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POHYBOVÝ REŽIM DETÍ VO VYBRANEJ MATERSKEJ ŠKOLE 

Alžbeta Chovancová 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra športovej 

edukológie a športovej humanistiky 

Abstrakt 

 Cieľom práce je rozšíriť poznatky o pohybovom režime detí predškolského veku vo 

vybranej materskej škole. Prácou chceme prispieť k informovanosti o zastúpení 

jednotlivých pohybových činností v režime dňa a týždňa detí z materskej školy  a v 

neposlednej rade venovať pozornosť zisteniu intenzity zaťaženia počas  organizovaných 

činností a spontánnych činností pohybového režimu. Vyhodnotením sme zistili, že sa 

odporúča diferencovať a variovať obsah pohybového režimu nielen kvôli rozvoju 

pohybových schopností detí predškolského veku, ale taktiež kvôli rozvoju osobnosti 

dieťaťa, rozvoju jeho tvorivosti a spolupráce s inými deťmi. Zistili sme, že deti majú 

vyššiu pulzovú frekvenciu pri spontánnych pohybových činnostiach v porovnaní 

s pohybovými činnosťami, ktoré vykonávali pod vedením učiteliek  materskej školy. 

Okrem pozorovania, sme vo výsledkovej časti našej práce venovali výsledkom z riadených 

rozhovorov s učiteľkami, na základe ktorých sme zistili, ako ony hodnotia deti z hľadiska 

somatického vývoja a  pohybových aktivít. 

Kľúčové slová: predškolský vek, pohybový režim, pohybová činnosť, organizovaná a 

spontánna činnosť 

 

1 VSTUP DO PROBLEMATIKY 

Cieľom práce je rozšíriť poznatky o pohybovom režime detí predškolského veku vo 

vybranej materskej škole. Prácou chceme prispieť k informovanosti o zastúpení 

jednotlivých pohybových činností v režime dňa a týždňa detí z materskej školy  a v 

neposlednej rade venovať pozornosť zisteniu intenzity zaťaženia počas  organizovaných 

činností a spontánnych činností pohybového režimu. Vyhodnotením sme zistili, že sa 

odporúča diferencovať a variovať obsah pohybového režimu nielen kvôli rozvoju 

pohybových schopností detí predškolského veku, ale taktiež kvôli rozvoju osobnosti 

dieťaťa, rozvoju jeho tvorivosti a spolupráce s inými deťmi. Zistili sme, že deti majú 

vyššiu pulzovú frekvenciu pri spontánnych pohybových činnostiach v porovnaní s 

pohybovými činnosťami, ktoré vykonávali pod vedením učiteliek  materskej školy. Okrem 

pozorovania, sme vo výsledkovej časti našej práce venovali výsledkom z riadených 

rozhovorov s učiteľkami, na základe ktorých sme zistili, ako ony hodnotia deti z hľadiska 

somatického vývoja a  pohybových aktivít. 
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2 CIEĽ, HYPOTÉZY A ÚLOHY PRÁCE  

 

2.1 Cieľ práce 

Cieľom našej práce je rozšíriť poznatky o pohybovom režime detí predškolského 

veku vo vybranej materskej škole. 

 

2.2 Hypotéza práce 

 Predpokladáme, že deti v materskej škole pri spontánnej pohybovej aktivite budú 

dosahovať vyššie pulzové frekvencie, ako pri organizovanej pohybovej aktivite vedenej 

učiteľkou. 

 

2.3 Úlohy práce 

1. Zistiť časovú dotáciu a obsahové zameranie zastúpenia pohybových činností v režime 

dňa v týždni detí v materskej škole. 

2. Porovnať priemernú dennú pulzovú frekvenciu počas týždňa medzi hodnotami v 

organizovanej a hodnotami v spontánnej pohybovej činnosti. 

3. Zistiť vyjadrenie učiteliek materskej školy k pohybovému režimu detí. 

 

3 METODIKA PRÁCE 

3.1 Charakteristika skúmaného súboru 

Pre bakalársku prácu sme si vybrali materskú školu s názvom Základná škola s 

materskou školou Hargašova, ktorá sa nachádza v Záhorskej Bystrici. Náš súbor tvorila 

jedna z tried materskej školy, konkrétne trieda predškolákov. Triedu tvorilo 22 žiakov vo 

veku od 5 do 6 rokov a dve učiteľky. Skúmaný súbor tvoril náhodne vybraný chlapec 

a dievča, ktorých sme podrobili pozorovaniu a meraniu pri ich organizovaných 

a spontánnych pohybových činnostiach počas každého dňa v rámci celého týždňa v 

materskej škole. Pozorovania sme robili za aktívnej účasti a pomoci učiteliek. Učiteľky sa 

do prieskumu rovnako zapojili aj svojimi odpoveďami pri riadených rozhovoroch. 

 

3.2 Metódy získavania empirických údajov 

Pozorovanie: Táto metóda je založená na pozorovaní skúmaných procesov, ich vonkajšej 

stránky. My sme pozorovanie uskutočnili počas celého jedného týždňa, pri ktorom sme 
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sledovali pohybové činnosti detí ako ráno, tak aj poobede. Zaznamenávali sme obsahové 

zameranie pohybových činností v jednotlivých dňoch a aj časovú dotáciu. 

Meranie: Prostredníctvom merania sme posudzovali intenzitu zaťaženia dieťaťa 

v materskej škole. V našom súbore sme sa zamerali na meranie pulzových frekvencií 

náhodne vybranému chlapcovi a dievčaťu. Chlapec a dievča boli meraní počas 

jednotlivých dní v týždni pri ich spontánnej ale aj pri organizovanej forme vykonávania 

pohybových aktivít. Využívali sme meranie palpačnou metódou, ktoré je síce menej 

presné, ale napriek tomu akceptovateľné. Pás športestera nedrží na úzkom hrudníku 

dieťaťa a nedá sa poriadne upevniť. Deti boli pri organizovanej činnosti merané pri zmene 

pohybovej aktivity minimálne však každých 5 minút. Pri spontánnej činnosti boli merané 

každé dve minúty v priebehu 20 minútovej činnosti. 

Riadený rozhovor: Prostredníctvom rozhovoru sme sa snažili zistiť, čo je súčasťou 

pohybového režimu detí vo vybranej materskej škole a z čoho vychádza. Využili sme 

štandardizovaný kategorizovaný rozhovor, ktorého súčasťou sú dopredu pripravené otázky, 

na ktoré respondent pri osobnom styku odpovedal. 

Otázky riedeného rozhovoru: 

Pohlavie: Muž/žena 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: ZŠ, SŠ, VŠ  

1. Ako dlho pôsobíte v oblasti výchovy a vzdelávania detí? 

2. Koľko rokov pôsobíte v tejto konkrétnej materskej škole? 

3. Ako by ste porovnali deti v dnešnej dobe a deti v minulosti z hľadiska výšky 

a hmotnosti? 

4. Aké sú dnešné deti z hľadiska pohybovej zdatnosti? Sú hyperaktívne? 

5. Majú podľa vás dnešné deti problémy s pohybovou aktivitou? 

6. O aké pohybové aktivity sa deti najviac zaujímajú a čo preferujú? 

7. O aké pohybové aktivity naopak nemajú záujem? 

8. Ako by ste zhodnotili materiálne zabezpečenie materskej školy, v ktorej pôsobíte? 

9. Máte v škôlke dieťa so zdravotnou poruchou alebo určitým obmedzením? 

10. Aká je v dnešnej dobe precitlivenosť detí? 

 

3.3 Metódy vyhodnocovania a spracovania empirických údajov 

Využili sme matematické metódy a pri ich interpretácii zodpovedajúce logické metódy. Zo 
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získaných hodnôt sme vypočítali aritmetický priemer. Na zobrazenie získaných hodnôt boli 

použité tabuľky a grafy v obrázkoch. Odpovede z riadených rozhovorov, nám ukazujú ich 

vlastný názor na pohybovú aktivitu, no na druhej strane potvrdili a uistili nás, ako je 

pohybová aktivita u detí dôležitá. 

 

4 VÝSLEDKY 

Výsledky časovej dotácie a obsahového zamerania zastúpenia pohybových činností 

v režime dňa v týždni v materskej škole 

Nami sledovaný týždeň sa v materskej škole niesol v znamení témy „Život v 

džungli“. Na základe tejto témy učiteľky vyberali jednotlivé cvičenia a pohybové hry. 

Organizovaná činnosť sa každý deň začínala krátkym úvodným rozohriatím, súčasťou 

ktorého bol beh a rôzne obmeny skokov, ktoré zadávala a menila učiteľka. Po krátkom 

rozohriatí si deti vytvorili okolo seba priestor, aby mohli vykonávať zdravotné cvičenia na 

pretiahnutie celého organizmu. Cvičenia boli predvádzané učiteľkou, ktorá po ukážke 

chodila medzi deťmi a opravovala ich chybné držanie tela, aby si osvojili správnosť 

vykonávania cvičení. Cvičenia prebiehali v pokoji, pričom sa niekedy pridala aj príjemná 

upokojujúca hudba, pre lepšie navodenie pokojnej atmosféry. Cvičenia boli zamerané na 

celé telo a deti vykonávali 5-6 cvičení vo výdrži. Po úvodných naťahovacích a zdravotných 

cvičeniach nasledovala pohybová hra, ktorou deti ukončili ranné cvičenie. 

Tabuľka 1 Aktivity organizovanej činnosti v rámci vybraného týždňa  

 Aktivity organizovanej činnosti (dievča + chlapec) 

Pondelok 

Rozohriatie: Beh po triede podľa zvuku bubienka. Striedanie rýchlejšieho 

a pomalšieho behu. 

Zdravotné cviky: 
- Ľah na chrbát s rukami vedľa tela, striedavé dvíhanie nôh. 

- Ľah na chrbát s podporou na lakťoch. Nohy sú mierne nad zemou, 

priťahovanie a vystieranie. 

- Kľak na zemi s podporou rúk, striedavé zanožovanie vystretej nohy. 

- Striedavé poskoky na ľavej a pravej nohe znožmo. 

- Stoj rozkročný, hlboký nádych s rozpažením, výdych do predklonu. 

Pohybová hra: „Na peška“. 

 

 

 

Utorok 

Rozohriatie: Poskoky na mieste znožmo okolo vlastnej osi. 

Zdravotné cviky: 

- Ľah na bruchu s podporou na lakťoch, striedavé zanožovanie. 

- Ľah na bruchu, ruky sú vystreté, súbežné dvíhanie rúk a nôh. 

- Sed rozkročmo, podpora na vystretých pažiach, prinožovanie. 

- Sed s podporou na lakťoch, bicyklovanie. 

- Kľak s rukami v bok, mierny záklon a späť. 
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- Kľak na štyri, striedavé unožovanie. 

Pohybová hra: Červení a bieli. 

 

 

 

 

Streda 

Rozohriatie: Poskoky na mieste znožmo okolo vlastnej osi. 

Zdravotné cviky: 

- Ľah na bruchu s podporou na lakťoch, striedavé zanožovanie. 

- Ľah na bruchu, ruky sú vystreté, súbežné dvíhanie rúk a nôh. 

- Sed rozkročmo, podpora na vystretých pažiach, prinoženie. 

- Sed s podporou na lakťoch, bicyklovanie. 

- Kľak s rukami v bok, mierny záklon a späť. 

- Kľak na štyri, striedavé unožovanie. 

Pohybová hra: Červení a bieli. 

 

 

 

 

Štvrtok 

Rozohriatie: Skok poskočný podľa hudby „Tá Lišavská nevesta“. 

Zdravotné cviky (precvičenie krčnej chrbtice): 

- Ľah na chrbte, dvíhanie hlavy s výdržou. 

- Sed upažmo, úklony hlavy. 

- Sed upažmo, kolená pritiahnuť k brade, schúliť sa do klbôčka a späť. 

- Kľak podporný, záklon a predklon hlavy. 

- Stoj rozkročný, krúženie hlavou. 

- Stoj rozkročný, predpažiť pokrčmo, hmit paží vzad, striedavé vytáčanie 

hlavy do strán. 

Pohybová hra: „Na Elišku“. 

 

 

 

 

Piatok 

Rozohriatie: Pohybová hra – Malé veľké vtáky. 

Zdravotné cviky (posilnenie svalstva rúk): 

- Ľah na chrbát, ruky z pripaženia do upaženia – vyťahovanie. 

- Sed znožmo, podpora na rukách, dvíhanie panvy. 

- Ľah na bruchu, nohy spojené a vystreté, vzpor na rukách ako pri kľukoch, 

chôdza po rukách. 

- Ľah na brucho, plazenie – had, jašterica. 

- Drep s oporou rúk o podložku, striedavé zanožovanie. 

- Stoj rozkročný, pokrčiť predpažmo, kmitanie. 

Pohybová hra.: Krabice hýbte sa. 

 

Spontánna činnosť bola v podaní sledovaného chlapca i dievčaťa vždy rozdielna a veľmi 

pestrá. Deti mali rôzne nápady a každý jeden deň sa venovali odlišným aktivitám. Nami 

sledovaný chlapec a dievča mali však aj svoje obľúbené aktivity, ktoré boli súčasťou ich 

spontánnej činnosti každý deň. Spôsob hry, ktorý deti najviac preferovali boli hry v 

pieskovisku. Okrem toho v nadmernej miere využívali kolobežky, hokejky a preliezačky. 

Deti boli veľmi aktívne a všetky aktivity spájali s behom. 
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Tabuľka 2 Aktivity spontánnej činnosti v rámci vybraného týždňa 

 

Výsledky priemernej dennej pulzovej frekvencie počas tyždňa medzi hodnotami 

oragnizovanej a spontánnej pohybovej činnosti 

Organizovaná forma, ktorá prebiehala v danej materskej škole, bola každý deň 

niečím podobná. Len zdravotné cvičenia sa obmieňali, aby si deti precvičili všetky časti 

tela počas týždňa a popri tom si rozvíjali nové schopnosti a návyky. Hodnoty, ktoré sme 

v tejto forme namerali svedčia o tom, že deti nevykonávali náročné cvičenia. Priemerné 

hodnoty pulzovej frekvencie u detí sa zväčša pohybovali v rozpätí od 80 do 100.  

 Aktivity spontánnej činnosti (dievča + chlapec) 

Pondelok 

Chlapec: 

- Hry v pieskovisku, preliezačky, jazda na kolobežke, hra s hokejkami 

na betónovom povrchu. 

Dievča: 

- Krúženie s kruhmi (hula –hop), hry v piesku, hojdanie sa na 

hojdačkách, šmýkanie sa na šmykľavka. 

 

 

Utorok 

Chlapec: 

- Jazda na kolobežke, hra s autami, stavanie hradu z piesku, hokej na 

malú bránu, naháňanie okolo stromov, šmýkanie sa. 

Dievča: 

- Cvičenia s kruhmi, hry v pieskovisku, hokej na malú bránu.  

 

Streda 

Chlapec: 

- Hry v piesku, preliezky.  

Dievča: 

- Jazda na kolobežke, hry v piesku. 

 

 

Štvrtok 

Chlapec: 

- Hry v piesku s formičkami, stavanie hradu z piesku, hra s autami, 

pobehovanie okolo ihriska. 

Dievča: 

- Hry v tráve a pieskovisku, hry s bábikami,  kočíkovanie bábik okolo 

ihriska. 

 

 

Piatok 

Chlapec: 

- Hra na PC, imitačné jazdenie na umelom koňovi, hádzanie si 

s loptičkou, hra so zvieratkami na koberci. 

Dievča: 

- Hra na PC, výbeh po schodoch, stavanie pevnosti z kociek, hra 

s hračkami na koberci. 
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Obrázok 11 Porovnanie priemerných pulzových frekvencií chlapca a dievčaťa pri 

organizovanej činnosti počas jedného týždňa 

Pri spontánnej činnosti  nám ako prvé nedá si nevšimnúť, že dievča malo tri dni 

v týždni (pondelok, utorok, streda) priemernú pulzovú frekvenciu nad hranicou 140, 

pričom chlapcova priemerná pulzová frekvencia sa pohybovala pri hodnote okolo 130. 

Najnižšie priemerné hodnoty pulzovej frekvencie zaznamenávame u oboch detí v piatok, 

kedy sa ich hodnoty pohybovali okolo hodnoty 120. Výber aktivít chlapca a dievčaťa bol 

pri spontánnej činnosti individuálny. 

 

Obrázok 12 Porovnanie priemerných pulzových frekvencií chlapca a dievčaťa pri 

spontánnej činnosti počas jedného týždňa 
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Výsledky vyjadrení učiteliek materskej školy k pohybovému režimu detí 

Na základe riadených rozhovorov s učiteľkami danej materskej školy sme získali 

odpovede na niekoľko otázok, vo väčšine z nich sú ich odpovede veľmi podobné až 

zhodné aj napriek tomu, že každá pôsobí v oblasti výchovy a vzdelávania detí rozdielne 

dlhý čas. Ich vekový rozdiel je viac ako 20 rokov, no aj napriek tomu je ich pohľad na 

pohybový režim detí v materskej škole rovnaký. Obidve učiteľky sú celú svoju pracovnú 

prax v tejto jednej materskej škole, kde sme robili výskum. Jedna je tam 31 rokov a druhá 

je tam 5 rokov. Obidve považujú dnešné deti za väčšie a obéznejšie ako boli deti 

v minulosti. Obidve si myslia, že v rámci pohybových aktivít vyhrávajú hry s rýchlym 

pohybom a behom napr. u chlapcov futbal. Obidve si myslia, že rodičia sa málo venujú 

deťom z hľadiska ich aktívneho vykonávania pohybových činností. Obidve sa vyjadrili, že 

sa za svoju pracovnú prax nestretli v materskej škole s dieťaťom so zdravotným oslabením.  

Obidve si myslia, že súčasné deti sú menej citlivé, ale viacej precitlivené vzhľadom 

k svojej osobe a že sú viacej sebecké. 

 

5 ZÁVERY 

Na začiatku stanovená hypotéza, v ktorej sme predpokladali, že deti budú pri 

spontánnej aktivite vykazovať vyššie pulzové frekvencie ako pri organizovanej činnosti, sa 

nám potvrdila. V prípade nekontrolovanej pohybovej aktivity a striedavej činnosti sa deti 

pohybujú rýchlo a skôr sa zadýchajú. Podľa Graneca (1982) by optimálna srdcová 

frekvencia, ktorá vplýva na rozvoj detského organizmu vo veku 5-6-ročných detí, mala byť 

150-160 pulz/min. Pri organizovanej činnosti takéto hodnoty pulzovej frekvencie nami 

sledované deti nedosiahli, ani sa k nim nepriblížili, zatiaľ čo pri spontánnej aktivite boli 

takéto hodnoty pravidelne namerané. Rozdiel vo vykonávaní organizovanej a spontánnej 

pohybovej činnosti detí v materskej škole je teda zrejmý. Každá z týchto foriem však 

zásadným spôsobom ovplyvňuje rozvoj pohybových schopností a osvojovanie si základných 

zručností detí predškolského veku.  

Naša práca má byť prínosom nielen pre učiteľky, aby sme im ukázali potrebu pohybových 

aktivít detí predškolského veku, potrebu ich pestrého a dôkladného plánovania a správneho 

výberu jednotlivých cvičenie, ale aj pre rodičov, aby si uvedomili, že ich deti potrebujú mať 

pohyb ešte aj po príchode z materskej školy. Iba tak možno účinne a účelne pôsobiť na rozvoj 

detí. Práca je zároveň ukážkou správneho týždenného pohybového programu v materskej 
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škole. Bakalárskou prácou sme chceli poukázať na to, že v materskej škole netreba všetko 

organizovať, ale nechávať priestor aj na spontánnu formu pohybu. V dôkladne pripravovanej  

organizovanej forme, ktorá je pre deti prínosná najmä zo zdravotného hľadiska je potrebné sa 

zamerať na pestré, hrové a rozvíjajúce cvičenia.  
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VPLYV FITNES TRÉNINGU NA ZMENY ÚROVNE VŠEOBECNEJ 

POHYBOVEJ VÝKONNOSTI 

Matúš Kobulnický 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu,  

Katedra gymnastiky 

Abstrakt: 

Cieľom práce bolo vytvoriť špeciálny tréningový fitnes program a zistiť jeho vplyv 

na všeobecnú pohybovú výkonnosť.  Fitnes tréning sme overili na 10- až 14-ročných 

dievčatách počas hodín telesnej výchovy. Účinnosť fitnes programu sme zaznamenali 

pomocou šiestich štandardizovaných motorických testov pohybovej výkonnosti. Výskum 

bol dvojskupinový časovo súbežný experiment, v ktorom sme porovnávali experimentálnu 

skupinu s kontrolnou skupinou a ich rozdiely medzi vstupnými a výstupnými testami. 

Našim experimentálnym súborom bola skupina dievčat vo veku 10- až 14-rokov, ktorá 

nevykonáva žiadnu mimoškolskú športovú činnosť. Experimentálny činiteľ, ktorým bol 

nami vytvorený fitnes program sme realizovali po dobu trinástich týždňov vo frekvencií 

dvakrát do týždňa. Na začiatku obdobia sme realizovali vstupné testy a na konci obdobia 

výstupné testy. Na základe výsledkov výstupných hodnôt sa nám potvrdila pozitívna 

účinnosť v rozvoji všeobecnej pohybovej výkonnosti. 

Kľúčové slová: fitnes, fitnes tréning, pohybový program, telesná zdatnosť, pohybová 

výkonnosť, pohybové schopnosti 

 

1 VSTUP DO PROBLEMATIKY 

Termín fitnes pochádza z anglického pojmu  (to be fit), čo v preklade znamená 

„byť fit“. Je to telesná a duševná rovnováha, ktorú tvorí súhra vysokej úrovne telesných 

a pohybových schopností. ) fitnes zahŕňa tri komponenty: aerobný fitnes, muskulárny 

(svalový) fitnes a strečing (flexibilita, ohybnosť) (Zrubák – Štulrajter, 2002). 

Nerovnomernosť vývoja výrazne ovplyvňuje pohybové možnosti. Telesná 

výkonnosť ešte zďaleka nedosiahla svoje maximum, schopnosť prispôsobovania je dobrá, 

čo vytvára priaznivé predpoklady pre tréning. Vývoj a rast ďalej pokračuje a nie je ešte 

ukončený, hoci sa blíži ku koncu. Koniec mladšieho školského veku a začiatok prvej fázy 

obdobia staršieho školského veku (11-12 rokov) je považovaný za vrchol všeobecného 

vývoja. (Perič, 2008). 
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Kasa (1991) definuje pohybovú výkonnosť ako stav a úroveň organizmu podávať 

opakované výkony v určitej špecializovanej motorickej činnosti. V nej sa integruje úroveň 

pohybových schopnosti, zručnosti a návykov, teda úroveň zvládnutia pohybovej činnosti 

ako i psychickej pripravenosti človeka. Kým všeobecná pohybová výkonnosť predstavuje 

pripravenosť človeka podávať výkony vo všetkých pohybových činnostiach, špecifická 

pohybová výkonnosť podmieňuje výkony v jednej špecifickej činnosti. 

 

2 CIEĽ, HYPOTÉZY A ÚLOHY PRÁCE 

2.1 Cieľ práce 

Cieľom našej práce bolo zistiť vplyv nami zostaveného fitnes tréningu na zmeny 

úrovne všeobecnej pohybovej výkonnosti u 10- až 14-ročných dievčat. 

2.2 Hypotézy práce 

Nami zostavený fitnes tréning pozitívne ovplyvní vybrané ukazovatele všeobecnej 

pohybovej výkonnosti dievčatá vo veku 10 až 14 rokov. 

2.3 Úlohy práce 

1. Realizovať vstupné merania všeobecnej pohybovej výkonnosti v experimentálnej 

a kontrolnej skupine. 

2. Vytvoriť a aplikovať fitnes program v experimentálnej skupine v rámci hodín povinnej 

TV na vybranej ZŠ. 

3. Vykonať výstupné merania experimentálnej a kontrolnej skupiny 

4. Vyhodnotiť a porovnať zmeny v úrovni všeobecnej pohybovej výkonnosti 

experimentálnej a kontrolnej skupiny a vyvodiť závery pre prax. 

 

3. METODIKA PRÁCE 

3.1 Stanovenie výskumnej situácie 
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 V našej práci sme zrealizovali dvojskupinový časovo súbežný experiment. 

Experimentálnej skupine dievčat sme do povinnej TV zaradili nami zostavený fitnes 

tréning s vplyvom experimentálneho činiteľa. V kontrolnej skupine prebiehala povinná TV 

bez vplyvu experimentálneho činiteľa.  

VE(13) (S1 – S6) t0  → experimentálny podnet VE(13) (S1 – S6) t1 

VK(13) (S1 – S6) t0  → kontrolný podnet VK(13) (S1 – S6) t1 

  Pričom platí : Δte = Δtk   Pre hypotézu platí : Sk <  Se 

VE – výber, experimentálny súbor, na ktorom sme aplikovali experimentálne činitele ( 

nami zostavený fitnes tréning), n = 13 

VK– výber, kontrolný súbor, ktorý je bez vplyvu experimentálneho činiteľa, n=13 

S – sledovaný stav experimentálnej a kontrolnej skupiny, všetky vstupne a výstupne 

merania 

S1 test – stoj na jednej nohe (plameniak)  

S2 test – skok do diaľky z miesta  

S3 test – hod plnou loptou (2kg)  

S4 test – sed – ľah za 30s.  

S5 test – maximálny počet kľukov vo vzpore kľačmo  

S6 test – člnkový beh 10 x 5 m  

t0 – čas, (20.9.2010 – vstupné testy)  na začiatku experimentálneho aj kontrolného obdobia 

t1 – čas, (19.12.2010 – výstupné testy) koniec experimentálneho aj kontrolného obdobia 

 

3.2. Charakteristika súboru  

Celý výskumný súbor sme rozdelili na dve skupiny a to na experimentálnu (13 

dievčat) a kontrolnú skupinu (13 dievčat). Obidve skupiny mali rozmedzie 10- až 14-rokov 

a  nevenovali sa žiadnemu športu ani žiadnej pravidelnej pohybovej aktivite. Probandky 

realizovali vstupné a výstupné merania a vek bol zisťovaný jednoduchým dotazníkom.  

3.2.1 Charakteristika experimentálneho súboru 

Do experimentálnej skupiny bolo zámerným výberom vybraných 13 dievčat. 

Probandky absolvovali v rámci hodín telesnej výchovy nami vytvorený fitnes tréning. 



19 
 

Podľa (Sedláček – Cihová, 2009) sa náš experimentálny súbor dievčat našej vekovej 

kategórie v hodnotení zaraďuje do priemeru. 

3.2.2 Charakteristika kontrolného súboru 

Do kontrolnej skupiny bolo vybraných 13 dievčat zámerným výberom. Probandky 

absolvovali hodiny telesnej výchovy podľa učebných osnov. Podľa (Sedlaček – Cihová, 

2009) sa náš kontrolný súbor dievčat našej vekovej kategórie v hodnotení zaraďuje do 

priemeru. 

3.3 Organizácia výskumu 

Na experimentálnom súbore bol aplikovaný náš fitnes program 2 krát do týždňa na 

hodinách telesnej výchovy. Jedna tréningová jednotka fitnes programu bola v trvaní 30 

minút v rámci hodiny telesnej výchovy. Ostatných 15 minút prebiehala hodina telesnej 

výchovy. Treba zohľadniť že tretia hodina v týždni bola klasická hodina povinnej telesnej 

výchovy. Spolu za 13-týždenne obdobie bolo celkovo 37 hodín telesnej výchovy. Z toho 

počet hodín telesnej výchovy na ktorých prebiehal náš tréningový proces bol 23 a počet 

ostatných hodín telesnej výchovy bol 14. Za celé 13 týždenné obdobie predstavovali 

hodiny telesnej výchovy 59% (v prepočte 975 minút) a náš experimentálny činiteľ 41% (v 

prepočte 690 minút). 

Kontrolný súbor mal 3krát v týždni hodiny povinnej telesnej výchovy. Jedná hodina 

telesnej výchovy bola v trvaní 45 minút. V 13 týždennom období absolvoval kontrolný 

súbor 37 hodín telesnej výchovy bez aplikácie nášho fitnes programu, čiže objem hodín bol 

rovnaký ako pri experimentálnom súbore. Spolu za celé 13 týždenné obdobie predstavovali 

hodiny telesnej výchovy 100% čo je v prepočte 1665 minút. 

Náplňou hodín kontrolného súboru boli najmä športové a pohybové hry ako napr.: 

floorbal, basketbal, futbal... 

Kontrolný súbor realizoval vlastný pohybový program riadený učiteľom telesnej 

výchovy v rovnakom objeme 3- krát do týždňa po 45 minút. 

3.4 Popis experimentálneho činiteľa 

Náš experimentálny činiteľ bol nami zostavený fitnes program, ktorý sme 

realizovali po dobu 13 týždňov. Dôležitosť sa kládla najmä na dodržiavanie techniky 
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vykonaných pohybov, správnosť dýchania, primeranú intenzitu zaťaženia, didaktické 

metódy, bezpečnosť pri tréningoch a dodržiavanie nami vytvorených postupov pri 

vykonávaní fitnes programu.  

Program bol rôznorodý, stále s novými cvičeniami a pomôckami, čo hrá veľkú 

úlohu pri motivácií k cvičeniu u detí. 

Prípravná časť bola zameraná na rozohriatie, rozcvičenie a prípravu organizmu na 

hlavnú časť. Obsahom prípravnej časti pred každým fitnes tréningom, bolo rozcvičenie na 

švihadle. V trvaní piatich minút dievčatá vykonali 12 rôznych druhov preskokov na 

švihadle (skoky znožmo, striedavo, jednonož, na mieste, do priestoru, s medziskokom, bez 

medziskoku). 

Hlavná časť bola zameraná najmä na rozvoj silových schopnosti. Ďalším 

zameraním bolo zlepšiť celkovú kondíciu, pôžitok z cvičenia a osvojenie si techniky 

cvičenia a dýchania. Ako náčinie sme použili rôzne pomôcky (bosu, fitloptu, medicinbal, 

jednoručne činky, dyna bandy). Obsahom boli rôzne cvičenia s rôznymi variáciami, 

pomocou ktorých sme sa snažili precvičiť celé telo a to najmä : drepy, výpady, poskoky, 

výskoky, preskoky, zhyby, kľuky, predpažovania, upažovania, hyperextenzie, prednosy, 

sed ľahy). 

Záverečná časť bola zameraná na rozvoj ohybnosti, uvoľnenia a relaxácie 

organizmu. Obsahom boli strečingové cvičenia, zamerané hlavne na skrátené svalové 

skupiny a relaxačné cvičenia.  

3.5 Metódy získavania údajov 

 K získaniu doplňujúcich informácií sme použili metódu, ktorou bola evidencia 

údajov na získanie objemových charakteristík zaťaženia na rozvoj jednotlivých 

pohybových schopností,  veku a pohlavia. 

 Ďalšou metódou bol neštandardizovaný rozhovor. Túto metódu sme použili pri 

kontakte s učiteľom telesnej výchovy, kondičnými trénermi a odborníkmi pre problematiku 

danej oblasti. 

 Pomocou somatometrie sme získali údaje základných telesných rozmerov (telesná 

výška a telesná hmotnosť). Prostredníctvom týchto nameraných hodnôt sme vypočítali 

(BMI) index telesnej hmotnosti. BMI = hmotnosť (kg) / výška (m²). 
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Na získanie parametrov všeobecnej pohybovej výkonnosti sme použili na začiatku 

a na konci experimentálneho obdobia štandardizované motorické testy eurofit (Moravec – 

Kampmiller – Sedláček a kol., 2002) a  štandardizované testy (Sedláček – Cihová, 2009; 

Neuman, 2003)  

3.6 Metódy spracovania a vyhodnotenia získaných údajov 

 Pri spracovaní a vyhodnotení našich výsledkov použijeme základne metódy 

a postupy matematickej štatistiky: 

Miery polohy :  aritmetický priemer ( x ) 

medián ( Me ) 

Miery variability : smerodajná odchýlka (s) 

variačné rozpätie ( Vr ) 

minimálne hodnoty (min.) 

maximálne hodnoty (max.) 

 

Aj napriek nízkemu počtu súboru v kontrolnej i experimentálnej skupine, uvádzame 

aritmetický priemer, len na orientačné porovnávanie. 

Na porovnávanie rozdielov experimentálnej a kontrolnej skupiny použijeme 

neparametrický Mann-Whitneyov U-test. 

Pre porovnanie vstupných a výstupných nameraných hodnôt tej istej skupiny 

použijeme neparametrický Wilcoxonov T-test. 

O štatistickej významnosti sa  rozhodovalo na 1% , 5% a 10% hladine významnosti. 

Empirické údaje sme spracovávali v programe Excel. 

 

4. VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Účinnosť pohybového fitnes programu sme posudzovali na základe analýzy 

výsledkov. Počas realizácie fitnes programu došlo k výraznejším zmenám úrovne 

pohybovej výkonnosti, čim sa potvrdila naša hypotéza. Treba konštatovať že vďaka 

dostatočne dlhodobej aplikácií (13 týždňov) nami vytvoreného programu došlo 

k spomínaným pozitívnym zmenám vo všetkých testoch. Čiže z časového hľadiska sa nám 

potvrdilo, že trvanie experimentálneho činiteľa 13 týždňov je dostačujúce na rozvoj 

všeobecnej pohybovej výkonnosti. Ďalej dostačujúca frekvencia tréningov v rámci hodín 
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TV dopomohla zvýšiť účinnosť programu. V kontrolnej skupine, kde boli len hodiny TV 

podľa osnovy, zamerané na rozvoj pohybovej zdatnosti a pohybovej výkonnosti nenastali 

významné zlepšenia. Na základe pozorovania si dovolíme konštatovať, že výrazne 

zlepšenie nastalo po aplikácií nami zostaveného fitnes programu do vyučovacej hodiny, 

ako v samotnej vyučovacej hodine vedenej učiteľom telesnej výchovy a jeho 

prostriedkami. 

 Na základe pozorovania pri realizácií fitnes programu sme zaznamenali na 

hodinách pozitívnu atmosféru, zážitok z tréningu a rôznych nových cvičení s rôznymi 

pomôckami, ktoré sme pri fitnes programe používali. Probandky boli motivované a po 

hodinách telesnej výchovy mali pozitívny prínos z cvičenia po fyzickej i psychickej 

stránke. 

 Pozitívny prínos nášho tréningového programu registrujeme u probandiek aj 

osvojením si techniky cvičení, správneho dýchania, nových pohybových návykov, 

a rozšírením zásobníka cvikov, čo ich môže viesť aj k mimoškolskej aktivite, tohto druhu.  

Treba spomenúť, že pri testovaní dievčat našej vekovej kategórie, mohli vzniknúť 

aj nepresnosti v meraní. Vplýva tam vo veľkej miere motivácia, náladovosť, životospráva, 

sociálne prostredie a pod.  

 V každom teste sme zaznamenali významné zlepšenie, aj napriek tomu, že 

v tréningovom programe neboli niektoré špeciálne prostriedky na zlepšenie ukazovateľov 

v jednotlivých testoch. Na základe tohto konštatujeme aj podľa Sedláčka a kol. (2007), že 

pri rozvoji každej pohybovej schopnosti treba využívať senzitívne obdobia, t.j. keď 

organizmus reaguje na optimálne podnety najväčšími zmenami , t.j. na zlepšenie potrebuje 

menší tréningový objem. 

 

4.1 Výsledky zmien stavov všeobecnej pohybovej výkonnosti 

Zmeny stavov statickej rovnováhy sme zisťovali pomocou testu č. 1 (stoj na jednej 

nohe - plameniak).  

Medzi vstupnými a výstupnými nameranými hodnotami sme v experimentálnej 

skupine zaznamenali signifikantné zlepšenie na hladine štatistickej významnosti p < 0,01 
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(Obr. 1). V kontrolnej skupine sme zaznamenali zlepšenie na štatisticky nevýznamnej 

hladine.  

 

Obr. 1 Štatistická významnosť v teste č. 1– (stoj na jednej nohe - plameniak) 

(neparametrický Wilcoxonov T – test) 

Z nameraných hodnôt sa ukázalo, že pôsobenie experimentálneho činiteľa 

v experimentálnej skupine bolo efektívne na rozvoj statickej rovnováhy. Zaujímavý je fakt, 

že vo fitnes programe sme až tak sa nevenovali špeciálnym prostriedkom na rozvoj 

statickej rovnováhy, ale aj napriek tomu sme zaznamenali zlepšenie na hladine štatistickej 

významnosti p<0,01. Predpokladáme, že z nášho fitnes programu na rozvoj statickej 

rovnováhy prispeli hlavne tieto prostriedky :  cvičenia v stoji na (BOSU), cvičenia na 

fitlopte  a preskoky na švihadle. Čiž (2006) uvádza, že pomôcka BOSU pomáha dosiahnuť 

rovnováhu rýchlejšie a bezpečnejšie ako iné zariadenia. Konštatujeme, že náš pohybový  

program s našimi cvičeniami dostatočne postačuje  na rozvoj statickej rovnováhy.  Na 

porovnanie uvádzame Mórocza (2009), ktorí vo svojom výskume ( 2x do týždňa, 12 

týždňov) po cvičení na BOSU a fitlopte zaznamenáva zlepšenie o 14% ). 

Test č. 2 (skok do diaľky z miesta) 

Zmeny stavov výbušnej sily dolných končatín sme zisťovali pomocou testu č. 2 (skok do 

diaľky z miesta).  

Medzi vstupnými a výstupnými nameranými hodnotami sme v experimentálnej 

skupine zaznamenali signifikantné zlepšenie na hladine štatistickej významnosti p < 0,01 

(Obr. 2). V kontrolnej skupine sme zaznamenali zhoršenie. 
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Obr. 2 Štatistická významnosť v teste č. 2 – skok do diaľky z miesta (neparametrický 

Wilcoxonov T – test) 

Na základe  nameraných hodnôt sa ukázalo, že pôsobenie nášho pohybového 

programu v experimentálnom súbore bolo efektívne na rozvoj výbušnej sily dolných 

končatín. Toto tvrdenie potvrdzuje aj samotný obsah pohybového programu, ktorý bol 

okrem iného zameraný aj na odrazové cvičenia (poskoky, zoskoky, preskoky, výskoky, 

skoky na švihadle), ktoré podľa Sedláčka a kol. (2007) slúžia na rozvoj odrazovej 

výbušnosti a taktiež silové cvičenia (výpady, drepy a ich rôzne variácie).  

Test č. 3 (hod plnou loptou) 

Zmeny stavov výbušnej sily horných končatín a trupu sme zisťovali pomocou testu 

č. 3 (hod plnou loptou).  

Medzi vstupnými a výstupnými nameranými hodnotami sme v experimentálnej 

skupine zaznamenali signifikantné zlepšenie na hladine štatistickej významnosti p < 0,01 

(Obr. 3). V kontrolnej skupine sme zaznamenali zhoršenie. 
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Obr. 3 Štatistická významnosť v teste č. 3 (hod plnou loptou) (neparametrický 

Wilcoxonov T – test) 

Z nameraných hodnôt sa ukázalo, že pôsobenie experimentálneho činiteľa 

v experimentálnej skupine bolo efektívne na rozvoj výbušnej sily  horných končatín a 

trupu. Grasgruber a Cacek (2008) uvádzajú, že na rozvoj výbušnosti existujú tri základne 

varianty tréningov a to silový, rýchlostno-silový a plyometrický (odrazový) tréning. Silový 

tréning u začiatočníkov (čomu zodpovedá náš súbor) vedie k zlepšeniu statickej i výbušnej 

sily, čo vyplýva hlavne z rýchlych nervových adaptácií. Na základe týchto faktov sme 

predpokladali, že výbušnú silu horných končatín sme ovplyvnili našim fitnes programom 

a hlavne týmito prostriedkami ktoré obsahoval : kľuky a ich rôzne variácie, sklapačky, 

prednosy, sed ľahy, skracovačky a pod.). Sedláček – Cihová (2009) uvádzajú, že tento test 

koreluje viac s maximálnou silou celého tela ako iba s výbušnou silou horných končatín. 

Preto predpokladáme, že veľký efekt pri zlepšení tohto testu mali aj ostatné cvičenia, ktoré 

boli zamerané na celé telo.  

Test č. 4 (sed – ľah za 30 s.) 

Zmeny stavov dynamickej  sily bedrovodriekoveho, brušného a stehenného svalstva 

sme zisťovali pomocou testu č. 4 (sed – ľah za 30s).  

Medzi vstupnými a výstupnými nameranými hodnotami sme v experimentálnej 

skupine zaznamenali signifikantné zlepšenie na hladine štatistickej významnosti p < 0,01 

(Obr. 4). V kontrolnej skupine sme zaznamenali zlepšenie na štatisticky nevýznamnej 

hladine. 
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Obr. 4 Štatistická významnosť v teste č. 4 (sed – ľah za 30 s.) (neparametrický 

Wilcoxonov T – test) 

Na základe tohto testu sa ukázalo, že náš pohybový fitnes program pozitívne 

pôsobil na rozvoj dynamickej  sily bedrovodriekoveho, brušného a stehenného svalstva. 

Toto zlepšenie potvrdzuje aj samotný obsah fitnes programu a značne zastúpenie 

prostriedkov na rozvoj sily brušného svalstva (sklapačky, prednosy na rebrinách, sed – 

ľahy, skracovačky na fitlopte, zdvihy nôh v ľahu na chrbte).  

