaženia od 61% do 81% z maximálnej SF. 

Na obrázku 1 prezentujeme krivky SF počas malých prípravných (vymedzená zóna - fáza). 

Vo všetkých prípadoch krivky kopírujú podobnú trajektóriu. Rozdiely zapríčiňuje stav 

trénovanosti niektorých hráčov, čím je krivka u niektorých hráčov vyššie, respektíve nižšie 

položená. 

 

 

 
Obr. 1  Krivka srdcovej frekvencie v malých prípravných hrách metódou intervalovou 

extenzívnou 

 

Kruskal-Wallisovým testom sme nezistili štatistickú významnosť rozdielov maximálnej SF  

metódou intervalovou extenzívnou v prípravných hrách 1:1, 2:2 a 3:3 (p=0,58). Z 

uvedeného vyplýva, že v našom súbore na dosiahnutie maximálnej intenzity zaťaženia by 

sme sa nemuseli rozhodovať pri výbere medzi prípravnou hrou s počtom hráčov 1:1, 2:2 

a 3:3 za účelom dosiahnutia maximálnej intenzity. Podobne ani pri porovnaní hodnôt 

minimálnej SF sme vybranou štatistickou metódou nezistili signifikantné rozdiely pri 

intervale odpočinku (p=0,31). Z toho vyplýva, že u sledovaných hráčov sa intervalom 

odpočinku pri prípravnej hre 1:1, 2:2, či 3:3  nedosiahol výrazný rozdiel úrovne zotavenia. 

 

DISKUSIA 

Dosiahnuté namerané výsledky, nám poukázali na nedostatočné diferencie SF 

v prípravných hrách s malým počtom hráčov od 1:1 do 3:3 a s vybranou metódou 

intervalovou extenzívnou. Štatistickým porovnávaním sme nezistili signifikantné rozdiely 

SF počas zaťaženia a ani počas zotavovania v troch opakovaniach. 

Môžeme teda potvrdiť, že nami namerané výsledky v prípravných hrách 1:1, 2:2, 3:3 

korešpondujú s poznatkami autorov HOFF a kol (2002), či DELLAL a kol. (2008), že 

intenzita maximálneho zaťaženia  dosahuje hodnoty 85%-95%. Taktiež nami zistené 

výsledky potvrdzujú poznatky podľa Kačániho (2005) ktorý tvrdí, že rozsah intenzity 

zaťaženia vybranou metódou je od 60 – 80%. Je evidentné, že teoretické poznatky 

a podobne aj nami zistené výsledky veľkou mierou platia a potvrdzujú poznatky 

z výkonnostného a vrcholového futbalu.  

Vo veľkej miere do samotnej realizácie sledovaných hráčov vstupovala aj motivácia. 

Podľa Gurského (2005) motivácia vedie hráča k vybranému konaniu a správaniu v určitej 
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intenzite. Pretože v prípravných hrách s malým počtom hráčov sú hráči častejšie v kontakte 

s loptou, ich motivácia zvyšuje hernú aktivitu a tým sa zvyšuje intenzita zaťaženia. 

 

ZÁVER 

Výskumným meraním sme zistili, že v uvedenom súbore metódou intervalovou 

extenzívnou vnútorné zaťaženie hráčov nebolo signifikantne odlišné pri počtoch 1:1, 2:2 

alebo 3:3. Rovnako sme zistili, že intenzita zaťaženia pri troch opakovaniach s jednou 

minútou zaťaženia a 3 minútami odpočinku dosiahla rozpätie od 61% až do 81% 

z maximálnej srdcovej frekvencie vo všetkých troch prípravných hrách. Hráči, ktorí 

dosiahli maximálnu intenzitu, sa na tejto úrovni pohybovali od 0,1% do 28%, čo pri jedno 

minútovom zaťažení predstavovalo 57% zastúpenie času.  
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INTERNAL LOADING IN SMALL-SIDE GAMES WITH DIFFERENT NUMBER 

OF PLAYERS IN SOCCER 
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ABSTRACT 

The aim of the study was to determine differences in the characteristics of the internal load 

in the preparatory games with different numbers of players with the same dosage of the 

same dimensions and load the field. Players are presented in small preparatory games 1:1, 

2:2 and 3:3, and were defined load external components characterizing extensive interval 

method. For data acquisition, we used measurements, respectively. POLAR heart rate 

monitor Team2 Pro. For the evaluation, we applied the methods of descriptive statistics 

and inductive statistics. We found that in this set by applying an interval method extensive 

as the number of players in the preparatory games 1:1, 2:2, 3:3, no statistically significant 

differences in the values of the internal load (p = 0.58, 0.31). 

 

Keywords:  Football, Small-side games with few players, Extensive interval  

method, Monitoring heart rate, Internal load 
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ABSTRACT 

Cieľom našej štúdie bolo zistiť a porovnať vybrané charakteristiky obrany v poli 

u vrcholových družstiev mužov a žien vo volejbale. Sledovali sme mužské a ženské 

družstvá účinkujúce v CEV Champions League 2011/2012. Spolu sme analyzovali 10 

zápasov, v ktorých sa odohralo 30 setov. Hodnotili sme spolu 1189 zákrokov v obrane 

v poli. V jednotlivých zápasoch sme analyzovali  frekvenciu výskytu obrany v poli 

v jednotlivých zónach a kvalitu realizácie v obrane v poli. Pre zistenie rozdielov medzi 

mužmi a ženami v sledovaných premenných sme použili test významnosti rozdielov 

relatívnych hodnôt podľa Hendla (2009). Rozdiely vo frekvencii zón bránenia medzi 

mužmi a ženami sme nezistili. Ukazuje sa, že ženské vrcholové družstvá častejšie udržia 

po obrane v poli loptu v hre (z = 4,084313, p > 0,05) a menej chybujú (z = 4,1971038, p> 

0,05).  