Test č. 5 (maximálny počet kľukov vo vzpore kľačmo)  

Zmeny stavov vytrvalostnej sily horných končatín sme zisťovali pomocou testu č. 5 

(maximálny počet kľukov vo vzpore kľačmo).  

Medzi vstupnými a výstupnými nameranými hodnotami sme v experimentálnej 

skupine zaznamenali signifikantné zlepšenie na hladine štatistickej významnosti p < 0,05 

(Obr. 5). V kontrolnej skupine sme zaznamenali zhoršenie. 

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

(počet)

vstup 20,08 21,92

výstup 23,08 22,54

EX - skup. KS - skup.

p<0,01

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0
(počet)

vstup 22,00 19,54

výstup 26,38 18,92

EX - skup. KS - skup.

p<0,10

p<0,05



27 
 

Obr. 5 Štatistická významnosť v teste č. 5 (maximálny počet kľukov vo vzpore 

kľačmo) (neparametrický Wilcoxonov T – test) 

 

Z nameraných hodnôt sa ukázalo, že pôsobenie experimentálneho činiteľa 

v experimentálnej skupine bolo efektívne na rozvoj vytrvalosti v sile horných končatín. 

Podľa Sedláčka a kol. (2007) sa odhaduje, že silové schopnosti a vytrvalosť v sile  možno 

zvýšiť až o 100 – 300 %, čo je v porovnaní s ostatnými kondičnými schopnosťami najviac 

trénovatelné. Predpokladáme, že k rozvoju vytrvalosti v sile horných končatín pomohli 

prostriedky (kľuky a ich rôzne variácie, upažovanie, predpažovanie, čelne kruhy), ktoré 

boli zastúpené v obsahu fitnes programu.  

Test č. 6 (člnkový beh 10 x 5 m) 

Zmeny stavov bežeckej rýchlosti so zmenami smeru a akceleračnej rýchlosti sme 

zisťovali pomocou testu č. 6 (člnkový beh 10 x 5m).  

Medzi vstupnými a výstupnými nameranými hodnotami sme v experimentálnej 

skupine zaznamenali signifikantné zlepšenie na hladine štatistickej významnosti p < 0,01 

(Obr. 6). V kontrolnej skupine sme zaznamenali zlepšenie na štatisticky nevýznamnej 

hladine.  

 

Obr. 6 Štatistická významnosť v teste č. 6 – člnkový beh 10 x 5 m (neparametrický 

Wilcoxonov T – test) 

Z nameraných hodnôt sa ukázalo, že pôsobenie experimentálneho činiteľa 

v experimentálnej skupine bolo efektívne na rozvoj bežeckej rýchlosti so zmenami smeru 

a akceleračnej rýchlosti. V obsahu nášho programu neboli žiadne špeciálne prostriedky 
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a metódy na rozvoj rýchlostných schopnosti, ale aj napriek tomu bolo významne zlepšenie. 

Konštatujeme, že prevažná časť obsahu v programe bola silového zamerania, to pomohlo 

k výraznejšiemu zlepšeniu pravé rýchlostných schopností. Predpokladáme, že hlavné 

prostriedky, ktoré dopomohli k rozvoju rýchlostných schopnosti boli : úvodne skoky na 

švihadle do priestoru, poskoky, výskoky a zoskoky. Podľa Grasgrubera a Caceka (2008) 

má silový tréning veľký význam v rozvoji rýchlostných schopností. Na okraj treba len 

podotknúť, že k zlepšeniu rýchlosti prispieva taktiež  sila hornej polovici tela, ktorá musí 

vybalansovať sily produkované rýchlymi pohybmi nôh. 

5. ZÁVER 

Na základe výsledkov, ktoré sme dosiahli, sa potvrdila naša hypotéza o pozitívnom 

zvýšení úrovne všeobecnej pohybovej výkonnosti 10- až 14- ročných dievčat po aplikácií 

fitnes programu na hodinách telesnej výchovy počas 13 týždenného obdobia. 

V experimentálnej skupine sme na piatich  motorických testoch zaznamenali zlepšenie na 

hladine štatistickej významnosti p < 0,01 a v jednom teste (počet kľukov) boli namerané  

pozitívne hodnoty na hladine štatistickej významnosti p < 0,05. Pričom v kontrolnej 

skupine došlo k štatisticky nevýznamnému zlepšeniu v štyroch motorických testoch, 

zhoršenie v troch testoch a v jednom teste rovnaké výsledky. 

Na začiatku výskumu, pri vstupných meraniach sme medzi experimentálnou 

a kontrolnou skupinou zaznamenali štatisticky nevýznamne rozdiely v somatických 

parametroch, veku a tiež v motorických testoch.  

Využitie nášho fitnes programu je veľmi široké. Cvičenia sa dajú prispôsobiť 

podmienkam a dostupným pomôckam na škole, rozvoju iným ukazovateľom pohybovej 

výkonnosti či na rozvoj iných pohybových schopnosti. Táto flexibilita programu je veľkou 

výhodou zaraďovania fitnes tréningu na hodinách telesnej výchovy. Preto odporúčame 

zaraďovať fitnes do vyučovacieho procesu, ďalej navrhujeme učiteľom telesnej výchovy 

absolvovať rôzne vzdelávacie programy, okrem iného aj  s rôznymi inovačnými trendmi 

súčasnej doby. Tieto poznatky môžu byť východiskom pre učiteľov telesnej výchovy na 

hľadanie prostriedkov k tvorbe nových a účinnejších cvičebných programov v rámci 

učebných osnov.  
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1 SÚČASNÝ STAV RIEŠENIA PROBLEMATIKY  

Pri dnešnom spôsobe života často krát zabúdame na iné, taktiež dôležité prvky 

v našom živote. Rodičia kladú dôraz na vzdelanie svojich detí, ale telesnú výchovu často 

zatláčajú do pozadia. V sfére pohybovej aktivity nie sú správnym vzorom pre svoje 

ratolesti. Pri modernom spôsobe života sa ľudstvo ocitá pred novými výzvami 

a prekážkami. Jednou z týchto výziev je zachovanie pohybu na dostatočnej úrovni, ako 

významnej zložky v ľudskom živote. Napredovaním v technológiách, vo vzdelaní a 

výskume, sa do pozadia dostáva pohyb a šport. Sedavé zamestnania sú každodennou 

rutinou mnohých ľudí, deti v škole sa hýbu minimálne. Jediným časom, kedy deti majú 

možnosť v škole narušiť vyučovaciu rutinu je hodina telesnej výchovy. Z mnohých 

výskumov ale vyplýva, že telesná výchova už nie je taká obľúbená, ako by sa očakávalo, 

a veľké percento detí na hodinách telesnej výchovy radšej ani necvičí. Podľa ŠPU sa 

napríklad v roku 2005 do aktivít na telesnej výchove nezapájala takmer polovica žiakov 4. 

Ročníka (Rebrová, 2005). Či už je to z objektívnych, alebo subjektívnych dôvodov. 

Telesná výchova je dôležitým prvkom pre zdravie a život ľudí, no dnes má veľkú 

konkurenciu, ako sú televízia, počítač, DVD, rádio, počítačové hry, tvrdí Antala (podľa 

Horákovej, 2007). Podľa Mika (2008) je školská telesná výchova a práca učiteľa telesnej 

výchovy podceňovaná a zatláčaná do úzadia. A to priamo ostatnými pracovníkmi školy, 

pedagógmi či riaditeľmi. Taký postoj sa musí premietnuť určite aj na vzťah samotných 

žiakov k telesnej výchove. Školská telesná výchova nemá momentálne u žiakov takú 

obľúbenosť ako v predchádzajúcom storočí. Deti si nachádzajú množstvo výhovoriek 

a často sú oslobodzovaný od telesnej výchovy len preto, aby nemuseli cvičiť, resp. 

zúčastňovať sa hodín telesnej výchovy, čo potvrdzujú viacerí autori. (Antala - Dorošová, 

1996; Rebrová, 2005). No existujú aj iné možnosti, ako môže škola svojim žiakom 
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sprostredkovať pohybovú aktivitu, resp. vytvárať možnosti pre zdravý pohyb. Podľa 

Vikartovského (2007) štatisticky skoro 50% detí poobede, po škole nevie, čo s voľným 

časom. Mnoho detí ostáva po škole v družinách či centrách voľného času, pretože ich 

rodičia pracujú dlho poobede nemajú čas sa im venovať. Autor takisto poukazuje na 

problém, že rodičia sú po príchode z práce často unavení a nemajú čas alebo chuť, venovať 

sa naplno svojmu dieťaťu a preto dieťa často trávi čas pasívne, pri počítači, televízii a pod. 

Niekedy sa deti dokonca dostávajú do nevhodného prostredia, pretože v prípadoch, keď 

nemajú nad sebou dostatočnú kontrolu rodičov, sa trávenie voľného času môže dostať do 

fázy, kedy tieto deti začínajú s kriminálnou činnosťou, návykovými látkami či 

gamblerstvom. Pre tieto deti je teda vhodnou možnosťou práve školská družina, kde je 

erudovaný dohľad nad ich voľno časovými aktivitami a možnosť organizácie týchto 

aktivít. Podľa Mazala (2003) je jednou z dominantných činností v školskej družine práve 

telovýchovná či pohybová aktivita. Aj týmto spôsobom by sa mohol šport a pohybová 

aktivita dostávať do denného režimu detí. Následne by sa vďaka vytváraniu pozitívneho 

vzťahu k pohybu vytváral návyk vyhľadávania podobného druhu aktivity aj vo voľnom 

čase. A v prípade vytvorenia takého návyku je pravdepodobné, že sa žiaci budú zapájať do 

podobných aktivít aj napriek menšiemu množstvu voľného času, čo potvrdzuje aj 

Slepičková (2000), ktorá tvrdí, že vo voľnom čase športujú skôr jedinci, ktorí ho majú 

objektívne menej. A tí, ktorí svoj voľný čas nevedia správne využiť, aj napriek tomu, že ho 

majú objektívne viac, naopak športujú menej. Autorka tvrdí, že človek, ktorý športovať 

chce, si aj napriek menšiemu množstvu voľného času vždy na šport čas nájde. 

2   CIEĽ, HYPOTÉZA A ÚLOHY PRÁCE 

 

2.1 CIEĽ PRÁCE 

        Cieľom našej práce je rozšíriť poznatky o vzťahu detí vo veku 11 – 15 rokov  

k telesnej výchove a športu a zameranie telovýchovných aktivít týchto detí v režime 

týždňa. 

 

2.2 HYPOTÉZA PRÁCE 

H1: Prevažná väčšina detí vo veku 11 – 15 rokov bude mať na základe priamych otázok 

kladný vzťah k telesnej výchove a športu. 

H2: Prevažná väčšina detí vo veku 11 – 15 rokov bude uvádzať kladný vzťah k telesnej 

výchove aj ak bude mať možnosť vybrať neutrálnu odpoveď. 



32 
 

 

2.3 ÚLOHY PRÁCE 

1. Zistiť vzťah detí vo veku 11 – 15 rokov k telesnej výchove a športu z vybraných  škôl. 

2. Zistiť časové parametre a zameranie telovýchovnej aktivity týchto detí v režime 

týždňa. 

3. Porovnať vyjadrenie vzťahu k telesnej výchove a športu a časové parametre 

a zameranie telovýchovnej aktivity detí v režime týždňa. 

    

3 METODIKA PRÁCE 

 

3.1 Charakteristika súboru 

       Súbor je tvorený stoosemdesiatjeden žiakmi dvoch rôznych škôl. Jedna škola je 

osemročné gymnázium v Novákoch, druhá škola je základná škola v Lehote pod 

Vtáčnikom. Celkový počet žiakov je 181, z toho 94 chlapcov a 87 dievčat. 73 žiakov bolo 

z gymnázia, 108 žiakov zo základnej školy. Vek všetkých žiakov bol 11 – 15 rokov. Pri 

našom výskume sme zohľadňovali pohlavie a navštevovanú školu. 

 

3.2 Metódy získavania údajov  

       Pri získavaní údajov o vzťahu k telesnej výchove a športu a zamerania telovýchovnej 

aktivity sme použili neštandardizovaný dotazník (príloha) tvorený 16 otázkami, z ktorých 

sedem súvisí so školskou telesnou výchovou a 9 s mimoškolskou telovýchovnou aktivitou 

a voľným časom. Výskum bol realizovaný 6.5. - 7.5. 2010 v Novákoch a v Lehote pod 

Vtáčnikom. 

 

3.3 Metódy spracovania a vyhodnotenia získaných údajov 

        Na spracovanie a vyhodnotenie empirických údajov sme použili metódy 

kvantitatívneho a kvalitatívneho hodnotenia. V súlade s formulovanými úlohami 

a hypotézou sme získané údaje vyhodnocovali na základe frekvenčnej a percentuálnej 

analýzy. Boli použité základné charakteristiky – početnosť a percentuálne zastúpenie. Na 

spracovanie výsledkov v prehľadnej forme boli použité grafické metódy. Z kvalitatívnych 

metód hodnotenia sme použili metódu logickej analýzy a syntézy, a využili sme aj metódu 

komparácie medzi súbormi. 

4 VÝSLEDKY PRÁCE 
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       Výsledky práce sme spracovanli v nasledujúcich kapitolách. Pre ľahšiu a lepšiu 

interpretáciu sme údaje upravili do grafickej formy a doplnili komentárom. 

 

4.1 Vzťah k telesnej výchove a športu 

     Našou prvou úlohou bolo zistiť vzťah k telesnej výchove a športu. Prvých sedem otázok 

sa teda týka školskej telesnej výchovy a aktivít počas nej. Siedma otázka sa zaoberá 

participáciou školy na voľnočasových (mimoškolských) aktivitách. 

     V prvej otázke sme zisťovali rozsah zapojenia žiakov v školskej telesnej výchove.       

Z celkovo 181 respondentov cvičí v plnom rozsahu 158 (87.3%), z toho 73 dievčat a 85 

chlapcov. 10 má čiastočné úľavy (prevažne bolestivosť niektorej časti pohybového 

aparátu) z toho 3 chlapci a 7 dievčat. Odpoveď „len zdravotná TV“ uvádzajú iba 1 chlapec 

a jedno dievča. V tomto prípade sa prikláňame k možnosti nedostatočného pochopenia 

významu odpovede. Úplne oslobodených od telesnej výchovy bolo 11 žiakov, z toho 6 

dievčat a 5 chlapcov.  

 

Obrázok 1. Obľúbenosť a neobľúbenosť telesnej výchovy. 

       Zo 181 respondentov telesnú výchovu obľubuje 116 (64.1%), z toho 71 chlapcov a 45 

dievčat. Skôr obľubuje 39 (21.6%), z toho 17 chlapcov a 22 dievčat. Skôr neobľubuje 19 

(10.5%), z toho 3 chlapci, 16 dievčat. Telesnú výchovu neobľubuje 7 (3.9%) žiakov, z toho 

3 chlapci a 4 dievčatá. Viditeľna sa prejavila diferencovanosť pohlavia, telesnú výchovu 

obľubuje 75.5% chlapcov a iba 51.7% dievčat. Pri tejto otázke sa prejavila aj 

diferencovanosť typu strednej školy. Iba 7 (20.6%) z 34 dievčat na gymnáziu obľubuje 

telesnú výchovu, 14 (41.2%) skôr obľubuje a až 10 (29.4%) žiačok uvádza, že telesnú 

výchovu skôr neobľubuje, 3 (8.8%) telesnú výchovu neobľubujú. U chlapcov sa takisto 

prejavil vplyv typu školy, ale miernejšie, keď z 38 žiakov gymnázia 26 (68.4%) telesnú 

výchovu obľubuje, 9 (23.7%)  skôr obľubuje, 2 (5.3%) skôr neobľubujú a 2 (5.3%) 

neobľubujú.  
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Obrázok 2. Obľúbenosť tematických celkov (športových disciplín)  

       Pri tejto otázke bolo možné označiť viacero odpovedí, v niektorých odpovediach mali 

žiaci možnosť bližšie charakterizovať, ktorú časť danej aktivity majú radšej. Na hodinách 

telesnej výchovy má spolu 48 (26.5%) žiakov, z toho 18 chlapcov a 30 dievčat, rado skoro 

všetko, čo je samostatná kategória, pretože títo žiaci v podstate patria aj do všetkých 

ostatných kategórii okrem poslednej. Atletiku označilo spolu 51 (28.2%) žiakov, z toho 28 

chlapcov a 23 dievčat. Gymnastiku považuje za jednu z najobľúbenejších 26 (14.4%) 

žiakov, z toho 11 chlapcov a 15 dievčat. Posilňovanie spolu 44 (24.3%) žiakmi, z toho 27 

chlapcov a 17 dievčat. Pri posilňovaní môžme považovať posilňovanie na prístrojoch za 

obľúbenejšie, lebo  31 z 44 žiakov, čo je 70.5%, označilo túto možnosť za obľúbenejšiu. 

Najobľúbenejšie sú u žiakov vo veku 11 – 15 rokov športové hry. Označilo ich spolu 111 

(61.3%) žiakov, z toho 65 chlapcov a 46 dievčat. Na hodinách telesnej výchovy nemajú 

žiadnu obľúbenú činnosť 10 (5.5%) žiaci, z toho 8 chlapcov a 2 dievčatá.  

 Obrázok 3. Otázka: Keď odpadne telesná výchova: 

 Pri tejto otázke sa opäť prejavila sexuálna diferencovanosť. 22 žiaci odpovedali, že sa 

vždy tešia, z toho 9 chlapcov a 13 dievčat. Z 21 odpovedí „často sa teším, len 3 boli od 
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chlapcov a až 18 od dievčat. Najväčšiemu počtu to však bolo jedno, z 81 bolo 43 chlapcov 

a 38 dievčat. Často rozladených je spolu 23 žiakov, z toho 12 chlapcov a 11 dievčat. 34 

žiakov je vždy rozladených, z toho 27 chlapcov a len 7 dievčat. Mohli sme pozorovať aj 

diferencovanosť z pohľadu škôl.  

 

Obrázok 4. Otázka: Na hodinách telesnej výchovy sa cítim: 

Na hodinách TV sa 63 žiakov,z toho 38 chlapcov, 25 dievčat, cíti vždy dobre. 50 žiakov, 

z toho 31 chlapcov a 19 dievčat, sa cíti väčšinou dobre, 63 žiakov občas dobre, občas zle. 

Tu majú výraznejšie zastúpenie dievčatá, keď až 39 označilo túto mmožnosť a iba 24 

chlapcov. Z 5 žiakov, ktorí sa väčšinou cítia zle, je jeden chlapec a 4 dievčatá. Vždy zle sa 

necíti  nikto z našich respondentov. 

 Obrázok 5. Otázka: Podľa mňa sú hodiny telesnej výchovy: 
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      Podľa 60 ziakov sú hodiny telesnej výchovy vždy zaujímavé, z toho 41 chlapcov a 19 

dievčat. 37 žiakov si myslí, že hodiny TV sú väčšinou zaujímavé, z toho 19 chlapcov a 18 

dievčat. Najviac, 65 žiakov označilo odpoveď „občas zaujímavé, občas nie“, z toho 37 

dievčat a 28 chlapcov. 14 žiakov si myslí, že hodiny sú väčšinou nezaujímavé, z toho 10 

dievčat a 4 chlapci. Pre 2 chlapcov a 3 dievčatá sú hodiny vždy nezaujímavé. 

  

Obrázok 6. Otázka : Ponúka ti škola možnosť športovať aj vo voľnom čase: 

       138 žiakov si myslí, že škola im ponúka možnosť športovať vo voľnom čase, z toho 66 

chlapcov a 72 dievčat. 11 žiaci označili odpoveď nie, z toho 3 dievčatá a 8 chlapcov a 32 

žiakov by uvítalo ešte viac možností, z toho 20 chlapcov a 12 dievčat. 

Po vyhodnotení prvej časti nášho výskumu vyplynulo, že aj napriek tomu, že na priamu 

otázku o obľúbenosti telesnej výchovy odpovedalo 85.6% žiakov kladne (za kladnú 

odpoveď považujeme prvé dve možnosti), ich vzťah k telesnej výchove nie je jednoznačne 

kladný, pretože pri nasledovných otázkach kladne odpovedalo v priemere iba 49% žiakov. 

Hypotéza H1 sa teda potvrdila, H2 sa nepotvrdila. Pri otázke 4 sme za kladnú odpoveď 

považovali „d“ a „e“, pri otázkach 5 a 6 sme za kladnú odpoveď považovali „a“ a „b“. 

Najobľúbenejšou činnosťou na hodinách telesnej výchovy sú podľa nášho výskumu 

šporotvé hry (61.33%), spomedzi športových hier patrí k najobľúbenejším futbal.  

4.2. Mimoškolská telovýchovná aktivita 

Druhá časť nášho výskumu sa zameriava na mimoškolskú telovýchovnú aktivitu žiakov 

a ich voľný čas. 
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Obrázok 7. Otázka : Venuješ sa celoročne aktívne nejakému športu:  

       Pri tejto otázke bola možnos označi aj dve odpovede a doplniť šport, ktorému sa 

venujú. Oganizovane sa športu venuje 86 žiakov, z toho 47 chlapcov a 39 dievčat. Pri 

organizovaných aktivitách sa objavovali v odpovediach hlavne futbal, hádzaná a tanec. 

Neorganizovane sa športu venuje 70 žiakov, z toho 36 chlapcov a 34 dievčat. Pri tejto 

možnosti žiaci hlavne doplňovali cyklistiku a futbal. Až 42 z celkového počtu 181 žiakov 

uviedlo, že sa nevenuje nejakému športu, túto možnosť označilo 18 chlapcov, čo je necelá 

pätina (19.15%) a 24 dievčat, teda viac ako štvrtina (27.59%). U dievčat sa prejavil aj typ 

školy, keď odpoveď nie označilo 13 z 34 žiačiek gymnázia (38.24%) a 11 z 55 žiačiek 

základnej školy (20%). 

 Obrázok 8. Otázka : V zime sa venujem týmto športom: 

       Pri tejto otázke bol možný neobmedzený počet odpovedí. Beh na lyžiach označilo 11 

žiakov, 6 dievčat a 5 chlapcov. Biatlonu sa v zime venuje len jeden chlapec, boby označilo 

42 žiakov, zhodne po 21 chlapcov a dievčat. Korčuľovaniu a krasokorčuľovaniu sa venuje 

106 žiakov, z toho až 69 dievčat a 37 chlapcov. Hokej hráva v zime 70 žiakov, 57 chlapcov 

a 13 dievčat. Lyžovanie označilo 88 žiakov, 45 chlapcov a 43 dievčat. Skoky na lyžiach 
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ozančilo 9 žiakov, 6 chlapcov a 3 dievčatá. Sánkovanie 106 žiakov, 48 chlapcov a 58 

dievčat. Snowboarding robí 30 žiakov, 15 chlapcov aj dievčat. Skialpinizmus označil jeden 

chlapec. Možnosť iné označilo 5 žiakov, 3 chlapci a 2 dievčatá a dopĺňali guľovanie 

(2krát) a halové športy (3krát). 

 Obrázok 9. Otázka: Koľko času týždenne športuješ v zimnom období: 

       Aj v tejto otázke sa prejavila intersexuálna diverzifikovanosť. Viac ako 10 hodín 

v zimnom období športuje 55 žiakov , z toho 39 chlapcov a 16 dievčat. Zhodne po 20 

chlapcov aj dievčat označilo možnosť 5 – 10 hodín. 55 žiakov športuje 2 až 5 hodín, z toho 

21 chlapcov a 34 dievčat. Menej ako 2 hodiny športuje 24 žiakov, z toho 10 chlapcov a 14 

dievčat. 7 žiakov nešportuje vôbec, z toho 4 chlapci a 3 dievčatá. 

 

Obrázok 10. Otázka: V lete sa venujem týmto športom: 

V tejto otázke žiaci takisto označovali ľubovoľný počet odpovedí. V našom prípade 

dievčatá označili spolu o 132 odpovedí viac. Odpoveď bedminton označilo 82 žiakov, 

z toho 32 chlapcov a 50 dievčat. Behu sa v lete venuje 83 žiakov, z toho 41 chlapcov a 42 
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dievčat. Jednou z najobľúbenejších činností bolo v našom výskumnom súbore 

bicyklovanie, keď túto možnosť označilo 139 žiakov, z toho 64 chlapcov a 75 dievčat. 

Golfu či minigolfu sa venuje 27 žiakov, z toho 11 chlapcov a 16 dievčat. Chôdzu označilo 

94 žiakov, z toho 42 chlapcov a 52 dievčat.  In-line korčuľovanie je obľúbené u 46 žiakov, 

z toho 14 chlapcov a 32 dievčat. Loptové hry sú druhou z najobľúbenejších činností v lete, 

aj túto možnosť označilo spolu 139 žiakov, z toho 70 chlapcov a 69 dievčat. 122 žiakov 

označilo plávanie, z toho 51 chlapcov a 71 dievčat. Potápanie označilo 61 žiakov, z toho 

19 chlapcov a 42 dievčat. Raketové hry označilo spolu 97 žiakov, z toho 41 chlapcov a 56 

dievčat. Pri tejto možnosti žiaci takmer vždy uznačili tenis (90 krát) a skoro v polovici 

prípadov stolný tenis (47 krát). Turistika bola označená 89 žiakmi, z toho 39 chlapcov a 50 

dievčat. Medzi iné sme zaradili odpovede, ktoré sa v dotazníku nachádzali 10 alebo menej 

krát. Aerobik, ktorý označilo 9 dievčat (8 z najvyššieho ročníka) a jeden chlapec, atletické 

disciplíny boli označené 6 krát, dvomi chlapcami a štyrmi dievčatami. Horolezectvo 

označilo 5 chlapcov a jedno dievča, paragliding nikto, surfing 2 chlapci, vodné lyžovanie 2 

chlapci a jedno dievča, windsurfing 2 chlapci. 

 

Obrázok 11. Otázka: Koľko času týždenne športuješ v letnom období: 

Viac ako polovica (54.7%) žiakov odpovedalo, že v lete športujú viac ako 10 hodín. Z 99 

žiakov, ktorý takto odpovedali, to bolo 62 chlapcov a 37 dievčat. 52 žiakov športuje 5 – 10 

hodín týždenne, z toho 20 chlapcov a 32 dievčat. 15 žiakov športuje v lete 2 – 5 hodín,  

z toho 3 chlapci a 12 dievčat, 13 žiakov športuje menej ako 2 hodiny, z toho 8 chlapcov a 5 

dievčat. Jeden chlapec a jedno dievča uvádzajú, že nešportujú vôbec. 
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Obrázok 12. Otázka: Máš radšej: 

Zo 181 žiakov, 80 žiakov má radšej letné športy, z toho 42 chlapcov a 38 dievčat. Zimné 

športy udáva 13 žiakov, z toho 11 chlapcov a 2 dievčatá. Halové športy majú radšej dvaja 

chlapci. Najviac bolo odpovedí „je mi to jedno, mám rád všetky športy“. Túto odpoveď 

označilo 82 žiakov, z toho 36 chlapcov a 46 dievčat. 4žiaci nemajú radi šport, z toho 3 

chlapci a jedno dievča. 

Obrázok 13. Otázka: Koľko máš podľa teba voľného času: 

Pri subjektívnom hodnotení množstva vlastného voľného času 52 žiakov označilo možnosť 

„veľa“, z toho 30 chlapcov a 22 dievčat. Občas nevie čo s voľným časom 33 žiakov, z toho 

20 chlapcov a 13 dievčat. Primerané množstvo a teda sa skoro nikdy nenudí 53 žiakov, 

z toho 24 chlapcov a 29 dievčat. Málo voľného času označilo 37 žiakov, z toho 18 

chlapcov a 19 dievčat a skoro žiaden voľný čas podľa svojho názoru nemá 6 žiakov, z toho 

2 chlapci a 4 dievčatá. 

Na otázku: „Čomu sa najčastejšie venuješ vo voľnom čase?“ žiaci odpovedali nasledovne. 

Vo voľnom čase číta 36 žiakov, z toho 9 chlapcov a 27 dievčat. Hudbu počúva 79 žiakov, 
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z toho 28 chlapcov a 51 dievčat, Pozeranie televízie označilo 57 žiakov, z toho 21 

chlapcov a 36 dievčat. Počítač tvorí náplň voľného času u 87 žiakov, z toho 48 sú chlapci 

a 39 dievčatá. Vo voľnom čase športuje 103 žiakov, z toho 58 chlapcov a 48 dievčat. 

Domácim prácam sa vo svojom voľnom čase venuje 38 žiakov, z toho 9 chlapcov a 29 

dievčat. Iné uvádza 17 žiakov, 5 chlapcov a 12 dievčat. V možnosti iné žiaci dopĺňali čas 

strávený s priateľmi, či už vonku alebo v pohosteniach, domáce zvieratá, rybačku 

a kreslenie. 108 žiakov, 56 chlapcov a 52 dievčat, uvádza ako jeden z dôvodov, prečo 

športujú vo voľnom čase to, že je to zábava. 57 žiakov, z toho 36 chlapcov a 21 dievčat, si 

chce zlepšiť svoju telesnú zdatnosť. Zdravie si prostredníctvom športu zlepšuje 61žiakov, 

z toho 26 chlapcov a 35 dievčat. Postavu si zlepšuje 65 žiakov, z toho 27 chlapcov a 38 

dievčat a 32 žiakov takto odbúrava svoj stres. Iné dôvody udávajú 3 chlapci a 2 dievčatá, 

a tým dôvodom je fakt, že sa nudia. 

    V druhej časti sme zistili, že 23,2% žiakov celoročne nevykonáva žiadny šport, či už 

organizovane alebo neorganizovane. A v skupine dievčat z gymnázia sa toto číslo 

vyšplhalo až na 38,24%. Taktiež sme zistili, že deti športujú viac v lete, keď viac ako 5 

hodín týždenne v lete športuje 81,2% žiakov a v zime iba 53%žiakov. Možno aj toto je 

jedným z dôvodov, prečo sú v tejto vekovej kategórii obľúbenejšie letné športy. V otázke 

13 najviac žiakov udáva možnosť „mám rád skoro všetky športy“, ale z ostatných 

odpovedí až 80,8% žiakov uvádza ako obľúbenejšie letné športy. Medzi najobľúbenejšie 

športy v letnom období patria loptové hry a bicyklovanie (zhodne po 76,8%) a plávanie 

(67,4%). V zime sú to korčuľovanie a sánkovanie (zhodne po 58,6%) a lyžovanie (48,6%). 

Pri voľnom čase odpovedalo 47% žiakov, že má veľa voľného času alebo občas nevie, čo 

s ním, a teda u žiakov v tejto vekovej kategórii predpokladáme veľký potenciál 

využiteľnosti voľného času na športovanie a pohybové aktivity. Medzi najobľúbenejšie 

činnosti vo voľnom čase patrí športovanie (56,9%) ale aj výrazne pasívne aktivity ako 

počítače (48,1%) a počúvanie hudby (43,65%). Ako motiváciu pre športovanie vo voľnom 

čase uvádzajú deti hlavne fakt, že šport je zábava (59,7%).  

5. ZÁVER 

     Pri mojom výskume som zistil, že vzťah ku školskej telesnej výchove nie je 

jednoznačne kladný. Zo športových aktivít sú v kurze stále loptové hry, konkrétne futbal. 

V našom výskume sa takisto objavuje aj hádzaná, čo je ale podľa nás ovplyvnené tým, že 

hádzaná má v tomto regióne tradíciu a momentálne patrí k rozšírenejším športom. Žiaci sa 
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vo voľnom čase venujú športovým aktivitám vo výraznej miere. Naše výsledky však 

nemusia byť úplne presné z dôvodu, že v súbore nie je rovnaký počet chlapcov a dievčat 

a ani obe školy nie sú zastúpené v rovnakom množstve. Preto sme používali aj 

percentuálne vyjadrovanie výsledkov. Takisto mohli vzniknúť chyby pri spracovávaní 

výsledkov. 
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SUMMARY 

The research tries to bring the view to the relationship to physical education (PE) and 

sport. Children aged 11 to 15 years completed the questionnaire with 16 questions. First 

part of the questionnaire was about the relationship to PE and second part was about the 

leisure-time activities and spending the free time. I also tried to find out, how many free 

time do the children have and if there is a difference between summer and winter. 
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v prírode a plávania 

Abstrakt 

 V našom príspevku sledujeme subjektívne výpovede 50 študentov vysokých škôl    

a univerzít v Bratislave k turistickým aktivitám, ich možnostiam a samotnému využívaniu.  

Z výpovedí vyplýva, že nami sledovaná vzorka sa turistickým aktivitám venuje najmä 

z dôvodu psychickej relaxácie, prevažne neorganizovanou formou. 

Kľúčové slová: turistika, zdravie, stres, vysokoškolská mládež 

 

1 TEORETICKÝ ROZBOR PROBLÉMU 

 

1.1 OBSAH, DRUHY A FORMY TURISTIKY 

Súbor činností vykonávaných s cieľom obnovy psychických ako i fyzických síl, 

nazývame turistika. Svojimi jednotlivými druhmi reprezentuje možnosť celoročnej 

pohybovej aktivity, zameranej nielen na telesnú ale taktiež kultúrno -  spoločenskú 

a poznávaciu zložku. Rozmanitý obsah turistiky umožňuje jej zaradenie medzi pohybové 

aktivity zacielené na podporu zdravia obyvateľstva, výchovu a vzdelávanie 

zainteresovaných, harmonické využívanie voľného času zážitkovou formou (Khandl, 

1999). 

Podľa Jungera (2002) môžeme ako turistu označiť človeka, ktorý je účastníkom 

cestovného ruchu ako návštevník konkrétneho miesta alebo oblasti a súčasne svoje 

voľnočasové aktivity orientuje na turistickú činnosť. 

Obsah turistiky tvoria jej tri zložky vychádzajúce z poznania významu pohybovej 

aktivity v prírode a jej vplyvu na zdravotný stav jedinca. 

Pohybovú zložku turistiky tvoria pohybové aktivity, telesné cvičenia, využívané na 

presun v prírode v jednotlivých druhoch turistiky (Rimovská, 2010). Patria sem aktívna 
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chôdza, presun na lyžiach, na plavidle, na bicykli, ktoré priamo dopĺňajú a obohacujú 

turistiku a priamo súvisia s turistikou ako takou (Khandl, 1999). Podľa Žídeka a kol. 

(2004), môžeme ako cieľ spomínaných pohybových aktivít označiť rozvoj a udržiavanie 

pohybových schopností a zvýšenie prípadne stabilizáciu primeranej úrovne telesnej 

kondície. 

Odborno-technickú zložku turistiky charakterizujú špecifické vedomosti potrebné 

pre realizáciu turistiky. Jedná sa teda o poznatky z oblasti meteorológie a klimatológie, 

orientácie v prírode, kartografie a topografie, táborení, stanovaní, bivakovaní, vhodnosti 

materiálno technického vybavenia a jeho údržby ako aj informácie o výžive a pitnom 

režime  v prírode,  poznanie súboru možných rizík sprevádzajúcich pobyt v prírode a ich 

prevencie, vedomosti o poskytovaní prvej pomoci. 

Kultúrno-poznávaciu zložku v turistike reprezentujú spoznávanie prírodných 

a spoločenských javov, ktoré napĺňajú potrebu poznávania. Nejedná sa len o samotné 

poznávanie. Do kultúrno- poznávacej zložky turistiky môžeme zaradiť aj činnosti 

nadväzujúce na samotné poznávanie, orientované na obohatenie osobnosti turistu po 

kultúrnej stránke. Patria sem napríklad spev pri táborovom ohni, kreslenie, fotografovanie, 

zhotovovanie videozáznamov, ale aj výroba umeleckých predmetov z prírodných 

materiálov. Touto zložkou sa turistika podstatne odlišuje od iných športov a telesnej 

kultúry a získava tak špecifické postavenie v skupine pohybových aktivít. 

Podľa Rímovskej (2010) tvoria záujmový okruh kultúrno - poznávacej zložky 

jednak poznávanie prírody, jej geologického charakteru, fauny, flóry,  ochrana 

spomínaných subjektov, tvorivá činnosti človeka a spoločnosti obsiahnutá 

v archeologických poznatkoch, oboznamovanie sa s vývojom spôsobov obživy a výroby 

v historických etapách vývoja ľudskej spoločnosti, spoznávanie kultúry, folklórneho rázu 

oblasti a vplyvu prírodného prostredia na človeka.  

Druhy turistiky klasifikujeme podľa viacerých kritérií. Podľa spôsobu realizácie, 

ročného obdobia, prostredia, v ktorom konkrétnu turistickú aktivitu vykonávame, úrovne 

výkonnosti, dĺžky trvania. Najčastejšie sa stretávame s rozdelením podľa pohybovej 

aktivity využívanej na presun. Podľa tohto rozdelenia hovoríme o: pešej turistike, 

vysokohorskej turistike, lyžiarskej turistike, turistike na bicykli (cykloturistike), vodnej 

turistike, mototuristike a agroturistike. 

Systém druhov turistiky je otvorený novým špecifickým druhom, vznikajúcim na 

základe použitia nových telesných cvičení za účelom presunu v prírode (Žídek, 2004).  
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Formy turistiky popisujú organizované metodické jednotky, v ktorých dochádza 

k realizácii samotnej turistickej činnosti (Junger, 2002).  

V prípade zastúpenia všetkých zložiek obsahu turistiky (pohybová zložka, kultúrno- 

poznávacia zložka, odborno- technická zložka) hovoríme o vlastných formách turistiky. 

Patria k nim krátkodobé formy – vychádzka (túra), diaľkový pochod, výlet a dlhodobé 

formy, reprezentujúce turistické cesty, pobyty v prírode a táborenie (Žídek, 2004). 

Podľa Žídeka (2004) sa prípravné formy v turistickej činnosti orientujú na jednu až 

dve zložky obsahu turistiky. Na základe zložky, ktorá v danej prípravnej forme prevláda 

rozdeľujeme prípravné formy do troch skupín- prípravné formy s prevládajúcou odborno - 

technickou zložkou (inštruktáže, cvičenia, semináre, prednášky), prípravné formy 

s prevládajúcou kultúrno - poznávacou zložkou (prednášky, besedy, výstavy, premietanie) 

a prípravné formy zamerané na pohybovú zložku turistickej činnosti (tréningové hodiny, 

telovýchovné chvíľky, ranné cvičenia). 

Spestrenie a obohatenie turistickej činnosti nám umožňujú doplnkové formy 

turistickej činnosti. Do tejto skupiny zaraďujeme najme rôzny druhy turistických súťaží, 

pretekov turistickej zdatnosti, orientačné súťaže, značenie turistických chodníkov a ciest, 

exkurzie  v neposlednom rade, medzi turistami veľmi obľúbené turistické zrazy. 

 

1.2 ZDRAVIE A TURISTIKA 

„Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, pri zachovaní funkcií 

všetkých telesných orgánov, významných spoločenských funkcií človeka a zachovaní 

schopnosti organizmu prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam prostredia” (Horňáček, 

2011). 

Spôsob života súčasnej populácie sa vyznačuje nedostatkom pohybovej činnosti- 

hypokinézou. Nehovoríme len o obyvateľstve v produktívnom veku, ale v čoraz vyššej 

miere o deťoch a mládeži. Hypokinetický charakter života sa prejavuje nielen znížením 

telesnej zdatnosti populácie, ale aj na zvýšenom výskyte civilizačných ochorení, ktoré 

v minulosti nemali tendenciu vyskytovať sa v tak nízkom veku.  

Zdravotný význam turistiky pozorujeme nielen na zlepšení fyzickej ale aj na 

psychickej stránke jedinca. Aktivity vo voľnej prírode kompenzujú jednostranné zaťaženie, 

znižujú prípadne odstraňujú nervové vypätie, vyvolávajú pocit pohody a radosti zo života 

(Khandl, 1999). 

http://www.google.sk/#sclient=psyab&hl=sk&site=&source=hp&q=choroba+a+zdravie+han%C3%A1%C4%8Dek&pbx=1&oq=choroba+a+zdravie+han%C3%A1%C4%8Dek&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=506l4618l0l4959l25l22l0l1l1l2l779l3930l7.12.0.1.1.0.1l23l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=83ca42038068f3
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Medzi negatívne faktory života moderného človeka a teda nepochybne študenta 

vysokoškolského štúdia zaraďujeme stres. Podľa Chromíka (2008) pod stresom rozumieme 

psychický stav jedinca, ktorý je v priamom ohrození, prípadne ohrozenie očakáva, no 

súčasne nie je presvedčený o adekvátnosti svojho konania voči nemu. Dôležitým faktorom 

zvládania stresových situácií je kvalitná psychohygiena. Gregor (2007) podmieňuje 

psychické zdravie zapájaním sa do pohybových aktivít, čím poukazuje na pohyb, ako jeden 

z dominantných faktorov odbúrania stresu. Duševná relaxácia v prírodnom prostredí je 

výborným prostriedkom odbúrania negatívnych účinkov stresu. 

Ako prevencia civilizačných ochorení sa odporúčajú cvičenia prevažne 

vytrvalostného charakteru, teda pohybová aktivita v tzv. aeróbnom režime. 

Svaly v režime aeróbnej svalovej práce získavajú energiu potrebnú pre činnosť 

prostredníctvom oxidatívnej fosforylácie prevažne cukrov a tukov. Nenahraditeľným 

faktorom sú zásoby tukov a extrakcia kyslíka transportovaného krvou k tkanivám a jeho 

využívanie svalovými bunkami. Aeróbne schopnosti sú do značnej miery (80%) 

ovplyvnené geneticky, ostatných dvadsať percent predstavujú pohlavie, vek, telesná 

zdatnosť, trénovanosť a spôsob života (Hamar - Lipková 2001, Hájková 1997, Trojan 

2003). 