 

Kľúčové slová: volejbal, obrana v poli, komparatívna analýza,  

 

 

ÚVOD 

Poznatkov z problematiky hodnotenia kvantitatívnych a kvalitatívnych charakteristík 

obrany v poli máme podstatne menej ako u ostatných herných činností jednotlivca. 

Doterajšie poznatky ukazujú na signifikantné rozdiely medzi víťaznými a porazenými 

družstvami v sete v kvalite obrany v poli v kategórii kadetov (Přidal, 2001) i mužov 

(Marcelino a kol., 2010). Yiannis a kol.(2005) porovnávali účinnosť piatich HČJ 

v mužskom volejbale medzi OH 2000 a 2004. Zistili, že družstvá sa zlepšili v obrane v poli 

a zhoršili na bloku. V súvislosti s pohlavím, skúmali Palao a kol. (2007) používanú 

techniku a efektívnosť použitých volejbalových zručností. Z pohľadu obrany v poli zistili, 

že najčastejšou technikou je odbitie bagrom u obidvoch kategórií. Na druhej strane zistili 

rozdielnu efektívnosť obrany v poli u mužov a žien.  

CIEĽ PRÁCE 

Cieľom práce je zistiť a porovnať frekvenciu výskytu a kvalitu obrany v poli  vrcholových 

družstiev mužov a žien vo volejbale. Domnievame sa, že nezistíme rozdiely vo frekvencii 

výskytu obrany v poli v jednotlivých zónach medzi mužmi a ženami nakoľko 

predpokladáme, že útočia približne rovnakými smermi. Zásahy v obrane v poli budú 

dominovať v zadných zónach. Na druhej strane však predpokladáme, že zistíme 

signifikantné rozdiely v kvalite obrany v poli, kde v kategórii žien zistíme relatívne vyššiu 

početnosť zachytených lôpt a nižšiu chybovosť v obrane v poli ako u mužov.  
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METODIKA 

Sledovaným súborom  boli mužské i ženské družstvá účinkujúce v CEV Champions 

League 2011/2012, kde sme v mužskej i v ženskej kategórií hodnotili po 5 zápasov, 

v ktorých sa odohralo spolu po 15 setov.  

Základnou metódou získavania a zhromažďovanie empirických údajov bolo nepriame 

pozorovanie spojené s odborným posudzovaním. Sledované premenné sme zaznamenávali 

do vopred pripravených záznamových hárkov. Všetky zápasy boli sledované z archívu 

internetovej televízie www.laola1.tv, ktoré umožňovali objektívne hodnotenie sledovaných 

premenných.  

Hodnotili sme všetky obranné zákroky v poli, ktoré hráči realizovali v priebehu zápasu, 

okrem lôpt letiacich na brániacu stranu zadarmo (free ball). Hodnotili sme frekvenciu 

výskytu obrany v poli v jednotlivých zónach a kvalitu obrany v poli. Frekvenciu výskytu 

obrany v poli sme hodnotili v 6 zónach.  

Kvalitu obrany v poli (prihrávku) sme hodnotili 3 – stupňovou škálou: 

      Stupeň 1 - presná prihrávka, ktorá vytvára  ideálne podmienky pre zakladanie   

                       útoku.  

      Stupeň 2 -  nepresná prihrávka. Možnosti zakladania útoku sú obmedzené.  

      Stupeň 3 – chybná prihrávka, ktorá znamenala bod pre súpera. 

Pre zistenie rozdielov v sledovaných premenných medzi mužmi a ženami sme použili test 

významnosti rozdielov relatívnych hodnôt podľa Hendla (2009). Signifikantnosť rozdielov 

sme vyhodnocovali na 5% hladine štatistickej významnosti. 

Pri interpretácií výsledkov sme použili logické metódy predovšetkým komparatívnu 

analýzu a  syntézu. 

 

VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA 

Komparácia frekvencie výskytu obrany v poli v jednotlivých zónach medzi mužmi a 

ženami 

Pri analýze frekvencie výskytu obrany v poli v jednotlivých zónach medzi mužmi a ženami  

sme signifikantné rozdiely nezistili (p< 0,05). Výsledky ukazujú na podobné tendencie 

v obidvoch kategóriách (obr. 1). Obrana v poli je dominujúcou HČJ v zadných zónach 

ihriska (1, 5 a 6). Najčastejšie družstvá musia brániť v zóne 5, kde sa jedná predovšetkým 

o bránenie diagonálne vedeného útoku súpera zo zóny 4. V predných zónach v obidvoch 

kategóriách družstva vyberajú v poli predovšetkým ulievky a blokom nadrazené lopty 

padajúce do predných zón, resp. menej často sa vyskytujúci útok po tzv. ostrej diagonále 

z okrajov siete smerujúci do predných zón, čo je typické hlavne v mužskom volejbale, kde 

je výška vedenia útoku vyššia a možnosť usmerniť smeč do predných zón je tak 

pravdepodobnejší.  

 

http://www.laola1.tv/
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Obr. 1 Frekvencia výskytu obrany v poli u mužov a žien v jednotlivých zónach 

Komparácia kvality obrany v poli medzi mužmi a ženami  

Pri analýze kvalitatívnych rozdielov v obrane v poli sme signifikantné rozdiely zistili 

v stupni 2 (z = 4,084313, p > 0,05) a 3 (z = 4,1971038, p > 0,05).  Potvrdili sme tak naše 

predpoklady aj v tejto charakteristike rozdielov v obrane v poli medzi mužmi a ženami 

(obr. 2). Ukazuje sa, že ženy vo vrcholovom volejbale dokážu udržať v hre relatívne viacej 

lôpt (stupeň 2) a na druhej strane v obrane v poli menej chybovať (stupeň 3). Pri presnom 

spracovaní lôpt v obrane nie sú v sledovaných kategóriách žiadne rozdiely. Príčiny vyššej 

úspešnosti obrany v poli v kategórii žien musíme hľadať v razancii útočného úderu 

i v rýchlosti realizácie útočných kombinácií, ktoré sú predsa len u žien na nižšej úrovni 

v porovnaní s mužmi a predlžujú tak v ženskom volejbale čas na zaujatie výhodného 

postavenia v poli i samotnú reakciu na letiacu loptu.  

Domnievame sa, že práve táto zručnosť hráčok vo vrcholovom volejbale, udržať častejšie 

loptu v hre, prináša vyššiu atraktivitu vrcholového ženského volejbalu ako mužského, kde 

útok jednoznačnejšie dominuje nad obranou, čoho dôsledkom sú kratšie rozohry. 
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Obr. 2 Kvalita obrany v poli v kategórii mužova a žien 

 

 

ZÁVER 

Naša štúdia potvrdila empirické poznatky o kvantitatívnych a kvalitatívnych 

charakteristikách obrany v poli u mužov a žien. Ukazuje sa, že pri súčasných pravidlách 

(výška siete, veľkosť ihriska, počet hráčov v poli), úrovni rýchlostno silových schopností 

je logicky vyššia účinnosť obrany v poli u žien pri porovnateľnej frekvencii výskytu 

obrany v poli v jednotlivých zónach. Tieto charakteristiky podľa našej mienky robia 

vrcholový ženský volejbal atraktívnejší pre divákov. Častejšie dlhšie rozohry prinášajú 

možnosť vidieť hrať družstvá vo viacerých herných situáciách ako pri typických rozohrách 

v mužskom volejbale zakončených hneď prvým útokom po príjme podania. 

Odporúčania pre prax: 

- v mužskom volejbale venovať vyššiu pozornosť tréningu obrany v poli so 

zameraním na zručnosť udržať loptu pri bránení v hre (kontrola lopty) 

v prepojení na taktické varianty jednotlivých postavení v poli v spolupráci 

s obranou na sieti. 

- predovšetkým v mužskom volejbale vštepovať hráčom dôveru, že je možné 

ubrániť aj „ťažké lopty“ realizované pri útoku súpera proti jednobloku alebo 

bez bloku. 

- pouvažovať nad možnosťou zvýšiť sieť v mužskom volejbale. 
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COMPARISON OF DEFENCE IN SELECTED QUANTITATIVE AND 

QUALITATIVE CHARACTERISTICS IN SENIOR VOLLEYBALL  

MEN AND WOMAN 
 

PŘIDAL Vladimír, MALIČKÝ Marek  
Department of Sports Games, Faculty of Physical Education and Sport, Comenius 

University in Bratislava  

 

 

 

ABSTRACT 
The aim of our study was to determine and compare selected characteristics of Defence in 

the field of top teams of men and women in volleyball . We watched male and female 

teams acting in the CEV Champions League 2011/ 2012. Together , we analyzed 10 

matches , which took place 30 sets . We evaluated together 1189 interventions in defense 

field . In individual matches , we analyzed the frequency of defense in the box in each zone 

and the quality of implementation in the defense field . To detect differences between men 

and women in the study variables , we used the test of significance of differences in 

relative values, according to Hendel (2009). Differences in frequency zones hindrance 

between men and women we have not found . It turns out that women's senior teams often 

maintained in the defense field the ball in play ( z = 4.084313 , p> 0.05 ) and fewer errors 

(z = 4.1971038 , p> 0.05 ) . 

 

Keywords: volleyball , defense field , comparative analysis 
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ABSTRAKT 

V našej štúdii sme analyzovali úroveň pohybovej výkonnosti hráčov družstiev CTM 

v kategórii mladšieho dorastu. Určením Z-skóre sme kategorizovali hráčov na 

nadpriemerných, priemerných a podpriemerných, kde sme predpokladali, keďže ide 

o CTM, že v sledovaných družstvách bude najväčšie zastúpenie hráčov nadpriemerných 

a priemerných. Najlepšie kondične pripravené a vyvážené družstvo z hľadiska pohybovej 

výkonnosti je družstvo Tatrana Prešov, kde je pomer nadpriemerných hráčov 44% - 

priemerných hráčov 56%. Najviac podpriemerných hráčov sme zaznamenali v družstve 

Košíc 36%.  

 

Kľúčové slová:  hádzaná, pohybová výkonnosť, kondičné schopnosti, testovanie,  

mladší dorastenci 

 

ÚVOD 

Vývojové tendencie v hádzanej poukazujú na dôležitosť vybraných kondičných schopností 

pre hádzanárov vo vzťahu k hernému výkonu. Ako uvádza Hianik (2010), pre súčasnú 

hádzanú sú charakteristické časté zmeny obrannej a útočnej fázy hry, veľké riziko pri 

realizácii mnohých, nielen útočných, ale aj obranných herných činností, ktoré sa konajú 

pod časovým a priestorovým tlakom. V obrannej fáze hry sa kladie dôraz na okamžité 

bránenie hráča s loptou, čo si vyžaduje výbornú prácu nôh a toto platí aj pri bránení hráča 

bez lopty (pristupovanie, odstupovanie). Najdynamickejšie zmeny z hľadiska obsahu hry 

nastali  v realizácii protiútoku tzv. „tempo hádzanou“, pre ktorú je charakteristické okrem 

iného aj to, že družstvá sa snažia o rýchle strelenie gólu v tom úseku zápasu, kedy útočiace 

družstvá po strate lopty nedokážu rýchlo zorganizovať svoju obranu. Toto je totiž 

efektívnejšie ako hra v postupnom útoku. Na zvládnutie herných činností v maximálnej 

rýchlosti je dôležitá vysoká úroveň kondičných, ale aj koordinačných schopností. Podľa 

Czerwinskeho (1996) má zaťaženie hráča v hádzanej až 71% anaeróbny charakter a 29% 

aeróbny charakter. Nasledujúce odborné štúdie uvádzajú podobné ukazovatele vonkajšieho 

zaťaženia hádzanárov.  Hráči nabehajú počas zápasu v priemere 5000 metrov, v tom je 76 

krátkych šprintov, 241-279 zmien rýchlosti, 19-29 výskokov (Brand et al., 2009). 