Rimovská (2010) uvádza ako najvhodnejšie aktivity aeróbneho charakteru, pri 

ktorých dochádza k aktivácii veľkých svalových skupín chôdzu, poklus, pádlovanie, 

veslovanie bicyklovanie, beh na lyžiach a ostatné pohybové aktivity, ktoré sú súčasťou 

všetkých druhov turistiky. 

 

2 CIEĽ, HYPOTÉZY A ÚLOHY PRÁCE 

2.1 Cieľ práce 

Cieľom práce bolo získať poznatky o vzťahu študentov bratislavských univerzít k turistike. 

2.2 Hypotézy práce 

 H1: Predpokladáme, že študenti bratislavských univerzít a vysokých škôl budú mať 

kladný vzťah k turistickým aktivitám. 

H2: Predpokladáme, že najčastejšou formou turistických aktivít bude pešia a vysokohorská 

turistika 
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2.3 Úlohy práce 

U1: Tvorba dotazníka. 

U2: Zisťovanie názorov sledovanej vzorky k danej problematike. 

U3: Spracovanie a vyhodnotenie dotazníkov a vyvodenie logických záverov. 

 

3 METODIKA PRÁCE 

Nami sledovanú vzorku tvorili študenti bratislavských univerzít a vysokých škôl 

v nasledovnom percentuálnom zastúpení- Paneurópska vysoká škola ( 4%), Ekonomická 

univerzita v Bratislave (8%), Slovenská technická univerzita (14%), Vysoká škola 

muzických umení (22%) a Univerzita Komenského v Bratislave (52%).  

Najpočetnejšiu skupinu tvorili študenti I. stupňa vysokoškolského štúdia (48%), 

rovnakú vzorku opýtaných sme zaznamenali v skupine študentov II. Stupňa a spojeného I. 

a II. stupňa vysokoškolského štúdia(24%) a najmenšia početnosť bola v skupine 

doktorandov (4%). V sledovanej vzorke sa zámerne nevyskytovali študenti Fakulty 

telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, nakoľko našim cieľom 

bolo zistiť vzťah ,,bežnej´´ populácie vysokoškolských študentov.   

Dotazníkovou metódou sme sumarizovali odpovede 50  respondentov, z toho 26 

žien  (52%) a 24 mužov(48%). Priemerný vek sledovanej vzorky bol 21,34 rokov.  Na 

spracovanie a vyhodnotenie získaných údajov sme použili základné matematicko – 

štatistické charakteristiky, vzťahovú analýzu, metódy logickej analýzy a syntézy 

s využitím induktívnych a deduktívnych spôsobov. 

 

4 VÝSLEDKY PRÁCE 

Vyhodnotením jednotlivých odpovedí z dotazníka pre študentov bratislavských 

vysokých škôl sme dospeli k výsledkom,  ktoré prezentujeme ku každej otázke samostatne. 

Otázka č. 1 

Ktorému druhu turistiky sa venujete najčastejšie? 

a) Pešia turistika a vysokohorská turistika     b) Vodná turistika        c) Cykloturistika 

d)   Lyžiarska turistika            e) Mototuristika             f) Agroturistika 

V otázke č. 1 najviac respondentov  39,76% označilo odpoveď Pešia a vysokohorská 

turistika. Najmenej študentov vyjadrilo záujem o agroturistiku.  



48 
 

 
   Obr. 1 Najčastejšie využívané druhy turistiky 

 

Otázka č.2 

Akou formou sa venujete vybraným druhom turistiky? 

a) Organizovane (som členom turistického klubu) 

b) Neorganizovanie 

Z výsledkov spomínanej otázky vyplýva, že takmer všetci opýtaní študenti, až 96% 

z nich, absolvuje turistické aktivity súkromne, bez stáleho a pravidelného členstva 

v turistickom, spolku, alebo klube. 

Otázka č. 3 

Koľko času ročne venujete turistike? 

a) Viac ako pol roka     b) 3-5 mesiacov   c)  1-2 mesiace  d) Menej ako mesiac 

Väčšina študentov bratislavských vysokých škôl sa venuje aktivitám vo voľnej prírode 

menej ako mesiac. Viac ako pol roka sa jej venujú len traja z päťdesiatich opýtaných. 

 
       Obr.2 Ročný objem turistických aktivít 

 

Otázka č. 4 
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Ktoré motívy pre vykonávanie turistiky sú pre vás hlavné? (označte maximálne 2 

možnosti) 

a) Zlepšenie zdravotného stavu      b) Zvýšenie telesnej kondície   c) Formovanie postavy  

d)  Psychická relaxácia     e)  Sociálne kontakty        f) Odporúčanie lekára alebo                                                                                        

telovýchovného pracovníka 

Pre väčšinu študentov bratislavských vysokých škôl je hlavným motívom vykonávania 

turistických aktivít psychická relaxácia. Najmenej študentov vyhľadáva turistické aktivity 

s cieľom zlepšenia zdravotného stavu. Možnosť vykonávania turistiky na odporúčanie 

telovýchovného pracovníka alebo lekára neoznačil ani jeden respondent. 

 

        Obr. 3 Motívy pre vykonávanie turistiky 

 

Otázka č. 5 

Viedli vás rodičia v detstve k turistike? 

a) Áno         b) Nie 

Až 70% respondentov viedli v detstve k turistike rodičia, 30% respondentov uviedlo, 

že ich rodičia k turistike neviedli. 

Otázka č. 6 

Ktoré z národných parkov na Slovensku navštevujete najčastejšie? (označte maximálne 2 

možnosti) 

a) Tatranský národný park   b) Národný park Nízke Tatry  c) Pieninský národný park 

d) Národný park Malá Fatra   e) Národný park Poloniny   f) Národný park Muránska  

                                                                                                 Planina 

g) Národný park Slovenský Raj      h) Národný park Veľká Fatra 

Najviac navštevovaným národným parkom na Slovensku medzi študentmi 

bratislavských vysokých škôl bol, tak ako sme predpokladali Tatranský národný park 
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a Národný park Nízke Tatry. Žiaden z respondentov neoznačil Národný par Poloniny 

a Národný park Muránska Planina. 

 
        Obr. 4 Najnavštevovanejšie národné parky v SR 

Otázka č. 7  

Ako by ste ohodnotili možnosti pre vykonávanie pohybovej aktivity vo voľnej prírode vo 

vašom okolí? ( v mieste bydliska) 

a) Veľmi dobré             b) Dobré           c) Uspokojivé           d) Nevyhovujúce 

Väčšina respondentov označila možnosti pohybovej aktivity vo voľnej prírode za 

veľmi dobré, možnosť dobré a uspokojivé označila takmer vyrovnané percento 

respondentov. 

 
Obr. 5 Kvalita turistických trás v okolí trvalého bydliska opýtaných 

 

Otázka č. 8  

Ako by ste ohodnotili možnosti pre vykonávanie pohybovej aktivity vo voľnej prírode vo 

Vašom okolí v Bratislave? 

a) Veľmi dobré    b) Dobré   c) Uspokojivé   d)Nevyhovujúce   e) Nepoznám 

turistické trasy v okolí Bratislavy 

Otázku sme položili zámerne cieľom zistiť, či majú študenti záujem o turistické 

aktivity, aj v meste, v ktorom absolvujú svoje vysokoškolské štúdium. Z odpovedí nám 

vyplynulo, že  skupiny študentov považujúcich úroveň možnosti pohybovej aktivity vo 
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voľnej prírode v Bratislave, za dobrú až uspokojivú sa takmer rovnako početné ako 

skupina študentov, ktorý turistické trasy v okolí Bratislavy vôbec nepoznajú. 

 
Obr. 6 Kvalita turistických trás v okolí prechodného bydliska opýtaných(Bratislava) 

 

Otázka č. 9 

Máte možnosť na Vašej škole absolvovať predmet alebo kurz spojený so športom vo 

voľnej prírode? ( lyžiarsky kurz, turistický kurz...) 

a) Áno       b) Nie 

V nami sledovanej vzorke študentov odpovedalo 60% opýtaných študentov na otázku 

kladne, ostatných 40% označilo možnosť nie. 

Otázka č.10 

Ktoré z uvedených okolností vás momentálne najviac obmedzuje venovať sa turistike? 

a) Nedostatok voľného času    b) Finančná situácia       c) Nedostatok kondície 

d)  Momentálne zdravotné oslabenie       e) Dostupnosť turistických trás 

Až 92% opýtaných študentov označilo ako faktor, ktorý ich najviac obmedzuje 

venovať sa turistike nedostatok voľného času. Žiadneho z nich vo vykonávaní turistiky 

neobmedzuje nedostatok kondície a momentálne oslabenie zdravotného stavu. 

 
                       Obr.7 Dôvody nevykonávania turistických aktivít 
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Otázka č. 11 

Kde najčastejšie vyhľadávate informácie o turistických trasách, podujatiach, materiálno- 

technickom vybavení a pod.? (označte maximálne 2 možnosti) 

a) V odborných časopisoch          b) Na internete          c) V turistických sprievodcoch   

      d)   Od kamarátov 

Väčšina opýtaných študentov uprednostňuje vyhľadávanie informácií 

prostredníctvom internetu, prípadne informácie od kamarátov. Ani jeden z päťdesiatich 

opýtaných študentov bratislavských vysokých škôl nevyhľadáva informácie v odborných 

časopisoch.  

 
                       Obr. 8 Najčastejšie zdroje informácií z oblasti turistiky 

 

 

5 ZÁVER 

Pohybová aktivita v období dospievania a individuálneho vývinu jedinca nachádza 

svoje nenahraditeľné opodstatnenie. Preto je dôležité venovať tejto problematike 

dostatočnú pozornosť a využívať aktivity vo voľnej prírode ako prostriedok vybudovania 

pozitívneho postoja mladých ľudí k celoživotnej pohybovej aktivite.  

Ako vyplynulo z nášho prieskumu, nami sledovaná vzorka študentov širokého 

spektra vysokých škôl a univerzít v Bratislave má kladný vzťah k turistickým aktivitám 

a vo všeobecnosti k aktivitám vo voľnej prírode.  

Primárnym motívom venovania sa turistickým aktivitám, je pre študentov 

psychická relaxácia. Tento fakt môžeme pripísať vysokej miere výskytu stresových 

situácií, ktoré dnešná doba študentom vysokej školy prináša. Opýtaní študenti ako 

najčastejšiu príčinu nevenovania sa turistike uvádzajú nedostatok voľného času. 

V sledovanej vzorke teda vzniká pravdepodobnosť kumulácie stresových faktorov, ktoré 

negatívne ovplyvňujú nielen duševné ale tiež telesné zdravie študenta a majú tak dopad na 

jeho študijné výsledky a sociálne vzťahy. 

Zaujímavý je taktiež vzťah medzi kvalitou a dostupnosťou turistických trás a času, 

 ktorý opýtaní študenti venujú turistike a pohybovým aktivitám v prírode. Väčšina 
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respondentov (40%) označila turistické trasy vo svojom okolí za veľmi dobré, no i napriek 

tomu sa turistike venujú menej ako mesiac v celoročnom období, prevažne v 96 percentách 

neorganizovanou formou.  

Ako sme predpokladali, ako najčastejšie navštevovaný národný park označili 

študenti bratislavských vysokých škôl a univerzít Tatranský národný park. Prekvapujúce 

je, že ani jeden z opýtaných neuviedol možnosť Národný park Poloniny a Národný park 

Muránska Planina, aj napriek skutočnosti, že súčasťou nami sledovanej vzorky boli aj 

študenti pochádzajúci z Prešovského a Banskobystrického kraja, v ktorých sa spomínané 

národné parky nachádzajú. 

Moderná doba prináša široké spektrum možností využitia voľného času. Vzťah 

mladých ľudí k pohybovým aktivitám v prírode je značne limitovaný súčasným životným 

štýlom, no i napriek tomu pohybové aktivity tvoria veľkú časť vyplnenia voľného času 

študentov vysokých škôl. Cieľom nás, telovýchovných pracovníkov, by mala byť sústavná 

motivácia mladých ľudí k celoživotnej  pohybovej aktivite, spojenej s poznávaním, s 

dobrodružstvom a pocitom duševnej pohody a blaha, ktoré sú študentmi a mladými ľuďmi 

vo všeobecnosti  tak často vyhľadávané.  
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SUMMARY 

Attitude of Bratislava Colleges and Univeristies students towards hiking activities 

We observe subjective responses of 50 Bratislava college and university students 

towards hiking,their possibilities and entire usage in our following report. Based on the 

responses, it is obvious that the suspence file apply themselves to hiking activities because 

of mental relaxation, especially in an unorganized form. 
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METABOLIZMUS TUKOV V ZÁVISLOSTI OD INTENZITY 

A DĹŽKY TRVANIA ZAŤAŽENIA NA BICYKLOVOM ERGOMETRI 

Jana Kovárová 

Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta telesnej výchovy a športu,  

Katedra športovej kinantropológie 

Abstrakt 

Práca zisťuje pomer využívania tukov a cukrov v určených časových intervaloch 

subjektov  skupín dvoch rozdielnych intenzít počas 30-minútového zaťaženia a takisto 

porovnáva celkové množstvo cukrov a tukov využitých počas zaťažení týchto dvoch 

intenzít.  

Predkladaná práca síce neprináša žiadne nové poznatky z oblasti metabolizmu tukov, avšak 

keďže daná výskumná situácia odzrkadľuje spôsob cvičenia bežnej populácie, tak aj jej 

výsledky ponúkajú konkrétne závery a priblíženie problematiky spaľovania tukov a cukrov 

pre bežnú populáciu. Okrem rekreačných športovcov je určená aj pre ľudí s nadváhou. 

Keďže obezita každým rokom narastá a pohyb je jedným z najdôležitejších prostriedkov 

jej odstraňovania a prevencie, je dôležité chápať a vedieť aplikovať zákonitosti 

metabolizmu tukov počas zaťaženia.  

Okrem teoretických poznatkov o metabolizme tukov obsahuje predkladaná práca aj 

výsledky a kompletnú metodiku konkrétneho výskumného sledovania, uskutočneného 

počas študijného pobytu na univerzite vo Worcestri. 

 

Kľúčové slová: intenzita zaťaženia, metabolizmus tukov, metabolizmus cukrov 

 

1 VSTUP DO PROBLEMATIKY 

Keďže kyslík (O2) je potrebný pre všetky reakcie, pri ktorých vzniká v ľudskom tele 

energia, meranie jeho spotreby počas zaťaženia poskytuje nepriame, avšak veľmi presné 

určenie spotreby energie (McARDLE, William D. a Frank I. KATCH a Victor L. KATCH, 

2010). Percentuálne zmeny obsahu O2 a oxidu uhličitého (CO2) vo vydychovanom 

vzduchu porovnané s vdychovaným okolitým vzduchom nepriamo vyjadrujú energetický 

metabolizmus organizmu. 

 

Respiračný kvocient (RQ) 

Pretože cukry, tuky a proteíny sa líšia svojím chemickým zložením, pre kompletnú 

oxidáciu ich uhlíkových a vodíkových atómov je potrebné rozdielne množstvo O2. Preto je 

množstvo vyprodukovaného CO2 na jednotku spotrebovaného O2 rozdielne v prípade 
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katabolizmu cukrov, tukov a proteínov. Hodnota RQ vyjadruje pomer vyprodukovaného 

CO2 k spotrebovanému O2. Jeho hodnota (1.00 pre cukry, 0.7 pre tuky a 0.82 pre proteíny) 

poskytuje informáciu tak o oxidácii makronutrientov na bunkovej úrovni, teda počas 

pokoja, keď na výmenu plynov v pľúcach nevplývajú ďalšie faktory, ako aj počas 

fyzického zaťaženia alebo napríklad počas hyperventilácie, kedy sa používa označenie 

RER (McARDLE, William D. a Frank I. KATCH a Victor L. KATCH, 2010).  

SAHLIN, K. a R.C. HARRIS (2008) a AASTRAND, P.O., et al. (2003) vysvetľujú, že 

s narastajúcou intenzitou zaťaženia stúpa RER hodnota, čo súčasne poukazuje na zvyšujúci 

sa podiel oxidácie cukrov (obr. 1). Takisto McARDLE, William D. a Frank I. KATCH a 

Victor L. KATCH (2010) uvádza, že zvyšujúce sa hodnoty RER znamenajú vyššie 

využívanie cukrov pre svalovú prácu (obr. 1) 

 

 

 

Obr. 1 Respiračný kvocient (AASTRAND, P.O., et al., 2003) 

 

Metabolizmus cukrov a tukov počas zaťaženia 

Viac ako polovica energie potrebnej počas pokojového stavu a cvičenia nízkej intenzity je 

zabezpečovaná oxidáciou tukov. So zvyšujúcou sa intenzitou zaťaženia sa zvyšujú aj 

energetické nároky organizmu, čo zapríčiňuje pokles oxidácie tukov a naopak nárast 

využívania cukrov (BROOKS, G.A., 1997). Tento jav “prekríženia“ predstavuje podstatu 

metabolizmu tukov a cukrov počas zaťaženia a zabezpečuje splnenie zvýšených 

energetických potrieb organizmu počas zaťaženia vysokej intenzity. Inými slovami, 

k prechodu využívaniu cukrov pre tvorbu svalovej energie dochádza pod vplyvom 

zvyšujúceho sa výkonu. Využívanie cukrov pre svalovú prácu, ako uvádza BROOKS, G.A. 

(1998), je exponenciálnou funkciou intenzity zaťaženia. Oxidácia tukov je, naopak, 

obrátená hyperbola, ktorá má svoj vrchol v intenzite zaťaženia približne 55% VO2max. 
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2 CIEĽ, HYPOTÉZY A ÚLOHY PRÁCE 

 

2.1 Cieľ práce 

Prvým cieľom práce je zistiť pomer využívania cukrov a tukov v určených časových 

intervaloch v závislosti od intenzity zaťaženia počas 30 minút bicyklovania na 

stacionárnom ergometri. Druhým cieľom práce je zistiť celkové množstvo využitých 

cukrov a tukov v závislosti od intenzity zaťaženia. Na zistenie pomeru využívania cukrov 

a tukov počas zaťaženia bola využitá technika nepriamej kalorimetrie s použitím 

Douglasových vakov. 

 

2.2 Hypotéza práce 

Predpokladali sme, že z celkového množstva využitej energie jednotlivých zaťažení, bude 

množstvo energie z tukového metabolizmu väčšie počas zaťaženia na úrovni 75% 

maximálnej srdcovej frekvencie (SF max) ako počas zaťaženia 60% SF max. Táto 

hypotéza je založená na výsledkoch výskumu, ktorý uskutočnil ROMIJN, J.A., et al. 

(1993). 

 

2.3 Úlohy práce 

 

Úloha 1 

Vykonať spiroergometrické zaťaženie na bicyklovom ergometri za účelom zistenia 

maximálnej srdcovej frekvencie subjektov. 

Úloha 2 

Vykonať spiroergometrické zaťaženie v trvaní 30 minút v skupine, kde výkon zodpovedá 

60% SF max. 

Vykonať spiroergometrické zaťaženie v trvaní 30 minút v skupine, kde výkon zodpovedá 

75% SF max. 

Úloha 3 

Porovnať pomer využívania cukrov a tukov v určených časových intervaloch v závislosti 

od intenzity zaťaženia obidvoch skupín. 

Porovnať celkové množstvo využívaných cukrov a tukov obidvoch skupín v závislosti od 

intenzity zaťaženia.  
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3 METODIKA PRÁCE 

 

3.1 Charakteristika objektu skúmania 

Samotnému výberu subjektov tejto štúdie predchádzalo vysvetlenie účelu a spôsobu 

realizácie tejto štúdie, po ktorom nasledovalo vyplnenie dotazníkov o zdravotnom stave a 

aktuálnej fyzickej kondícii. Na základe odpovedí týchto dotazníkov nasledovalo vylúčenie 

subjektov nezodpovedajúcich vstupným podmienkach výberu a tak sa vytvoril súbor 

výskumného sledovania s 10 zdravými vysokoškolských študentov. Ich priemerná výška 

bola 175.5 ± 8.9 cm a priemerná váha 68 ± 9.5 kg.  

 

3.2 Pracovné postupy 

Týždeň pred začiatkom štúdie podstúpil každý subjekt spiroergometrické zaťaženie na 

bicyklovom ergometri za účelom zistenia SF max. Začiatku testov predchádzalo meranie a 

dokumentácia výšky a váhy subjektov. Pre uskutočnenie tejto štúdie boli subjekty 

náhodným spôsobom rozdelení do dvoch skupín, každá s počtom 5, podľa toho, akou 

intenzitou zaťaženia bicyklovali počas samotného testu. Tak sa vytvorila skupina, v ktorej 

intenzita zaťaženia zodpovedala 60% SF max a skupina s intenzitou zaťaženia 

zodpovedajúcou 75% SF max. Subjekty boli do týchto skupín rozdelené náhodným 

spôsobom, avšak počet mužov a žien v oboch skupinách bol homogénny. Trvanie testu 

oboch skupín bolo 30 minút. Na základe vstupného spiroergometrického testu a zaradenia 

do skupiny bolo každému subjektu vypočítané rozpätie odporu ergometra počas testu. 

Odporúčaná kadencia bicyklovania počas trvania testu bola 60-80 otáčok za minútu.  

Pred bicyklovým testom si každý subjekt nastavil sedadlo ergometra do správnej výšky a 

každý si upevnil monitor srdcovej frekvencie Polar. 

Každých 5 minút sa zaznamenával stupeň subjektívne pociťovanej námahy z 15-bodovej 

Borgovej stupnice. Vzorky vydychovaného vzduchu boli odoberané v minútových 

intervaloch 4-5, 9-10, 14-15, 19-20, 24-25 a 29-30 a po každom odbere boli počítačom 

zaznamenané hodnoty VO2, VCO2, VE a RER. Okrem toho boli pred testom zmerané aj 

hodnoty teploty a vlhkosti prostredia a barometrický tlak.  

Po teste nasledovalo najmenej 5 minút vydýchania sa. Do konca tejto fázy bol každý zo 

subjektov s jedným členom z výskumného tímu, ktorý sa uisťoval, či subjekt nepociťuje 

nevoľnosť, bolesť alebo akýkoľvek iný nepríjemný pocit.  

Možné riziká spojené s týmto zaťažením, ako napríklad prehriatie organizmu, 

dehydratácia, abnormálny krvný tlak, nevoľnosť, nepravidelný srdcový rytmus alebo úraz 
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boli minimalizované vhodným oblečením, oboznámením sa s ergometrom pred začatím 

zaťaženia, zabezpečením tekutín a tým, že každý subjekt mal prideleného jedného člena 

výskumného tímu, ktorý počas testu sledoval subjektov srdcový pulz a ostatné príznaky, 

ktoré by viedli k prerušeniu testu.  

 

3.3 Spôsoby získavania údajov a ich zdroje 

Čas zaťaženia bol meraný športovými stopkami.  

Srdcový pulz bol sledovaný počas celého testu a zaznamenávaný každých 5 minút 

pomocou monitoru srdcového pulzu Polar. 

Stupeň subjektívne pociťovanej námahy, udávaný subjektom z 15-bodovej Borgovej 

stupnice, bol zaznamenávaný každých 5 minút počas testu. 

Prostredníctvom nepriamej kalorimetrie, použitím Douglasových vakov, boli počas minút 

4-5, 9-10, 14-15, 19-20, 24-25 a 29-30 zaznamenané hodnoty VO2, VCO2, VE a RER, 

ktoré boli analyzované počítačom Power Cube Ganshorn (Nemecko) zo vzoriek 

vydychovaného vzduchu počas celého trvania testu. 

Okrem toho boli počas testu zaznamenávané aj atmosférický tlak, teplota a vlhkosť  

prostredia. 

Každý subjekt mal pridelených 3 členov tímu, ktorí sa starali o priebeh testu.    

 

3.4 Použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov 

Množstvo tukov a cukrov (g/min) využívané počas testu boli vypočítané pomocou 

príslušných rovníc:  

Cukry (g/min) = (4.12 x VCO2) - (2.91 x VO2)  

Tuky (g/min) = (1.69 x VO2) – (1.69 x VCO2)  

 

Keďže proteíny prispievajú k tvorbe energie pre svalovú prácu v zanedbateľnom množstve 

(McARDLE, William D. a Frank I. KATCH a Victor L. KATCH, 2010), výpočet ich 

podielu na tvorbe energie bol zanedbaný. 

 

3.5 Štatistické metódy 

V práci boli použité metódy desktiptívnej štatistiky.  

Za účelom zistenia pomeru využívania cukrov a tukov počas 30 minútového zaťaženia 

v závislosti od intenzity zaťaženia, boli porovnané priemerné hodnoty využitých cukrov 

a tukov počas každých 5 minút subjektov nižšej intenzity zaťaženia s priemernými 
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hodnotami využitých cukrov a tukov počas každých 5 minút subjektov vykonávajúcich 

zaťaženie vyššej intenzity.    

Na porovnanie celkového množstva využívaných cukrov a tukov obidvoch skupín v 

závislosti od intenzity zaťaženia, boli vypočítané priemerné hodnoty celkového množstva 

využívaných cukrov a tukov počas zaťaženia obidvoch skupín a následne boli tieto 

hodnoty porovnané.  

Na porovnávanie získaných údajov sa použil nepárový t test, s hladinou významnosti 0.05. 

Okrem priemerných hodnôt boli vypočítané aj smerodajné odchýlky.  

Získané údaje boli vyhodnotené v tabuľkách a grafoch.  

 

4 VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA 

 

4.1 Pomer využívania cukrov a tukov v určených časových intervaloch v závislosti od 

intenzity zaťaženia 

 

 

Obr. 2 Pomer využívania cukrov a tukov 

 

Na začiatku zaťaženia, v prípade obidvoch zaťažení, prevládal metabolizmus cukrov nad 

metabolizmom tukov. Tento jav súvisí s kyslíkovým dlhom a ako zdôrazňujú McARDLE, 

William D. a Frank I. KATCH a Victor L. KATCH (2010), cukry sú preferovaným 

zdrojom energie na začiatku zaťaženia, pretože poskytujú energiu aj bez prísunu kyslíka  
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Množstvo spotrebovaných cukrov sa na konci zaťaženia intenzity 60% SF max, na rozdiel 

od zaťaženia intenzity 75% SF max, približuje množstvu oxidovaných tukov (0.42g/min).  

 

I keď je intenzita oxidácie tukov počas obidvoch zaťažení nižšia ako oxidácia cukrov, 

prebieha hneď od začiatku zaťažení a jej intenzita sa počas 30 minút trvania testov nelíši. 

 

4.2 Celkové množstvo využitých cukrov a tukov v závislosti od intenzity zaťaženia  

 

 

Obr. 3 Celkové množstvo využitých cukrov a tukov v závislosti od intenzity zaťaženia 

 

60% SF max a metabolizmus cukrov a tukov 

McARDLE, William D. a Frank I. KATCH a Victor L. KATCH (2010) McARDLE, 

William D. a Frank I. KATCH a Victor L. KATCH (2010) poukazujú na to, že počas 

strednej intenzity zaťaženia je množstvo oxidovaných cukrov a tukov približne rovnaké.  

 

75% SF max a metabolizmus cukrov a tukov 

Počas intenzívneho aeróbneho zaťaženia sú cukry, v porovnaní s tukmi, 

uprednostňovaným zdrojom energie (McARDLE, William D. a Frank I. KATCH a Victor 

L. KATCH, 2010).  

ABERNETHY, P.J. a R. THAYER a A.W. TAYLOR (1990) a TERJUNG, R.L. a H. 

KACIUBA-USCILKO (1986) zdôrazňujú, že v prípade zaťaženia intenzity 70-80% 

VO2max dochádza k výraznému posunu od oxidácie tukov k oxidácii cukrov. BROOKS, 
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G.A. (1997) dodáva, že k takto vyvolanému znižovaniu oxidácie tukov dochádza bez 

ohľadu na fyzickú kondíciu.  

Preferovanie cukrov počas vyššej intenzity pred tukmi však neznamená, že tuky nie sú 

počas tejto intenzity zaťaženia využívané. 

 

Metabolizmus cukrov počas obidvoch intenzít 

Celkové množstvo cukrov využitých počas 30 minút zaťaženia bolo signifikantne väčšie 

(P=0.004) počas bicyklovania intenzitou 80% HRmax ako počas bicyklovania intenzitou 

70% HRmax. 

 

Metabolizmus tukov počas obidvoch intenzít 

Rozdiel medzi celkovým množstvom tukov využitých počas 30 minút zaťaženia obidvoch 

intenzít nebol signifikantne významný (P=0.673).  

 

4.3 Celkové množstvo energie  

 

Obr. 4 Celkové množstvo energie využitej počas obidvoch zaťažení 

 

Predpokladali sme, že z celkového množstva využitej energie jednotlivých zaťažení, bude 

množstvo energie z tukového metabolizmu väčšie počas zaťaženia na úrovni 75% HRmax 

ako počas zaťaženia 60% HRmax, t.j. že počas intenzity 75% HRmax sa budú tuky 

využívať vo väčšom množstve ako počas intenzity 60% HRmax) 
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Aj napriek faktu, že celkové množstvo energie spotrebovanej počas zaťaženia je väčšie 

počas intenzity 75% HRmax, množstvo energie z tukového metabolizmu počas tejto 

intenzity sa rovná množstvu energie z tukového metabolizmu počas intenzity 60% HRmax 

(P=0.673).  

5 ZÁVERY 

Hypotéza práce sa nepotvrdila, pretože z celkového množstva využitej energie je množstvo 

energie z tukového metabolizmu počas intenzity 75% HRmax a počas intenzity 60% 

HRmax rovnaké (P=0.673). 

Podstatou chudnutia je, aby bol energetický výdaj vyšší ako energetický príjem. Preto 

v podstate nezáleží na tom, ktorú z testovaných intenzít jednotlivec zvolí pri redukcii 

hmotnosti, ak bude prevyšovať individuálny energetický príjem. I keď obidve testované 

intenzity prispievajú k redukcii hmotnosti, v prípade vyššej intenzity je celkové množstvo 

využitej energie vyššie, a preto je ešte výhodnejšia pre redukciu hmotnosti ako nižšia 

intenzita.  

 

Ak je však prvotným cieľom cvičenie v takej zóne záťaže, počas ktorej sú tuky využívané 

pre svalovú prácu vo väčšom množstve ako cukry, z testovaných intenzít odporúčam 

využívať nižšiu. Počas nižšej intenzity zaťaženia tohto testovania síce oxidácia tukov nie je 

signifikantne vyššia ako počas vyššej intenzity a medzi oxidáciou tukov počas týchto 

konkrétnych intenzít nie je signifikantný rozdiel (P=0.673), avšak nižšiu intenzitu 

zaťaženia odporúčam hlavne preto, lebo oxidácia cukrov je signifikantne nižšia (P=0.004) 

počas nižšej intenzity, čo má za následok šetrenie zásob glykogénu. Toto odporúčanie je 

ešte dôležitejšie pre netrénovanú populáciu ľudí.  
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SUMMARY 

 

FAT METABOLISM IN RELATION TO THE INTENSITY AND DURATION OF 

BICYCLE ERGOMETER EXERCISE 

 

The paper deals with the ratio of carbohydrate and lipid utilization within the assigned 5-

minute intervals of subjects performing a 30-minute bicycle ergometer test at the exercise 

intensity of 70% of maximal heart rate and at 80% of maximal heart rate. It also compares 

the total amount of carbohydrate and fat utilized in relation to the intensity of exercise.  

This study does not bring any new information in the field of fat metabolism, however as 

its research situation resembles the way most of the ordinary people exercise, so do the 

results of this work bring concrete conclusions for this group of people. Apart the 

recreational sportsmen, this work can be designed also for obese people. As obesity has 

become a widespread problem and regular exercise is one of its most important means of 

treatment and prevention, understanding the fat metabolism in relation to physical activity 

is very important.  

Beside the theoretical background of lipid metabolism, the work offers also concrete 

results and complete methodology of the research situation, completed at the University of 

Worcester.  

 

Key words: exercise intensity, lipid metabolism, carbohydrate metabolism  
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KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE CHARAKTERISTIKY 

OBRANY V POLI U MUŽOV A ŽIEN VO VRCHOLOVOM 

VOLEJBALE 

Marek Maličký 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra hier 

Abstrakt 

Cieľom našej práce zistiť rozdiely vo frekvencií výskytu a  v kvalite obrany v poli. 

Našim objektom sledovania boli vrcholové mužské a ženské  zápasy z CEV Champions 

League v súťažnom ročníku 2011/2012.  Obranu v poli a vykrývanie považujeme za veľmi 

dôležite a limitujúce  pre vytvorenie optimálnych podmienok na založenie útočných 

herných kombinácii. Zistili sme veľké rozdiely v počte zásahov v obrane, ako aj v kvalite 

realizácie týchto herných činností. 

Kľúčové slová: volejbal, obrana v poli, herný výkon, hodnotenie 

 

1 VSTUP DO PROBLEMATIKY 

     Hodnotenie herného výkonu je jedna z dôležitých kategórií v športovej príprave.  

Vo volejbale je veľa hodnotených poznatkov predovšetkým z koncovej činnosti, ale menej 

na  hodnotenie výskytu a kvality prihrávky, obrany v poli a vykrývanie vlastného 

útočiaceho hráča. Coleman (2002) považuje volejbalovú štatistiku za jednu zo základných 

spôsobov hodnotenia herného výkonu. Ak má mať štatistika zmysel, musí byť komplexná, 

presná a platná. Nikto nemusí byť matematický génius na to aby pochopil štatistiky 

vyplývajúce z hry, musí však myslieť na to že najdôležitejšou štatistikou je vo volejbale 

konečné skóre. Všetky ostatné štatistiky sú menej dôležité. 

 

     Mikovich a Bordeu (1993) navrhujú a uplatňujú nasledovné otázky k hodnotiacim 

systémov: 

 Prečo hodnotiť herné výkony ? 

 Ktoré herné výkony hodnotiť ? 

  Ako merať herné výkony ? 

 Kto by mal hodnotiť herné výkony ? 

 Ako hodnotiť herné výkony ? 
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Coleman (2002) odporúča analýzu každého zápasu, v ktorej by mal tréner racionálne 

zhodnotiť prečo družstvo vyhralo alebo prehralo na základe daných determinantov. Každé 

družstvo by malo mať svoje štatistické normy, ktoré keď sa dosiahnu indikujú úspech v 

jednotlivých fázach hry. Určenie týchto noriem nie je vôbec jednoduché, ale sú nevyhnutné 

pre presné vyhodnotenie herného výkonu družstva. Štatistika by mala poukázať na 

základné determinanty, ktoré by mali byť prirodzene nacvičované v praxi. Výsledky štúdií 

dokazujú, že determinanty hry na sieti rozhodujú o tom, kto vyhrá zápas. Rozdiel medzi 

útočným úderom a blokom teda určuje víťaza zápasu. 

     Za dôvodom hodnotenia herného výkonu vidí Přidal a Zapletalová (2003) možnosti 

posúdenia účinnosti stratégie a taktiky hry vlastného družstva i súpera, možnosti 

zisťovania vývojových tendencií . Hodnotenie herného výkonu je cenným zdrojom 

informácií na vyhodnotenie účinnosti tréningového procesu a jeho prípadné následné 

korekcie. 

     Informácie z výstupov hodnotenia herného výkonu možno podľa Colemana (2002) 

použiť na ovplyvnenie ďalšieho vývoja zápasu už v jeho samotnom priebehu. Aktuálne 

informácie spracovávané priamo počas zápasu sú interpretované trénerom, ktorý ich 

dokáže čítať počas prerušení v hre. V súčasnosti sú vo vrcholovom volejbale najčastejšie 

na hodnotenie herného výkonu používané softvérové programy, ktoré spracovávajú a 

vyhodnocujú všetky dôležité činitele počas stretnutia a po ňom. Niektorí tréneri si ako prvé 

vyžadujú štatistiku útočného úderu, iní tréneri môžu vyžadovať štatistiku pomeru 

vyhratých a prehratých lôpt v jednotlivých rotáciách. Odpoveď, čo je správne je na 

osobitosti trénerov. 

     Podľa Wiesnera (2006) je interpretácia získaných údajov najdôležitejšou zložkou 

diagnostiky herného výkonu. Nie je možné podceňovať ani stránku prezentácie. Väčšina 

výsledkov je dôležitá predovšetkým pre samotného trénera. Bolo by však určite chybou 

nepodeliť sa o získané informácie s hráčmi, ktorí sú hlavnými vykonávateľmi záverov 

vyplývajúcich zo získaných údajov.  

     Možnosti evidencie skúmaných javov podľa Přidala (2008), respektíve prostriedkov na 

diagnostiku herného výkonu sú štatistický záznamový hárok, grafický záznam, fonetický 

záznam a digitálny záznam.  

     Štatistický záznamový hárok je vopred pripravené tlačivo, do ktorého sa priamo v 

priebehu alebo nepriamo prostredníctvom obrazového záznamu zaznamenávajú vybrané 

štatistické údaje. 
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     Väčšina štatistík, ktoré sú nám ukazované pri televíznych prenosoch, alebo aj tie ktoré 

sú k dispozícii na internete (Match Report), sa sústredia predovšetkým na podrobnú 

analýzu útoku, udáva sa úspešnosť  a počet získaných bodov. Ale volejbal nie šport 

v ktorom by sa len útočilo, obrana je  rovnako dôležitá.  Aká je úspešnosť obrany ? Na 

tieto a iné otázky sa pokúsime odpovedať v tejto práci. 

 

2 CIEĽ, HYPOTÉZY A ÚLOHY PRÁCE 

 

2.1 Cieľ práce 

Zistiť rozdiely vo frekvencii výskytu a v kvalite obrany v poli vo vrcholovom volejbale 

mužov a žien. 

 

2.2 Hypotézy práce 

H1. Predpokladáme významné rozdiely vo frekvencii výskytu obranných činností v poli 

medzi mužmi a ženami. Domnievame sa, že v kategórii žien bude vyššia početnosť 

zastúpenia obranných činností v poli za set ako u mužov. 

 

H2. Predpokladáme  významné rozdiely v kvalite realizácie obranných činností v poli 

medzi mužmi a ženami. Domnievame sa, že v kategórii žien zistíme vyššiu presnosť 

v obrane v poli ako u mužov. 

 

2.3 Úlohy práce 

Ú1. Zistiť rozdiely vo frekvencii výskytu vyberanie lôpt v poli po útoku súpera a pri 

vykrývaní vlastného útočníka medzi kategóriou mužov a žien. 

Ú2. Zistiť rozdiely v kvalite realizácie vyberania lôpt v poli po útoku súpera a pri 

vykrývaní vlastného útočníka medzi kategóriou mužov a žien. 

Ú3, Z výsledkov vyvodiť odporúčania pre tréningovú prax. 

 

3 METODIKA PRÁCE 

3.1 Charakteristika sledovaného súboru 

     Sledovaným súborom  boli mužské družstvá Trentino (ITA) , CAI Teruel(ESP), Zenit 

Kazaň(RUS), Friedrichshafen (GER), Hypo Tirol Insbruck (AUT), Lokomotiv Novosibirsk 
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(RUS), Arkas Izmir (TUR),Fenerbahce grundig Istambul (TUR) a ženské družstvá RC 

Cannes (FRA), Fererbahce Universal Istambul (TUR), Rabita Baku (AZE), Rabita Baku 

(AZE), Dinamo Kazaň (RUS), Dresdner SC (GER), Volero Zürich (SUI),Vakifbank 

Telekom Istambul (TUR) účinkujúce v CEV Champions League 2011/2012 , kde sme 

rovnako ako v mužskej tak i v ženskej kategórií hodnotili 4 zápasy v ktorých sa odohralo 

spolu 12 setov. 

 

3.2 Metódy získavania údajov 

     Základnou metódou získavania a zhromažďovania údajov bolo nepriame pozorovanie 

a odborné posudzovanie zápasov priamo z archívu internetovej stránky www.laola.tv . 

Hodnotili sme tieto ukazovatele herného výkonu:  

 Frekvencia výskytu vykrývania útoku súpera za 1 set 

 Frekvencia výskytu vykrývania vlastného útoku za 1 set 

 Priemernú hodnotu vykrývania útoku súpera za 1 set 

 Priemernú hodnotu vykrývania vlastného útoku za 1 set  

 Relatívnu početnosť vybraných lôpt v poli  pri vykrývaní útoku súpera 

 Relatívnu početnosť vybraných lôpt v poli pri vykrývaní vlastného útoku 

 Vyjadrenie úspešnosti vykrytia útoku súpera 

 Vyjadrenie úspešnosti vykrytia vlastného útoku 

 Kvalitu vykrývania lôpt v poli po útoku súpera 

 Kvalitu vykrývania vlastného útoku 

 

     Všetky tieto ukazovatele sme vyhodnotili a porovnali  medzi mužmi a ženami. 

Rozhodli sme sa použiť štvorstupňovú hodnotiacu škálu kde stupeň1 je najlepšie a   stupeň 

4 najhoršie vykonaná HČJ. 

 Hodnotiaca škála kvality obrany v poli  

 Stupeň 1- výborné vykonanie HČJ - lopta prihratá medzi zónu 2 a 3  presne 

na nahrávača, ideálne podmienky na nahrávku do ktorejkoľvek zóny  

 Stupeň 2- dobré vykonanie HČJ, niesú ideálne podmienky, ale nahrávač má 

stále všetky možnosti realizácie  útoku aj prvým sledom.   