Platenová (2009) uvádza  vonkajšie zaťaženie hráča na ihrisku v seniorskej kategórii až 

5120 metrov. Najdlhšie šprinty boli do 19 metrov, ktoré zaznamenala u krídiel. Vzhľadom 

k vývojovým tendenciám, ktoré prinášajú nové pohľady na zaťaženie hráča v priebehu 

zápasu, vzniká potreba väčšieho zastúpenia kondičnej prípravy v športovom tréningu 

hádzanára v ročnom tréningovom cykle. V našej štúdii chceme poukázať na úroveň 

kondičnej pripravenosti jednotlivých hráčov zaradených do Centier talentovanej mládeže 

v kategórii mladších dorastencov.  
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METODIKA 

Výskumnej štúdie sa zúčastnilo 69 hráčov zaradených do piatich Centier talentovanej 

mládeže  na Slovensku v kategórii mladšieho dorastu, išlo o kluby ŠKP Bratislava, MŠK 

Považská Bystrica, HK Topoľčany, Tatran Prešov a 1. MHK Košice. Úroveň kondičných 

schopností sme zisťovali prostredníctvom testovacej batérie SZH (Hianik, 2012). 

Testovaciu batériu tvorilo 6 testov. Beh 2x15 metrov (s), beh so zmenami smeru v tvare  

trojuholníka (s), beh so zmenami smeru  v tvare kríža (s), rýchlosť hodu loptou (km/h), 

trojskok (m), 6-minútový beh (m). Výkony hráčov v sledovaných testoch sme určením Z-

skóre previedli na body. Bodová stupnica bola stanovená SZH nasledovane: 1 bod 

(najmenej) – 9 bodov (najviac). Podľa bodovej stupnice sme vytvorili 3 kategórie hráčov: 

9-7 bodov (nadpriemerní), 6-4 bodov (priemerní), 3-1 bod (podpriemerní). Keďže ide 

o hráčov zaradených do CTM, predpokladáme, že družstvá budú tvorené nadpriemernými 

a priemernými hráčmi. Podpriemerní hráči by nemali byť zaradení  do CTM. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Na základe testovania pohybovej výkonnosti sme získali obraz o úrovni kondičných 

schopností hráčov zaradených do CTM v kategórii mladšieho dorastu. Z celkového počtu 

sledovaných hráčov (69) sme po vyhodnotení motorických testov zaradili 12 hráčov do 

kategórie nadpriemerných hráčov, 45 hráčov do kategórie priemerných hráčov a 12 hráčov 

do kategórie podpriemerných hráčov. 

 

Tabuľka 1 Kategorizácia hráčov podľa výkonnosti jednotlivých CTM  

Družstvo CTM Nadpriemerní hráči 

Počet - %zastúpenie 

Priemerní hráči 

Počet - %zastúpenie 

Podpriemerní hráči 

Počet - %zastúpenie 

ŠKP Bratislava 3  - 19% 12 – 76% 1 – 6% 

MŠK P. Bystrica 0 – 0% 9 – 75% 3 – 25% 

HK Topoľčany 1 – 9% 7 – 64% 3 – 27% 

Tatran Prešov 7 – 44% 9 – 56% 0 – 0% 

1.MHK Košice 1 – 7% 8 – 57% 5 – 36% 

 

Pri jednotlivých skupinách hráčov uvádzame percentá, ktoré predstavujú hráči danej 

skupiny v rámci sledovaného družstva. Z hľadiska celkového počtu  sledovaných hráčov 

zaradených do CTM mali najväčšie zastúpenie priemerní hráči, ktorí predstavovali 65%. 

Počet nadpriemerných a podpriemerných hráčov bol rovnaký (17%). V tab. 1. môžeme 

sledovať, že najväčší počet najkvalitnejších hráčov (skupina jedna a dve) malo družstvo 

Tatrana Prešov, kde nebol ani jeden podpriemerný hráč. Pomer nadpriemerných (44%) 

a priemerných (56%) hráčov družstva Tatrana Prešov svedčí o vysokej kvalite 

tréningového procesu v tomto družstve CTM. Druhým najlepším družstvom z hľadiska 

výkonov v sledovaných testoch pohybovej výkonnosti je družstvo ŠKP Bratislava, kde 

bolo v kategórii priemerných hráčov až 76 %. Ale počet nadpriemerných hráčov (19%) 

prevyšoval počet podpriemerných hráčov (6%). Vysoký podiel priemerných hráčov 

môžeme vidieť aj v družstve P. Bystrice 75%, kde však absentujú nadpriemerní hráči, 

podiel podpriemerných je 25%. Najväčšie zastúpenie podpriemerných hráčov z hľadiska 

výkonov v testoch pohybovej výkonnosti bolo v družstve Košíc, kde je až 36% podiel 

podpriemerných hráčov. V ďalšej časti štúdie uvádzame percentuálne zastúpenie 

jednotlivých kategórií hráčov v pomere k celkovému počtu sledovaných hráčov. 
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Obrázok 1 Percentuálne zastúpenie počtu nadpriemerných hráčov sledovaných 

družstiev z celkového počtu hráčov zaradených do CTM 

Nadpolovičnú väčšinu nadpriemerných hráčov (59%) malo družstvo Tatrana Prešov. Tieto 

výsledky naznačujú kvalitnú kondičnú prípravu družstva, čo sa prejavilo aj v hernej 

výkonnosti (priebežné 1. miesto v tabuľke). Družstvá Tatrana Prešov patria medzi lídrov 

súťaží vo všetkých vekových kategóriách. Štvrtinové zastúpenie medzi nadpriemernými 

hráčmi má klub ŠKP Bratislava (25%). Aj v tomto družstve sa kladie dôraz na kondičnú 

prípravu, avšak v porovnaní s Prešovom, hráči neprechádzajú takým úzkym výberom 

(priebežné 2. miesto v tabuľke). Výsledky naznačujú, že práve tieto dve družstvá budú v  

súťaži prvej ligy mladších dorastencov bojovať o titul Majstra SR v aktuálnom súťažnom 

ročníku. Košice a Topoľčany majú rovnaký podiel nadpriemerných hráčov (8%). Považská 

Bystrica nedisponuje hráčmi zaradenými do kategórie nadpriemerných hráčov. 

 
Obrázok 2 Percentuálne zastúpenie počtu priemerných hráčov z celkového počtu 

hráčov zaradených do CTM v sledovaných družstvách v kategórii mladšieho 

dorastu 

Predpokladali sme, že najviac hráčov sledovaných družstiev bude patriť do kategórie 

priemerných hráčov, čo sa nám aj potvrdilo. Dá sa povedať, že počet priemerných hráčov 

v jednotlivých družstvách bol podobný. Najviac priemerných hráčov bolo v družstve ŠKP 

BA 26%. Najmenej hráčov v družstve Topoľčian 16%. 
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Obrázok 3 Percentuálne zastúpenie podpriemerných hráčov z celkového počtu hráčov 

zaradených do CTM 

V CTM by sa mali vyskytovať podpriemerní hráči v čo najnižšom počte, keďže ide 

o útvary športovo-talentovanej mládeže v kategórii dorastu a výber talentov je otvorený 

systém. Napriek tomu môžeme vidieť na obr. 3. až 42% zastúpenie podpriemerných hráčov 

v družstve Košíc. Tento výsledok je pozoruhodný aj vzhľadom k tomu, že donedávna malo 

družstvo Košíc pridelený štatút COP (centrum olympijskej prípravy). Klub taktiež 

spolupracuje so športovým gymnáziom so zameraním na hádzanú. Tatran Prešov nemal ani 

jedného podpriemerného hráča, v ostatných družstvách boli 1 až 3 podpriemerní hráči. 

 

Tabuľka 2 Percentuálny podiel nadpriemerných, priemerných a podpriemerných 

hráčov sledovaných družstiev CTM v jednotlivých testoch pohybovej 

výkonnosti 
CTM 1.test 2.test 3.test 4.test 5.test 6.test 

a b c a b c a b c a b c a b c a b c 

ŠKP 

Bratislava 
19 69 13 38 44 19 50 50 0 19 38 44 31 44 25 31 50 19 

MŠK  

P. Bystrica 
0 75 25 50 50 0 8 67 25 17 58 25 25 58 17 0 67 33 

HK  

Topoľčany 
18 55 27 0 55 46 18 64 18 27 27 46 9 55 36 27 46 27 

Tatran 

Prešov 
50 38 12 38 56 6 38 44 19 63 37 0 31 69 0 25 63 12 

1.MHK 

Košice 
14 50 36 7 50 43 14 57 29 14 57 29 7 43 50 7 50 43 

 

V tab. 2. uvádzame percentuálny podiel nadpriemerných hráčov (a), priemerných hráčov 

(b) a podpriemerných hráčov (c) sledovaných družstiev v jednotlivých testoch. Poradie 

testov uvádzame v metodike práce. V teste 1.  (beh 2x15 metrov-faktor bežeckej rýchlosti) 

patrilo až 50% hráčov družstva Prešova do kategórie nadpriemerných hráčov. Najvyšší 

percentuálny podiel podpriemerných hráčov môžeme vidieť v družstve Košíc 36%. 

Zaujímavé sú výsledky kategorizácie hráčov v teste 2. (beh so zmenami smeru v tvare 

trojuholníku – rýchlosť pohybu nôh). Je to špeciálny test zameraný na sledovanie faktoru – 

rýchlosti pohybu dolných končatín, ktorý je mimoriadne dôležitý v obrannej fázy hry pri 

bránení hráča bez lopty. Táto obranná herná činnosť jednotlivca v sebe zahŕňa 

pristupovanie a odstupovanie brániaceho hráča k hráčovi s loptou a od neho a je 

charakteristické krátkymi a rýchlymi krokmi. V tomto teste bolo najlepšie družstvo P. 

Bystrice (50% hráčov s nadpriemernými výkonmi v sledovanom teste, 50% hráčov 
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s priemernými výkonmi). V treťom teste zameranom na diagnostiku anaeróbnej vytrvalosti 

bolo najlepšie družstvo ŠKP Bratislava. Pomer nadpriemerných a priemerných výkonov 

v tomto teste bol 50% - 50%. V ostatných družstvách v tomto teste boli dominantné 

priemerné výkony hráčov. V štvrtom teste zameranom na výbušnú silu horných končatín 

sme zaznamenali v družstve ŠKP Bratislava a Topoľčian vysoký podiel podpriemerných 

výkonov (44% a 46%). Najlepšie výkony boli v družstve Prešova – až 63% hráčov patrilo 

do kategórie nadpriemerných hráčov v tomto teste. V poslednom šiestom teste z testovacej 

batérie zameranom na diagnostiku aeróbnej vytrvalosti dosiahli hráči výkony, ktoré ich 

zaradili do kategórie priemerných hráčov. Len družstvo Košíc malo väčší podiel 

podpriemerných výkonov 50% v poslednom teste. 