 Stupeň 3-  zlé vykonanie HČJ, ktoré nevyústilo priamo v bod pre súpera. 

(Nahrávka smerovala z poľa, nahrával iný hráč ako nahrávač apod. ...)  
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Takáto realizácia HČJ vytvára zlé podmienky  pre hru vlastného družstva 

a naopak poskytovala výhodu pre súpera. 

 Stupeň 4- chyba v obrane, ktorá znamenala bod pre súpera  

 

 

3.3 Metódy spracovania a vyhodnocovania údajov  

 
     V práci sme využili základné matematicko – štatistické metódy, ktoré nám pomohli k 

zisteniu výsledných hodnôt ( absolútny a relatívny výskyt sledovaných hodnôt, aritmetický 

priemer).  Základnou metódou pri vyhodnocovaní obrany je vecná logická analýza. 

 

4 VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA 

     V hodnotených zápasoch  mužov aj žien sme zistili celkový počet zákrokov pri 

vykrývaní útoku súpera u mužov 392 a žien 541. Celkový počet vykrytí vlastného útoku bol 

u mužov 93 a žien 125. Tak ako sme aj predpokladali, početnosť u žien je väčšia ako 

u mužov. Zistili sme, že priemerný počet  vykrytých lôpt po útoku súpera za 1 set bol u  

mužov 16,3 a žien 22,5. Ukazuje sa tak, že vykrytie útoku súpera u žien zohráva väčšiu 

úlohu ako u mužov. Pri vykrývaní vlastného útoku bol u mužov 3,9 a žien 10,4 lopty za 1 

set.  

 

Obr. 1 Priemerná hodnota vykrývania za jeden set 

  

     Zo všetkých odsledovaných mužských a ženských zápasoch sme vybrali  a porovnali 

maximálne a minimálne hodnoty vykrývaní v jednom sete. Zistili sme rozdiely v oboch 

ukazovateľoch Graf a) Muži Max 24  Min 8    Graf b) Muži Max 9  Min 1 

    Graf a) Ženy Max 33 Min 15  Graf b) Ženy Max 11 Min 1 
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Obr. 2 Min a Max počet vybraných lôpt v poli v jednom sete  

     Porovnávali sme úspešnosť vykrytých lôpt z celkového počtu odsledovaných zápasov 

mužov a žien a dokázali sme že ženy lepšie vykrývajú aj útok súpera 62% oproti mužom 

len 46% aj vlastný útok v pomere 46% úspešnosť a muži len 37% úspešnosť.  Nízka 

mužská úspešnosť pri oboch faktoroch je zapríčinená predovšetkým oveľa väčšou 

razanciou úderov a rýchlejším letom lopty ako u žien   

ˇ  

Obr. 3 Relatívna početnosť vybraných lôpt v poli v hodnotených zápasoch   

 

     Z celkového počtu všetkých zásahov v poli pri vykrývaní útoku súpera Muži nechytili 

v poli až 54% z 392 všetkých lôpt a v 46% boli úspešní  aby rozohra pokračovala ďalej. 

Ženám sa podarilo vykryť až 62% z 541 všetkých lôpt a len v 38% spravili chybu.  

V ženskom volejbale je teda väčšia šanca vytvoriť si optimálne podmienky na protiútok . 



71 
 

 

 

Obr. 4 Vyjadrenie úspešnosti vykrytia útoku súpera  

 

      

     Z celkového počtu všetkých zásahov v poli pri vykrývaní vlastného útoku Muži 

nechytili v poli až 63% z 93 všetkých lôpt a v 37% boli úspešní  aby rozohra pokračovala 

ďalej. Ženám sa podarilo vykryť až 46% z 125 všetkých lôpt a len v 54% nevykryli vlastnú 

útočiacu hráčku. Rozdiel je zabezpečený hlavne pomalším letom lopty v ženskom 

volejbale. Ostáva teda  dlhší čas na reakciu odrazených lôpt od obloku súpera do nášho 

poľa a zároveň je väčšia šanca aby rozohra pokračovala ďalej. 

 

 

Obr. 5 Vyjadrenie úspešnosti vykrytia vlastného útoku 

 

     Kvalitu vykrývania útoku súpera sme hodnotili v štvorstupňovej škále  a zistili sme, že 

za 1 sú hodnoty veľmi podobné Muži 9% a Ženy 11% z celkového počtu. Mohlo to byť 
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zapríčinené tým, že väčšinu ľahších lôpt muži prihrali zo 100% presnosťou. Naopak ženám 

sa tie ľahšie lopty nepodarilo prihrať úplne presne ale stále to bolo veľmi dobré a tak za 2 

Ženy vykryli útok súpera15% a muži len 7%. Hodnoty za 3 vyplývajú predovšetkým 

z celkového počtu vykrytých lôpt tak aby rozohra pokračovala. 

 

Obr. 6  Kvalita vykrývania útoku súpera  

     V kvalite vykrývania vlastného útoku je rozdiel predovšetkým len v počte zásahov. 

kvalita je podobná v jednotlivých hodnotiacich škálach hlavne preto, lebo vykrývanie 

vlastného útoku je na krátku vzdialenosť. Vykrývajúci hráči a hráčky majú málo času na 

reakciu na let lopty odrazenej od bloku súpera. Preto až Muži 64% a Ženy 54% nevykryli. 

 

Obr. 7  Kvalita vykrývania vlastného útoku 
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5. ZÁVERY 

     Cieľom práce bolo zistiť rozdiely vo frekvencii výskytu a v kvalite obrany v poli vo 

vrcholovom volejbale mužov a žien. Dosiahnuté výsledky sme získali pozorovaním súboru 

družstiev mužov a žien, ktoré predstavujú špičkové kluby účinkujúce v  CEV Champions 

League.  

     Z vecne – logického hľadiska sa nám hypotézy potvrdili. Zistili sme, že boli veľké 

rozdiely vo frekvencií výskyte obranných činností v poli medzi mužmi a ženami. 

V kategórií žien bola vyššia početnosť zastúpenia obranných činností v poli za set ako 

u mužov. Od toho je závislá aj priemerná  dĺžka trvania jednotlivých rozohier u mužov 

a žien.  

     Zistili sme aj významné rozdiely v kvalite realizácie obranných činností v poli medzi 

mužmi a ženami. V kategórií žien bola vyššia presnosť v obrane v poli ako u mužov. Je to 

zapríčinené predovšetkým tým, že  mužský volejbal je charakteristickým svojou 

dynamickosťou, rýchlosťou nahrávok a hlavne razanciou útočných úderov a rýchlym letom 

lopty do poľa. Ženský volejbal je charakteristický svojimi dlhšími výmenami, ktoré sú 

častejšie zakončené technickými údermi.  

     Pre výsledok zápasu zohráva obrana v poli dôležitejšiu úlohu, nakoľko je v tejto 

kategórii vyššia frekvencia obranných zákrokov v poli, čo vytvára možnosť ďalej 

pokračovať v rozohre a založiť protiútok. Z toho nepriamo vyplýva, že ženské družstvá 

získavajú viacej bodov v hre, pri hre družstva po obrane v poli (herný komplex 2) 

 

Odporúčania pre prax 

Na základe doterajších empirických poznatkov a výsledkov našej práce odporúčame pre 

tréningovú prax: 

 Je dôležité vtláčať hráčom princíp, že každú loptu v poli je možné udržať v hre   

 ak chce družstvo vyhrávať, musí mať dobrú nielen útočnú, ale aj obrannú fázu hry 

 na kvalitu obrannej hry vplýva aj kvalita vykrývania vlastného útoku 

 muži by mali trénovať obranu v kratších a intenzívnejších úsekoch (hra je rýchlejšia) 

 hráči musia ovládať všetky techniky vyberania lôpt v poli v stoji i páde 

 klásť dôraz na taktickú prípravu z pohľadu postavenia hráčov pri vykrývaní lôpt v poli 

predovšetkým v mužskom volejbale 

 v tréningu venovať pozornosť aj následnej organizácii v útoku po obrane v poli. 
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SUMARY 

 The aim of our work is to identify the differences in the frequency of presence and 

in the quality of defense in the field. Our objects of monitoring were the top male and 

female matches of CEV Champions League in a competitive year 2011/2012.. We consider 

the field defense and masking very important and limiting for the creation of optimal 

conditions for the establishment of offensive game combinations. We found big differences 

in the number of hits in defense, as well as in the quality of implementation of these game 

activities. 
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CHARAKTERISTIKA SOMATICKÝCH A MOTORICKÝCH 

PARAMETROV VRCHOLOVÝCH VOLEJBALISTOV 

Michal Matušov 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra hier 

Abstrakt 

 Cieľom našej práce je zistiť vybrané somatické a motorické parametre herného 

výkonu hráčov - účastníkoch mužskej Champions League v sezóne 2011/2012. Získané 

údaje popisujeme prostredníctvom základných štatistických charakteristík – aritmetický 

priemer, minimálna a maximálna hodnota, variačné rozpätie. Výsledky vyhodnocujeme na 

úrovni celého súboru, umiestnenia, výkonnosti a hráčskych funkcií 

Kľúčové slová: volejbal, telesná výška, hmotnosť, vek, smečiarsky dosah,  muži 

 

1 VSTUP DO PROBLEMATIKY  

 Telesná výška patrí medzi najčastejšie merané a hodnotené parametre vrcholových 

hráčov vo volejbale. Nie je faktorom limitujúcim herný výkon priamo, ale pre určitú 

výkonnosť, resp. hráčsku špecializáciu je určitá telesná výška limitujúca (Přidal, 2001).  

 Vo volejbale sa stretávame s rôznymi postavami na jednotlivých hráčskych 

funkciách. Tým, že sa volejbal vo svete neustále zrýchľuje, čo umožnili a priniesli nové 

pravidlá, silové komponenty získavajú stále väčší význam, ukazuje sa potreba mať na 

ihrisku k tomu vyvinutých jedincov. 

 Hodnoty ako telesná výška, dĺžkové rozmery a ich pomer, zloženie tela a pod. sú 

relatívne stále a významne geneticky podmienené. Kostra, väzy, šľachy, svaly a množstvo 

tuku sú faktory, ktoré už vizuálne ukazujú na predpoklady hráčov pre volejbal. 

 Dĺžka jednotlivých kostí určuje výškové postavenie hráča pri sieti, vytvárajú 

efektívnejšiu pákovú sústavu. Pevnosť väzov určuje kĺbový rozsah pohybu a zvyšuje 

možnosť využitia silových schopností. 

 V praxi sa somatické charakteristiky vyjadrujú  pomocou telesnej výšky a telesnej 

hmotnosti. Telesná výška sa za posledných 20 rokov mierne zvýšila. Požiadavky modernej 

hry sú, aby nahrávači mali telesnú výšku v rozpätí 185 – 200 cm u mužov. Útočiaci hráči 
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by sa mali pohybovať v rozpätí 195 – 205 cm a na poste blokára vyžaduje moderný 

volejbal parametre v rozpätí 200 – 210 cm. Telesná hmotnosť sa u volejbalistov pohybuje 

v hodnotách 76 – 80 kg pri nižších hráčoch a 95 – 105 kg pri vyšších hráčoch (Vavák, 

2011).  

 Přidal (2003) vyčleňuje faktory limitujúce herný výkon hráča v zápase. Za jeden 

z faktorov na základe štúdia viacerých prístupov autorov z odbornej literatúry považuje 

biologické faktory. Tie ďalej člení na somatické a funkčné predpoklady. Za limitujúci 

faktor hráčskeho výkonu zo somatických predpokladov pritom považuje telesnú výšku 

hráčov.  Výška vrcholových hráčov sa v priemere pohybuje v rozpätí 190 -210 cm, pričom 

existujú rozdiely v rámci jednotlivých herných špecializácií. Telesnej výške musí 

zodpovedať optimálna hmotnosť tela, ktorá sa v závislosti od somatotypu pohybuje 

v rozpätí mínus 105 až mínus 110 z telesnej výšky hráča. Najkomplexnejším 

ukazovateľom telesnej stavby hráčov je ich somatotyp. Vo volejbale nemáme vyhranený 

len jeden typ. Všeobecne môžeme povedať, že prevládajú vysokí jedinci s dlhými 

končatinami.  

 Medzi biologické faktory sme zaradili aj vek hráčov. V súčasnom vrcholovom 

volejbale pozorujeme na jednej strane znižovanie veku vrcholovej výkonnosti, hlavne 

v kategórii žien nie sú výnimkou špičkové 19 – ročné hráčky, a na druhej strane vrcholovú 

výkonnosť dosahujú 33 – 38 roční hráči i hráčky (Přidal, 2003). 

 Přidal (2001) vo svojej charakteristike telesnej výšky hráčov – účastníkov MS 

juniorov vo volejbale konštatuje nasledovné. Nastupujúcu generáciu vrcholových 

volejbalistov tvoria vysokí hráči vo všetkých zúčastnených družstvách, pričom vyššou 

výkonnosťou ešte vzrastá význam telesnej výšky. Uvádza celkový aritmetický priemer 

zúčastnených družstiev 195,1 cm. Autor rozčlenil  hráčov do piatich výškových skupín: do 

179 cm, 180 – 189 cm, 190 – 194 cm, 195 – 199 cm, 200 cm a viacej. Vypočítal, že až 57 

% (109) hráčov má výšku 195 cm a viacej, pričom pod 190 cm bolo vysokých len 17 % 

(33) hráčov.  Až 30 % (58) hráčov meria 200 cm a viacej. Najnižší hráč šampionátu meral 

170 cm a najvyšší 210 cm. V priemere na každé družstvo zložené z dvanástich hráčov 

pripadá 3,6  hráča vysokého 200 cm a viacej.  

 Ak hodnotíme výšku hráčov z hľadiska umiestnenia na turnaji vo dvoch skupinách, 

1. – 8.  miesto a 9. – 16. miesto, vidíme, že družstvá prvej osmičky – štvrťfinalisti, sú 

v priemere o 2 cm vyšší. (196,1 cm, resp. 194,1). Ako ďalší dôkaz významu výšky 
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z hľadiska výkonnosti hráčov a družstiev až 63 hráčov (63 %) meria viacej ako 200 cm. 

U družstiev umiestnených na 9. – 16. mieste je to len 46 hráčov (48%).  Ešte výraznejší 

rozdiel je u finalistov, družstiev Ruska a Brazílie, ktoré pri vysokej výkonnosti všetkých 

družstiev, boli jasne najlepšie. Ich priemerná výška je až 199 cm a 13 hráčov (71%) meria 

200 cm a viacej. Ukazuje sa tak, že pri absolútne najvyššej výkonnosti telesná výška je 

jedným z rozhodujúcich kritérií výkonnosti hráčov a celého družstva.   

 

2  CIEĽ, ÚLOHY PRÁCE 

2.1 Cieľ práce 

 Cieľom našej práce bolo zistiť základné somatické a motorické parametre 

o vrcholových hráčoch vo volejbale a pokúsiť sa vytvoriť ich modelové charakteristiky 

v skúmaných parametroch. 

 

2.2 Úlohy práce 

1. Analyzovať získané údaje na úrovni skúmaného súboru 

2. Analyzovať získané údaje na úrovni výkonnosti 

3. Analyzovať získané údaje na úrovni jednotlivých hráčskych funkcií 

 

3 METODIKA PRÁCE 

3.1 Charakteristika súboru  

 Sledovaným výskumným súborom bolo 371 vrcholových hráčov hrajúcich 

champions league v súťažnom ročníku 2011/2012 za 24 najlepších mužských klubov 

v európe. Evidovali sme základné somatické a motorické parametre. Zo somatických 

parametrov sme konkrétne evidovali telesnú výšku, telesnú hmotnosť. Ďalej sme evidovali 

vek hráčov. Z motorických parametrov sme evidovali výšku smečiarskeho dosahu. Pri 

hráčoch sme rozlišovali ich jednotlivé hráčske funkcie. Za pomoci výstupných údajov zo 

štatistického volejbalového softwéru datavolley  sme diferencovali základné zostavy 

družstiev. 



78 
 

 

3.2 Metódy získavania údajov 

 Základnou metódou získavanie a zhromažďovania empirických údajov bola 

obsahová analýza internetovej domény www.cev.lu. 

 

3.3 Metódy spracovania a vyhodnotenia údajov 

V práci sme využívali základné matematicko – štatistické metódy, ktoré nám pomohli 

k zisteniu výsledných hodnôt – aritmetický priemer, min. A max. Hodnoty, variačné 

rozpätie. Pri analýze získaných štatistických údajov sme využili metódy logickej a vecnej 

analýzy a syntézy.  

 

4 VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA 

Analýza somatických (výška hráčov, telesná hmotnosť) a motorických predpokladov 

(smečiarsky dosah) na úrovni skúmaného súboru a výkonnosti 

Výsledky štatistickej analýzy nám ukazujú (Tab. 1 a Tab. 2), že vo všetkých 

sledovaných družstvách prevládajú vysoký hráči. Telesnú výšku tak môžeme považovať za 

limitujúci faktor úspešnosti družstva. Aritmetický priemer všetkých zúčastnených hráčov 

dosiahol hodnoty 197,00 cm a ak túto hodnotu porovnáme s aritmetickým priemerom 

hráčov základných zostáv 199,42 cm môžeme len podčiarknuť samotnú dôležitosť tohto 

parametra. Taktiež ak porovnáme aritmetický priemer výšky hráčov základných zostáv 

umiestnených na 1.-12. a 13.-24. a ich smečiarskych dosahov nájdeme určité rozdiely. 

Hráči umiestnený na 1.-12. mieste sú o 1,11 cm vyšší ako hráči umiestený v druhej 

dvanástke. V porovnaní smečiarskeho dosahu týchto dvoch skupín vidíme oveľa výraznejší 

a z nášho hľadiska aj limitujúcejší rozdiel, kde prvá skupina umiestnených dosahuje o 8,93 

cm vyšší dosah ako druhá skupina.  

Pri ďalšom výklade našich údajov z Tab. 1 a Tab. 2 o zastúpení hráčov 

v jednotlivých výškových skupinách môžeme konštatovať, že z vysokých jedincov celého 

súboru dostávajú prednosť  v základných zostavách tí najvyšší. Celkový súbor v zastúpení 

371 hráčov je zložení z 3 hráčov do 179 cm (0,8 %), 50 hráčov do 189 cm (13,5 %), 58 

hráčov do 194 cm (15,6 %), 94 hráčov do 199 cm (25,33 %) a 166 hráčov 200 cm a viac 

vysokých (44,7 %).  Súbor s hráčmi základných zostáv je zložený z 1 hráča do 189 cm 

http://www.cev.lu/
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(0,69 %), 24 hráčov do 194 cm (16,6 %), 39 hráčov do 199 cm (27,1 %) a 79 hráčov 200 

cm a vyšších (54,86 %).  

 

 

Obrázok 1 Telesná výška [cm] hráčov Champions league v ročníku 2011/2012 

197 198,12 197,62 199,42 

175 

181 

176 

185 

213 212 

160

170

180

190

200

210

220

x ̅  Celý súbor x ̅  Celý súbor 
bez libera 

x ̅  Základné 
zostavy 

x ̅  základné 
zostavy bez 

libera 

Minimum
celý súbor

Minimum
celý súbor
bez libera

Minimum
základné
zostavy

Minimum
základné

zostavy bez
libera

Maximum
celý súbor

Maximum
základné
zostavy



80 
 

 

Najvyšší hráči celého sledovaného súboru dosahujú telesnú výšku 213 cm 

a najnižší 175 cm (Obrázok 1). Ak neberieme do úvahy hráčsku funkciu libero, kde nami 

popisovaný somatický parameter nezohráva až takú významnú úlohu, hodnota najnižších 

hráčov vzrastá o 6 cm. Variačné rozpätie hráčov bez libera je v rozmedzí 32 cm.  

 Vybratí hráči základných zostáv sú od 176 cm do 212 cm vysoký. Ak nezahrnieme 

do minimálnej hodnoty výšku libera tak taktiež minimálna hodnota vzrastá o 9 cm. 

Variačné rozpätie je v hodnote 27 cm. Súbor je tak homogénnejší.  

S vysokou telesnou výškou sa dala predpokladať aj priamo úmerná vyššia telesná 

hmotnosť. Priemerná hmotnosť hráča tvoreného celý súbor je v hodnote 90,79 kg. 

Minimálna hodnota 64 kg a maximálna 114 kg. 

 

 

Obrázok 2 Smečiarsky dosah [cm] hráčov Champions league v ročníku 2011/2012 

 Aritmetický priemer smečiarskych dosahov celého sledovaného súboru bez libera 

dosiahol hodnotu 343,63 cm a hráčov základných zostáv bez libera ešte o 2,93 cm vyššiu. 

Minimálna hodnota dosahov hráčov základných zostáv bez libera bola 317 cm 

a maximálna 375 cm. 

 

Obrázok 3 Telesná hmotnosť [kg] hráčov Champions league v ročníku 2011/2012 
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Vek hráčov na úrovni skúmaného súboru a výkonnosti 

 Už z prvého pohľadu na obrázok 4 môžeme konštatovať, že volejbal na vrcholovej 

úrovni môžu hrať mladý začínajúci perspektívny hráči už od 17 rokov až do vysokého 

veku 46 rokov. Ukazuje sa, že súbor tvorený hráčmi základných zostáv je homogénnejší (R 

= 22)  ako celkový súbor (R = 29).  

 

Obrázok 4 Vek hráčov Champions league v ročníku 2011/2012 

 

Analýza somatických (výška hráčov, telesná hmotnosť),  motorických predpokladov 

(smečiarsky dosah) a veku hráčov základných zostáv na úrovni jednotlivých hráčskych 

funkcií 

 Hráčsku funkciu libero na špičkovej európskej úrovni reprezentujú hráči 

z priemernou výškou 186,46 cm. Sú tak podľa očakávania jednoznačne najnižšieho vzrastu 

z pomedzí ostatných funkcií. Väčšina hráčov až 62,5 % sa pohybuje vo výškovej skupine 

od 179 cm do188 cm.  

 

 

Obrázok 5 Telesná výška  [cm]  hráčov základných zostáv Champions league v ročníku 2011/2012 na úrovni 

jednotlivých hráčskych funkcií 
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Libera sú v priemere (29,33 rokov/hráč) druhými najstaršími hráčmi na ihrisku. Daný post 

si vyžaduje značnú mieru skúseností a organizačných schopností v obrannej hre družstva 

a s tým podľa nás súvisí vyšší vek, ako aj s faktom, že pre daný post nie je až tak podstatná 

dynamika, ktorá sa stráca s pribúdajúcimi rokmi. 

 

 Diagonálni hráči nám síce netvoria hráčov v priemere z najvyššou telesnou výškou 

(202,2 cm), ale dosahujú najvyššie hodnoty v smečiarskom dosahu (x    = 352,3 cm), tak 

isto ako dominujú aj v minimálnych (330 cm) a maximálnych (375 cm) hodnotách. 

V súčasnom vrcholovom volejbale tvoria diagonálni hráči oporu v útočnej činnosti 

družstva a s tým súvisí zistená skutočnosť. Ide vzrastom o mohutných jedincov (x     = 

96,64 kg).  

 

 

Obrázok 6 Smečiarsky dosah [cm] hráčov základných zostáv Champions league v ročníku 2011/2012 na úrovni 

jednotlivých hráčskych funkcií 

 

 Na úrovni Champions League v ročníku 2011/2012 sa na hráčskej funkcii blokára 

objavovali jedinci s najvyššou telesnou výškou (x     = 203,04 cm ; min. = 194 cm ; max. = 

211 cm) avšak nie s najvyšším smečiarskym dosahom (x     = 348,87 cm). Skutočnosť 

podmieňuje fakt, že hráči musia reagovať v okamihu na rýchlu útočnú hru súpera a ich 

vysoká telesná výška im čiastočne kompenzuje čas, ktorý by strávili v letovej fáze pri 

odraze na blok. 
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Obrázok 7 Telesná hmotnosť  [kg] hráčov základných zostáv Champions league v ročníku 2011/2012 na úrovni 

jednotlivých hráčskych funkcií 

 Hlavným organizátorom útočnej hry družstva a tým pádom najdôležitejšou 

hráčskou funkciou na ihrisku je nahrávač. S tým súvisí aj najvyšší priemerný vek (x    = 

30,54) týchto hráčov z pomedzi ostatných funkcií. Vzrastom  (x     = 194,54 cm) sú 

nahrávači druhý najnižší hráči. V smečiarskom dosahu s maximálnou hodnotou (350 cm) 

a priemerom (x     = 336,7 cm) patria medzi hráčov s nižším dosahom. 

 

Obrázok 8 Vek hráčov základných zostáv Champions league v ročníku 2011/2012 na úrovni jednotlivých 

hráčskych funkcií 

 Najnižšími s pomedzi útočiacich hráčov, smečiari, sú v priemere až o 6,39 cm nižší 

ako blokári. Taktiež ak porovnáme smečiarske dosahy hráčov, ktorý svojou útočnou 

činnosťou získavajú priame body (útočný úder, blok, podanie) dosahujú najnižšie hodnoty 

(x     = 346,66 cm). Nižšia telesná výška (x     = 196,65 cm) v ich prípade ale kladne pôsobí 

pri obrane v poli a pri príjme podania, kde je nevyhnutná určitá vyššia miera koordinácie 

a reakcie, ktorá sa stráca pribúdajúcou telesnou výškou. 
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5 ZÁVERY  

 Champions League ako jedna z najkvalitnejších klubových súťaží v Európe a vo 

svete vôbec, dominuje hráčmi najvyššej úrovne z rôznych kútov sveta. Ako sme 

z jednotlivých opisov a porovnaní mohli vidieť ide o skutočne nadpriemerne vysokých 

jedincov. Význam telesnej výšky nám potvrdzuje aj fakt, že kluby vo svojich základných 

zostavách dávajú prednosť tým najvyšším hráčom spomedzi svojich radov. Aj pri 

porovnaní družstiev umiestnených na 1.-12. mieste s družstvami na 13.-24. mieste sme 

objavili značné rozdiely. Môžeme tak konštatovať, že telesná výška, pri všetkých 

funkciách okrem libera, má z hľadiska limitujúcich faktorov herného výkonu svoj význam. 

Taktiež aj smečiarsky dosah je jedným z limitujúcich faktorov herného výkonu hráčov 

s výnimkou libera.  Telesnej hmotnosti samotný význam neprikladáme, ide skôr o priamu 

úmernosť s telesnou výškou. Z hľadiska veku môžeme konštatovať, že vek vrcholových 

volejbalistov je v priemere skoro 29 rokov. Ukazuje sa tak, že vrcholovú výkonnosť je 

možné dosiahnuť až po dlhodobom pôsobení vo vrcholovom volejbale, kde sa dá 

predpokladať, že hráči absolvovali množstvo ťažkých zápasov čoho výsledkom je vyššia 

psychická odolnosť a vôbec celková psychická zrelosť starších hráčov.  
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SUMARY 

The purpose of our study is to designate somatic and motoric parameters of playing 

performance of men volleyball Champions League 2011/2012 participants. Data we 

procured are described through basic statistical methods like mean, minimal and maximal 

value, variety range. We evaluate the results in terms of whole group, chart, performance 

and players position. 
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FYZIOLOGICKÉ ZAŤAŽENIE V ŠPORTOVOM VÝKONE 

V DISCO DANCE 

Monika Paračková 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, 

Katedra gymnastiky 

Abstrakt: 

V našej práci sme sa zamerali na fyziologické zaťaženie v športovom výkone 

v disco dance. Hlavným cieľom práce je analyzovať dynamiku zaznamenanej srdcovej 

frekvencie počas športového výkonu jednotlivých tanečníčok v disco dance formácii 

hlavnej vekovej kategórie. Výskumné údaje sme získali meraním srdcovej frekvencie 

pomocou šport-testerov počas súťažnej zostavy na majtrovstvách Slovenskej republiky. Na 

základe výsledkov má naša práca pomôcť s hodnotením a charakterizovaním športového 

výkonu v disciplínach tancov disco dance a tým prispieť k zmene stavby tréningového 

procesu so snahou zvyšovania úrovne športovej výkonnosti. 

Kľúčové slová: 

disco dance, disco dance formácie, fyziologické zaťaženie, pulzová frekvencia 

 

1  VSTUP DO PROBLEMATIKY 

1.1  Disco dance traditional 

      Tanečný štýl disco dance traditional „je tanec v rýchlom tempe pri vysokom efekte 

precítenia tanca. Disco dance obsahuje tanečné variácie a akrobatické prvky, ktoré musia 

byť plynulo prepojené a musia harmonizovať s hudbou“ (Murániová, 2007). Disco dance 

traditional patrí v hierarchii tancov Slovenskej tanečnej organizácie medzi disciplíny 

STREET DANCE/ POP aj spolu s disco freestyle, hip hop, break dance, electric boogie, 

street dance show, adult hip hop team battle, adult hip hop sólo battle, na súťažiach IDO aj 

techno a  international freestyle. V tejto disciplíne sa otvárajú na súťažiach kategórie DD 

sólo ženy/muži, DD duo, DD skupiny a DD formácie. 

 Disciplíny STREET DANCE/ POP zahŕňajú v sebe tanečné disciplíny, ktoré sú 

predovšetkým technické, ale aj výkonnostné a teda majú športový charakter. Súťaže a 
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majstrovstvá organizované pre tieto disciplíny sa zväčša uskutočňujú v športových halách 

na rozdiel od umeleckých disciplín IDO, tzv. PERFORMING ARTS, pre ktoré sú typické 

javiskové priestory. Mnohé z disciplín IDO sú charakteristické tým, že sa nachádzajú na 

rozhraní umenia a športu. O disco dance teda hovoríme ako o športovej disciplíne v rámci 

tanečných disciplín IDO, ktorá má športového ducha (Miháliková, 2009).  

 

1.2  Charakteristika disco dance formácie hvk 

      Disco dance formácie hlavnej vekovej kategórie je tanečná disciplína 

Medzinárodnej tanečnej organizácie (International Dance Organization), ktorú tancujú 

tanečníci vo veku od 16 rokov a viac. Podľa súťažného poriadku 2011 STO D IDO spolu 8 

až 24 tanečníkov disco dance formácie tancuje vlastnú choreografiu na hudobnú nahrávku 

štýlu disco a dance floor s výrazným „beatom“, teda úderom, v dĺžke trvania od 2 min 30 

s do 3 min. Tempo hudby je v rozsahu 30 - 38 taktov/ min, tzn. 120 – 152 bpm (beat per 

minute). DDF je disciplína, ktorá sa tancuje vo všetkých vekových kategóriách, či už 

v detskej, juniorskej alebo hlavnej vekovej kategórii. Okrem dokonalej súhry všetkých 

tanečníkov je vo formáciách veľmi vysoko hodnotená súhra idey spolu s hudbou, 

choreografiou a kostýmom. Prevládajú tu prvky tradičného disca dynamického charakteru, 

ktoré je v dnešnej dobe bohato rozšírené prvkami z tanca klasického, jazzového a 

rytmickej a športovej gymnastiky. Choreografia môže byť oživená variáciami iného štýlu 

tanca, avšak s hudobným sprievodom v trvaní najviac 30 sekúnd. V DDF nie je dovolené 

používať akrobatické figúry a lifty. Akrobatické figúry sú také, pri ktorých  sa telo otáča 

okolo “sagitálnej” alebo “frontálnej” osi  (premety, mlynské kolá, salto, kotúľ atď). Lift je 

definovaný ako prvok  predvedený s pomocou jednej alebo viacerých osôb, pri ktorom obe 

chodidlá tanečníka opustia tanečnú plochu (www.stodido.sk).   

 

1.3   Fyziologické zaťaženie v športovom výkone 

          Moravec (2007) delí tréningové a súťažné zaťaženie do dvoch skupín - vonkajšie 

a vnútorné. Pod vonkajším zaťažením rozumie objem, intenzitu, koordinačnú zložitosť 

a psychickú náročnosť, s ktorými bezprostredne manipuluje tréner a stanovuje obsah 

tréningových jednotiek. Vnútorné zaťaženie sa definuje fyziologickými a biochemickými 

hodnotami a to srdcovou frekvenciou, hladinou laktáru, zmenami vo výsledkoch 

http://www.stodido.sk/
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motorických testov a rôznymi vyšetreniami prejavov únavy ako reakcie organizmu a jeho 

systémov na pohybovú činnosť.  

      V určitých športových odvetviach a disciplínach používame pri hodnotení intenzity 

zaťaženia, či už tréningového alebo súťažného, zaznamenávanie a vyhodnocovanie 

priebehu srdcovej frekvencie (angl. heart rate- HR), ktoré môže byť niekedy doplnené 

o zmerané hodnoty hladiny krvného laktátu. Zo športovej a vedecko-výskumnej praxe však 

vyplýva, že organizmy jednotlivých športovcov reagujú na tréningové, ale aj súťažné 

zaťaženie rozdielne, čo dokazujú aj nespočetné merania prostredníctvom šport – testerov 

(Moravec, 2007).  

 

Tabuľka 1 Systémy energetického krytia z časového hľadiska (Olšák, 2007) 

Trvanie záťaže Zóny energ. krytia Zdroj energie 

1 – 4 s Anaeróbna alaktátová ATP 

4 – 20 s Anaeróbna alaktátová ATP + CP 

20 – 45 s Anaeróbna alaktátová + anaeróbna 

laktátová 

ATP + CP + 

glykogén 

45 – 120 s Anaeróbna laktátová Glykogén 

2 – 10 min Anaeróbna laktátová + aeróbna 

alaktátová 

Cukry 

Nad 10 min Aeróbna laktátová Cukry + tuky 

 

1.4 Srdcovo – cievny systém 

      Srdcovo – cievny systém spolu s dýchacím systémom tvoria komplex, ktorý je 

funkčne veľmi tesne zviazaný. Odborne ho nazývame kardio – respiračný systém. Medzi 

významné funkcie kardio – respiračného systému patrí zabezpečenie transportu živín do 

pracujúcich svalov, účasť na termoregulácii, odstraňovanie splodín látkovej premeny, 

zabezpečenie stálosti vnútorného prostredia a iné funkcie. Počas telesného zaťaženia 

dochádza k markantným zmenám ukazovateľov krvného obehu. Zmeny srdcovej 

frekvencie patria medzi hlavné a najpoužívanejšie (Dovalil et al., 2002).  

      Príznačným prejavom adaptácie srdcovo – cievneho systému na tréningové 

zaťaženie je zníženie pulzovej frekvencie v pokojom režime, ale aj počas telesného 
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zaťaženia. Zvýšenie systolického objemu, ktorý predstavuje kvantum krvi prečerpané 

počas jednej kontrakcie myokardu, v najväčšej miere ovplyvňuje  pokles frekvencie pulzu. 

Minútový objem srdca (MV), teda množstvo krvi, ktoré je srdcom prečerpané za časový 

interval jednu minútu, je určený systolickým objemom (SV) a srdcovou frekvenciou (SF). 

  MV = SV x SF 

Priemerné namerané hodnoty u bežnej populácie sa pohybujú pre SF = 70 p/min a 

SV = 70 ml. Z uvedeného podľa vzorca pre výpočet minútového objemu srdca vyplýva, že 

jeho hodnoty sa pohybujú okolo 5 litrov za minútu u zdravej netrénovanej populácie 

(Hamar, 1989).  

 

1.5 Srdcová frekvencia ako prejav vnútorného fyziologického zaťaženia 

      „Pohybová aktivita, ktorá sa realizuje cez nervovo – svalový systém sa môže 

uskutočňovať len vtedy, ak sa jej prispôsobia aj ostatné funkčné systémy, najmä 

srdcovocievny systém a dýchanie“ (Štulrajter, 1999).  

      Dlhšie trvajúca svalová práca počas výkonu sa javí vo zvýšení činnosti srdcovo-

cievneho systému, ktorý sa podieľa na zabezpečovaní dostatočného množstva kyslíka pre 

energetický metabolizmus. Potreba zvýšeného prívodu kyslíka pre pracujúce svaly si 

vyžaduje zvýšenie minútového objemu srdca. Minútový objem srdca sa definuje ako 

množstvo krvi, ktoré sa v srdci prečerpá počas jednej minúty a je určovaný systolickým 

objemom a srdcovou frekvenciou. Ak vychádzame z predpokladu že priemerná srdcová 

frekvencia v pokoji je 70 úderov za minútu a hodnota systolického objemu je 70 ml, potom 

sa minútový objem srdca pohybuje okolo 5 l / min.  

      Srdcová frekvencia predstavuje počet úderov srdce za časový interval 1 minútu. Pri 

zvyšovaní intenzity zaťaženia sa minútový objem kompenzuje najprv stúpaním 

systolického objemu a potom výlučne nárastom srdcovej frekvencie. Pri maximálnom 

zaťažení môže srdcová frekvencia dosahovať viac ako 200 pulzov za minútu. Maximálne 

hodnoty srdcovej frekvencie sú závislé od viacerých parametrov, medzi ktoré patrí vek aj 

trénovanosť. Vo všeobecnosti môžeme na jej výpočet využiť jednoduchý vzťah : „220 – 

vek“. Vzhľadom na interindividuálne rozdiely však môže byť však vyššia aj nižšia. 
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      Na zvyšovanie srdcovej frekvencie bez vykonania akejkoľvek záťaže majú vplyv aj 

tzv. predštartové stavy alebo silný psychický stres v dôsledku pôsobenia sympatikového 

nervového systému a zvýšenej hladiny hormónov ako jeho mediátorov (Hamar, Lipková, 

1998).  

Tabuľka 2 Zóny srdcovej frekvencie (Olšák, 2007) 

Zóna SF nad anaeróbnym prahom 90 – 100 % Max. SF 

Aeróbno – anaeróbna zóna SF 80 – 90 % Max. SF 

Aeróbna zóna SF 70 – 80 % Max. SF 

Zóna SF využívaná k úprave telesnej hmotnosti 60 – 70 % Max. SF 

Zóna SF pri rekreačnej pohybovej aktivite 50 – 60 % Max. SF 

 

Rozdelenie tréningových zón srdcovej frekvencie má nekompromisný zmysel 

v riadení prípravy športovcov, individualizáciu športovej prípravy, účinnosť a efektívnosť 

určeného cieľa (Olšák, 2007).  

 

2 CIEĽ, ÚLOHY A HYPOTÉZY PRÁCE 

2.1 Cieľ práce 

      Cieľom našej práce je analyzovať priebeh srdcovej frekvencie počas športového 

výkonu u jednotlivých tanečníčok disco dance formácie hlavnej vekovej kategórie 

v súťažnej choreografii na Majstrovstvách Slovenska 2010.  

 

2.2 Hypotézy práce 

H1 :  Predpokladáme, že hodnoty srdcovej frekvencie sa budú pohybovať na úrovni 80 – 

90 % maximálnej srdcovej frekvencie teda 180 p/min a vyššie.  

H2 : Predpokladáme, že namerané hodnoty SF sa budú líšiť u tanečníčok podľa 

postavenia v choreografii.  
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H3 :  Predpokladáme, že súťažné zaťaženie sa bude zhodovať alebo bude podobné so 

zaťažením v príbuzných športových tancoch, a to v akrobatickom rock and rolle 

a tanečnom športe.  

      

2.3  Úlohy práce 

1. Odmerať, zaznamenať a graficky znázorniť fyziologické krivky srdcovej 

frekvencie u jednotlivých tanečníčok IDO počas súťažnej zostavy. 

2. Analyzovať dynamiku srdcovej frekvencie počas športového výkonu u jednotlivých 

tanečníčok disco dance formácie v hlavnej vekovej kategórii v IDO. 

3. Vyvodiť príslušné závery z výskumu pre teóriu a prax. 

 

3  METODIKA PRÁCE 

      Výskumný súbor tvorilo spolu dvadsaťtri dievčat hlavnej vekovej kategórie 

z tanečnej skupiny SONNY Senica. Výber výskumného súboru bol zámerný, založený na 

základe dobrovoľnosti a dostupnosti. Tieto tanečníčky sú dlhoročnými reprezentantkami 

Slovenskej republiky v DDF na medzinárodných súťažiach organizovaných IDO na 

Slovensku aj v zahraničí. Dievčatá boli v choreografii rozdelené podľa farieb na dve rôzne 

skupiny. Prvú skupinu tvorilo 8 dievčat (ďalej len modré), ktoré boli rozlíšené modrou 

farbou kostýmu, ku ktorému patril ako doplnok klobúk. Druhú skupinu tvorilo 16 

tanečníčok, pričom nášho merania sa zúčastnilo 15 z nich. Druhá skupina mala žltý kostým 

(ďalej len žlté). 

Tabuľka 3  Charakteristika súboru  

Iniciály mien Vek 

Taneč.prax/ 

roky 

Tel. hmotnosť/ 

kg Tel. výška/ cm 

K.A. 15 7 55 176 

K.B. 15 10 58 170 

L.B. 21 14 61 169 

V.F. 16 6 48 169 

N.G. 16 12 52 165 

L.J. 21 13 63 172 

R.J. 18 13 54 161 

Z.K. 18 13 51 164 

M.K. 17 9 58 162 

P.K. 17 11 64 168 
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D.K. 18 13 57 173 

M.L. 16 12 67 175 

S.Luh. 17 10 46 158 

S.Luk. 16 3 55 165 

K.M. 17 11 60 167 

N.M. 15 11 55 172 

S.M. 17 10 57 176 

K.O. 16 10 49 161 

M.P. 20 11 59 164 

S.P. 21 13 58 168 

Z.Š. 21 15 61 161 

N.Š. 16 11 65 178 

M.Z. 18 12 67 175 

Hodnoty srdcových frekvencií jednotlivých tanečníčok sme merali pomocou 

telemetrického meracieho prístroja SUUNTO TEAM PACK. 