 

Tabuľka 3. Priemerné, minimálne a maximálne výkony družstiev v jednotlivých testoch 

Družstvo 1.test (s) 2.test (s) 3.test (s) 4.test 

(km/h) 

5.test (m) 6.test (m) 

ŠKP 

Bratislava 
5,66 

5,32 

6,00 
 

11,39 

9,81 

13,29 
 

17,67 

16,50 

18,69 
 

68 

59 

77 
 

7,08 

6,10 

8,66 
 

1393 

1258 

1561 
 

MŠK 

P. Bystrica 
5,77 

5,60 

6,07 
 

11,25 

10,10 

12,44 
 

18,81 

17,34 

21,04 
 

69 

57 

84 
 

6,96 

6,10 

7,55 
 

1290 

1126 

1409 
 

HK 

Topoľčan

y 

5,74 

5,32 

6,16 
 

12,61 

11,16 

13,91 
 

18,30 

16,44 

19,96 
 

69 

57 

88 
 

6,66 

5,10 

7,52 
 

1363 

1192 

1546 
 

Tartan 

Prešov 
    5,60 

    5,32 

    6,05 
 

10,99 

9,94 

12,69 
 

18,36 

16,50 

21,28 
 

76 

66 

85 
 

7,29 

6,72 

8,26 
 

1392 

990 

1566 
 

1.MHK 

Košice 
5,81 

5,42 

6,10 
 

12,24 

10,44 

14,12 
 

18,71 

17,28 

20,90 
 

70 

65 

79 
 

6,59 

6,00 

7,78 
 

1313 

1177 

1536 
 

 

V tab. 3. uvádzame v prvom riadku priemerné výkony družstva, v druhom a treťom riadku 

najlepšie a najhoršie výkony hráčov sledovaného družstva v jednotlivých testoch. Poradie 

testov, podobne ako v tab. 2.,  uvádzame v metodike práce. V štyroch zo šiestich testov 

malo najlepšie priemerné hodnoty družstvo Prešova (beh 2x15 metrov, beh so zmenami 

smeru v tvare trojuholníku, hod loptou na rýchlosť a trojskok). Tieto štyri testy postihujú 

výbušnú silu dolných končatín, výbušnú silu horných končatín a rýchlosť. Vo výsledkoch 

testov zameraných na anaeróbnu vytrvalosť (beh so zmenami smeru v tvare kríža) 

a aeróbnu vytrvalosť (6-minútový beh) dominovalo družstvo ŠKP Bratislava. Pri 

porovnaní získaných výsledkov so štúdiou Zaťkovej (2000), ktorá testovala extraligové 

družstvá mužov v roku 1998, môžeme konštatovať, že priemerný výkon dorastencov sa 

veľmi nelíši od priemerného výkonu mužov v teste beh so zmenami smeru v tvare kríža. 

Výkon dorastencov bol 18,34 s., výkon mužov 18,0 s. Väčšie rozdiely sme zaznamenali 

v teste trojskok, kde dorastenci svojím výkonom 6,94 metrov zaostali za výkonom mužov 

7,70 metrov. V porovnaní úrovne pohybových schopností sledovaných hráčov s 

výsledkami Šafaříkovej (1989) je najlepší výkon v teste beh 2x15 metrov na úrovni 10 

bodov. Podobne je to aj pri najlepšom výsledku testu trojskok - 8,66 metrov. Priemerné 

výkony družstiev sú podľa noriem pohybovej výkonnosti (Šafaříková, 1989) taktiež  na 

priemernej úrovni. Z výsledkov môžeme konštatovať, že úroveň pohybových schopností 
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zaznamenaných v týchto dvoch testoch je na podobnej úrovni ako v spomínaných normách 

z minulosti. 

 

ZÁVER 

Na základe výsledkov testovania pohybovej výkonnosti družstiev v súťažnom ročníku 

2013/2014 sme určili úroveň pohybovej výkonnosti hráčov družstiev CTM v kategórii 

mladšieho dorastu. Zistili sme, výbornú úroveň kondičných schopností hráčov v družstve 

Tatrana Prešov. Z hľadiska kategorizácie hráčov, sú nadpriemerní a priemerní hráči 

v družstve Tatrana Prešov zastúpení v pomere 44% - 56%. V štyroch zo šiestich testov 

použitej testovacej batérie mal Prešov najlepší priemerný výkon družstva (2x15 metrov, 

beh so zmenami smeru v tvare trojuholníka, hod loptu, trojskok). Družstvo nemalo ani 

jedného podpriemerného hráča. Ukazuje sa (prejavuje sa to aj z hľadiska umiestnenia 

družstva v súťaži), že v tomto družstve je práca v oblasti kondičnej prípravy na veľmi 

dobrej úrovni. Je systematická a z hľadiska úrovne rozvoja pohybových schopností je aj 

efektívna. Z ďalších sledovaných družstiev CTM môžeme vyzdvihnúť družstvo ŠKP 

Bratislava, kde je nasledovný pomer hráčov podľa kategorizácie: nadpriemerní predstavujú 

19% - priemerní 76% - podpriemerní 6%. Toto družstvo dosiahlo zo šiestich testov 

v dvoch testoch (beh so zmenami smeru v tvare kríža, 6-minútový beh) priemerné výkony. 