 

4 VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA 

Smerodajné údaje o choreografii, počas ktorej sme uskutočnili meranie hodnôt SF : 

 Choreograf :    Andrea Jakubcová 

 Názov choreografie :  We gotta fight 

 Rok vzniku choreografie : 2010 

 Dĺžka choreografie :  2 min 59 s  

 Tempo choreografie :  sa pohybovalo od 145 do 153 bpm 

 Takt :     4/4 

Tabuľka 4 Hodnoty SF na začiatku choreografie - MODRÉ 

Meno L.B. L.J. P.K. K.M. M.P. S.P. N.Š. M.Z. 

SF – zač. 

choreografie 114 125 118 126 133 138 154 146 

 

Tabuľka 5 Hodnoty SF na začiatku choreografie - ŽLTÉ 

Meno K.A. K.B. V.F. N.G. R.J. Z.K. M.K. D.K. M.L. Sluh. Sluk. N.M. S.M K.O. Z.Š. 

SF - zač. 

choreogr. 120 147 143 115 129 144 119 136 100 139 131 157 104 124 136 
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Obrázok 1 Grafické znázornenie hodnôt SF na začiatku choreografie  

 

Tabuľka 6 Najvyššie namerané hodnoty SF počas choreografie v súťaži 

Iniciály 

mien  

Max SF 

počas 

choreografie 

K.A. 193 

K.B. 194 

L.B. 194 

V.F. 207 

N.G. 180 

L.J. 178 

R.J. 191 

Z.K. 203 

M.K. 187 

P.K. 191 

D.K. 186 

M.L. 184 

S.Luh. 192 

S.Luk. 189 

N.M. 197 
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K.M. 200 

S.M. 175 

K.O. 186 

M.P. 194 

S.P. 200 

N.Š. 196 

Z.Š. 200 

M.Z. 201 

 

 

Obrázok 2 Grafické znázornenie najvyšších hodnôt nameraných počas choreografie v 

súťaži 

Zo zdrojov odbornej literatúry môžeme konštatovať, že športový výkon v disco 

dance formácii je charakteristický vysoko intenzívnym submaximálnym zaťažením, 

ktorého dĺžka trvá do 3 min (Dovalil et al., 2002; Moravec et al., 2007 a ďalší). 

 V našej práci sme potvrdili prvú hypotézu, že hodnoty SF sa počas športového 

výkonu v disco dance formáciach pohybovali od 180 p/min, čo dokazujú priemerné 

najvyššie namerané hodnoty počas choreografie, ktoré predstavujú 192 p/min. Výnimkou 

sú najvyššie hodnoty namerané u tanečníčky S.M., ktorej najvyššia hodnota SF počas 

formácie bola 175 p/min. Domnievame sa, že hodnota najvyššej SF u tanečníčky S.M. 
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mohla mať nižšiu hodnotu z dôvodu, že jej výkon nezodpovedal 100 % alebo jej 

organizmus pracuje v nižších hodnotách SF.  

 

Naša druhá hypotéza o rozdieloch v hodnotách SF podľa postavenia v choreografii sa 

nepotvrdila, pretože výsledky neboli štatisticky významné. Variačné rozpätie hodnôt SF na 

začiatku zostavy v dvoch skupinách je len 2,5 p/min, čo je len veľmi malý rozdiel.  

 Pre porovnávanie zaťaženia z hľadiska hodnôt srdcových frekvencií počas 

športového výkonu sa opierame o poznatky z vedecko – výskumných prác, ktoré sa 

zaoberali touto tematikou v príbuzných športových tancov (Chren, 2005; Tišťanová, 2010).  

 

Obrázok 3 Grafické znázornenie priemerných najvyšších hodnôt srdcových frekvencií 

dosiahnutých počas výkonu v jednotlivých športových tancoch 

5 ZÁVERY  

 Z výskumu v našej práci vyplýva potvrdenie prvej stanovenej hypotézy, ktorá 

hovorí o hodnotách SF počas súťažnej choreografie, ktoré sa mali pohybovať od 180 

p/min. Táto hypotéza bola potvrdená priemernými nameranými hodnotami najvyšším SF 
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na úrovni 192,08 p/min. V druhej hypotéze sme sa zaoberali otázkou rozdielov v zaťažení 

medzi jednotlivými skupinami, ktoré boli rozdelené podľa farieb a obsah zostavy 

v choreografii sa líšil v niekoľkých bodoch. Táto hypotéza sa nepotvrdila pre malé rozdiely 

vo výsledkoch. Tretia hypotéza hovorí o porovnávaní zaťažení v troch športových tancoch. 

Pri porovnávaní zaťaženia v tanečnom športe, akrobatickom rock and rolle a disciplínach 

IDO sme dospeli k záveru, že fyziologické zaťaženie z hľadiska priemerných nameraných 

hodnôt SF je pre tieto tance takmer totožné, čo je dôležitou informáciou pre budúcich 

trénerov v úlohe stavby športového tréningu.  

 Z dosiahnutých výsledkov v našej práci v súlade s tým, že výkon v disco dance má 

anaeróbne laktátové – aeróbne laktátové energetické krytie, môžeme vytvoriť aspoň 

stručné odporúčania a závery do tréningových plánov. V prvom rade je veľmi dôležitá 

periodizácia ročného cyklu stanovením prípravných, súťažných a posúťažných období 

v makrocykle podľa ročného plánu súťaží. Pre rozvoj kondičných a koordinačných 

schopností využívať prostriedky atletiky a základnej a športovej gymnastiky, dôležité je 

rozvíjať najmä všeobecnú a špeciálnu vytrvalosť. Dôležité je pripomenúť, že všeobecná 

kondičná a koordinačná pripravenosť má vplyv na techniku prevedenia choreografickej 

zostavy a pri trojminútovom zaťažení je nemysliteľné vynechať v športovej príprave rozvoj 

týchto schopností.  

Výskumom v našej práci sme dospeli k cenným empirickým poznatkom 

a informáciám, ktorými môžeme prispieť k rozšíreniu teoretických vedomostí v oblasti 

zdokonaľovania tréningového procesu  a zvyšovania úrovne športovej výkonnosti v disco 

dance disciplínach.   
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ÚROVEŇ MOTORICKEJ VÝKONNOSTI PRIJATÝCH ŽIAKOV-

ATLÉTOV NA OSEMROČNOM ŠPORTOVOM GYMNÁZIU 

V BRATISLAVE V ROKOCH 1993-2011 

Lucia Pavliaková 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra atletiky 

Abstrakt: 

Práca sa zaoberá problematikou výberového konania na atletiku. Skúma a porovnáva 

výsledky motorickej výkonnosti prijatých atlétov na športovom gymnáziu v Bratislave 

v rokoch 1993-2011.V práci porovnávame úroveň výkonnosti s výsledkami autorov, ktorí 

hodnotili úroveň všeobecnej výkonnosti populácie v daných rokoch. Prijatí atléti sa podľa 

dosiahnutej výkonnosti zaradili v kondičných testoch k priemeru výkonnosti populácie. 

Kľúčové slová: OŠG, motorické testy 

 

1 VSTUP DO PROBLEMATIKY 

,,Žiadna spoločnosť nemôže byť ľahostajná ku samotnému vzdelaniu a k výchove 

talentovanej mládeže, ktorej v žiadnej krajine nie je dostatok. Iba malé percento populácie 

(odborníci hovoria 3 – 5 %) je mimoriadne nadané, či už v oblasti vedy, umenia, alebo 

športu. Je preto povinnosťou spoločnosti  tieto talenty podchytiť a vytvoriť im podmienky 

pre ich rast a zabezpečiť ďalšie rozvíjanie ich prirodzeného talentu.’’ (  Vladimír  Miller, 

riaditeľ OŠG ) 

Ako prvá športová škola, resp. športové gymnázium vznikla škola v B. Bystrici 

v septembri v roku 1979, na ktorej sa ako experiment overovala myšlienka zriadenia 

takéhoto typu školského zariadenia, ktoré v tom čase malo 2 zložky- základnú a strednú 

školu. Po pozitívnych výsledkoch vznikli školy v Trenčíne a v Košiciach a ako posledná 

v roku 1984 v Bratislave. Ako východiskové športy boli na každej škole atletika, plávanie 

a gymnastika. Cieľom športových gymnázií je zvyšovanie športovej výkonnosti, ako aj 

zvládnutie nárokov stredoškolského štúdia. Výber talentovaných detí do športových škôl 

prebieha podľa úrovne pohybovej výkonnosti zo všeobecných testov, špeciálnych testov 

a psychologických testov. Požiadavkou by mal byť bezchybný zdravotný stav, žiaľ toto sa 

nedá bezpodmienečne zaručiť, lebo v posledných rokoch sú prijímané deti, ktoré majú 

určité zdravotné problémy ako napr. rôzne alergie, ploché nohy, disbalancie chrbtice a pod. 
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2 CIEĽ, HYPOTÉZY A ÚLOHY PRÁCE 

2.1 Cieľ práce 

Porovnať zmeny úrovne motorickej výkonnosti prijatých atlétov na OŠG Bratislave 

v rokoch 1993-2011. 

 

2.2 Hypotéza (hypotézy) práce 

H1. Predpokladáme postupne znižujúcu sa výkonnosť v sledovaných rokoch. 

H2. Predpokladáme znižujúcu sa tendenciu v počte prijatých atlétov. 

 

2.3 Úlohy práce 

Ú1. Zistiť výkonnosť prijatých atlétov  v sledovaných rokoch 

Ú2. Porovnať výkonnosť za sledované obdobie 

Ú3. Spracovať získané údaje 

Ú4. Stanoviť závery 

 

3. METODIKA PRÁCE 

Naše súbory tvoria prijatí atléti (n = 237) na OŠG od roku 1993-2011. Priemerný vek  

chlapcov bol 10 rokov, v súbore sa nachádza aj niekoľko jedincov s priemerným vekom 11 

rokov. 

Výberové konanie bolo organizované OŠG v Bratislave v mesiacoch apríl -máj. Talentové 

skúšky pozostávajú zo všeobecných testov, špeciálnych testov a psychologických testov. 

Všeobecné testy: 

1. Beh na 50m: vykonávané z vysokého štartu 

2. Skok do diaľky z miesta (SDDM): 3 pokusy, kritériom je najlepší pokus 

3. Hod 1kg plnou loptou (HPL): 3 pokusy, kritériom je najlepší pokus 

4. Výdrž v zhybe (VvZ): vykonávané nadhmatom na hrazde 

5. Beh 6min. : vykonávané z vysokého štartu 

6. Ľ-S za 1min. 

7. Predklon : 2 pokusy, vykonávané zo stoja, kritériom je najlepší pokus 

 

Špeciálne testy: 

1. Prekážková dráha( Prek.D.): zostavená z 2 kužeľov a 3 žineniek 

2. 6-skok: vykonávané striedavonožne, 3 pokusy, kritériom je najlepší pokus 

3. Hod kriketovou loptičkou(HKrL): 3 pokusy, kritériom je najlepší pokus 
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Za celé sledované obdobie boli využívané rôzne batérie testov. Zmeny v testoch 

dochádzali na základe smerníc Ministerstva školstva a skúseností trénerov. 

 

Používané testy v rokoch: 

1. Beh na 50m: využívané za celé obdobie 

2. SDDM: využívané za celé obdobie 

3. HPL: využívané za celé obdobie 

4. Beh 12min.: 1993, 1994, 1995 

5. Beh 6min.: 1996, 1999-2011 

6. Beh 1000m: 1997,1998 

7. HKrL: 1993-1995, 1997-2011 

8. Predklon: 1998-2011 

9. 6-skok: 1993-1997, 1999-2011 

10. Prek.D: 1998-2011 

11. Ľ-S: 1998-2011 

12. VvZ: 1999-2011 

 

Kritériom prijatia na OŠG je dosiahnutie minimálne 60 bodov.( súčet bodov zo všetkých 

pohybových testov a psychologických testov ). 

V niektorých rokoch boli do hodnotenia zaraďované aj výsledky merania telesných 

ukazovateľov. Merania telesných ukazovateľov v rokoch 1993-1999 vykonával Výskumný 

ústav FTVŠ UK. V roku 2000, 2001merala telesné ukazovatele M. Šelingerová. Tréneri 

vykonávali merania telesných ukazovateľov v rokoch 2000-2003. V roku 2004 merala 

telesné ukazovatele M. Šelingerová a od roku 2005 sme nezistili či boli merané u prijatých 

atlétov telesné ukazovatele. Z týchto dôvodov telesné ukazovatele neuvádzame a ani 

nehodnotíme vo výsledkoch. 

Za celé sledované obdobie sa neuskutočňovalo testovanie na rovnakých miestach 

a priestoroch. V prvých obdobiach sa talentové skúšky uskutočňovali na OŠG a na 

štadióne Inter. Neskôr sa pohybové testy uskutočňovali v hale Elán a psychologické testy 

na OŠG. V posledných rokoch sa pohybové aj psychologické testy uskutočňujú na OŠG. 

Priemerný počet uchádzačov na talentových skúškach na základe rozhovorov s trénermi 

bol 50, čo zahŕňa chlapcov aj dievčatá. Za všetky sledované roky nebol počet prijatých 

atlétov rovnaký. 

Počet prijatých chlapcov v rokoch: 1993: n=10, 1993: n= 10, 1994: n= 14, 1995: n= 8, 

1997: n= 25, 1998: n= 26, 1999: n= 17, 2000: n= 14, 2001: n= 21, 2002: n= 22, 2003:n= 

15, 2004: n= 11, 2005: n= 10, 2006: n= 9, 2007: n= 13, 2008: n= 9,  2010:n=7, 2011: n= 6 
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Červená čiara znázorňuje úroveň priemernej pohybovej výkonnosti populácie v daných 

testoch podľa Moravca (rok 1990). Pre lepšie porovnanie našich súborov uvádzame aj 

smerodajnú odchýlku (čierna čiara), ktorá vyjadruje priemernú úroveň pohybovej 

výkonnosti populácie. 

Oranžová čiara znázorňuje úroveň priemernej pohybovej výkonnosti populácie v daných 

testoch podľa Zapletalovej (2011). Tiež uvádzame smerodajnú odchýlku (zelená čiara). 

V rokoch 1993, 1994, 1995 boli uvedené výsledky v behu na 12min., ktoré sme prepočítali 

na 6min. podľa Hamara (1989) na základe stanovenia Vo2max[ml.kg-1]. Výkon 1200m sa 

pohybuje na úrovni 45-49 Vo2max [ml.kg-1] a výkon 1600m na úrovni 60-64 Vo2max. 

 

4. VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA 

 

Graf 1: Priemerná výkonnosť chlapcov v behu na 50m v rokoch 1993-2011 

 

Pri hodnotení rýchlostného behu na 50m s porovnaním populácie podľa Moravca (1990) 

zisťujeme že naše všetky sledované súbory sa nachádzajú v pásme priemernej výkonnosti 

populácie okrem rokov 1993, 2000, 2006, ktoré sa nachádzajú jednu smerodajnú odchýlku 

nad priemerom. Z nášho pohľadu však konštatujeme že pri hodnotení rýchlostných 

schopností je potrebné využívať meriace zariadenie lokomometer, ktorý hodnotí limitujúce 

faktory bežeckého kroku ako sú frekvencia krokov, trvanie opory a dĺžka kroku na 

bežeckom úseku 20m letmo. 
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Graf 2: Priemerná výkonnosť chlapcov v skoku do diaľky z miesta v rokoch 1993-2011 

 

Pri porovnaní výsledkov s autormi Moravec (1990) a Zapletalová (2011) sme zistili že sa 

priemerná výkonnosť nachádza v priemere výkonnosti populácie. Iba v 90-tych rokoch,v 

niektorých rokoch, vystúpila priemerná výkonnosť súborov nad jednu smerodajnú 

odchýľku , čo preukazovalo trochu vyššiu úroveň výkonnosti ako úroveň populácie.  

 

Graf 3: Priemerná výkonnosť chlapcov v hode plnou loptou rokoch 1993-2011 

 

Úroveň výkonnosti v tomto teste nemôžeme porovnať s autormi, lebo autori využívali pri 

testovaní 2kg plnú loptu. Na grafe sledujeme tendenciu zvyšovania výkonnosti v danom 
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teste. Nevieme to vysvetliť, ale ako jedna z príčin môže byť zvyšovanie telesných 

ukazovateľov, ktoré nemáme možnosť porovnať. 

 

Graf 4: Priemerná výkonnosť chlapcov v 6-skoku v rokoch 1993-2011 

 

Úroveň výkonnosti v tomto teste nemáme s čím porovnať, lebo autori nezaradili tento test 

do testovania populácie. Výkonnosť má kolísavú tendenciu a v posledných rokoch sa 

priemerná výkonnosť zvyšuje. 

 

 

Graf 5: Priemerná výkonnosť chlapcov v hode kriketovou loptičkou v rokoch 1993-2011 

 

Výkon 30,78m zodpovedá podľa výkonnostných tabuliek 130 bodov. Na grafe vidíme, že 

od roku 1993 sa priemerná výkonnosť našich súborov pohybuje pod touto hranicou. 
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Nasvedčuje to tomu, že mládež má problémy so základnými zručnosťami napr. hodov, 

pretože sa v ich prirodzenej pohybovej aktivite takmer nevyskytujú.  

 

Graf 6: Priemerná výkonnosť chlapcov v ľah-sede za 1min. v rokoch 1998-2011 

 

Pri porovnaní s autormi Moravec (1990) a Zapletalová (2011) sme zistili že priemerná 

výkonnosť našich súborov sa nachádza nad priemerom populácie, tj. 1 smerodajnú 

odchýľku, len v niektorých rokoch. Nevieme presné dôvody kolísavosti výkonnosti. 

Vysvetlenie hľadáme vo vyššej kondičnej pripravenosti v tomto teste na základe svojich 

športových činností, alebo aj v prijateľnejších telesných parametroch súborov, tieto faktory 

však nepoznáme. 

 

 

Graf 7: Priemerná výkonnosť chlapcov v predklone v rokoch 1998-2011 
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Výsledky merania v danom teste nemáme s čím porovnať, lebo autori Moravec (1990) 

a Zapletalová (2011) využívali pri meraní výkonu iný spôsob prevedenia testu (predklon 

s dosahovaním v sede). Opäť vidíme veľkú rozkolísanosť priemernej úrovne výkonnosti, 

s miernou tendenciou zvyšovania v posledných rokoch. 

 

 

Graf 8: Priemerná výkonnosť chlapcov v behu na 6min. v rokoch 1993-2011 

V tomto aeróbnom teste sme priemernú výkonnosť súborov v 12min. teste, roky 1993-

1995, prepočítali na výkonnosť podľa autorov Hunsicker a Rief (1976), Cooper (1977), 

Hamar (1989) na 6min. test. Výkon na 1200m sa pohybuje v rozmedzí 45-49 Vo2max 

[ml.kg-1]. Priemerná výkonnosť našich súborov je v rozličných rokoch od 1000m do 

1400m. 

 

5. ZÁVERY 

Z výskumných materiálov sme zistili, že naše sledované súbory v porovnávaných testoch 

s jednotlivými autormi sa nachádzajú na úrovni priemernej výkonnosti populácie v celom 

sledovanom období. Nepotvrdili sme H1, kde sme predpokladali znižujúcu sa pohybovú 

výkonnosť. 

Preukázali sme tiež znižujúci sa počet prijatých atlétov, potvrdenie H2. Toto môže byť 

spôsobené, podľa osobných rozhovorov s trénermi, väčšou ,,atraktivitou’’ iných škôl, 

nechuťou detí športovať, podriadiť sa systému a viacerými sociálnymi faktormi, ktoré 

prináša táto doba. 
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Vážnym nedostatkom celého sledovaného obdobia je absencia telesných ukazovateľov, 

ktoré by mohli preukázanejšie vysvetliť v jednotlivých rokoch úroveň pohybovej 

výkonnosti a nie sú ani zahrnuté v celkovom hodnotení o prijatí na OŠG v Bratislave. 

Nepoznáme celkový počet uchádzačov a percentuálny podiel prijatých atlétov. Ďalšími 

negatívnymi faktormi sú rozličné podmienky testovania, predovšetkým pri rýchlostných 

schopnostiach (tartan, škvára), nevyužívanie špeciálneho zariadenia lokomometra na 

zistenie limitujúcich faktorov pre rýchlostné disciplíny. Veľký počet testov je potrebné 

zredukovať a ponechať len tie, ktoré reálne testujú pohybové predpoklady jedincov. 

Nezistili sme či sa deti pred talentovými skúškami aktívne venovali športovej činnosti a či 

tréneri nepripravovali deti na špeciálne testy v rámci športovej prípravky ,ktorá prebiehala 

v určitom období na OŠG. 

V celkom sledovanom, takmer 20 ročnom, období sme zaregistrovali aj jedincov, ktorí sa 

na základe vysokej výkonnosti v konkrétnej pohybovej schopnosti presadili 

a reprezentovali na medzinárodných, európskych a svetových podujatiach. 
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SUMMARY 

Thesis deals with the issue of competition in athletics. It examines and compares the 

results of the motor performance of received athletes at a sports high school in 

Bratislava in the years 1993-2011. The thesis compares the results with levels of 

performance artists who evaluated the performance level of general population in 

those years. 
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ZAKLADANIE ÚTOČNEJ FÁZY VO VRCHOLOVOM FUTBALE 

Matúš Rohaľ, Matúš Pillár 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra hier 

 

Abstrakt: 

Cieľom práce bolo rozšíriť a prehĺbiť poznatky o počiatočnej časti útočnej fázy. Zamerali 

sme sa na riešenia hernej situácie pri zakladaní útoku. Sledovali sme herné činnosti po 

odobratí lopty v rôznych zónach ihriska. Analyzovali sme osem zápasov vybraných 

mužstiev. Identifikovali sme priestor v ktorom začína zakladanie útoku. 

 

Kľúčové slová: futbal, analýza obsahu hry, útočná fáza hry, zakladanie útoku, typické 

herné situácie  

 

1.VSTUP DO PROBLEMATIKY 

1.1 Útočná fáza hry 

O útočnej fáze hry hovoríme vtedy, keď družstvo má loptu v držaní. Útočná fáza hry 

začína v momente získania lopty. Loptu môže družstvo získať aj v blízkosti vlastnej 

bránky, pokutového územia v obrannej zóne (Peráček, 2011). Podľa Votíka (2003) útočná 

fáza hry začína, vtedy keď družstvo získa loptu a končí vtedy keď družstvo loptu stratí. 

Podľa spôsobu založenia, vedenia a zakončenia útočnú fázu rozdeľujeme na systém 

postupného útoku, systém rýchleho protiútoku a systém kombinovaného útoku. 

Rozmanitosť používaných útočných herných systémov a čiastočne zmeny rytmu hry 

závisia na spôsobe a organizácií obrannej fázy hry družstva súpera a na predpokladoch 

hráčov vlastného týmu. Optimálna voľba spôsobu vedenia útoku svedčí o dobré, alebo 

v opačnom prípade o nedobrej taktickej vyspelosti hráčov a o vhodnej či nevhodnej 

taktickej hry družstva, ktorú stanovuje tréner. 

Podľa Lucchesi (2001) o útočnej fáze hry hovoríme vtedy, keď ma mužstvo v držaní loptu, 

s jasným zámerom priblížiť sa k bráne súpera. Medzi hlavné vlastnosti dobrej útočnej fázy 

hry patria: 1. Nepredvídateľnosť 2.Účinnosť 3.Adaptabilita. Viacerí autori uvádzajú 

rozdelenie útočnej fázy do troch základných častí: 1. Zakladanie útoku 2. Vedenie útoku 

3.Zakončenie útok 
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2.CIEĽ, HYPOTÉZY A ÚLOHY 

2.1 Cieľ práce 

- Cieľom práce je rozšíriť a prehĺbiť poznatky o zakladaní  útočnej fázy hry vo 

futbale 

 

2.2 Hypotézy práce 

Pri porovnaní riešení herných situácií pri zakladaní útočnej fázy v rôznych zónach ihriska 

predpokladáme že: 

H1- najviac typických herných situácii charakteristických pre zakladanie útoku v útočnej 

fáze bude v prípravnej zóne ihriska 

H2- najvyužívanejším spôsobom riešenia útočnej fázy typickými hernými situáciami bude 

kolmá prihrávka. 

 

2.3 Úlohy práce 

U1 Vypracovať záznamový hárok na registráciu vybraných ukazovateľov pri zakladaní 

útoku. 

U2 Analyzovať vybrané zápasy a typické herné situácie pre zakladanie útoku v útočnej 

fáze hry. 

U3 Porovnať získané údaje z vybraných zápasov.  

 

3. METODIKA PRÁCE 

Jedná sa o Ex post  facto výskum. Na získanie diagnostických údajov sme použili techniku 

založenú na nepriamom pozorovaní, pri ktorej sme využili metódu grafických záznamov. 

Použili sme aj porovnávaciu analýzu a vecné logické a analyticko syntetické postupy. 

Pri vyhodnocovaní získaných údajov a formulovaní záverov sme použili metódu logických 

záverov. Rozbor odbornej literatúry, literárne pramene nám poskytli informácie, ktoré sme 

využili pri tvorbe teoretického rozboru. Sledovaný súbor predstavovalo osem vybraných 

zápasov. Zhotovili sme zberný hárok pre získanie sledovaných ukazovateľov v ktorom sme 

rozdelili maketu ihriska na 3 zóny: 

1. Zberný hárok na zaznačenie riešenia sledovanej typickej hernej situácie 

/vyznačenie obrannej zóny, prípravnej zóny, útočnej zóny/ 

2. Pri analýze hry sme zistili, že je 6 možných spôsobov riešenia hernej situácie pri zakladaní 

útoku.  Ku každej takejto situácii sme priradili číslo, ktoré sme zaznamenávali do zberného 

hárku. 
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3. Zberný hárok rozdelený podľa časových úsekov (1 a 2 polčas), a priestorových úsekov 

(obranná zóna, prípravná a útočná zóna), v ktorej sme zaznamenávali riešenie hernej 

situácie pod daným označením 

4. Zaznamenávali sme aj sledovanú situáciu v určitých časových intervaloch (cca15´) 

5. Zaznamenávali sme aj úspešnosť riešenia sledovanej hernej situácie, znamienkom plus (+) 

a neúspešné riešenie hernú situácie, znamienkom mínus (-). 

Obr.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybrali sme možnosti na posudzovanie riešenia sledovanej typickej hernej situácie: 

1. Prihrávky na krátku a strednú vzdialenosť /1 až 3 dotykmi, medzi 2-4 hráčmi na 

zmenšenom priestore, v blízkosti priestoru kde bola lopta odobratá / 

2. Kolmá prihrávka 

3. Prihrávka do šírky ihriska  

4. Individuálne riešenie hernej situácie 

5. Pomocná prihrávka 

6. Kolmá prihrávka na krátku a strednú vzdialenosť  s okamžitou pomocnou 

prihrávkou. 

 

4.VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

V nasledujúcich tabuľkách sme zaznamenali početnosť spôsobov riešenia typických 

herných situácií pri zakladaní útoku. Taktiež sme definovali priestory v ktorých tieto herné 

situácie najčastejšie nastávajú. 

 

  

Obranná zóna Prípravná 

zóna 

Útočná zóna 
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Zápas: FC Bayern Mníchov vs FC Basel 

Tabuľka č.1: zaznamenané výsledky sledovaného súboru  / FC Bayern Mníchov vs 

FC Basel/ 

 1. polčas 2. polčas ∑ ∑ 

Obranná 

zóna 

1´-15´2-5+5+5+3+3+1+ 

16´-30´ 5+2-5+6+3+5+2-1+ 

31´-45´ 2+5+2+ 

6+1- 

6+2- 

3+ 

46´-60´2+2+2+5+5+3+2+2+ 

61´-75´ 1+5+2-3+2- 

76´-90´ 2-1-2+2+2+ 

8+ 

4+1- 

3+2- 

14+1- 

10+3- 

6+2- 

 

30+ 

6- 

∑  15+3-  15+3- 30+6-  

Precho. 

Zóna 

1´-15´5+5+4-3+4+ 5+ 2+4+2- 

16-30´ 5+1+5+5+5+3+3+3+4- 

31´-45´ 2-3+1+2-2+5+4+6+ 

7+2- 

8+1- 

6+2- 

46´-60´4+3-5+3+ 

61´-75´ 3+2+ 

76´-90´ 5+5+2- 

3+1- 

2+ 

2+1- 

10+3- 

10+1- 

8+3- 

 

28+ 

7- 

∑  21+5-  7+2- 28+7-  

Útočná 

zóna 

1´-15´4+2+ 

16´-30´ 5+ 

31´-45´ 5+3+4+ 

2+ 

1+ 

3+ 

46´-60´5+ 

61´-75´ 5+5+ 

76´-90´ 

1+ 

2+ 

3+ 

3+ 

3+ 

 

9+ 

∑  6+  3+ 9+  

∑  42+ 8-  25+5- 67+13- 67+13- 

 

Tabuľka č.2: zaznamenané výsledky sledovaného súboru / FC Bayern Mníchov vs FC 

Basel/ 

 Obranná zóna Prechodová zóna Útočná zóna ∑ 

 1.p. 2.p ∑ 1.p. 2.p ∑ 1.p. 2.p ∑  

1. 2+ 1+1- 3+1- 2+  2+    5+1- 

2. 2+3- 8+3- 10+6- 3+2- 1+1- 4+3- 1+  1+ 15+ 9- 

3. 2+ 1+ 3+ 5+ 2+1- 7+1- 1+  1+ 11+1- 

4. 0 0 0 5+2- 1+ 6+2- 2+  2+ 8+2- 

5. 7+ 3+ 10+ 8+ 3+ 11+ 2+ 3+ 5+ 26+ 

6. 1+  1+ 1+  1+    2+ 

 14+3- 13+4- 27+7- 24+4- 7+2- 31+6- 6+ 3+ 9+ 67+ 13- 

∑ 17 17 34 28 9 37 6 3 9 80 

 

Legenda: 

1. Prihrávky na krátku a strednú vzdialenosť /1 až 3 dotykmi, medzi 2-4 hráčmi na 

zmenšenom priestore, v blízkosti priestoru kde bola lopta odobratá / 

2. Kolmá prihrávka 

3. Prihrávka do šírky ihriska  

4. Individuálne riešenie hernej situácie 

5. Pomocná prihrávka 

6. Kolmá prihrávka na krátku a strednú vzdialenosť s okamžitou pomocnou prihrávkou 

 

Interpretácia výsledkov: Do sledovaných typických herných situácií sa hráči Mníchova 

dostali 80 krát, z toho úspešnosť riešenia hernej situácie bola 84% /67+ 13-/. Najviac 

využívaná po odobratí lopty súperovi, bola využívaná pomocná prihrávka 26 pokusov 

(32,5% z celkového počtu zaznamenaných riešení sledovanej situácii) v ktorej dosiahli 
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100% úspešnosť. Druhým najčastejším a využívaným bola kolmá prihrávka  24 krát 

(30%), zaznamenali sme 62,5 % úspešnosť riešenia v sledovanej hernej situácii. Tretím 

najčastejším spôsobom riešenia hernej situácii bola prihrávka do šírky ihriska 

s početnosťou 12 (15%) a 92% úspešnosťou. Individuálne riešenie hernej situácie bol 

zvolené  iba v prípravnej a útočnej zóne ihriska, bolo použité na riešenie situácii 10 krát 

(12,5) s 80 % úspešnosťou. Rýchle prihrávky na krátku a strednú vzdialenosť po odobratí 

lopty bola zaznamenaná 6 krát (7,5%) s 84% úspešnosťou. Prihrávka na krátku alebo 

strednú vzdialenosť s nasledujúcou pomocnou prihrávkou sme zaznamenali 2 krát (2,5%) 

so 100% úspešnosťou. 

Obrana zóna: 

Z celkového počtu 80 bola odobratá lopta v obrannej zóne 34 krát (42,5%) so 

79,5% úspešnosťou riešenia v hernej situácii. Najviac využívaná činnosť bola prihrávka do 

hĺbky ihriska 16 krát s úspešnosťou 62,5%. Desať krát bola použitá pomocná prihrávka so 

100% úspešnosťou. Štyri krát boli využité prihrávky medzi spoluhráčmi na krátku 

a strednú vzdialenosť so 75% úspešnosťou. Raz a úspešne bola využitá prihrávka na krátku 

a strednú vzdialenosť po ktorej nasledovala okamžite spätná prihrávka. 

Prípravná zóna: 

Z celkového počtu 80 bola odobratá lopta v prechodovej zóne 37 krát (46%) 

s 84% úspešnosťou riešenia v hernej situácii. 

Najviac využívaná činnosť pre riešenie situácii po odobratí lopty v prechodovej zóne bola 

pomocná prihrávka 11 krát so 100% úspešnosťou. Osem krát sme zaznamenali prihrávku 

do šírky ihriska s 87,5% úspešnosťou a individuálne riešenie hernej situácie so 75% 

úspešnosťou. Kolmá prihrávka  bola zaznamenaná 7 krát s 57% úspešnosťou. Rýchle 

prihrávky na krátku a strednú vzdialenosť v priestore, kde bola lopta odobratá bola 

zaznamenaná 2 krát so 100% úspešnosťou. Raz sme zaznamenali kolmú prihrávku na 

krátku a strednú vzdialenosť  s okamžitou pomocnou prihrávkou. 

Útočná zóna: 

Z celkového počtu 80 bola odobratá lopta v útočnej zóne 9 krát (11,5%) so 

100% úspešnosťou riešenia v sledovanej hernej situácii. Najviac využívaná činnosť bola 

pomocná  prihrávka 5 krát, individuálne riešenie 2 krát, po raz sme zaznamenali kolmú 

prihrávku  a prihrávku do šírky ihriska. 
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Zápas: FC Barcelona vs Granada 

Tabuľka č.3: zaznamenané výsledky sledovaného súboru  /FC Barcelona vs Granada/ 

 1. polčas 2. polčas ∑ ∑ 

Obranná 

zóna 

1´-15´2-3-3+2+3+2+ 

16´-30´ 2+3+5+2-2+3+6+ 

31´-45´ 2+5+5+3+3+2+ 

4+2- 

6+1- 

6+ 

46´-60´2+2+5+ 

61´-75´ 2-2+3+ 

76´-90´ 2+4+5+ 

3+ 

2+1- 

3+ 

7+2- 

8+2- 

9+ 

 

24+ 

4- 

∑  16+3-  8+1- 24+4-  

Precho. 

Zóna 

1´-15´2-5+2-5+5+3+3+ 

16´-30´ 2-3+5+5+5+2+6+3+5+5+ 

31´-45´ 6+2+5+2-3+3+3-6+5+3+5+ 

5+2- 

9+1- 

9+2- 

46´-60´3+2+5+2-2-4+3+5+2- 

61´-75´ 3+5+4- 

76´-90´ 4+5+5+ 

6+3- 

2+1- 

3+ 

11+5- 

11+2- 

12+2- 

 

34+ 

9- 

∑  23+5-  11+4- 34+9-  

Útočná 

zóna 

1´-15´ 2-3+5+ 

16´-30´ 
31´-45´ 3+2+ 

2+1- 

 

2+ 

46´-60´ 
61´-75´ 2+ 

76´-90´ 5+ 

0 

1+ 

1+ 

2+1- 

1+ 

3+ 

 

6+1- 

∑  4+1-  2+ 6+1-  

∑  43+9-  21+5- 64+14- 64+14- 

 

Tabuľka č.4: zaznamenané výsledky sledovaného súboru /FC Barcelona vs Granada/ 

 Obranná zóna Prechodová zóna Útočná zóna ∑ 

 1.p. 2.p ∑ 1.p. 2.p ∑ 1.p. 2.p ∑  

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 6+2- 4+1- 10+3- 2+4- 1+3- 3+7- 1+1- 1+ 2+1- 15+11- 

3. 6+1- 1+ 7+1- 7+1- 3+ 10+1- 2+ 0 2+ 19+2- 

4. 0 1+ 1+ 0 2+1- 2+1- 0 0 0 3+1- 

5. 3+ 2+ 5+ 11+ 5+ 16+ 1+ 1+ 2+ 23+ 

6. 1+ 0 1+ 3+ 0 3+ 0 0 0 4+ 

 16+3- 8+1- 24+4- 23+5- 11+4- 34+9- 4+1- 2+ 6+1- 64+14 - 

∑ 19 9 28 28 15 43 5 2 8  

 

Zápas: Marseille vs FC Bayern Mníchov 

Tabuľka č.5: zaznamenané výsledky sledovaného súboru  /Marseille vs FC Bayern 

Mníchov/ 

 1. polčas 2. polčas ∑ ∑ 

Obranná 

zóna 

1´-15´ 6-5+2+2+2+2+2+2- 

16´-30´2-2+2+3+2+2-4+ 

31´-45´2+4-5+2-2-2-3+6+2+2+ 

6+2- 

5+2- 

6+4- 

46´-60´ 3+3+3+4-2-2+4- 

61´-75´  4+2+2-3+3+2-2+ 

76´-90´  2+2-4+ 

4+3- 

5+2- 

2+1- 

10+5- 

10+4- 

8+5- 

28+ 

14- 

∑  17+8-  11+6- 28+14-  

Precho. 

Zóna 

1´-15´5+2+3+3+3+ 

16´-30´ 2+2+2+2+5+6+4+2+3+ 

31´-45´ 2+2+3+3-4-4+2+ 

5+ 

9+ 

5+2- 

46´-60´ 5+3+4-2-3+3+1+ 

61´-75´ 3+3+3+2+3+5+ 

76´-90´  2+2+5+ 

5+2- 

6+ 

3+ 

10+2- 

15+ 

8+2- 

33+ 

4- 

∑  19+2-  14+2- 33+4-  

Útočná 

zóna 

1´-15´ 4+2+2+3+ 

16´-30´ 4+ 

31´-45´ 2+ 

4+ 

1+ 

1+ 

46´-60´ 4- 

61´-75´ 5+ 

76´-90´ 1+ 

1- 

1+ 

1+ 

4+1- 

2+ 

2+ 

8+ 

1- 

∑  6+  2+1- 8+1-  

∑ 42+10- ∑62 27+9-∑36 69+19∑98 69+19- 
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Tabuľka č.6: zaznamenané výsledky sledovaného súboru  /Marseille vs FC Bayern 

Mníchov/ 

 Obranná zóna Prechodová zóna Útočná zóna ∑ 

 1.p. 2.p ∑ 1.p. 2.p ∑ 1.p. 2.p ∑  

1.     1+ 1+  1+ 1+ 1+ 

2. 11+6- 4+4- 15+10- 9+ 3+1- 12+1- 3+  3+ 30+11- 

3. 2+ 5+ 7+ 5+1- 7+ 12+1- 1+  1+ 20+1- 

4. 1+1- 2+2- 3+3- 2+1- 1- 2+2- 2+ 1- 2+1- 7+6- 

5. 2+  2+ 2+ 3+ 5+  1+ 1+ 8+ 

6. 1+1-  1+1- 1+  1+    2+1- 

   28+14   33+4-   8+1-  

∑ 25 17 42 21 16 37 6 3 9  

 

Zápas: FC Barcelona vs AC Miláno 

Tabuľka č.7: zaznamenané výsledky sledovaného súboru / FC Barcelona vs AC Miláno/ 

 1. polčas 2. polčas ∑ ∑ 

Obranná 

zóna 

1´-15´ 4-3+3+2+5+3+5+2- 

16´-30´2+5+5+5+2- 

31´-45´ 2+3+2+2-2-2+2-2- 

6+2- 

4+1- 

4+4- 

46´-60´ 2+3-3+3+2+3+ 

61´-75´ 2+2-2+6+ 

76´-90´ 2-2+2+2-3-5+5+5+4-4+2-3+5+ 

5+1- 

3+1- 

8+5- 

11+3- 

7+2- 

12+9- 

30+ 

14- 

∑  16+7-  16+7- 30+14  

Precho. 

Zóna 

1´-15´3-2+5+3+3+5+ 

16´-30´ 2+3+2-6+2+4- 

31´-45´ 3+3+3+3+4+2+2+6+ 

5+1- 

4+2- 

8+ 

46´-60´ 3+3+6+ 

61´-75´  4-3+2-5+5+4+ 

76´-90´  4+ 

3+ 

4+2- 

1+ 

8+1- 

8+4- 

9+ 

25+ 

5- 

∑  17+3-  8+2- 25+5-  

Útočná 

zóna 

1´-15´ 4+6+2+2+ 

16´-30´ 3+3+2+5+ 

31´-45´ 

4+ 

4+ 

46´-60´ 
61´-75´ 5+ 

76´-90´ 

 

1+ 

4+ 

5+ 

9+ 

∑  8+  1+ 9+  

∑ 41+10- 25+9- 64+19-  

 

Tabuľka č.8: zaznamenané výsledky sledovaného súboru / FC Barcelona vs AC Miláno/ 

 Obranná zóna Prechodová zóna Útočná zóna ∑ 

 1.p. 2.p ∑ 1.p. 2.p ∑ 1.p. 2.p ∑  

1.   0       0 

2. 5+6- 6+4- 11+10- 5+1- 1- 5+2- 3+  3+ 19+12- 

3. 4+ 4+2- 8+2- 7+1- 3+ 10+1- 2+  2+ 20+3- 

4. 1- 1+1- 1+2- 1+1- 2+1- 3+2- 1+  1+ 5+4- 

5. 5+ 4+ 9+ 2+ 2+ 4+ 1+ 1+ 2+ 15+ 

6.  1+ 1+ 2+ 1+ 3+ 1+  1+ 5+ 

   30+14-   25+5-   9+ 64+19- 

∑ 16 28 44 20 10 30 8 1 9 83 
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Zápas: AC Miláno vs FC Barcelona   

Tabuľka č.9: zaznamenané výsledky sledovaného súboru  /AC Miláno vs FC Barcelona/ 

 1. polčas 2. polčas  ∑ ∑ 

Obranná 

zóna 

1´-15´ 5+2-1+1+ 

16´-30´5+1+1+3+2- 

31´-45´2+2+6+3+ 

3+1- 

4+1- 

4+ 

46´-60´ 4+2-1-2+2- 

61´-75´  4+2+2-4+1+ 

76´-90´ 2-2+3+3+2+6+6+2-2- 

2+3- 

4+1- 

6+3- 

5+4- 

8+2- 

10+3- 

23+ 

9- 

∑  11+2-  12+7- 23+9-  

Precho. 

Zóna 

1´-15´3+5+6+3+ 

16´-30´ 5+3+1-3+ 

31´-45´ 4+2+3+ 

4+ 

3+1- 

3+ 

46´-60´4+6+3+ 

61´-75´ 3+2+3+2+6+6+5+ 

76´-90´  5+1-4+5+6+ 

3+ 

7+ 

4+1- 

7+ 

10+1- 

7+1- 

24+ 

2- 

∑  10+1-  14+1- 24+2-  

Útočná 

zóna 
1´-15´  
16´-30´ 5+2+ 

31´-45´ 3+4+ 

 

2+ 

2+ 

46´-60´ 
61´-75´ 3+6+ 

76´-90´ 2+ 

 

2+ 

1+ 

 

4+ 

3+ 

7+ 

∑  4+  3+ 7+  

∑  25+3-  29+8- 54+11-  

 

Tabuľka č.10: zaznamenané výsledky sledovaného súboru  /AC Miláno vs FC Barcelona/ 

 Obranná zóna Prechodová zóna Útočná zóna ∑ 

 1.p. 2.p ∑ 1.p. 2.p ∑ 1.p. 2.p ∑  

1.  4+ 1+1- 5+1-   1- 1- 2-    5+3- 

2. 2+2- 4+6- 6+8- 1+ 2+ 3+ 1+ 1+ 2+ 11+8- 

3. 2+ 2+ 4+ 5+ 3+ 8+ 1+ 1+ 2+ 14+ 

4.  3+ 3+ 1+ 2+ 3+ 1+  1+ 7+ 

5. 2+  2+ 2+ 3+ 5+ 1+  1+ 8+ 

6.  1+ 2+ 3+ 1+ 4+ 5+  1+ 1+ 9+ 

 11+2- 12+7- 23+9- 10+1- 14+1- 24+2- 4+ 3+ 7+ 54+11- 

 13 19 32 11 15 26 4 3 7 65 

 

Zápas: Zaragoza vs FC Barcelona    

Tabuľka č.11: zaznamenané výsledky sledovaného súboru  /Zaragoza vs FC Barcelona/ 

 1. polčas 2. polčas  ∑ ∑ 

Obranná 

zóna 
1´-15´3+2+ 

16´-30´2-3+4+4-5+ 

31´-45´2+4+5+3+ 

2+ 

3+2- 

4+ 

46´-60´ 2-2+2+1-1+1+ 
61´-75´  2+5+5+ 

76´-90´ 3+2+2+2+3+ 

4+2- 

3+ 

5+ 

6+2- 

6+2- 

9+ 

21+ 

4- 

∑  9+2-  12+2- 21+4-  

Precho. 

Zóna 
1´-15´5+1+ 
16´-30´ 2+6+2+3+5+4+3+ 

31´-45´ 5+2-5+5+ 

2+ 

7+ 

3+1- 

46´-60´3+2-3+3+4+ 

61´-75´ 5+3+2+3+ 

76´-90´  3+5+2+3+1+5+5+5+1+ 

4+1- 

4+ 

9+ 

6+1- 

11+ 

12+1- 

29+ 

2- 

∑  12+1-  17+1- 29+2-  

Útočná 

zóna 
1´-15´  
16´-30´ 5+ 

31´-45´ 4+ 

 

1+ 

1+ 

46´-60´3- 

61´-75´ 4+ 
76´-90´ 2+ 

1- 

1+ 

1+ 

1- 

2+ 

2+ 

4+1- 

∑  2+  2+1- 4+1-  

∑  23+3-  31+4- 54+7-  
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Tabuľka č.12: zaznamenané výsledky sledovaného súboru  /Zaragoza vs FC Barcelona/ 

 Obranná zóna Prechodová zóna Útočná zóna ∑ 

 1.p. 2.p ∑ 1.p. 2.p ∑ 1.p. 2.p ∑  

1.   2+1- 2+1- 1+ 2+ 3+    5+1- 

2. 2+1- 6+1- 8+2- 2+1- 2+1- 4+2-  1+ 1+ 13+4- 

3. 3+ 2+ 5+ 2+ 7+ 9+  1- 1- 14+1- 

4. 2+1-  2+1- 1+ 1+ 2+ 1+ 1+ 2+ 6+1- 

5. 2+ 2+ 4+ 5+ 5+ 10+ 1+  1+ 15+ 

6.     1+  1+    1+ 

 9+2- 12+2- 21+4- 12+1- 17+1- 29+2- 2+ 2+1- 4+1- 54+7- 

 11 14 25 13 18 31 2 3 5 61 

 

Zápas: Atletic Madrid vs Real Madrid  

Tabuľka č.13: zaznamenané výsledky sledovaného súboru  /Atletico Madrid vs Real 

Madrid/ 

 1. polčas 2. polčas ∑ ∑ 

Obranná 

zóna 

1´-15´ 4+2+1+2-6+5+ 

16´-30´ 2+2-5+3- 

31´-45´ 2+2+2+3+5+ 

5+1- 

2+2- 

5+ 

46´-60´ 2+2-3+ 

61´-75´ 2+2+ 

76´-90´ 2+2+2+5+3+2+ 

2+1- 

2+ 

6+ 

7+2- 

4+2- 

11+ 

22+ 

4- 

 

∑  12+3-  10+1- 22+4-  

Priprá. 

Zóna 

1´-15´ 2-3+3-5+5+2+4- 

16´-30´ 4+4-2+2-2+3+3+3+ 

31´-45´ 2+3+4+ 

4+3- 

6+2- 

3+ 

46´-60´  3+6+2-2+2+3+ 

61´-75´ 2+2+4+5+3+5+ 

76´-90´  5+2+2+2- 

5+1- 

6+ 

3+1- 

9+4- 

12+2- 

6+1- 

27+ 

7- 

∑  13+5-  14+2- 27+7-  

Útočná 

zóna 

1´-15´ 3+ 

16´-30´  
31´-45´ 3+ 

1+ 

 

1+ 

46´-60´ 5+ 

61´-75´ 3+2+5+ 

76´-90´ 5+ 

1+ 

3+ 

1+ 

2+ 

3+ 

2+ 

7+ 

 

∑  2+  5+ 7+  

∑ 27+8-∑35 29+3-∑32 56+11- ∑77 

 

Tabuľka č.14: zaznamenané výsledky sledovaného súboru  /Atletico Madrid vs Real 

Madrid / 

 Obranná zóna Prechodová zóna Útočná zóna ∑ 

 1.p. 2.p ∑ 1.p. 2.p ∑ 1.p. 2.p ∑  

1.  1+  1+       1+ 

2. 5+2- 7+1- 12+3- 4+2- 7+2- 11+4-  1+ 1+ 24+7- 

3. 1+1- 2+ 3+1- 5+1- 3+ 8+1- 2+ 1+ 3+ 14+2- 

4. 1+  1+ 2+2- 1+ 3+2-    4+2- 

5. 3+ 1+ 4+ 2+ 2+ 4+  3+ 3+ 11+ 

6.  1+  1+  1+ 1+    2+ 

 12+3- 10+1- 22+4- 13+5- 14+2- 26+7- 2+ 5+ 7+ 56+11- 

∑ 15 11 26 18 16 33 2 5 7 66 
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Zápas: Real Madrid vs Valencia 

Tabuľka č.15: zaznamenané výsledky sledovaného súboru  / Real Madrid vs Valencia/ 

 1. polčas 2. polčas ∑ ∑ 

Obranná 

zóna 

1´-15´3+2+2+4+ 

16´-30´ 3-4-2+2+2+ 

31´-45´ 3+2+2+4+2+ 

4+ 

3+2- 

5+ 

46´-60´2+2+2+2+5+2+2+ 

61´-75´ 4+2+2+2+4-2+3+ 

76´-90´ 5+2+3+2+5+2+ 

7+ 

6+1- 

6+ 

11+ 

9+3- 

11+ 

 

31+ 

3- 

∑  12+2-  19+1- 31+3-  

Precho. 

Zóna 

1´-15´3+6+2+2+6+ 

16´-30´ 4+4-2+5+5+5+2+ 

31´-45´ 4+2+4+3+2+ 

5+ 

6+1- 

5+ 

46´-60´2+2+2-3+3+3+2+ 

61´-75´ 4+2+2+3+5+ 

76´-90´ 5+3+2+5+6+2+2+ 

6+1- 

5+ 

7+ 

11+1- 

11+1- 

12+ 

 

23+ 

2- 

∑  16+1-  18+1- 34+2-  

Útočná 

zóna 

1´-15´2+5+ 

16´-30´ 4- 

31´-45´ 4-3+3- 

2+ 

1- 

2+2- 

46´-60´4+1+ 

61´-75´ 4-2+ 

76´-90´4+2+ 

2+ 

1+1- 

2+ 

4+ 

1+2- 

4+2- 

 

9+3- 

∑  4+3-  5+1- 9+4-  

∑  32+ 

6- 

 42+ 

3- 

74+ 

9- 

74+ 

9- 

 

Tabuľka č.16: zaznamenané výsledky sledovaného súboru  / Real Madrid vs Valencia / 

 Obranná zóna Prechodová zóna Útočná zóna ∑ 

 1.p. 2.p ∑ 1.p. 2.p ∑ 1.p. 2.p ∑  

1.         1+ 1+ 1+ 

2. 8+ 13+ 21+ 6+ 8+1- 14+1- 1+ 2+ 3+ 38+ 1- 

3. 2+1- 2+ 4+1- 2+ 5+ 7+ 1+1-  1+1- 12+2- 

4. 2+1- 1+1- 3+2- 3+1- 1+ 4+1- 2- 2+1- 2+3- 9+6- 

5.  3+ 3+ 3+ 3+ 6+ 1+  1+ 10+ 

6.     2+ 1+ 3+    3+ 

 12+2- 19+1- 31+3- 16+1- 18+1- 34+2- 3+3- 5+1- 8+4- 73+ 9- 

∑ 14 20 34 17 19 36 6 6 12 82 

 

Tab. č.17: typické herné situácie v zónach ihriska 

 OZ  PZ  ÚZ  

Bayern vs Basilej  45% /36/  44% /35/  11% /9/  

Barcelona vs Granada  36% /28/  55% /43/  9% /7/  

Marseille vs Bayern  48% /42/  42% /37/  10% /9/  

Barcelona vs AC Miláno  53% /44/  36% /30/  11% /9/  

AC Miláno vs Barcelona  49% /32/  40% /26/  11%/7/  

Zaragoza vs Barcelona  41% /25/  51% /31/  8% /5/  

Atletico Madrid vs Real 

Madrid  

40%/26/ 50% /33/ 10% /7/ 

Real Madrid vs Valencia  41% /34/ 44% /36/ 15%/12/ 

priemer  44,5%-/33/  45%-/34/  10,5%-/8/  

Medián 33 34 8 
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Legenda- OZ- obranná zóna, PZ- prípravná zóna, ÚZ- útočná zóna 

 

Interpretácia:  

Počet sledovaných typických herných situácii v obrannej /33/ a prípravnej zóne /34/ je 

približne rovnaký. Najmenšiu početnosť sme zaznamenali v útočnej zóne /8/. V obrannej 

zóne sme zaznamenali najnižšiu hodnotu v zápase Zaragoza proti Barcelone/25 typických 

herných situácii/, najvyššiu hodnotu v zápase Barcelony proti Milanu /44 typických 

herných situácii/, pričom stredná hodnota medián je 33.  V prípravnej zóne sme 

zaznamenali najnižšiu hodnotu v zápase Milano proti Barcelone /26 typických herných 

situácii/, najvyššiu hodnotu v zápase Barcelona proti Granade /43 typických herných 

situácii/, pričom stredná hodnota medián je 34. V útočnej zóne sme zaznamenali najnižšiu 

hodnotu v zápase Zaragoza proti Barcelone /5 typických herných situácii/, najvyššiu 

hodnotu v zápase Real Madrid proti Valencii /12 typických herných situácii/, pričom 

stredná hodnota medián je 8.   

 

Tab. č.18: Početnosť typických herných situácii     

 1  2  3  4  5  6  ∑ 

Bayern vs Basel  6  24  12  10  26  2  80 

Barcelona vs Granada  0  26  21  4  23  4  78 

Marseille vs Bayern  1  41  21  15  8  3  89 

Barcelona vs Miláno  0  31  23  9  15  5  83 

Miláno vs Barcelona  8  19  14  7  8  9  65 

Zaragoza vs Barcelona  6  17  15  7  15  1  61 

Atletico vs Real Madrid  1 31 16 6 11 2 67 

Real Madrid vs Valencia  1 39 14 15 10 3 82 

priemer  2,9 28,5  17  9  14,5  3,6  75,6 

medián  1 28,5 15,5 8 13 3 79 

Legenda- najväčšia početnosť /žltá farba/, druhá najväčšia početnosť- bordová farba  
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Interpretácia výsledkov: Najčastejšie používanou hernou činnosťou pri zakladaní útoku 

v sledovaných zápasoch bola kolmá prihrávka. Druhou najčastejšou hernou činnosťou 

v zakladaní útoku bola prihrávka do šírky ihriska. Treťou najčastejšou hernou činnosťou 

bola pomocná prihrávka. Pri zakladaní útoku sú tieto herné situácie najviac zastúpené a je 

potrebné sa týmto typickým herným situáciám venovať. Družstva sa po získaní lopty 

snažili zakladať útok využitím kolmej prihrávky. Čo možno vysvetliť snahou o prekonanie 

súperových hráčov a takto súper bráni menším počtom hráčov, následne sú výhodnejšie 

podmienky pre rýchly protiútok.         

 

5.ZÁVERY 

Cieľom práce bolo rozšíriť a prehĺbiť poznatky o útočnej fáze hry, zakladanie útoku. 

Predpokladali sme, že pri porovnaní riešenia herných situácii v rôznych zónach ihriska 

bude najviac sledovaných herných činnosti riešených v prípravnej zóne ihriska a 

najvyužívanejším spôsobom bude kolmá prihrávka.  

 

1. Predpoklad že najviac sledovaných herných situácii bude riešených v prípravnej zóne 
ihriska sa nám potvrdil len čiastočne. Analýzou údajov sme zistili, že počet sledovaných 

herných činnosti je v prípravnej a obrannej zóne v priemere všetkých sledovaných zápasov 

rovnaký (PZ- 44,5%, OZ- 45%, ÚZ-10,5% ).  

 

2. Naše tvrdenie, že najčastejšie využívaný spôsob riešenia prechodovej fázy hry bude 

prihrávka do hĺbky ihriska sa nám potvrdilo 

 

1. Prihrávky na krátku a   

    strednú vzdialenosť                        Ø-2,9  

2. Kolmá prihrávka             Ø-28,5  

3. Prihrávka do šírky ihriska   Ø- 17  

4. Individuálny prienik   Ø- 9  

5. Pomocná prihrávka   Ø- 14,5  

6. Kolmá prihrávka   

    s okamžitou spätnou prihrávkou  Ø- 3,6  

 

Na základe záverov kú ktorým sme v tejto práci došli sme naformulovali tieto závery pre 

prax.  
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- Stanovenie typických herných situácii v jednotlivých fázach hry /obrannej, útočnej 

a prechodovej fázy hry/ a jednotlivým častiam fáz hry, napr. útočná fáza- zakladanie útoku.  

-V tréningovom procese sa venovať v nácviku a zdokonaľovaní zakladania útoku herným 

situáciám, ktoré uvádzame v práci. Využitie teórie adekvátneho krytia pri stanovení 

vhodných herných cvičení na základe nami odporúčaných typických herných situácii.  

-Využívanie situačnej didaktiky v tréningovom procese v jednotlivých zónach ihriska. 

Zhotovenie algoritmov pomocou situačnej didaktiky. 
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INTRODUCTION 

    It is estimated that there are more than 300 million obese people worldwide. 

Urbanization and modernization, sedentary life, consumption of oily and junk food and 

other life style changes has contributed to overweight and obesity. The calculated global 

prevalence of overweight (including obesity) in children aged 5-17 years is estimated by 

the World Health Organization (WHO), International Obesity Task Force (IOTF) to be 

approximately 10%. Various studies in European and Mediterranean region have found 

that the incidence of childhood overweight/obesity has increased dramatically.5 

Currently, using the newly published WHO standards, 70% of children had normal weight, 

4.3% were underweight, 3.7% were wasted, 20.7% were stunted, and 16.2% were 

overweight. In 1995, almost half of the children in the disadvantaged parts of the world 

were underweight and/or moderately or severely stunted.13 

OBESITY     

Obesity is one of the most complex and poorly understood clinical syndromes affecting 

children and adults throughout the world.43 Obesity is not an immediate lethal disease 

itself, but it is a significant risk factor associated with a range of serious non-

communicable diseases and conditions like increased risk of coronary heart disease, 

hypertension, diabetes mellitus, gallstone etc.43 

  The obesity has been defined as a condition of abnormal or excessive fat 

accumulation in adipose tissue, to the extent that health may be impaired (WHO 

consultation on obesity 2000).23 

Measurements of overweight and obesity 
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The WHO classification to define degrees of overweight has been accepted 

internationally, and also by the National Institute of Health (NIH), 1998.
15

 NIH in its 

publication No.00-4084, in October 2000 has reiterated the validity of this classification.
28

 

Table 1:WHO-classification of overweight and obesity. 

 BMI (KG/M
2
) 

UNDERWEIGHT <   18.5 

NORMAL WEIGHT 18.5  -  24.9 

OVERWEIGHT 25      -  29.9 

OBESE > 30 

 

     BMI can be calculated simply using meters and kilograms or inches and pounds. 

For adults aged 20 years or older, BMI falls into four categories; underweight (BMI bellow 

18.5), normal (18.5-24.9), overweight (25.0-29.9), or obese (BMI over 30.0).
22

 These 

markers provide common benchmarks for assessment, but the risks of disease in all 

population can increase progressively from lower BMI levels.
28

   Healthcare professionals 

use BMI as a good way for measurement of obesity to help decide on the overweight or 

obesity and a waist measurement may also be taken as another way of measurement. In a 

man, a chance of developing health problems is higher if the waist circumference is more 

than 94 cm (37 inches), and still higher if it is more than 102 cm (40 inches). In a woman, 

a chance of developing health problems is higher than if the waist circumference is more 

than 80 cm (31.5 inches), and still higher if it is more than 88 cm (34.5 inches).
21

 Men who 

have waist circumferences greater than 102 cm (40 inches), and women who have waist 

circumferences greater than 90 cm (35 inches) are at higher risk of diabetes, dyslipidemia, 

hypertension, and cardiovascular disease because of excess abdominal fat.
21 -20

 

Consequences of overweight and obesity 

Above a BMI of 20 kg/m
2
, morbidity for a number of health conditions increases as BMI 

increases. Higher morbidity in association with overweight and obesity has been observed 

for hypertension,
10

 type 2 diabetes,
11

  coronary heart disease (CHD),
35

 stroke,
36

 gallbladder 

disease,
19

  osteoarthritis,
6
 sleep apnea and respiratory problems, and some types of cancer 
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(endometrial, breast, prostate, and colon). Obesity is also associated with complications of 

pregnancy, menstrual irregularities, hirsutism, stress incontinence, and psychological 

disorders (depression). The nature of obesity-related health risks is similar in all 

populations, although the specific level of risk associated with a given level of overweight 

or obesity may vary with race/ethnicity, and also with age, gender, and societal conditions. 

For example, the absolute risk of morbidity in chronic conditions such as CHD is highest 

in the aged population, while the relative risk of having CHD in obese versus non-obese 

individuals is highest in the middle adult years. A high prevalence of diabetes mellitus in 

association with obesity is observed consistently across races/ethnicities, while the relative 

prevalence of hypertension and CHD in obese versus non-obese populations varies 

between groups. 

Obesity Prevalence Worldwide 

The prevalence values for obesity in Europe as well as other countries with established 

market economies is estimated to average 15-20% of the population . In 1995, obesity in 

Europe was estimated to be 10-20% for men and 15-25% for women.
32

 More recently, 

European obesity has been estimated as high as 22% in children, and as high as 26% in 

men and 31% in women.
22 

A suggested method that is possibly a more accurate assessment is a waist to height ratio.
34

 

This method was used by Hsieh and colleagues to determine the metabolic risk of Japanese 

men and women. They discovered that nearly all of the “overweight” subjects had high 

metabolic risk value, and that 45.5% of men and 28.3% of women of “normal weight” 

status also had high metabolic risk values when using the waist-to height ratio method. 

Collectively, these findings indicate that obesity is not only a problem in the United States 

but is also a major health concern in Europe and other regions of the world.
34 

Prevalence of overweight and obesity in North Africa and Arab countries 

Unlike in Europe and North America, obesity in the Eastern Mediterranean Region is 

more prevalent in women, urban areas and those of higher socioeconomic status. In Jordan, 

for example the prevalence of obesity was 56% in urban areas compared with 44% in rural 

areas. Similar trends were found in Egypt, the Islamic Republic of Iran, Morocco, Oman, 

Tunisia and Turkey. Lebanon was an exception as obesity was more prevalent among rural 

than urban women. Interestingly, obesity was more prevalent among unemployed than 
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employed women. In Kuwait, the rate of obesity in unemployed women was 47% 

compared to 34% in employed women. In Saudi Arabia, the values were 79% and 53%, 

and in Tunisia 24% and 15% respectively
3
 

One of the main reasons for the high prevalence of overweight and obesity in the Arab 

region is the changing in the pattern of dietary habits, declined eating fruits and vegetables, 

as well as whole grains and legumes and increased intake of the  foods rich in fat, sugar 

and salt. Studies of the World Health Organization (Regional Office in Cairo) have found 

that 79% to 96% of adults in six Arab countries (Egypt, Jordan, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia 

and Syria) consume fruits and vegetables for less than 5 times a day. Besides many 

negative changes in dietary habits that have taken place in the region such as the increase 

in eating junk food, unhealthy and sugary drinks, especially in children and adolescents, 

skipping breakfast, eating foods rich in calories and fat between meals, especially in 

schools, seasonally adjusted, people who eat food outside the home eat more fatty high-

calorie foods. On the other hand, the big change that has occurred in the pattern of physical 

activity led to increased complexity of the problem. There is increased reliance on modern 

means of transportation, increasing the seating to watch television, and use the Internet, 

computer games, and the lack of movement. The idle lifestyle is dominant in the majority 

of Arab societies, and statistics show (World Health Organization - Regional Office in 

Cairo) that the lack of physical activity in adults ranging from about 33% to 86% in seven 

Arab countries (Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Saudi Arabia, Sudan and Syria). 

Current status of obesity in Libya 

The 2007 Libya report of Global school-based health survey (GSHS) surveyed hygiene, 

dietary behaviors and overweight, physical activity, tobacco use and protective health 

factors. The 2007 Libya GSHS was a school-based survey of students in grade 7, grade 8, 

and grade 9 (age 13-15). It was found out that 26% of students are overweight (23 % of 

boys and 29% of girls) and 8% of students are obese.
37

 

 

PHYSICAL ACTIVITY 

Low levels of physical activity are a significant factor in the dramatic increase in 

obesity prevalence in the European Region. Obesity occurs when energy intake (dietary 

intake) exceeds total energy expenditure, including the contribution of physical activity.
6
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Body weight normally increases with age, but habitual, lifetime physical activity can 

reduce weight gain. Participation in appropriate amounts of activity can support healthy 

weight maintenance or even weight loss. It is also extremely important for people who are 

already overweight or obese.
4
 

Definitions of terms related to physical activity 

Physical activity is defined as any bodily movement produced by skeletal muscles which 

results in energy expenditure26 significantly beyond resting level, particularly involving 

continuous actions of large muscles. It is a movement of the body such as participation in 

physical education (including all dimensions of the program), community events and 

leisure activities.15 

Health risks of physical inactivity 

Obesity is simply a result of an imbalance between energy intake and expenditure, and by 

far the most variable contributor of total energy expenditure is physical activity. Besides 

managing obesity physical activity has major beneficial effects on most chronic diseases . 

Recommended Daily Levels of Physical Activity for Children and Youth 

Physical activity guidelines specifically targeted for children and youth are a relatively 

recent developed. Since the early 1990s, recommendations for daily levels of physical 

activity for children and youth have been developed by a number of different governments, 

agencies and organizations.30-8-22 Some studies of consensus in recommendations 

include the following: 

Children and youth should accumulate at least 60 minutes of physical activity on a daily 

basis. 30-8-22  

Much of a child’s activity will be achieved through short bouts rather than continuous 

activity. 30-8-22 For optimal benefits, at least 5% of the accumulated minutes should be in 

bouts of 15 minutes or more.41 

Children and youth should engage in a variety of different types and intensities of physical 

activity.30-8-22-28 
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 Children should be encouraged to participate in a wide range of activities, including 

lifestyle activities, sports, aerobic activities, muscular strength and endurance activities, 

and flexibility activities. 

 Children and youth should be actively encouraged to reduce the amount of time spent in 

sedentary activities.39-40 

Extended periods of time spent on sedentary pursuits are associated with decreased 

physical activity levels and an increased risk of overweight and obesity. 8-22-28 

Children and youth should participate in activities that are age appropriate.22-28 

Current levels of physical activity in Europe 

An analysis of a survey of EU countries in 2002 33 showed that two thirds of the adult 

population did not reach recommended levels of physical activity. On average, only 31% 

of respondents reported sufficient physical activity. A survey of health behavior among 

young people aged 11, 13 and 15 years across Europe, in 2001–2002, has reported a 

participation in physical activity.41 It was found out that about a third (34%) of 

respondents reported enough physical activity to meet current guidelines: one hour or more 

of at least moderate intensity on five or more days a week. In most countries, boys were 

more active than girls and activity declined with age in both sexes. Activity varied widely 

between countries, however, ranging from 11% of girls and 25% of boys in France to 51% 

of girls and 61% of boys in Ireland among 11-year-olds. Similar variations existed among 

all age groups; for example, the proportion of active 15-year-old boys was 49% in the 

Czech Republic and 25% in Portugal.21 

Current levels of physical activity in Arab region 

    During the past decade, there has been increasing emphasis, especially in Saudi Arabia, 

Bahrain, Egypt, Kuwait, Lebanon and Tunisia, on determining the factors associated with 

obesity 
(1, 12, 16)

. Nevertheless, in-depth studies on this aspect are few, which mean that 

there is a great need for establishing a well-designed, community-based study in the 

Region. 

Changes in lifestyle and socioeconomic status in this Region have had a significant 

effect on physical activity. With the availability of cars, the increase in electrical home 

appliances and more involvement in office work, life has become more sedentary, and the 
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pattern of practicing exercise has diminished steeply in most countries. In Egypt, it was 

found that practicing exercise is the activity least done during leisure time in a working 

day. Only 2% of adults (20–70 years) were reported as practicing exercise in a working 

day, 8.5% practicing during the weekend and 2.5% during their annual leave.
2
 In Saudi 

Arabia, about 53.5% of Saudi men aged 19 years and older were totally physically 

inactive, and another 27.5% were irregularly active. Only 19% were active on a regular 

basis. Physical activity was lower among those who were married, working in the private 

sector, working two shifts, less educated or who had only one day off during the week. 

Time constraints seemed to be the major contributing factor to inactivity, while 

maintaining health and losing weight were the most important reasons for engaging in 

physical activity among Saudi men.
3 

 

DIETARY HABITS 

Finding the causes of the dramatic increase in obesity among children and adolescents is an 

important input in designing prevention policies. On the simplest level, weight gain is 

caused by more energy intake than energy expenditure over a long period of time. The 

problem of energy imbalance is not purely due to genetics, since the genes have not 

changed substantially during the past two decades. Researchers have tended to focus on 

environmental factors such as the availability of highly palatable and calorie dense fast 

food to promote high energy intake as well as the appeal of television, video games, and 

computers to discourage energy expenditure. The energy-dense foods contain little water 

and there are rich in fat. Packaged snacks and sweets are energy-rich food, while low 

energy is the milk beverages and yogurt, soup, fruit and vegetables.10  

Summarize the food consumption habits in Libya as follows: 

Libyan is totally dependent on imports of cereals. 

Three food groups; cereals, vegetable oil and sweeteners provide almost three quarters 

of the energy supply. 

 The share of lipids is adequate in comparison to recommendations (energy from lipids 

not exceeding 30%)  (WHO, 2003).  Between 1965/67 and 2000/02, the share of protein 
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remained stable, whereas there was an increase in the share of dietary energy supply from 

lipids and a decrease in that from carbohydrates (FAO, FAOSTAT Database).43 

It is probable that the high consumption of foods rich in fats and calories and the 

sedentary lifestyle among most communities in this region played an important role in the 

rise of obesity. This is particularly caused by the great shift from traditional foods to more 

westernized foods, which are characterized by high fat, high cholesterol, high sodium and 

low fiber. 

Sugar consumption has also risen considerably to reach an average level of 30–40 

kg/per capita/annum. Similarly, fat consumption has increased in several countries and it 

contributes 20–25% of the daily energy supply. Most of the people now live in large cities 

which are gradually adopting the eating habits and lifestyles of the wealthier classes 

elsewhere.14   

 

OBJECTIVE AND METHODOLOGY 

Resulting from the literature overview there is s lack of information about prevalence 

and causes of overweight and obesity in children at onset of puberty in Libya. The puberty 

may be a problematic period in term of onset and development of obesity. The leading idea 

of our research is based on little information from the literature as well as on our own 

experiences and knowledge of the climatic, social conditions and cultural habits in 

different regions of Libya. Those factors may influence nutrition and level of physical 

activity.  

It can be hypothesized that there are significant differences between different regions of 

Libya in 13-15 aged children in 

a) Incidence of overweight and obesity (with higher value in capital city) 

b) Dietary habits (with the greatest deviations from the parameters of healthy nutrition 

in capital) 

c) Physical activity (with the lowest level in capital) 

Subjects: 
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Thousand 13-15 aged children (1000 children of both regions) from Libyan grammar 

schools will be enrolled in the study. 

Regions:  

Two selected regions differ in social and geographic conditions (size and type of 

settlement – urban, rural), climatic specifications (high altitude continental, hot 

Mediterranean). 

1.Tripoli region. Tripoli is the capital of Libya, (Urban Region) the largest city with 

1 063 571 citizens and high residential density. 

2. Sidi as Sa’eh, (rural region) - distance from Tripoli to Sidi as Sa’eh is 47.6 km. 

Methods: 

The questionnaire will be used to collect information concerning the dietary habits and 

level and types of physical activity of subjects. 

The questionnaire is divided to three parts: 

A) Personal information: Name, School name, sex, date of birth, body weight in kg, 

height in cm, to calculate Body Mass Index (BMI). 

B) Dietary habits: The questions relate to the composition of food - kind of meat, fat, 

the amount of vegetable, fruits and cereals, kind of drinks and consummation of fast food 

meals, dietary regime 

C) Physical activity: The questions relate to the time spent in organized and 

unorganized sports activity, the kind of sport, the time spent in the household work, kind of 

transportation and time spent by walking and by the sedentary activities. 

RESULTS AND DISCUSION 

Prevalence of overweight and obesity: 

- Prevalence of overweight and obesity in the rural region is 36 of 506 children (7.12%), 

including 5 children there are obese (0.98%) and in the urban region 67 of 504 children 

(13.29 %) including 11 obese children (2.18%), which means that prevalence of 

overweight and obesity in urban region is in doubling of the rural region. This is in 

agreement with first hypotheses of the research. 
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 The values are lower in comparison with other countries of Arabic region. In Bahrain, 

were is one of highest prevalence levels of child overweight and obesity, according to  

survey published in 2002 - 30% of boys and 42% of girls in the age range of 12 – 17 were 

overweight, including over 15% obesity in both sexes.
 

Level of Physical Activity 

Level of physical activity (expressed in minutes  spent in physical activity) is in the 

urban area 317.94 minutes per week (45.42 minutes daily), compared with 288.923 

minutes per week (41.27 minutes daily) of the rural area. The level of physical activity in 

boys is 494.167 min per week (70.59 minutes daily), and in the rural area 431.24 minutes 

per week (61.60 minutes daily), in girls of the urban area 124.104 min per week (17.73 

minutes daily), and in the rural area 154.269 min per week (22.03 minutes daily). 

The time spend in sedentary activity: TV viewing 542 min/week (77.43 min/daily) in 

urban region and 494 min/week (70.57 min/daily) in the rural region, and computer and 

internet use in the urban region 419.4 min/week (59.91 min/daily) and 219.2 min/week 

(31.31 min/daily) in the rural region. This dramatic lifestyle transformation is thought to 

have contributed immensely to the epidemic of overweight and obesity among Arab 

children and adolescents that has been recently observed.  

 

Figure 1: Relation between BMI and time spent weekly by physical activity  

Dietary habits:  

Food Frequency: 

1. I have found out the negative relationship between BMI and  frequency of consuming 

milk, meat, vegetable, cereals, and bread. 

17

17,5

18

18,5

19

19,5

20

20,5

21

21,5

Zero level< 210 min210 – 420 
min 

> 420 min

Urban

Rural



129 
 

2. I have found  a low intake of vegetable in 21.38 % of the subjects and this is not in 

accordance  with dietary guidelines for Arab countries. It was also found out  a low intake 

of fruit – in 58.71 % of children. In comparison with other Arab  countries are the results in 

Libyan children better. In  Egypt, Jordan, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Syria, it was 

found that the low intake of fresh fruit and vegetables (below 5 servings/day) ranged from 

79% in Egypt to 95.7% in Syria.  

3. According to Dietary guidelines for Arab countries the school children and adolescents 

should consume 3 cups of low fat milk or dairy products daily. From our subjects consume 

full fat milk daily (one time a day) 24.36 % and few times a day 11.09 %. 

In comparison with Slovak children (Szarazova, M. et al) - dietary habits and 

preference of the basic food groups in Slovakia also tend to deviate from the 

recommendations. It was found out  a lower frequency of cereals and meat, but also a 

lower consumption of milk and nutritionally important milk products and vegetables 4. In 

this study was found  that value of BMI increase with increasing  frequency of eating fish 

(fried fish) and fast food during the day.
18 

 

Table 3: BMI and frequency of eating the fish  

 Few times a day Daily Few times weekly Never or rarely 

Average BMI 21.109 20.274 19.748 19.677 

N 36 19 308 647 

 

 

Figure 2: Relation between BMI and consuming fish 
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5. The value of BMI increases with increasing  frequency of drinking Cola.
 

Table 4: BMI and frequency of Colas intake  

 Few times a day Daily Few times weekly Never or rarely 

BMI 19.583 19.612 19.875 19.957 

N 165 276 418 141 

 

. 

 

Figure 3: Relation between BMI and frequency of Colas intake  

 

Dietary regimen: 

I have found out that value of BMI increases with decreasing number of meals, 

breakfast at school, snack and dinner. Acording the results 35.64% of children having no 

or rarely breakfast at home and 40.69% of children having no or rarely breakfast at school, 

39.50% of children having no or rarely snack, and 91.48% of children having lunch daily. 

Research studies have indicated that breakfast-skipping is highly prevalent in different 

parts of the world, as well as in many Arab countries.  

The situation in Libya is similar to Slovakia 
38

 . In the study of Szarazova the nuber of 

children having a breakfast of both sexes is low. In addition the children prefer using 

school cafeteria for buying chips, sweets and soft drinks.  
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Irregular mode frequency of eating during the day, improper distribution of energy 

intake, low  physical inactivity and high intake of unhealthy foodstuffs are the basis for 

development of obesity in childhood and also  for the health problems associated with 

obesity in the future. 
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Abstract 

Main aim of this thesis was to prove the impact of physical activity and supplementation 

with antioxidants to reduce oxidative stress and the influence of selected factors of fertility 

disorders. For research as physical activity we chose exercise by the of method L. 

Mojžisová, as the supportive treatment of functional disorders of fertility, we selected 

antioxidants CARNI-QNOL
®
. Presented thesis deals with the influence of functional 

infertility. 

Key words:  physical activity, fertility disorders, oxidative stress, antioxidants, exersice by 

the method of Ludmila Mojžišová. 

 

1 INPUT TO THE ISSUE 

  There are many factors contributing on fertility disorders. Stress, fatigue, but even 

depressions are one of those not neglectable, but to the most significant ones belongs 

oxidative stress and reduced antioxidative capacity of the organism. (Littaru, Tiano In: 

Gvozdjáková, 2008)  

 Strusková and Novotná (2007), Marek (2000) listed the factors that contribute to 

the functional fertility disorders incorrect position of pelvis, muscle imbalance, congested 

pelvic floor muscles. Reflex withdrawal of the pelvic floor muscles also causes a reduction 

of metabolism in a pelvic area, gynecological problems like irregular menstrual cycle, 

painful menses up to its absence, reporting anovulatory curve when measuring basal 

temperature, inability to become pregnant, or pregnancy outcome occurs.  

  According to literary sources ( Strusková, Novotná, 2007., Marek, 2000, Hnízdil et 

al, 1996), was demonstrated the positive impact of exercise by the method of L. Mojžišová 

of functional infertility in women. On the basis of arguments of Strusková (2007), 

Kačinetzová (2010), who claim that with exercise by the method of L.Mojžišová we can  
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influence: vertebrally difficulties on the structural changes, coccyx pain, external genitalia, 

pain during sexual intercourse, anorgasmia, irregular and painful menses, tubal blockage, 

inverted position of the uterus, uterine hypoplasia, recurrent miscarriages, the efforts of 

conception, finding improvement in sperm count, incontinence, we decided to incorporate 

this exercising method to our research. 

 One of the other possible causes of fertility disorders is oxidative stress. Since there 

is evidence that physical activity in addition to the positive effect of functional disorders of 

the muscular apparatus can also lead to a reduction in oxidative stress, we use physical 

activity to reduce it. 

 The same effect of reducing the level of oxidative stress has also antioxidants 

supplementation. Additional antioxidant treatment neutralizes the increased amount of 

oxygen free radicals, improves fertility and increases bioenergy of the body, in men also 

increases the motility and count of spermatozoa (Lanzafeme, La Vigneto et al., 2009). 

  Coenzyme Q10 or carnitine has been used separately so far. To the optimal 

methodologies to increase fertility or to eliminate infertility belongs additional antioxidant 

and bioenergetic therapy in men and women together (Gvozdjáková et.al.2001).  

 Pilot studies of antioxidant and bioenergetic treatment of male and female infertility 

provide additional space for additional studies that shows the current options for improving 

human fertility combination of substances with antioxidative properties (Makker, Agarwal, 

Sharma, 2009; Gvozdjáková, 2008, Ruder et al. , 2008)  

1.1 FERTILITY DISORDERS 

 Infertility (sterility) is a condition where a woman with regular sexual intercourse at 

least 2x a week does not become pregnant up to one year.  Infertility is a condition where a 

woman gets pregnant but the pregnancy outcome occurs. Regarding to the cause of its arise 

it is divided into:    

1. Organic infertility -ovarian, tuboperitoneal, uterinar factor, endometriosis, hormonal 

influences. 

2. Functional infertility -psychogenic cause of the nature or terms of functional disorders of 

the musculoskeletal system. While there is  functional reason it is necessary to indicate 

rehabilitation properly. It is required to test also a partner forfertility abilities. Sterility of 
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any cause is always a source of stress, which is again reflected in the musculoskeletal 

system and the situation could further secondary deteriorate. (Kolář et al, 2009) 

 The cause of infertility in women can be a disability in the fallopian tube (tubular 

factor) in the ovary (ovarian factor) in the uterus (uterinal factor) in the cervix (cervical 

factor) and the vagina (vaginal factor). Further problems may arise due to infertility and 

endocrine, psychogenic and immunological disorders.(Kolářová In: Kačinetzová, 2010) 

 Infertility can have an organic basis, and after exclusion of organic causes are 

talking about functional sterility. (Kolářová In: Kačinetzová, 2010) 

 Volejnikova (2001) was dealing with the question of functional sterility and its 

causes, and showed in her study on the relation between the functional sterility and 

functional disorders of the musculoskeletal system. As a therapeutic treatment she used the 

method by L. Mojžíšová and confirmed her assumption.  