Úroveň pohybovej výkonnosti družstiev P. Bystrice a Topoľčian je podobná. Za 

sledovanými družstvami zaostáva družstvo Košíc, kde sme zaznamenali najvyšší počet 

podpriemerných hráčov. Porovnaním s výsledkami Zaťkovej (2000) a Šafářikovej (1989) 

sa ukazuje,  že  úroveň motorickej výkonnosti talentovaných mladých hráčov je na 

podobnej úrovni ako tomu bolo v minulosti. Pre hádzanú je charakteristická prerušovaná 

činnosť a jej nepredvídateľné zmeny pohybu jednotlivých hráčov s ich rôznymi typmi 

aktivity. Fyziologické požiadavky a herná činnosť  v tréningovom procese a v zápase 

(frekvencia a efektivita) je úzko závislá aj od fyzickej kondície hráča a samozrejme aj od 

ďalších determinantov individuálneho herného výkonu. V posledných 20-30 rokoch však 

môžeme sledovať výrazné zmeny v zaťažení hráčov v zápasoch rôznych vekových 

kategórií a výkonnostných úrovní. Vývojové tendencie z jednotlivých vrcholových 

podujatí OH, MS a ME mužov a žien, kadetov, kadetiek    ukazujú, že intenzifikácia ako 

jedna z vývojových tendencií orientovaná na zaťaženie hráčov v zápase  sa týka aj 

neustáleho zvyšovania požiadaviek (napríklad aj na týchto podujatiach, ale aj v domácich 

súťažiach) na úroveň kondície hráčov v zápase, o ktorej sa píše aj v súčasnej dobe a je stále 

predmetom skúmania odborníkov. Tieto sa v konkrétnej podobe prejavujú v smere 

 celkového zvyšovania zaťaženia hráčov v zápase, zvyšujúcich sa počtov nabehaných 

úsekov maximálnou alebo submaximálnou intenzitou, vo vyššom počte súbojov 1:1 

z pohľadu útočnej, ale aj obrannej fázy hry. Tréneri by nemali púšťať tieto vývojové 

tendencie zo zreteľa pri riadení tréningového procesu a jeho racionálnom plánovaní preto, 

aby sme dokázali aj v tejto oblasti držať krok s medzinárodnou konkurenciou a s 

najlepšími družstvami, nielen v tejto vekovej kategórii.  
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THE LEVEL OF THE PHYSICAL PLAYERS PERFOMANCE OF THE U16 

CATEGOTY IN THE YOUTH CENTERS FOR TALENTED HANDBALL 

PLAYERS 
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University in Bratislava  

 

ABSTRACT 

We have analyzed the level of kinetic efficiency of the CTM team players – U16 category - 

in our study. Identifying Z-score, we categorized the players above average, average and 

below-average, where we assumed, as regards Youth centers for talented players that in 

followed teams will be the largest share of above-average and average players. The best 

prepared and balanced team in terms of kinetic efficiency is a team Tatran Presov, where 

the ratio is above average players 44% - 56% of average players. Most substandard players 

we have seen in team Kosice - 36% .  

 

Key words: handball, kinetic efficiency, fitness skills, testing, U16 category 
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ABSTRAKT 

V práci sme sledovali úroveň telesného rozvoja (telesnej výšky) a špecializovanú 

úroveň rozvoja kondičnej pripravenosti mladých hádzanárov centier talentovanej mládeže 

na Slovensku. Vytvorili sme novú batériu testov so šiestimi testovými položkami. Stanovili 

sme normy pohybovej výkonnosti v každom teste a telesnej výške pre jednotlivé vekové 

kategórie. Navrhli sme hodnotiť špecializovanú pohybovú výkonnosť Centier talentovanej 

mládeže na základe percentuálneho zisku vysoko nadpriemerných hodnôt družstva zo 

všetkých údajov testovania. Okrem rýchlosti so zmenou smeru (Beh 2 x 15 m) 

a rýchlostnej vytrvalosti so zmenou smeru (Beh po kríži 8 x 10 m) sme zaznamenali 

rozdiely v úrovni špecializovanej pripravenosti medzi vekovými kategóriami vo všetkých 

sledovaných ukazovateľoch  

 

Kľúčové slová:  hádzaná, telesná výška, špecializovaná kondičná pripravenosť,  

testovanie, normy pohybovej výkonnosti 
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YOUNG HANDBALL PLAYERS 
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2
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ABSTRACT 

This work studies the level of physical development (body size) and specific condition of 

young players from Slovak Centers of talented youth in handball. Specific speed abilities, 

explosive jumping skills, shoot speed and aerobic endurance were evaluated by 6 tests. We 

found the standard of physical performance in each test and the body of the individual 

ages. We proposed to evaluate the performance of a dedicated motion Centers of talented 

youth on the basis of percentage of profits well above values of all teams testing data. We 

have noted differences in the level of specialist training between age groups in all the 

variables, except for a change direction speed (Run 2 x 15 m) and speed endurance a 

change direction (Run 8 x 10 m). 

 

Keywords:  handball, body height, specific condition, testing, physical performance  

standards 
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ABSTRAKT 

Cieľom práce bolo zistiť vzťah vybraných ukazovateľov herného výkonu k úrovni rozvoja 

špecializovaných pohybových schopností u mladších dorasteniek v hádzanej. Úroveň 

špecializovaných pohybových schopností sme zisťovali inovovanou batériou testov 

Slovenského zväzu hádzanej pre Centrá talentovanej mládeže. Herný výkon sledovaného 

družstva sme zaznamenali v šiestich zápasoch hlavného obdobia v súťažnom ročníku 

2012/13. U zvoleného súboru sme zistili významný vplyv špecializovaného pohybu nôh v 

obrane (hladina závislosti 0,50) a výbušnej sily hodovej ruky (hladina závislosti 0,45). 

U ostatných testov sme zaznamenali nízku alebo veľmi slabú závislosť. 

 

Kľúčové slová:  hádzaná, špecializovaná pohybová schopnosť, herný výkon,  

testovanie, mladšie dorastenky 
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THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF SPECIALIZED MOVEMENT SKILLS IN 
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The aim of this work was to determine the relationship of selected indicators of gaming 

performance to the level of development of specialized motor skills in younger youth girls 

in handball. Level of specialized motor skills we investigated innovative battery of tests 

Slovak handball association centres for talented youth. Gaming performance reporting 

team we have seen in the main period of six matches in a competitive 2012/13. The 

selected file, we found a significant effect of a specialized leg movements in defence 

(depending on the level of 0.50) and explosive strength feasting hand (depending on level 

0,45). In other tests, we had a low or very weak dependence. 