Long-term effect of renal or overloading of the musculoskeletal system, causes 

morphological changes. On the other side, even the morphological defect caused by a 

central answer causes many functional changes. More functional changes are clinically 

definable and modifiable by treatment. This knowledge has great importance for improving 

the function of the musculoskeletal system and the possibility of compensation of disorders 

of the musculoskeletal system. (Binovský, 2009) 

Three main levels of functional disorders of the musculoskeletal system: 

 disorders of the central nervous regulation (abnormal movement patterns) 

 disturbances in muscle function (exogenous and endogenous influences force  muscle 

system to adapt, what causes  muscle imbalance) 

 disturbances in the function of the joints (articular hypermobility, limitation of joint 

mobility, functional blockade of the joint). 

 Effect of the mechanism of the method by Ludmila Mojžišová is considered to 

affect the nervous reflex muscular system. Sympathetic and parasympathetic fibers to 

transmit their oviduct muscle. Vagotony and sympathikotony can disrupt the normal 

function of the tube and transport ovum. ( Uher  In: Kačinetzová, 2010) 

Also Hnízdil et.al. (1996) states that painful irritation can cause the reflex response 

not only in the segment but also in segments very distant from the point of failure. 
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Functional disorders of the musculoskeletal system, are therefore accompained in various 

degrees by a reflex muscle spasms, hyperalgic skin zones, painful points and vegetative 

changes. 

The method of L. Mojžišová, sees the human body completely, and a shift in 

sternocostal joints, functional articular blockades in the intervertebral joints, but just by 

moving a muscle imbalance in the pelvic area is attributed to the reflex response of all 

organ systems. Sometimes seemingly not logical connection between the place of the 

primary functional musculoskeletal disorders and reflex changes, such in organs placed in 

a small pelvic area in women, we can explain by vegetative relationships, disturbance of 

innervation or vascular supply and overall changes in static and dynamic conditions. These 

changes then, after the mobilization and subsequent targeting physical activities are 

disappearing most rapidly, what is a clear sign of their mutual relations. (Hnízdil et al., 

1996)  

Based on empirical findings, selected factors of fertility disorders have according to 

Hnízdil et.al. (1996) subjective and objective symptoms: 

Subjective symptoms 

 painful menstruation 

  painful intercourse 

  back pain and headaches. 

 

Objective symptoms: 

incorrect posture (sagging abdominal, buttock and pectoral muscles) 

 scoliotic spine hold, lumbar spine sinistrorotation 

 shift in the sacroiliac articulation between (functional unit) 

 relative shortening of one leg (functional) 

 intergluteal asymmetrical groove, late reactionof gluteal muscle while contractions 

(especially on the right side) 

 much diminished third caudal gluteal muscles (especially on the right side) 

 inability of contraction on gluteal muscle and pelvic floor muscles 
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 reflex changes due to spasms concatenated,  showed on sensitivity up to palpation 

soreness: 

- thigh adductors, more to the right leg 

-  coccyx and sacroiliac joint 

-  paravertebral muscles 

-  abdomen between the navel and groin on the right side 

- abdomen between the navel and the spina iliaca anterior superior to the left  

-  inability of free muscle response in pelvic structures. 

From these set symptoms may be present all of them or only some of them (epigastric 

pain), depending on the threshold of sensitivity of individual women. 

.  

1.2  FREE RADICALS, OXIDATIVE STRESS AND ANTIOXIDANTS 

 Ďuračková (In: Gvozdjáková et.al. 2008) highlights the important role of free 

radicals and reactive metabolities, which can rapidly react with biologically important 

molecules such as lipids, proteins and nucleic acids, causing its primary destruction. 

During these reactions can be formed products such as aldehydes, which cause secondary 

destruction of cells and organs. The effect of free radicals in organisms, either positive or 

negative is directly dependent on the presence of oxygen. Free radicals and reactive 

metabolites may be formed in exogenous and endogenous environment. On one hand they 

can be very toxic, but on the other hand,  they play an essential role in the functioning of 

many biological phenomens. 

 Free radicals are atoms, molecules and their parts with one or more unpaired 

electrons, capable of independent existence for a short time. They are either electroneutral, 

or have an anionic or cationic charge, which makes them highly reactive. The simpliest 

form of radicals is hydrogen atom, consisting of only one unpaired electron. We 

distinguish therefore free radicals derived from oxygen, hydrogen or various organic 

compounds. They are also called oxidants because they are able to pair their unpaired 

electron with electoron of other oxidized compounds. Reactive oxygen metabolites are 

formed by free radicals and can be in many cases much more reactive and toxic than the 

parent molecule.  (Ďuračková In: Gvozdjáková et.al. 2008) 
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 Free radicals and also highly reactive molecules that can occur during intensive 

physical loads with high oxygen consumption, during the passage of electrons through 

terminal oxidation chain. Free radicals can cause a damage of cells and tissues. They form 

also in the blood and tissues by activated phagocytes. While tissue reperfusion and after 

exercise can also rise to their creation. Some forms of exercise can cause damage to muscle 

fibers and in the reparation of the phagocytes that infiltrate damaged tissue, releasing free 

radicals. Defense against the harmful effects of oxidative stress are a number of 

antioxidants and enzymes that are found in the body, as well as several nutrients with 

antioxidative effect (Vit. E, C, beta-carotene, coenzyme Q10) involved in the process of 

removing free radicals.  

 Ďuračková (In: Gvozdjáková et.al. 2008)states that from biological point,  oxidants 

are compounds with a low concentration which prevents oxidative destruction of 

molecules by oxidants-  free radicals and reactive metabolites, as reaction products 

between oxidants and antioxidants are not toxic and are not branching radical reactions. 

Ďuračková (In: Gvozdjáková et.al. 2008) states that if the defense systems against the 

toxicity of free radicals in the body fails, free radicals become uncontrolled, and cause the 

destruction of molecules, cells, then organs, potentially leading to the death of the 

organism . 

 Numerous studies have shown that oxidative stress plays a role in  pathophysiology 

of infertility. Even Agarwal, Gupta, Sharma (2005) confirmed the allegations about the 

role of oxidative stress on formation of endometriosis, peritoneal factor of infertility, 

functional infertility (unexplained) or a premature birth. They claim that in a healthy 

human organism reactive oxygen species and antioxidants have to remain in balance. If the 

balance is disturbed and there is an excess of reactive oxygen species, its result is oxidative 

stress. Oxidative stress influences the entire reproductive life expectancy of women and 

even the transition period. Oxidative stress results from an imbalance between prooxidants 

(a type of free radicals) and the body's ability to neutralize them (antioxidants). Reactive 

oxygwen species have two roles, they are a key signal for molecules in physiological 

processes, but also plays a role in pathologic processes involving the female genital organs. 

Reactive oxygen species affect several physiological processes in the maturation and 

fertilization of eggs,  embryonal development and pregnancy. Oxidative stress modulates 

the age-related decline in fertility. It plays a role during pregnancy, during delivery and 

launch of a factor of preterm delivery. Ovulation-induced oxidative damage to DNA base 
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damage and epithelial ovarian cancer can be affected by supplementation with 

antioxidants.  

From our view, the most accurate reflects the influence of oxidative stress on fertility 

scheme, by Ruder et al (2008)  

 

What is the relationship between oxidative stress and physical activity describes 

Lipková et al. (2009), who writes about the positive effects of regular physical activity and 

its effect on antioxidant defense.  She led the study, where she was dealing with the 

prerequisite to improve function of the antioxidant defense system in the adaptive changes 

in training load, and showed that two-month aerobic training led to a stimulation of 

endogenous production of coenzyme Q10 in the blood. 

From the overview of existing research and knowledge we can state a positive 

impact of targeted exercises to functional disorders of the musculoskeletal system present 
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in the functional disorders of fertility as well as positive effects of antioxidants on 

oxidative stress and free radicals. These results were the basis for our work. 

2 AIM, HYPOTHESIS AND TASKS  

2.1 AIM  

 The aim of this research is to extend knowledge of the impact of physical activity 

(the PA) and antioxidants supplementation on selected factors of fertility disorders. 

 2.2 HYPOTHESIS 

While formulating hypotheses, we rely on empirical findings and results of research 

studies. Based on the analysis of the facts from verified literature and our own practical 

experience, we have constructed the following hypotheses: 

H1.  We assume varying effects of physical activity, supplementation with antioxidants 

and combinations of both factors on the reduction of oxidative stress and increase 

antioxidant capacity in patients with functional impairment of fertility. 

H2. We assume that in the experimental groups of exercising ones exercising set of 

exercises by  Ludmila Mojžišová there will be a significant influence in progress in 

functional disorders of the muscular apparatus 

2.3 TASKS  

To achieve our aim and verify our hypotheses we have set ourselves the following tasks: 

 Identify baseline functional state of muscle groups that affect the position of the pelvis. 

 Identify the impact of exercise sets on monitored muscle groups at 3 and 6 months.  

 Identify baseline in parameters of oxidative stress and antioxidant levels. 

  Identify the impact of antioxidants supplementation after 3 and 6 months on oxidative  

    stress and antioxidant levels. 

 Process the data using mathematical - statistical methods. 
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3 METODOLOGY OF WORK 

3.1 IDENTIFICATION OF RESEARCH SITUATION 

Main method of our research is experimental research and educational experiment 

with more groups. Our research is monitoring the situation of the three choices that are 

observed in a set of relatively homogeneous states. The experiment is characterized by the 

fact that all three selections have differentiated suggestions: 

V1 - P1 - the initiative is a targeted exercise program for correction of functional disorders 

of the musculoskeletal system. 

V2-P2 - an initiative of supplementation with antioxidants (CARNI-QNol
®
) to reduce 

oxidative stress 

V3-P3-intervention program with an exercise program and application supplements. 

In all three states will change probands track at time t0 - t1 - t2 and time periods are 

three months. Based on the applied stimuli P1 - P2 - P3 we will examine impact of the 

changes in the probands. 

To the study we will include three groups of women: 

 

-  PA: physical activity (20 women)- set exercises by the method of Ludmila Mojžišová, 

- AOX: antioxidants (20 women) ... coenzyme Q10, vitamin E, alpha-lipoic acid 

-  PA + AOX: a combination of both ( 20 women). 

 

3.2 METHODOLOGY OF SELECTION AND CHARACTERISTICS OF THE 

GROUP 

 

   1.  Examination group will consist of women aged 32 years up to38. 

   2. Partners normosperm. 

   3. Tubal patency (required examination by a gynecologist) 

Women were randomly divided into groups named: 
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  1.  PA, physical activity (exercise by the method of L. Mojžišová) 

  2. AOX, antioxidant supplementation CARNI-Qnol
® 

  3. PA-AOX + physical activity + antioxidant supplementation CARNI-Qnol
® 

 

3.3 ORGANIZATION AND REALIZATION OF RESEARCH  

Experimental research of  experimental group AOX began in November 2010 and 

ended in May 2011. Probands in AOX+PA experimental group began in September 

2011and ended in February 2012. Experimental group PA began in March 2012 and is 

ongoing. 

The actual research was preceded by preparatory research phase, the results were 

used in the first phase of implementation of the experimental tasks. 

To realize the main experiment, a period of time to monitor all three experimental 

groups we chose six months. All three experimental groups underwent measurements of 

muscle function test according to Janda and laboratory tests for monitoring oxidative 

stress, alpha and gamma tocopherol, beta carotene and coenzyme Q10 by HPLC from 

blood samples at the beginning, after 3 and 6 months.   

In the period between measurements we operate and inflence  monitored groups by 

experimental initiative. 

PA experimental group is exercising training sets by Ľ. Mojžišová, which are held 

by 60-minute block of exercise 2 times a week, a fitness center in the area of Pasienky. 

AOX experimental group is being supplemented with antioxidants CARNI Qnol
®
, 

only. 

AOX+PA experimental group, as well as group PA exercises training sets by Ľ. 

Mojžišová but is supplemented with antioxidants  CARNI Qnol
®
-1 daily for 6 months as 

well. 

 After 3 months control measurements will be dome. In this measurement, we find 
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and compare the status changes and differences in steps of action of two different stimuli. 

All measurements take place in all three groups under standard conditions. 

 

3.4  DESCRIPTION OF THE EXPERIMENTAL FACTOR 

 Antioxidants CARNI-QNol
®
 - contain reduced coenzyme Q10 (ubiquinol), 100% 

natural Vitamin Q, a dietary supplement, direct energy source, the most effective 

antioxidant in a series of coenzyme Q10, reduces stress and chronic fatigue have a 

beneficial impact on physical and mental performance, immune system, serves to support 

the treatment of neurological and cardiovascular diseases, dyslipoproteinemia, skeletal 

muscle, and infertility. 

Ingredients in 1 capsule: Active ingredients: 30 mg ubiquinol, 250 mg L-carnitine (as L-

carnitine fumarate 440 mg), 50.34 mg vitamin E, 12 mg vitamin C.  

Dosage: 2x1 capsule daily the first 3 months, 1x1 capsule daily 4-6 months. 

Manufacturer: Tishcon Corp., 30 New York Avenue, Westbury NY 11590 USA (provided 

free of charge for the project) 

 Characteristics of the exercise by the method of Ľ. Mojžišová: exercise was set to 

land at Charles University in Prague. The original exercises were prepared for active 

athletes with overstretched and tired muscles, and later by accident a beneficial effect on 

functional sterility was discovered. This method is the most physiological way of treatment 

of infertile women based on reflective affected nerve-muscle apparatus of the pelvic floor. 

Rehabilitation means an effect on lumbar spine, sacrum, coccyx, pelvis and muscles, and 

their relative positions. In this way, then through the autonomic nervous system acts on the 

female genital organs, both by improving their vascular supply, and improving the quality 

of muscle and connective tissue. (Hnízdil, 1996). Part of the method of Ľ. Mojžišová are 

the mobilization techniques,  that we have not used in our research, regarding to its aim 

and we examined only the action of specific exercises on the functional disorders of the 

musculoskeletal system such as physical activity, and we used the properties of the set of 

exercise. The exercises are aimed at strengthening the abdominal muscles, gluteal muscles, 

which together with the pelvic floor muscles ensure the correct position of the pelvis. 

Strengthening and exercising is performed postisometric and breathing is facilitated. 

Emphasis is also placed on relaxing each part of the exercise, because just the release of 
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the pelvic floor is the aim and purpose of the exercise. Other exercises are again mobilizing 

and extensor effect by locating their influence. 

 Experimental group PA (20 women)- women included in this group underwent 

regular active exercise sets of exercises according to method of L.Mojžišová, these women 

practiced every day in the same conditions at home alone (the frequency and accuracy is 

guaranteed by design exercise motivator). In addition, regularly 2 times a week 

participated in a group practice under the guidance of an experienced physiotherapist to 

correct any errors in their exercising. Each proband attended the first individual 

consultations at which we made her initial examination of functional disorders of the 

musculoskeletal system + functional muscle test.  She had explained the emergence of 

spasms, blockades and other functional disorders of the musculoskeletal system. She was 

informed about the importance of cooperation and the importance of daily active exercises. 

They will learn the exercises to strengthen and release the gluteal muscles and m. Levator 

in which anti-gravity technology and isometric relaxation exercise with the help of a 

partner is used. 

At the first appointment of trainings the probands learn first trio of exercises focused to 

release the sacroiliac articulation, the second trio of exercises focused to release lumbar 

spine and strengthening isometric exercise. After 6 weeks we change the order of exercises 

and exercises of the last trio of exercise set as the first. 

AOX group (20 women) -in this group probandts were suplemented with 

antioxidants (CARNI-Qnol
®
). Probandts  attended individual consultations in which we 

made her  an initial examination of functional disorders of the musculoskeletal system + 

functional muscle test. 

PA+AOX group (20 women) - this group of probands supplemented with the same 

supplements as the AOX group under the same conditions and at the same time actively 

practiced set of exercises by the method of  L. Mojžišová exactly how PA group did. Each 

proband attended the first individual consultations at which we made her initial 

examination of functional disorders of the musculoskeletal system + functional muscle test. 

She had explained the emergence of spasms, blockades and other functional disorders of 

the musculoskeletal system. She was informed about the importance of cooperation and the 

importance of daily active exercises. They will learn the exercises to strengthen and release 
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the gluteal muscles and m. Levator in which anti-gravity technology and isometric 

relaxation exercise with the help of a partner is used. 

 At the first appointment of training the probands learn first trio of exercises focused 

to release the sacroiliac articulation, the second trio of exercises focused to release lumbar 

spine and strengthening isometric exercise. After 6 weeks we change the order of exercises 

and exercises of the last trio of exercise set as the first. 

 

 3.5 METHODS FOR OBTAINING DATA 

Examination of functional muscle test is consisted of: 

- Initial examination usually of shortened muscles of the lumbar spine muscles in the os 

sacrum, the dorsal and pelvic floor: m.piriformis (m.gemellus superior m.obturatorius 

internus, inferior m.gemellus, m.obturatorius externus, m.quadratus femoris) , m.quadratus 

lumborum, hip flexors (m.iliopsoas, m.rectus femoris, m.tenzor fasciae latae, tight thigh 

adductors) m.erector spinae. 

- Initial examination usually of weakened muscles in lumbar spine muscles in the os 

sacrum, the dorsal and pelvic floor: m.rectus abdominis, m.obliquus internus, externus 

abdominis, leg extensors. 

- Check-up: after 3 months and 6 months 

In all 3 groups of women will be made following laboratory tests: 

- Initial examination: blood sampling for determination of oxidative stress 

(malondialdehyde - a parameter of lipid peroxidation), coenzyme Q10, gamma tocopherol, 

 alpha-tocopherol, beta-carotene - HPLC. 

- Check-up: after 3 months and 6 months.  

 

 3.6 METHODS FOR PROCESSING AND ASSESMENT OF OBTAINED DATA  

For the processing and evaluation of empirical data, we use the methods of 

quantitative and qualitative evaluation. In accordance with the formulation of tasks and 

hypotheses, analyze the data obtained by  mathematic- statistical methods and 

subsequently detailed relational, logical and factual analysis. 
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Methods for quantitative evaluation: the basic characteristics of the mathematical and 

statistical processing: average, standard deviation, minimum and maximum measured 

values, the variation ranges of values 

Qualitative evaluation methods: method of logical analysis and synthesis method 

comparison (comparison), the process of generalization (generalization), causal logic 

method (drawing conclusions), induction-deduction 

After normality distribution of the experimental groups statistically significant 

differences will be in mean values of monitored variables between testing detected by 

paired t-test.  

  

4 RESULTS OF THE RESEARCH 

 – according to the fact, we don´t have all the measurements done and completed 

yet, the results of the research are not listed.. 

 

5 SUMMARY 

 We assume that the results will help to verify and refine the impact of physical 

activity and supplementation by antioxidants CARNI-Qnol
®
 to reduce musculoskeletal 

functional disorders and oxidative stress in probands with functional infertility.  
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KOINCIDENČNÉ REAKČNÉ SCHOPNOSTI  

VO FUNKČNEJ DIAGNOSTIKE ŠPORTOVCOV 

Dušana Čierna 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra atletiky 

 

Abstrakt: 

V práci porovnávame výkony zaznamenané starou a novou verziou zariadenia Fitro 

coincidence timing check. V starom zariadení je podnet podávaný pomocou ôsmich LED 

diód, v novom pomocou LED svietidla (obsahuje 4 LED diódy). Medzi výkonmi 

zaznamenanými oboma verziami zariadenia sme nezistili žiadne signifikantné rozdiely. Na 

diagnostiku koincidenčných reakčných schopností môžeme použiť starú i novú verziu 

zariadenia.  

 

Kľúčové slová: reakčná schopnosť, časovanie, timing, spoľahlivosť 

 

1 VSTUP DO PROBLEMATIKY 

Reakčné schopnosti (RS) hrajú významnú úlohu takmer vo všetkých športoch, ale 

aj v bežnom živote. Rýchlosť a kvalita reakcie je v mnohých športových špecializáciách 

jedným z predpokladov športového výkonu. V niektorých športových disciplínach nie sú 

RS len predpokladom vysokého športového majstrovstva, ale sú aj jedným z limitujúcich 

faktorov športovej výkonnosti. RS sa v športových vedách rozdeľujú podľa typu odpovedí 

na podnet na jednoduché RS a zložité RS (výberová – disjunktívna RS). Presné 

načasovanie útočnej alebo obrannej akcie si ale od športovcov vyžaduje aby vedeli na 

základe pozorovania presne odhadnúť nasledujúcu činnosť súpera, ktorý pracuje v určitých 

časových intervaloch (sleduje časovo priestorové zmeny) a následne načasovať svoju 

pohybovú činnosť v súlade a naraz s jeho konaním (naraz s týmito zmenami). Takáto 

schopnosť si vyžaduje okrem výberovej reakcie aj veľmi dobrú anticipáciu, čiže následnú 

reakciu a súladné - zhodné načasovanie – koincidenciu (timing). Ak zhrnieme definície 

pojmu koincidencia v rôznych vedných odboroch, tak vo všeobecnosti koincidencia 

predstavuje: súladnosť, zhodu, splývanie, stretnutie alebo výskyt dvoch udalostí súčasne 
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(Ivanová-Šalingová, Maníková, 1990). V športe môžeme koincidenčnú RS definovať ako 

schopnosť odhadnúť a načasovať kinematickú zhodu dvoch udalostí, na základe predtým 

sledovaných časovo-priestorových zmien. Je preukázané, že anticipáciu a timing  je možné 

naučiť sa, ale rovnako rýchlo sa aj zabúda. Anticipácia nie je koincidencia. Keď hráč 

anticipuje, predvída budúcu činnosť protihráča. Hráč číta súpera, predvída kam prihrá 

loptu. Ak brankár dobre anticipuje, zvýši svoju šancu správne riešiť vzniknutú situáciu 

50:50. Ide teda o kognitívny proces. Keď už ale hráč vie, kam súper prihrá, tak už 

nastupuje len koincidencia, ktorá rieši vzniknutý podnet – situáciu. 

Woodworth a Schlossberg (1959) poukazujú na problém reakčných schopností a to 

ten, že rýchlosť reakcie podlieha širokému spektru akútnych alebo dlhotrvajúcich vplyvov. 

Teichner (1954) vo svojom výskume „Recent studies of simple reaction time“ rozdeľuje 

faktory ovplyvňujúce reakčný čas do štyroch veľkých oblastí. 1. oblasť -stimulačno 

recepčných činiteľov (zmyslová modalita, poloha podnetu vo vizuálnom poli, intenzita, 

dĺžka trvania podnetu. 2. oblasť centrálnych a motorických činiteľov (vek, pohlavie, 

prípravné zameranie, poloha tela, odpovedajúca časť tela, únava a nácvik). 3. oblasť iných 

centrálno – motorických činiteľov (rozdiely medzi jednotlivými indivíduami , 

psychologické faktory, inteligencia). 4. oblasť špeciálnych činiteľov. Klimatické 

podmienky, drogy, spánok, teplota tela, vegetatívne prejavy, vplyv vitamínov). 

Na posudzovanie reakčných, reakčno-rýchlostných schopností a komplexnej 

rýchlosti bolo v praxi navrhnutých viacero metód. Niektoré sa dajú použiť v teréne priamo 

na tréningu, iné nie. Jedna z najjednoduchších terénnych metód na zisťovanie jednoduchej 

senzomotorickej reakcie je test merania dráhy padajúceho predmetu - pravítka a jeho 

chytenie (Měkota, Blahuš, 1983; Lednický 2002). Hirtz et. al. (1985) používal test 

komplexnej reakčno – rýchlostnej schopnosti a to zastavenie kotúľajúcej sa lopty. Vilkner 

(1982) charakterizoval ďalší komplexný test - beh na 3 metre po obrate, pričom uvádza, že 

má logickú validitu overenú v praxi a okrem toho je vysoko spoľahlivý a objektívny. 

Zimmermann (1987) zaviedol do praxe test "Zhadzovanie plnej lopty". V týchto testoch do 

samotného testovania do značnej miery zasahuje examinátor, ktorý môže dané meranie 

ovplyvniť a spôsobiť tak chyby merania, čo je podľa nášho názoru pre dnešné 

posudzovanie reakčných schopností neprípustné. Preto sa využívajú laboratórne testy ako 

napr. reaktometer (Štulrajter, 1987), alebo zariadenie Fitro Reaction Check, ktoré využíva 

softvér počítača (Zemková, Hamar, 2009). Na posudzovanie rýchlosti pohybových reakcií 

a priestorovej orientácie existuje FiTRO Agility Check (Zemková, Hamar 2001). 

Testovanie týmto zariadeniami má vysokú spoľahlivosť (r > 0,7) a dajú sa modifikovať 
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podľa špeciálnych požiadaviek toho ktorého športu. Pre posudzovanie koincidenčných RS 

bol skonštruovaný prístroj Fitro coincidence timing check na ktorý sa budeme v našom 

príspevku zameriavať. 

Pri diagnostike RS a iných schopností pre získanie vierohodných dát examinátor 

musí používať štandardnú a overenú metodiku testovania a rovnako aj nástroje. V našej 

práci budeme porovnávať staršiu verziu zariadenia Fitro Coincidence timing check s jeho 

novšou verziou. 

 

2 CIEĽ, HYPOTÉZY A ÚLOHY PRÁCE  

2.1 Cieľ práce 

Cieľom práce je posúdiť spoľahlivosť testovania pomocou staršieho a novšieho 

typu zariadenia Fitro Coincidence Timing chcek. 

 

2.2 Hypotézy 

H1: Medzi výkonmi získanými pomocou staršieho a novšieho typu zariadenia Fitro 

Coincidence Timing chcek nebudú signifikantné rozdiely.  

 

2.3 Úlohy práce 

Úloha č. 1: Vykonať testy KRS rovnakým protokolom so starším a novým zariadením. 

Úloha č. 2:  Štatisticky spracovať a analyzovať získané dáta. (Zistiť prípadné rozdiely 

  medzi  dátami získanými  starým a novým prístrojom). 

Úloha č. 3:  Interpretovať výsledky. 

 

3 METODIKA 

3.1 Stanovenie výskumnej situácie 

V práci ide o časovo postupný ex post facto výskum, kde sledujeme výkon v teste 

koincidenčných reakčných schopností (S), pričom sme dáta zaznamenávali pomocou 

starého (S1) a pomocou nového (S2) zariadenia. Testovali sme dva dni. Prvý deň (A) 

probandi absolvovali zácvičnú sériu o 20 pokusov na novom i starom zariadení. Potom sa 

podrobili testovaniu KRS (S) najprv pomocou starého zariadenia (t1) a potom nového 

zariadenia (t2), pričom interval odpočinku medzi meraniami bol 10 min (ΔttA). Na druhý 

deň (B, Δtd = jeden deň) sme poradie testovania otočili. 
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   ΔttA 

A: V n=15 (S1) t1    V n=15 (S2) t2 

 

      Δtd       Δtd 

ΔttB 

B: V n=15 (S1) t2    V n=15 (S2) t1 

S =  výkon v teste Fitro Coincidence Timing check 

S1 = výkon na staršom zariadení S2 = výkon na novšom zariadení 

t1 = test  S1 sa vykoná ako prvý  t2 = test  sa vykoná ako druhý 

ΔttA = t2 - t1 = 10 min  ΔttB = t2 - t1  Δtd = jeden deň 

  

V n =  15  

H:  S1 = S2 = S 

 

3.2 Charakteristika súboru  

Projektu sa zúčastnila skupina zdravých mladých študentov gymnázia (n=15)( vek 

18 + 0,7 rokov; výška 175 cm + 7 cm, hmotnosť 72,4 + 12, 6 kg). 

 

3.3 Metódy získavania údajov 

Testovanie sme vykonali v štandardných podmienkach v posilňovni Gymnázia 

V.B.N. v Prievidzi zariadením Fitro coincidence timing check (obr.1,2,3), ktoré pozostáva 

z ôsmich LED diód (siedmych zelených a jednej červenej), komunikačného interfejsu 

a kompatibilného počítača vybaveného špeciálnym programom. Zariadenie bolo pri 

testovaní rozložené na rovine, v kľudnom prostredí, pričom bol zabezpečený dostatočný 

kontrast LED diód voči priestoru. V miestnosti bolo konštantné osvetlenie. Meranie sa 

uskutočnilo v dopoludňajších hodinách počas školského vyučovania.   

LED diódy zariadenia sme rozložili v sérii, po priamke o dĺžke 12 m. Rozstup 

medzi jednotlivými LED diódami je 1,5 m. Testovaná osoba stojí 1,5 m od poslednej – 

červenej LED diódy a v ruke drží spínač (obr. č. 1). Testovaná osoba stojí 1,5 m od 

poslednej LED diódy a je inštruovaná, že na základe pozorovania prvých siedmych LED 

diód má odhadnúť rozsvietenie poslednej, červenej LED diódy. Vtedy stláča spínač. Čiže 
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nie pred, alebo po rozsvietení poslednej diódy. Úlohou testovanej osoby je čo najlepšie 

odhadnúť moment rozsvietenia červenej diódy. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Schéma rozostavenia prístroja FITRO Coincidence timing check 

 

  

Obr. 2 Staré zariadenie Obr. 3 Nové zariadenie 

Jedna LED dióda je umiestnená na podstavci 

s tyčkou vo výške 25 cm. 

Štyri LED diódy sú umiestnené v jednom 

LED SVIETIDLE s podstavcom. Svietidlo 

je umiestnené na zemi, pričom naklonený 

podstavec zaručuje  viditeľnosť LED 

svietidla. 

  

Obe zariadenia využívajú rovnaký interfejs. 

 

Použitý protokol: obsahoval 40 podnetov, s rýchlosťou 40 km/h (11,11 m/s) a intervalom 

generovania 2 s (2000 ms), obr. 4. 
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Obr. 4 Ukážka použitého protokolu 

Software zariadenia sníma v jednej pokusnej sérii plusový alebo mínusový čas v 

milisekundách, teda čas o ktorý testovaná osoba stlačí spínač skôr alebo neskôr od 

naprogramovaného rozsvietenia poslednej - červenej LED diódy. Po skončení série 

naprogramovaného protokolu  sa na monitore počítača ukáže vyhodnotenie všetkých 

reakčných časov jednotlivých pokusov a potom priemery: absolútny priemerný čas 

(ABSOLUT MEAN), reálny priemerný čas (REAL MEAN), priemerný čas predčasných 

reakcií (MEAN OF EARLY REACTIONS), priemerný čas oneskorených reakcií (MEAN 

OF DELYED REACTIONS) obr. 5. Pri analýze dát budeme pracovať so všetkými 

parametrami. 

 
Obr. 5 Výsledky testovania  
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3.4 Metódy spracovania a vyhodnotenia získaných údajov 

Analýzu získaných údajov  sme vykonali v matematicko-štatistickom programe 

IBM SPSS Statistic 19 pre operačný systém Windows. Využili sme bežné deskriptívne 

štatistické metódy ako sú priemer a smerodajná odchýlka. Pri porovnávacích analýzach 

sme použili neparametrické testy významnosti rozdielu medzi dvoma strednými hodnotami 

a to pre závislé súbory párový t-test. Hladiny významnosti sme si stanovili na  p < 0,05 a 

p < 0,01.  

4 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Pri testovaní  prv starým a potom novým zariadením a potom aj pri obrátení poradia 

testovania sme dosiahli výsledky, ktoré môžete sledovať na obr. 6. 

 

 1. old 

Timing 

chcek 

2. new 

Timing 

chcek 

1. new 

Timing 

check 

2. old 

Timing 

check 

absolut mean 
mean 65 70 63 70 

STDEV 25 17 19 21 

real mean 
mean -12 -11 -12 -27 

STDEV 27 23 18 21 

mean of early reactions 
mean -58 -64 -60 -79 

STDEV 25 29 31 28 

mean of delyed 

reactions  

mean 48 61 46 38 

STDEV 24 31 28 21 

Obr. 6 Timing (ms) výkony vo všetkých parametroch 

 

Pri porovnaní výkonov, ktoré probandi dosiahli za použitia starého a nového 

zariadenia sme nezistili signifikantné rozdiely. Pri testovaní prv starým a potom novým 

zariadení sme nezistili štatisticky významné rozdiely. Na obr. 7  sú znázornené výkony 

v parametre Timing absolut mean. Žiadne signifikantné rozdiely sme nezistili aj 

v ostatných parametroch. Pri obrátení poradia testovania, keď sme testovali prv novým 

a potom starým zariadením sme rovnako vo všetkých parametroch nezistili štatisticky 

významné rozdiely. 
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Obr. 7 Absolute mean timing (ms) 

 

5 ZÁVERY 

Cieľ a úlohy práce sa nám podarilo splniť. Stanovená hypotéza sa nám potvrdila. 

Medzi výkonmi získanými pomocou staršieho a novšieho typu zariadenia Fitro 

Coincidence Timing chcek neboli žiadne signifikantné rozdiely a to vo všetkých 

parametroch.  

1. pri diagnostike koincidenčných RS môžeme použiť starší i novší typ zariadenia. 

2. pre zabezpečenie lepšej viditeľnosti prichádzajúceho podnetu je vhodné použiť 

 novší typ zariadenia, ktoré obsahuje 4 LED diódy v jednom LED svietidle. 

 

V športovej príprave sa tréneri často stretávajú s problémom ako skvalitniť 

športovú prípravu športovca, keď zvyšovanie objemov zaťaženia už ďalej neprináša 

požadovaný efekt a dochádza tak k častým zraneniam spôsobenými najmä trvalým 

preťažovaním ich pohybového aparátu. Z tohto dôvodu sa v poslednom období tréneri a 

výskumníci zaoberajú otázkami koordinačno-motorickej výkonnosti, ktorá je základom pre 

dosiahnutie vysokého športového majstrovstva. Zložkou koordinačno-motorickej 

výkonnosti je RS vo všetkých svojimi prejavoch. Existuje mnoho zariadení na diagnostiku 

jednoduchej alebo disjunktívnej reakčnej schopnosti. V našej práci sme sa zaoberakli 

1. old Timing
chcek

2. new
Timing chcek

1. new
Timing check

2. old Timing
check
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zisťovaním časovania reakcie, presnosťou reakcie – koincidenciou a jej posudzovaním 

zariadení FCT. Podľa Štulrajtera (1989) je aplikovanie diagnostiky reakčných schopností u 

detí v súvislosti s výberom talentovanej mládeže pre šport sťažené, pretože všetky deti 

reagujú  rozdielne. Pri zaraďovaní dospelých športovcov do reprezentačných družstiev je 

plne odôvodnené a potrebné.  
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COACHING AND TRANSFORMATIONAL LEADING IN SPORT 

Tomas Gursky 
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SUMMARY  

 

Although coaching originally came from sport domain, it has recently been much more 

used as  a precisely elaborated method of developing the human potential in various areas 

from business to private life. Sport trainers and coaches working with either professionals 

and performing athletes or with amateur sportsmen can profit from techinques of coaching. 

A coach who knows specific techniques must also possess personal competences to 

become an efficient coach. This contribution presents transformational leading and the 

method GROW for  long- and short-termed coaching and the project „Coaching in sport“ 

for coaches in sport. The project is a cycle of seminars about techniques of coaching and 

growing personal competences of  a coach in sport.  

 

Key words:  Short- and long-termed coaching in sport, transformational leading, directing, 

supporting, coaching, delegating, personal comptences of a coach  
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COACHING IN SPORT  

 

Coaching originally came from sporting domain typically distinguishing between long-

termed and short-termed coaching. Long-termed coaching is regarded as education and 

leading of an athlete in his or her sporting career. Particularly, we talk about managing the 

training process, harmonizing various components of sport preparation and regeneration, 

providing of health care, planning of daily regimes and nutrition, scheduling of sport 

competitions and study. A coach is supposed to train and manage an athlete and to 

collaborate with his family and various specialists like physicians, masseurs and perhaps 

teachers. Some coaches have contract based on a number of days per year, but more often 

they work on a full-time basis (WOODMAN, 1993). Short-termed coaching is focused on 

the relation of a coach towards an athlete closely before, during an after a competition. 

The coach gives some tactical information to his athlete, supports him or her emotionally 

and evaluates performance after a competition. A confidential and honest relation between 

the coach and the athlete seems to be a neccessary condition for an efficient process of 

short-termed as well as long-termed coaching. 

COACHING IN BUSINESS 

 

Recently, coaching methods have largely been used as methods of developing the human 

potencial in business and human resources. There is a range of well-elaborated techniques 

and approaches like coaching for developing human potencial (ATKINSON and CHOIS 

2009, WHITMORE 2009), systemic coaching (GIERTLOVÁ 2004, PARMA 2006) or 

brief solution-oriented coaching  (SZABO and MEIER 2010). Some researchers and 

practitioners redirected from coaching in sport towards coaching in business (GALLWEY 

2000 and 2010, WHITMORE 2008). A founder of coaching in business, sir John 

Whitmore, was formerly a professional car driver and Timothy Gallwey worked as 

an applied psychologist in sport, developing INNER GAMES in skiing, tennis and golf. 

Coaches associate themselves in numerous federations and associations like International 

Coach Federation (ICF), Erickson College International (ECI),  The Czech Association of 

Coaches (CAKO) and The Slovak Association of Coaches (SAKO). They ellaborate 

certified methods of coaching and teach coaching in special courses for business purposes. 

Obviously, some of these methods of coaching developed in business could be used in 
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long- and short-termed coaching in sport. Developing sport career athletes usually change 

and transform their personalities. Trainers and sport coaches should be flexible in their 

approach towards athletes and use appropriate methods like coaching. We assume that 

„value added coaching“ could return to its original domain, namely sport. 

TRANSACTIONAL AND TRANSFORMATIONAL LEADING  

  

Transactional leading is regarded as an aspect of coaching directed to goal setting, goal 

reaching and problem solving. In transactional leading we avoid changing or developing 

the personality of a client (or an athlete). A task of a coach is to find appropriate resources, 

strengths and opportunities to help a client set appropriate goal and reach it step by step. In 

other words to find a simple way where and how to go.  Transformational leading is a 

deeper process aiming to develop whole potential of an athlete and let unfold his or her 

individual resources. We accompany a person with his talent, experience, knowledge and 

skills and let him develop it in a right way. Transformational leading comes through four 

diferent phases called directing, coaching, supporting and delegating. In each phase of  

a process of transformation a coach changes his own approach towards  an athlete. 

According to that, an efficient coach has to have control over his communication style and 

vary it according to individual needs and progress of an athlete. Transformational leading 

is a continuous and systematic process from childhood to maturity. Because each athlete 

develops himself in technical, tactical, physical and psychological aspect at  a different 

pace, a coach has to evaluate his progress and possibly encourage him to take more self-

responsibility and independence in goal-setting and goal-reaching.  
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Picture: Model of transformational leading   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DIRECTING  

 

Directing is a first phase of transformational leading which should dominate in the 

beginnings of sport. Learning process of novices is efficient when they are directly 

instructed how to practice a new skill. Newly acquired movement patterns are essential for 

further development and fine-tuning of sport mastery. On the other side a wrong habit of a 

movement technique usually limits an athlete in his progress to a higher level. In 

communication prevails task-orientation and directing style. In psychological research was 

found that children and beginners try to find an appropriate leader with amount of authority 

and experience and they follow him because “he knows it best”. When a novice learns new 

skill, then discipline and focus on task in hand is necessary.  Directing style is useful and 

efficient in this phase. Novices usually perceive directing style in this phase with positive 

feedback insofar a new habit is fully learned and acquired. It is often recommended to have 

an excellent teacher for beginners and children.  When a new skill is learned and easily 

used a coach should consider switching to a next phase of transformational leading, namely 

coaching.  

3. supporting 

 

COACH: TO SUPPORT, TO 

ORGANIZE, TO MANAGE, TO 

BE INFORMED, SHARED 

RESPONSIBILITY  

 

ATHLETE: CONSULT, 

DISCUSS, ASK, DECIDE, 

SHARED RESPONSIBILITY 

2. COACHING  

 

COACH: ASK, LISTEN, 

UNDERSTAND, ACCEPT, 

STIMULATE, GIVE MORE 

RESPONSIBILITY  

 

ATHLETE: INICIATE, SOLVE, 

DECIDE, GET MORE 

RESPONSIBILITY 

4. Delegating 

 

COACH: ORGANIZE, 

MANAGE, DELEGATE, 

SHARED RESPONSIBILITY   

   

ATHLETE: TO CONSULT, 

TO DECIDE, TO CREATE, 

TO PLAN, SHARED 

RESPONSIBILITY  

1. directing 
 

COACH: TEACH, INSTRUCT, 

ACT, COMMAND, CONTROL,  

FULL RESPONSIBILITY 

  

ATHLETE: LEARN, EXECUTE, 

REACT, DISCIPLINE, NO 

RESPONSIBILITY 
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2. COACHING  

 

A transition from directing to coaching is a sequential qualitative change of a 

communication style. A coach shifts his impact from explanation, instruction and control 

to discussion, acceptance and understanding. He tries to get a picture about athlete´s 

strengths and weaknesses. He wants to know more about athlete´s individual capacity for 

learning and manpower in day life. He is interested how to develop individual potential for 

sport development in technique, tactics, fitness and mental toughness. Besides knowing 

plausible training theories a coach should understand an actual state, mood and motivation 

of his athlete before a training session. Marian Vajda, who has been coaching a tennis 

player Novak Djokovic from the rank 75 to the number one in ATP, says: “We plan our 

training process towards a next tournament but on the other hand we tune it up according 

to an actual state and also to how he looks like in the morning.” Obviously, close and 

trustful relation between coach and athlete is a precautionary for efficient coaching. A 

coach needs to get insight to be able to intuitively find a prior task or daily activity to come 

nearer to a common goal. A coach creates training stimuli tailored to an actual state and 

personal development of an athlete to unfold his whole potential. Naturally, a directive 

style must be reduced and replaced with more partnership and discussion.  