 

Keywords:  handball, specialized physical ability, gaming performance, testing, younger  

youth girls 
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WING PLAYER AND LINE PLAYER IN THE WORLD WOMEN´S 

HANDBALL 
 

HIANIK Ján  
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Philosopher University in Nitra, Slovakia 

 

ABSTRACT 

The aim of the paper was to analyse the level of physical contact with defender at 

individual offensive actions with regard to players´ posts. To obtain data we used the 

method of indirect observation using DVD recording. We watched the pre-Olympic 

tournament in London. The group consisted of four representative teams of women 

(Slovakia, Poland, China and United Kingdom). From the result we found that the passes 

in gradual attack have most always been carried out without contact with the defender 

(72% - 94%). The rest of game activities in gradual attack players realized with contact of 

the defender (line players 100%, back players 84%, wing players 55%). In counter-attack 

lower level of physical contact with the defender was recorded in comparison with gradual 

attack. 

 

Keywords: handball, external loading indicators, players´ posts 
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PERFORMANCE INDICATORS  WITH THE MATCH RESULT IN 

HANDBALL 
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ABSTRACT 

The aim of the paper was to find out the connection between a match result and team 

match performance in the world women´s handball. Team match indicators were 

hierarchically divided into general, main and additional ones. For evaluation we used a 

computer program. Based on the data obtained we have shown that match result 

significantly relates (p<0.05) with all general team match performance indicators. When 

evaluating main indicators match result significantly depends on the success of fast break, 

in defensive phase on the defending of gradual attack and counter attack. In goalkeepers 

match performance significantly depends on effectiveness of goalkeepers´ saves.  

 

Keywords:  women´s Handball, eam match performance indicators, offensive phase of  

game, defensive phase of game, goalkeeper 
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ABSTRAKT 

Cieľom práce bolo zistiť rozdiely v úrovni špeciálnych pohybových schopností chlapcov 

a dievčat v kategóriách mladšieho a staršieho dorastu v hádzanej vo vzťahu k ich  hráčskej 

funkcii. Sledovaný súbor tvorilo 145 dievčat a 129 chlapcov Centier talentovanej mládeže 

na Slovensku. Batériou 6 testov sa hodnotila rýchlosť so zmenou smeru, rýchlosť 

špecializovaného pohybu nôh v obrane, rýchlostná vytrvalosť so zmenou smeru, výbušná 

sila hodovej ruky, výbušná sila odrazovej nohy a aeróbna vytrvalosť. Na preukázanie 

rozdielov medzi hráčskymi funkciami sme zvolili U-test. Signifikantnosť rozdielov sme 

vyhodnocovali na p0,05. Výsledky preukázali rozdiely medzi vekovými kategóriami, ale 

v zásade malé rozdiely medzi hráčskymi funkciami. V kategórii starších dorastencov sme 

zistili viac rozdielov, ako u mladších dorastencov. Medzi hráčskymi funkciami sme 

zaregistrovali významné rozdiely v rýchlosti so zmenou smeru, výbušnej sile hodovej ruky 

a aeróbnej vytrvalosti (p<0,05). V kategórii mladších dorastencov sme zaznamenali 

významné rozdiely medzi hráčskymi funkciami v rýchlosti pohybu nôh v obrane a 

aeróbnej vytrvalosti. Dievčatá mali viac rozdielov v kategórii mladších dorasteniek, kde 

sme zaregistrovali významné rozdiely medzi hráčskymi funkciami vo všetkých 

pohybových schopnostiach (p<0,05) okrem rýchlosti pohybu nôh v obrane. Brankári a 

pivoti dosiahli vo všetkých sledovaných kategóriách chlapcov a dievčat významne nižšiu 

výkonnosť vo väčšine sledovaných ukazovateľov ako krídla a spojky. 

 

Kľúčové slová: hádzaná, spojka, krídlo, pivot, brankár, špeciálne pohybové schopnosti 

 

 

SPECIFIC CONDITION OF YOUNG HANDBALL PLAYERS IN RELATIONSHIP 

WITH THE PLAYERS ´ROLE 

 
1
HIANIK Ján, 

2
ZAPLETALOVÁ Ludmila  

1
Department of Physical Education and Sport, Faculty of Education, Constantine the 

Philosopher University in Nitra, 

 
2
Department of Sports Games, Faculty of Physical Education and Sports, Comenius 

University in Bratislava 

 

ABSTRACT 

The aim of the paper is to compare the special condition of boys and girls in youth and 

junior categories with respect to players’ roles. The research samples represented 145 girls 

and 129 boys from Slovak Centres of talented youth in handball. Specific speed abilities, 

explosive jumping skills, shoot speed and aerobic endurance were evaluated by 6 tests. U-

test was used to prove differences on 5% significance level. Results implied some 

differences between age groups but generally small differences between players’ roles. 

Men junior players showed more differences than youth players. While junior category 

showed significant differences (p<0.05) between players’ roles in specific speed abilities, 

shoot speed and aerobic endurance, youth category showed differences (p<0.05) between 
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players ’roles just in agility and aerobic endurance. According to players’ roles, 

goalkeepers achieved significantly lower performance in most of indicators than player of 

other players’ roles in youth category and line players in junior category. Junior category 

virtually showed differences between players’ roles just in aerobic endurance (p<0.05). 

Youth category showed significantly different performance in specific speed abilities, 

shoot speed, explosive jumping skills and aerobic endurance (p<0.05). In general, back 

players and wings showed significantly better specific condition than line players and 

goalkeepers. The influence of increasing specificity of training and specific requirement on 

player ´roles was not confirmed in its entirety. 

 

Key words: handball, back player, wing player, line player, goalkeeper, specific condition.  

 

 

 