3. SUPPORTING  

 

A supporting style differs from coaching in presence of a coach on training sessions. He 

doesn´t have to be on each training session as often as in the coaching phase. The athlete is 

responsible and mature enough to know how to practice. The coach organizes and manages 

more the training process as a whole.  Some training units are conducted through other 

specialists like a fitness coach, a psychologist, a physiotherapist, etc. The coach is in 

leader´s role and takes control over the process. He must be informed about every 

important detail to be able to set up priorities and schedule them appropriately. Regular 

meetings within a team and feedback are   necessary. Relations among colleagues based on 

trust and confidentiality are necessary for an efficient supporting phase. The coach also 

needs to know about the athlete´s social system. He communicates with his family to know 

more about his private life, study, hobbies, etc. Sometimes the coach intervenes to gain 
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more support from them. A supporting phase is focused on increasing motivation and 

finding possible resources within the social system of the athlete.  

4. DELEGATING  

 

A final phase of transformational leading aims to develop a sport person to a degree to be 

able to think, to decide and to act as a leader. A whole transformational process from a 

novice to a sport master should create a personality being capable of self-coaching. The 

best athletes in the world could create teams around themselves, delegating individual 

tasks, setting performance goals, scheduling training process and tournaments. They 

achieved a lot beacuse of high self-awareness and self-knowledge. They were able to 

define weak points in „mosaic of success“.Naturally, they found supporters and consultants 

on a way to sport mastery.  

 

Modern informational technologies overcame distance and made communication easier. It 

is possible to contact partners and professional co-workers at a distance. Sometimes 

athletes come close to final success but an injury or a sport crisis detain them from final 

achievement.  In such case a coach should be at hand and ready to help. Transformational 

leading is a process which takes years and requires personal development by either athletes 

and coaches.  

THE GROW METHOD 

 

The GROW is a fundamental method of coaching invented by Sir John Whitmore and his 

colleagues. The method is a dialogue between a coach and a coachee (an athlete in sporting 

context). The coach formulates questions for the coachee based on four successive stages 

called Goals, Reality, Options and Will (initial letters of the GROW): 

GOALS  

 

In the first stage the coach asks the athlete to set up an appropriate goal which might be 

“SMART” - specific, measurable, attainable, realistic and timely. Goals should be chosen 

by the athlete not the coach.   
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REALITY  

 

In the second phase the coach identifies together with the athlete his or her actual situation 

or a state called reality. Reality should be described precisely by the athlete and perhaps 

measured on a scale (the coach says “If your goal is to achieve 10 on a scale, what 

position are you now on?”). Reality should be imagined as a clear picture which associates 

certain amount of energy and direction with the movement from the actual position to the 

final goal. If the final goal is too far away, the athlete can set smaller goals or steps 

approximating him towards the final goal.  

OPTIONS  

 

In the third stage the coach tries to identify together with the athlete options and 

opportunities to reach a goal. Internal resources and strengths can be used as well as 

external resources coming from an actual situation. They try to find an easy and right way 

to achieve a goal. The coach can challenge the athlete to explore similar situations with 

successful solutions in past, etc.  

WILL  

 

A final stage of the GROW method is to challenge the athlete to make commitment to 

accept a whole “grow” process actively and to make a concrete plan how and when to start. 

 

It must be said that the coach only takes a role of an observer or supporter. He shouldn´t   

intervene actively in the process of coaching with his own ideas, thoughts or individual 

experience. It is upon the athlete to specify his or her goals and needs and to discover a 

way how to reach them. Coach´s individual experience and professional expertise 

shouldn´t be promoted. Milt Erickson, a co-founder of coaching, compares a coach´s role 

in coaching to a horse driver who lets a horse find a way home because it knows it better 

than the rider (ATKINSON and CHOIS, 2009). Other authors compare the coach to a taxi 

driver who takes a passenger to his destination (SZABO and MEIER, 2010).  
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COMPETENCES OF A COACH 

 

In courses of coaching most of the attention is dedicated to a method of coaching where 

participants try to handle it step by step. Everybody can practice with anyone in a group 

provided he has enough courage and invests enough effort to do it. Nevertheless, an 

efficient coach might possess some personal competences to overmaster such a specific 

method. We know that an athlete tries to find an appropriate coach according to his 

previous results, knowledge and charisma. Personal competences of a good trainer and 

coach are similar:  

 

Patience – ability to work step by step with an athlete to achieve a goal. Specifically, a 

coach gives up a role of expert and lets a coachee to set his or her own goal and to find 

right way to reach it.  

 

Detachment – ability to see things clearly and unbiased. Specifically, a coach has to 

approach a client in a specific context without negative or extreme emotions.  

Empathy – to be able to feel what other person feels. A coach should listen carefully and 

receive various responses and subtle signals of feedback.  

 

Communication skills – ability to speak clearly and to express ideas and reflections. A 

coach has to formulate smart questions and understand athlete´s responses.  

 

Nonverbal cues – a coach should have control over his nonverbal expressions and should 

also understand nonverbal signals of an athlete.  

 

Motivation –  coaching is foremost a motivation method and a coach should motivate 

himself prior to motivating others and support them to overcome obstacles and barriers.   

 

Self-knowledge – a coach with experience and developed personality can use a method of 

coaching obviously better than a novice can. On the other hand, professional experience 

creates a role of expert which is counterproductive to coaching.  
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Logical thinking and memory – a coach must be able to discriminate between important 

and unimportant issues and follow a coachee.  A coach should remember important issues 

to continue in a process of coaching if spread over more sessions.  

 

Flexibility a courage – to change a point of view or approach when necessary and  

encourage an athlete to drop useless stereotypes in behavior.  

 

Leadership – is ability either to take over a role of leader or to delegate leadership to a 

coachee in particular situations 

 

In transformational leading a coach should be able to switch from directing to coaching, 

supporting and delegating style. Some coaches tend to prioritize only one style over the 

others what can be ineffective in transformational leading. An efficient coach is able to 

work with an appropriate style and challenge individual strengths of each athlete. It is 

useful for building a strong team especially in team sport context.  

THE PROJECT: COACHING IN SPORT  

 

Studies show that coaches are less professionally competent in those areas where they fail 

or have failed in past (e. g. a poorly motivated coach cannot work successfully with an 

athlete who suffers motivational crisis, etc).  We presented a case study about preparation 

to the Olympic games where we came to the point where a coach lost his confidence 

because he failed in a similar situation as a competitor in past. He needed to reframe bad 

experience to be able to continue and prepare the athlete properly again (GURSKÝ, 2010).  

Coaching is a useful method but might be more effective when a coach is well-balanced 

and copes with possible stress and troubles in a right way. Basic idea behind our project 

“Coaching in sport” is to introduce coaching as a systematical and continuous 

transformational process of an athlete where a coach is supposed to lead the process.  Our 

seminars focus on competences of a coach as follows:  

 

 



165 
 

 

Picture 2: Structure of the seminar cycle: Coaching in Sport 

 

PRELIMINARY RESULTS AND CONCLUSIONS 

 

In the last year we have organized four seminars for 30 coaches from 10 different sports: 

alpine skiing, badminton, canoeing, cycling, fencing, gymnastics, ice-hockey, swimming, 

tennis and trial cycling. Coaches indicated at least 5 years of professional experience in 

various age categories (including five national coaches).  

We evaluated feedback and responses of participants as follows:  

 

1. Some coaches don´t know modern method of coaching (GROW) and understand 

coaching in a traditional way (short- and long-termed coaching).  

2. Some coaches use some elements of coaching and transformational leading 

intuitively.  

3. Team sport coaches indicated some added aspects of coaching that are necessary for 

efficient work (e.g. leadership, team-building, group roles, etc.). 

4. They perceive female coaching to be different from male coaching in some aspects. 

5. Coaching is not an essential method among children or novices.  

6. Participants prefer to practice techniques in a workshop (to model a coach- coachee 

relation, deeper insight into a method). 
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7. Participants find coaching useful especially for teenagers and athletes on higher sport 

levels.    

 

All reflections were used for upgrading our project for the next year and starting a new 

cycle of six intensive seminars for advanced coaches.  
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THE RELATIONSHIP BETWEEN TEAM SUCCESS IN A SET AND 

THE QUALITY OF KIND OFFENSIVE STROKE EXECUTION 

Jaroslav Hančák 

Comenius University, Faculty of Physical Education and Sport, Department of Game 

Abstract 

The aim of the report is to figure out differences between team success in a set and 

quality of an offensive stroke execution evaluated in different game situations. To find out 

those differences between team success in a set and a quality of kind offensive stroke 

execution the ‘factually-logical analysis of qualitative differentiation’ was applied and to 

determine an existence and a level of the association between the win and the loss in a set 

and the limiting factor – offensive stroke, results of χ
2
-test were applied. To find out 

relative differences between individual levels of evaluation of winning and defeated teams 

in a set, results of testing of significance of differences of relative values according to 

Hendle 2009 were used. We found out that winning teams in comparison to defeated teams 

are more efficient and make less mistakes in offense after an accurate serve receipt and an 

accurate defence in field. Winning teams make also less mistakes in the offensive stroke 

after non accurate defence in field.     

 

Key words: volleyball, men, team success, gaming performance,   

 

1.  INTRODUCTION 

According to KORCEK at al. (1998) is a game performance an actual demonstration of 

special performance, which contends, is conscious locomotive activity aim to reach tasks 

defined by sporting competition.  Represents in each case human demonstration of the 

capabilities in the chosen sport and its assessment according to certain agreed criteria for 

the sport (win, loss, performance analysis of the achieved goals, points, marks, improve 

performance expressed in units of time, space and weight). 

CHOUTKA and DOVALIL (1987) argue that athletic performance is the athlete's abilities 

by the developer purposeful long-term training. It is the aim of the training process and 

also the process of developing an athlete.  It is seen as a course and result of the training in 

sports activities. It is expressed in terms of available individuals, enabling design of sports 

activities at a high level of performance.  
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In sports games, we use instead the term athletic performance the term gaming 

performance. The gaming performance is a special kind of athletic performance. 

According to TÁBORSKY (1981) gaming performance in sports games has specific traits 

that are given by nonstandard conditions of athletic performance, wide variability in game 

situations and necessity to face your opponent activity and its resistance to overcome. 

All games take place in the form of the game. Each individual player or team trying 

to win the match and therefore they must given during the match a game 

performance. Sports game is physical activity where the two parties are in constant current 

relationship and they need to each other. One side can not exist without the other and both 

seek to achieve the same goal, to demonstrate its superiority over that other side a better 

control common subjects and get more points or goals and the like. If the parties are 

individuals, is called the sports game as an individual. If the parties are cooperative, is 

called the sports game as a collective. Both types of sports games have in common and 

different characteristics. The main difference is that in individual sports games is the only 

decisive game of the individual performance, while in team sports games the game 

performance of individuals is depended to cross-regulatory action to assist in the creation 

and existence of a cooperative game performance (DOBRÝ, SEMIGINOVSKÝ, 1988). 

Subsequently, the authors argue that individual game performance is the amount of 

skill performance made by players in the game. It expresses the degree of developmental 

player competence to participate on a team (collective) gaming performance. Its level 

depends on internal and external determinants. Skill performance is generally indicated by 

each individual gaming activity. Sometimes it act any motion or complex motion unit, 

which attaches to the solution of specific game tasks. It is the result of learning, practice 

and gained experience and a relatively permanent change in behaviour and action. 

In our opinion, KOBRLE and EJEM (1973) very precisely defined an individual player's 

game performance in the game. They understand under the individual game performance 

quality and quantity of the procedure carried out during the match, along with the impact 

of this procedure and the personality of the player conduct teammates and opponents as 

well. The quality of players’ action is the case in this sense determined by the degree of 

compliance with gaming tasks facing the players in each individual situation. 

     The gaming performance is a team game based on individual performance, subject to 

mutual regulatory action. Individuals affect team play and team acts for individuals who 

turn affect their behaviour. Game activities of individuals, which players participate in a 
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collective performance, have both cooperative and competitive character (DOBRY, 

SEMIGINOVSKY, 1988). 

For more the team game performance defines HERRMANN et al. (1987), which he sees 

it as the performance of particular kinds of social groups based on players sport 

performance, subject to mutual regulatory action, which is manifested by the fact that 

players affect their actions and behaviour of the group as a whole. It subjected to the socio-

psychological and special gaming laws. The ultimate expression of performance of the 

cooperative game is the result reached in the meeting against a particular opponent. 

Similarly EJEM (1977), defining team game performance in volleyball, which he sees 

it as the quality and quantity of all actions that team players held individually or in groups 

during the whole match or particular part thereof. It follows that the team performance is in 

a very close relation to the performance of individuals. We can not, however, in no way 

associate only with or any summary of it identify. Team game performance is a 

cooperative phenomenon which is to be understood in a totally different way than a player 

performance.  

 

2.  OBJECT, PRESUMPTIONS AND TASKS 

2.1  Object 

The aim of the report is to figure out differences between team success in a set and 

quality of an offensive stroke execution evaluated in different game situations. To find out 

predictors of team success in a set in high level mans volleyball.  

 

2.2  Presumptions 

P 1: The team success in a set is related to realisation of a spike 

P 2: The team success in a set is related to realisation of a lob  

P 3: The team success in a set is related to realisation of a low hit 
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2.3  Tasks 

T 1: To create a method of the registration of evaluating components 

T2: statistic processing of basic information 

T3: to find out and analyse relationships between team success in a set and the quality of 

      realisation of each type of attack  

 

3.  METHODOLOGY 

3.1  Determination of research background 

An absolute ex post facto one-staged research was applied. Conditions of the research 

were determined according to the aim of the research, formulated presumptions and tasks. 

 The quality and tactics of the realisation of the attack (type: spike, lob, low hit) 

were evaluated in monitored matches. 

  

3.2  The characteristic of monitored teams 

Top men European volleyball teams (France, Russia, Poland, Bulgaria, Spain, 

Greece, Portuguese, Slovenia, Slovakia) which took part in European Championship in 

2009, World qualification in 2009 and European league in 2009 were monitored in our 

research. It was an intentional selection based on accessibility. 12 matches and 48 sets 

were analysed. 

Followed matches were evaluated:  Slovenia : France 1:3 

 Bulgaria : Russia 3:0 

 Slovakia : Portuguese 3:0 

 Russia : France 3:1 

 Poland : France 3:1 

 Slovakia : Greece 2:3 

 Slovakia : France 1:3 

 Slovakia : Poland 2:3 
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 Slovakia : Spain 2:3 

 Slovakia : Slovenia 3:0 

 Poland : Bulgaria 3:0 

 

3.3  Methodology of gaining of research information 

Indirect observation and specialized assessing were applied. All matches were 

recorded by static video camera and gained information registered in special forms which 

were consequently assessed. All sets were analysed. 

Following components were evaluated: 

 Teams success in a set – victory or loss was the criteria 

 The quality of realisation of attacks 

 Type of realisation of attacks  

 

These relationships were analysed: 

 Team success – the quality of each type of the attack 

— Spike 

— Lob 

— Low hit 

 

4-degree scale of evaluating was applied to evaluate the quality of realisation of 

attack: 

Degree 1:  the most efficient realisation of skill performance – gaining a point for 

                  evaluated team 

Degree 2: efficient realisation of skill performance – advantage for evaluated team 

Degree 3: inefficient realisation of skill performance – play continues – disadvantage 

                for evaluated team 

Degree 4: mistake – point for an opponent 

 

The quality of realisation of skill performance is understood as the extent of player’s 

success in the skill performance. 
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The success is understood as a positive result of the player’s or team effort to reach 

a goal.  

Reliability of assessing scales 

The comparison done by Spearman correlation coefficient of results made by 3 

experts (students of doctoral studies, top players, one of them a professional coach) was 

used to verify the reliability of assessing scales. We aimed on verifying the objectivity of 

effectiveness of attack. Sets were evaluated independently by all experts. 

Following results were gained for the components:  

The effectiveness of attack r=0,931. 

Results of evaluation of skill performance are relatively reliable. 

 

3.4  Methodology of processing and evaluation of research information 

Results of observation gained from a statistic team were entrance information for 

statistical analyse of the association between observing components. 

In first phase basic statistics like frequency, relative frequency of layout of all 

components were calculated. 

Team success - the dependent component, was associated with 25 independent 

components – indicators of team performance to analyse relationships between team 

success in a set and chosen components of team performance 

Analysis of the relationship of two components was done by statistical assessment of 

2-dimensional contingent table gained by classifying observed components. χ
2
-test of good 

congruence was applied to find out the dependence .Chi – quadrate test is  a nonparametric 

test used to verify the presumption of congruence of dividing random quantity in a basic 

team with known theoretical division (MAJOROVÁ, 2009). 

Test of significance of the difference of relative values was applied to find out the 

differences between relative values of components (HENDL, 2009). 
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.The comparison of calculated tested component with value from the table is based 

on the decision about significance/insignificance of the difference between characteristics 

of two teams. Two cased can occur: DOSTAL (2009). 

1. Case – significant: table value is lower (or the same) than the calculated value 

2. Case – insignificant: table value is higher (or the same) than the calculated value 

The significance of differences was assessed on 1%, 5% (p<0,01 **, p<0,05*) the 

level of statistical significance. 

Logical methods  - analysis, synthesis, inductive and deductive techniques were 

applied to interpret the results. 

 

4.  RESULTS AND DISCUSSION 

4.1  Analysis of relationships between team success in a set and quality of types of 

attacks 

We are looking for predictors of team success in attack hit quality in each type of 

implementation. Specifically, we separately evaluated the quality of the attack hit spike, 

lob and low hit.  

 

Relationship between team success and quality of spike 

We confirmed the significant correlation (χ2 = 21.31573829, p <0.01) in relationship 

between team success and quality of a spike attack. Testing the significance of differences 

in the relative values of the individual evaluation steps between winners and losers, we 

found significant differences in the spike effectiveness by 9.4% (z= 4.40454, p <0.01) and 

with false spike by 5.7% (z= 3.44740, p<0.01). There was a maximum spike efficiency 

(level 1) with 57.6% by winning teams and 48,2% by defeated teams of all executed spikes 

(Fig. 4.5.1-1). The opposite trend was found for the spike error (level 4), where the 

winning teams spike erred in only15.3 % and losers teams up to 21%. In the middle grades 

assessed (grade 2 and 3), we found significant differences between the winners and losers 

teams. However, the results suggest that the middle grades assessed spike relatively lower 

values by the winning teams, compared to losers. The spike effectiveness (level 2) was 

17.3%, respectively 20% and ineffective for spike (level 3) 9.8%, respectively. 10.8%.  
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The statistical analysis showed that the quality of the spike is a predictor of success in 

a team game.  

The winning team gain more points in that game by spikes and can even fewer errors 

compared to the loser teams. Crucial grade spike quality in successful team in that game as 

levels 1 and 4, where the teams directly acquire or lose a point. These two grades are 

dominating the successful team in that game, which compared with the loser teams are in 

our opinion, better manage the tactical level of execution of spike (Choice of spike 

location. Detect defence weaknesses of opponent). 

 

  

 

Figure 1 Relationship between team success and quality of spike 

 

Relationship between team success and quality of lob 

We did not confirm the significant correlation (χ
2
 = 4,206516891, p<0.05) in 

relationship between team success and quality of a lob. In view of the significance of 

differences in the relative values of qualitative level of evaluation, we found no statistically 

significant differences between the winners and losers teams. 

The substantive logical analysis showed that winning teams are able to score more 

with the effective lobe (30.1%, respectively 17.8%), whereas significantly fewer errors 

(7.2%, respectively 13.7%). The effective lobe (level 2) in which the team maintains 

favourable conditions for subsequent obstruction of the differences varied only at 2.1%. 

Higher differences were observed when ineffective lobe (level 3), after which the teams get 
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to unfavourable conditions. The winning teams of the total lobs made, ineffective lob in 

37.4% and 41.1% in slaughter cases. 

It turns out that the lob effectiveness is the lowest rated of all kinds of offensive 

strikes. On the other hand, with this technique, players of winning teams and defeated 

teams at least off ends. Also, players use the lob in the game at least of all evaluated 

species attacking strokes. 

The statistical analysis showed that the quality of lob is not a predictor of success in a 

team game. 

This result can be explained by the fact that the lob, as a technical hit, using attacking 

players in winning and defeated teams in that game in the most unfavourable game 

situations where an attack is to just keep the ball in play and don’t miss. Therefore, the 

distribution of lobs level by winners and losers of a game are similar. A significant 

difference was observed only in maximum effective lob (level1), where the winning teams 

were successful. We assume that the winning teams players are able to use more often lob 

to the termination of play. 

 

 

Figure 2 Relationship between team success and quality of lob 

 

Relationship between team success and quality of low hit 

We confirmed the significant correlation (χ2 = 10.00066615, p <0.05) in relationship 

between team success and quality of a low hit. To test the significance of differences in the 
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relative values of two different stages of evaluation between winners and losers teams, we 

found significant differences only for low hit errors, by 9.5% (z = 2.54877, p <0.05).  

The winning has made 5.5% errors in low hit and losers up to 15% of all cases 

performed low hits. Although there has been no other significant differences, the results 

suggest that the winning teams achieve higher relative values for the maximum effective 

low hit (35.8%, respectively 30%) and the effective low hit – level 2 (40.4%, respectively 

28.6%). Conversely, by ineffective low hit the winning teams achieve relatively lower 

values (18.3%, respectively 26.4%). 

Low hit frequency and its effect on winning and defeated teams, like the lobe, is very 

low (Figure 4.5.1 - 3). 

The statistical analysis showed that the quality of low hit is one of the predictors of 

success in a team game. 

Low hit as another variant of the technical impact, is commonly used in case of 

inaccurate set as a "fallback" or exact set in order to surprise the defenders. In this case, the 

winners’ attackers managed to successfully exploit 'strengths' of low hit as invaders 

defeated teams. The most significant difference was found in a faulty low hit where 

defeated teams made more mistakes, thus losing considerably more points than the 

winning team. The real causes of making mistakes (inaccurate pass or inaccurate 

realisation of low hit) can only be presumted.  

 

 

Figure 3 Relationship between team success and quality of low hit 
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In terms of individual types of attack hits is clearly shown that the spike is the second 

most effective offensive strike and therefore is not surprise that players in implementing 

the most used attack hit. Lob and low hit are used only as a variant of the attack after 

inaccurate set or keeping the possibility of surprise attack by the way, which increases the 

rival claims of the defending players for attention and "reading games". 

 

5.  CONCLUSION 

Connection and differences in realisation of different types of attacks between 

winning and loosing teams was the subject we focused on. Presumptions 1 and 3 were 

approved. Winning teams scored better by spike attacks and made fewer mistakes both in 

using spike and low hit attacks than loosing teams in a set. On reverse, no connection 

between winning and loosing games in using lobs were approved - presumption 2 was not 

approved. It shows that quality of spike and low hit are predictors of team success in a set. 

 

5.1  Recommendations for practical usage in sport 

Knowledge from results might be applied to sport practice in 3 ways:  

- To gain team success in a set the spike attack has to predominate over other types 

of attack, 

- Basic statistics methods are sufficient for assessment of game performance 

(absolute and relative rate). Game performance of both teams has to be compared 

and assessed in each set independently. Game performance of a team has to be 

assessed in won and lost sets independently by applying 4-degree evaluating scale. 

Quantity and quality of a type of attack  has to be assessed, 

- Volume of skill performance has to correspond to their meaning in a game play. 

The development of skill performance has to be done in game-like situations where 

these skills are applied.  
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Abstract: 

This study deals with lactic and response of the players´ organism to the loading in the 

small football games and non-specific exercise in football. The aim of the study was to 

determine whether a specific loading in the small football games could have an essential 

impact on stimulation of the processes of anaerobic glycolysis in the same range as the 

non-specific loading. Measurements were conducted in two types of small football games 

(2 : 2 with unlimited number of contacts, 2 : 2 with maximal 3 contacts with the ball  in the 

space of 2 penalty areas). We monitored the level of blood lactate during and after the 

exercise. After a thorough warm-up exercises the players participated in 6 x 2 min. load 

with a 4 min. rest interval and in three runs load 7 x 110m with rest interval 1:4. Results 

refer to the fact that pre-games did not sufficiently stimulate the processes of anaerobic 

glycolysis and the LA values after small football games were lower when compared with 

non-specific short repeated intense loading.. The highest measured lactate blood 

concentration level in small football games were 9.5 mmol.l
-1

 (in game - 2 : 2 with 

maximal 3 contacts with the ball),  which cannot be considered as a sufficient loading for 

the development of anaerobic capacity. Therefore, in our opinion, it should be 

recommended to use presented small football games as highly-specific method for the 

intensive development of predominantly aerobic power at VO2max, interval manner, with 

the number of repetitions 6-10 times 2-4 min. and the rest interval about 4 min. Results of 

non-specific exercise refer to the fact that stimulation the process of anaerobic glycolysis 

in running exercise was sufficient while the highest level of lactate was 15,95 mmol.l
-1

. 

Therefore we recommend these running exercises use as highly intensive non-specific 

means in development of anaerobic abilities of improving possibilities in players motor 

skills. 

 

Key words:  football, anaerobic glycolysis, lactate, specific and non-specific resources, 

small preparative football games 
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INTRODUCTION 

The analysis of the players´ motor activities during football match (Macload et al., 

1993) is clear that the loadings of players can be characterized as models for repeated short 

intensive motion intervals alternating with intervals of lower intensity. It is possible to 

speak about a great need for the use of anaerobic metabolism in addition to aerobic, which 

prevails in the match. 

It is possible to induce this loading by specific and nonspecific training methods 

taking in account various authors´ findings we consider these findings as contradictory 

views in proportion of their usage in the training process as well as in the match. 

Small football games play an important role in the training process as a complex 

methodically-organized form that fulfills the role of game preparation, but also interacts 

with the development of specific motor skills, game fitness, creative and coordination 

skills and reaction speed of the player (Peráček et al., 2003, 2004). 

Also Pakusza (2000, 2005) suggests that the small football games create ideal 

conditions for complex development of the game capability by their variability, diversity 

and situations which are hardly expected and thus effectively impact development of skills 

(technique), fitness (condition) and intellectual potential of players and thereby during 

small football games we mostly respect priority of the situational didactics. 

The responses of the body to a specific loading in the game training were examined 

in the works of Peráček (1995), Bunc, Buzek (1996), Kačáni (1999), Holienka, Tarkovič 

(2001), Platt et al. (2001), Pakusza, Tarkovič (2002). According to above mentioned 

authors, we can declare that the game training develops capacity of bioenergetic systems 

adequately, which should be reflected in an effective adaptation to anaerobic load. 

In contrast to this finding, Vanderka, Kampmiller, Holienka (2004) in their research 

work pointed out to underestimated problem in sports games, that it is not possible to 

achieve such a good performance in which it would be sufficiently stimulated the 

processes of anaerobic glycolysis by the means of the game. Therefore they recommended 

more frequent use of short-interval intensive loading with non-specific type, which can be 

applied in the game itself as the ability to manage game situations better even at relatively 

high levels of lactate. 
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THE PURPOSE OF THE STUDY 

The purpose of this study is to analyze the lactate response to the specific loading in 

the form of small football games and non-specific exercise on the basis of the post-load 

exercise concentration of lactate in the blood and point out whether these changes have a 

major impact on the stimulation of the processes of the anaerobic glycolysis in the same 

extent as non-specific loading. 

 

HYPOTHESIS 

Anaerobic glycolysis in the pre-games loading does not sufficiently stimulate LA 

blood concentrations and LA values are lower than for non-specific loads. 

 

MATERIALS AND METHODS 

The whole group of players consisted of older adolescents (senior young players) of 

the Slovak and Spanish premier league, members of the sports club Slovan Bratislava and 

Montaneros C.F. aged 18-19 years. These players trained five times per week + 1 

championship game per week. Before measurement the players took 10 min warm up 

exercises followed by a combination of dynamic stretching and special warm-up exercises 

with a ball. The whole warm-ups lasted 25 min. Small football games and runs were 

carried out just after the warm- ups. 

          Organization of the small football games was organized as follows: 2 : 2 + 

goalkeepers; No 1 – unlimited number of touches; No 2 - with maximal 3 touches. 

Duration of the loading was 6 times 2 min. with a rest interval 4 min. during which blood 

sampling technique for laboratory evaluation of LA concentration was carried out 

alternately in the 3
th 

- 4
th

 min. of rest intervals. All types of small football games took place 

in the space of two penalty areas. Non-specific loading presented three runs of 7 x 110m 

with rest interval 1:4 and blood samples were taken after 2
nd

, 5
th

 and 7
th

 repetitions, before 

start following repetition. Players were required to perform at maximum intensity and with 

maximum effort. All blood samples were taken from ear lobes and analyzed in the 

laboratory by means of standardized equipment Biosen Lactate analyzer.  
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RESULTS AND DISCUSSION 

One of the key tasks of sports training is to understand and respect the principle of 

energy metabolism of various means of a load. Lactate as an anion of lactic acid occurs in 

muscles during intensive (anaerobic) loading. The question is whether this energetic 

system in sports games can also be stimulated by the specific means, i.e. activities with the 

ball. Our research work was focused on evaluation of the loading intensity of small 

football games and runs exercise in terms of complexity of loading. This could happen if 

the exact choice of conditions enables sufficient stimulation of the processes of anaerobic 

glycolysis. 

In the 2 : 2 games with an unlimited number of touches, gradual increase in lactate 

levels in the range from 4.1 to 7.9 mmol.l
-1

 in the case of subject 1 and from 4.6 to 5.5 

mmol.l
-1

 in the case of subject 2 (Tab. 1) was monitored. The difference between the 

highest blood lactate levels of these two subjects can be explained mainly by the course of 

the game itself. If the game rules allow unlimited number of touches, the players do not 

have to cooperate constantly, which leads to different loading in their performance. This is 

caused by the activity of individual players involved in the match e.g. offenders are not 

willing to defend and vice versa defenders can not attack because the game itself does not 

require them to do it. Another negative aspect in this type of game is a trivialization of 

game situations e.g. immediate shot at goal just after passing the ball from a goalkeeper, 

which results in reducing the intensity of the loading.  

 

Table 1 

Blood lactate values in the small football game 2:2 with goalkeepers (6 x 2 min., RI: 4 

min.)  

with unlimited number of touches 

 

  Blood LACTATE concentration (mmol.l
-1

) 

  1
st
 break 2

nd
 break 3

rd
 break 4

th
 break 5

th
 break 6

th
 break -  8min. 

Team A       

Subject 1 4,1  5,5  7,9  

Subject 2  4,6  5,5  4,9 
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The highest measured values of blood lactate levels were after pre-games 2:2 with 

maximum 3 touches in the range from 9.2 to 9.5 mmol.l
-1

 during the first and second break 

respectively (Tab. 2). Since there was no further accumulation of blood lactate, but on the 

contrary there was a decline of its level probably due to increased aerobic activity. We can 

assume that this way LA is more quickly utilized in the slow-working muscle fibers with a 

predominance of oxidative processes, or more activated buffering systems. 

 

Table 2 

Blood lactate values after the small football game 2:2 with goalkeepers 

 (6 x 2 min., RI: 4 min.) with maximum 3 touches with a ball 

 
 

  Blood LACTATE concentration (mmol.l
-1

) 

  1
st
 break 2

nd
 break 3

rd
 break 4

th
 break 5

th
 break 6

th
 break – 8 min. 

Team A       

Subject 1 9,2  6,1  4,8  

Subject 2  9,5  7,2  5,9 

 

This type of small football games organization seems to be the most intensive one 

which is confirmed by measurements of lactate level and the heart rate recording. Players 

repeatedly reached the level of more than 180 pulses per minute. It is likely that this type 

of small football game stimulates the development of anaerobic-aerobic capacity the most 

effectively, due to the limited number of touches and the consequent need for constant 

movement in the playing area. It was the only way to achieve higher intensity, better 

continuity of the game and more shooting opportunities.  

 

The results of small football games from this study can be compared with the 

results of work of Vanderka, Kampmiller, Holienka (2004), who measured the lactate 

concentration after small football game 1 : 1 (4 x 2 min., RI: 4.min. in two series in the 

space of two penalty areas) in the 1
st
, 4

th
, 8

th
 min., with blood LA concentration within the 

range from 7.8 to 10.1 mmol.l
-1

. Their results also show that only by the game activities it 

is not possible to achieve such a performance - that could be sufficient to stimulate the 

processes of anaerobic glycolysis, therefore it is recommend to use the intensive repeated 
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short interval loading of non-specific nature (without a ball) with change of running 

direction more often.  

 

  The most intensive form of loading turned out to be running exercise No. 1 (fig. 1), 

at which the players achieved the highest values of lactate (15,95 and 14,77 mmol.1
-1 

). 

This pattern of exercise enabled a relatively high activation level of anaerobic glycolisis, 

accompanied by the possibility of improving direction changes of movements, as the 

players have to complete as much as nine changes. 

 

Figure 1 

Run with changes of directions 

 

Table 3 

Blood lactate values after the run with changes of directions 

 (7 x 110m, RI: 2´min) 

 
 

  Blood LACTATE concentration (mmol.l
-1

) 

  1
st
 break 2

nd
 break 3

rd
 break 4

th
 break 5

th
 break 6

th
 break    7

th
 break    

Team B       

Subject 1  8,63   14,82                  15,95 

Subject 2  9,17   13,91                      14,77 

 

Our players achieved almost the same values of lactate at 110 metres running of 

one direction (fig. 2) as in running exercise 1, at which the time of loading was 10 seconds 

shorter. It means that if changes in movement direction can also be regarded as a negative 

factor that influences the start of anaerobic glycolisis due to the unceasing acceleration and 

deceleration, we are able to assimilate this handicap by prolonging the time of loading in 

exercises like this. Although, runs of one direction enable the achievement of the same 
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training effect in a shorter time, it does not provide the possibility of the use of the whole 

scale of movement activities for the player during a match. That is why we consider the 

alternate use of both types of running loading to be appropriate. 

 

 

Figure 2 

Run to 110m straight way 

 

Table 4 

Blood lactate values after the run to 110 straight way 

 (7 x 110m, RI: 2 min.) 

 
 

  Blood LACTATE concentration (mmol.l
-1

) 

  1
st
 break 2

nd
 break 3

rd
 break 4

th
 break 5

th
 break 6

th
 break    7

th
 break    

Team B       

Subject 1  7,6   14                  15,92 

Subject 2  7,69   12,86                      14,33 

 

Running exercise to 110 meters with one change of direction (fig. 3) proved to be 

the third most intensive exercise, while the final lactate levels of lactate of 13,21  and 

11,17 mmol.1
-1

 also refer to a higher involvement of the processes of anaerobic glycolisis. 

 

 

Figure 3 

Run to 110m with one change of direction 
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Table 5 

Blood lactate values after the run with one change of direction 

 (7 x 110m, RI: 2´min) 

 
 

  Blood LACTATE concentration (mmol.l
-1

) 

  1
st
 break 2

nd
 break 3

rd
 break 4

th
 break 5

th
 break 6

th
 break    7

th
 break    

Team B       

Subject 1  7,78   12,38                  13,21 

Subject 2  5,18   9,12                      11,17 

 

CONCLUSION 

 

1. The findings of this research point out the fact that small football games has not been 

sufficient to stimulate the processes of anaerobic glycolysis and the values of LA after 

these games were lower in comparison with non-specific short repeated intense 

loading.  

2. The highest measured lactate level in specific means was 9.5mmol.l
-1

. We confirmed 

the initial question of our research problem. It cannot be considered as a sufficient 

loading for the development of anaerobic capacity. Therefore, we recommend that 

presented small football games could be used as highly-specific means for the intensive 

development of predominantly aerobic power at intensity of VO2max by interval, with 

the number of repetitions 6-10 for 2-4 min. with rest interval about 4 min. 

3. The highest level of lactate was measured in exercise 1 (15,95 mmol.1
-1 

), while almost 

the same value was found in exercise 2 (15,92 mmol.1
-1 

). These are considered to be 

almost optimal values from the aspect of the development of anaerobic abilities with 

the use of non-specific means in football. Therefore, we recommend the use of these 

two running exercises as a highly-intensive means, especially in preparation period, 

reconditioning microcycles and in special training units. 

4. Further, we recommend the combination of specific means and exercises verified by 

us, that could be transformed into a higher level of playing activities of an individual 

with a raised movements’ performance. 
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Summary: 

The aim of study to extend knowledge of the impact of teacher assistants in cooperation 

with the teacher of physical education and sport of the effectiveness of the educational 

process in high school. To point out the importance of teaching assistant at lessons of 

Physical Education and Sport Education. 

Keywords:  assistant teacher, motivation, group didactic forms, pure exercise time, 

efectivity. 

 

INTRODUCTION 

The issue of school physical education for many years is a very controversial area. 

This is characterized mainly multifactorially because it is involved in a myriad of 

surrounding influences. 

Among the problem spelled out in the strict sense are mainly didactic forms and 

their use in physical education process. According Petlák (2000) a requirement is 

improvement and streamline the educational activities, under the present conditions, 

particularly desirable. Teachers still apply common stereotypes lessons running, they do 

not use innovative trends. The old-established forms of teaching mainly caused by the fact 

that students lose interest in exercises and active participate in lessons of physical 

education. The disappearing of a creativity of teachers at lessons, which is mainly due to 

inadequate remuneration. The motivation is the main factor which could make respect at  

classes of physical education. Students without sufficient engage to create their work and 

sufficient conditions to self realization and self-satisfaction, invoke the pupils that are not 

interested in their health, sport and movement needed for their lives.  

According to Armstrong (2009) one of the most important activitie is how teachers 

motivate their students. It is very important to understand factors that motivate people to 
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create the processes and practices that increase motivation and a performance of students. 

Rudy et al. (2010) reports that in the most of cases, although students come to school, but 

lessons that are given do not correspond to their abilities or needs. Peráčková (2001/a) is 

characterizing a didactic form of relative stable internal organization of the learning 

process in terms of didactic interaction of subject and object. The suitable use of 

appropriate forms of teaching lessons of physical education, teachers are able to make teir 

lessons more practic and effective. Skalková (2007) thinks that students are forced to form 

the group helping each other, creating group cohesion in the group, as are the exercises 

engage the students in question and do not passive, reduced to passivity in class. 

 

THEORETICAL ANALYSIS 

EFFECTIVE STRATEGIES FOR SUCCESSFUL TEACHING & TRAINING 

Erin Schreiner (2008) effective training and teaching requires patience and practice. To be 

an effective instructor, an individual must maintain the engagement of participants in the 

teaching or training session. This is difficult as the natural tendency is to cram as much 

information into the session as possible in an attempt to make it optimally effective. In 

truth, trying to fit too much information into a training session has the opposite effect and 

renders the session less valuable. The overall effectiveness of training and teaching can be 

greatly improved by the integration of proven teaching and training techniques. 

INTERACTIVE LECTURES 

Avoid long, tedious stretches of lecture. People learn more effectively when they 

are actively engaged in the process of learning. Promote engagement by using 

small snippets of lecture with small group activities interspersed throughout. Have 

participants work together to discuss or apply the concepts that you presented in the 

lecture. This can be accomplished by having participants work together to create a 

chart or make a list of information pertaining to the topic at hand. The active 

engagement will aid in their understanding of the topic and keep them from lulling 

off during lecture portions.  
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LINE OF SIGHT 

While you obviously cannot maintain eye contact with every member of a group at 

the same time, it is important to remain cognizant of line of sight and where you 

stand in relation to participants. Maintaining a visual connection to participants 

improves engagement. Move around the room so that every participant has equal 

opportunity to see you as you instruct. Occasionally make eye contact with 

members of the group individually. Avoid only calling on participants who sit in 

your direct line of sight when asking for responses. Select individuals from around 

the room to ensure that everyone is maintaining active engagement. 

EFFECTIVE QUESTIONING TECHNIQUES 

Asking questions is vital to ensuring participant engagement. If a presenter rambles 

on without asking for feedback from the audience, he will invariably lose audience 

attention. When asking questions, be sure to use effective questioning techniques. 

Avoid yes and no questions as the answers to these questions are usually obvious, 

so there is little reason to ask them. 

Ask questions that ask participants to demonstrate their understanding. This means 

that you want to ask participants to apply what you have told them. Questions such 

as, "How will we use this information in the future?" Require participants to not 

just recite the information back to you, but instead apply it to future events. 

Be sure to allow wait time. It is easy when presenting to try to fill any silence with 

your voice. Seconds can seem like hours when presenting, but it is important to 

remember to allow adequate wait time. Once you pose a question, be calm and 

patient and wait for a response, don't just jump into action and explain the answer 

when participants fail to raise their hands immediately (Shreiner, 2008). 

 

EFFECTIVE TEACHING STRATEGIES 

New and old teachers can both benefit from effective teaching strategies for the classroom. 

Your goal is to help children learn the material that you teach. Essential to this is proper 

classroom and behavior management. You can achieve this with teaching ideas that engage 
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students, making them interested in learning. Your students' success largely depends on 

you, and you owe it to them to come to school prepared to teach every day. Good teaching 

skills will show through your results (McCormick, 2007). 

1. LESSON PLANNING 

Before you even set foot in the classroom, do your lesson planning. You need both 

a course outline and a daily plan. Start your year by having a loose idea of how you 

will accomplish your goals and adjust it based on your class. If you plan too far 

ahead, you may find yourself doing a lot of backtracking when you learn that the 

students' personalities don't fit with what you planned. 

Prepare detailed weekly lesson plans that illustrate what you want students to learn, 

how you will teach it and how you can test that they understand the material. Make 

a note of all the materials that you need so that you don't come up short in the 

middle of a lesson. 

Also have a list of activities that you can do in case you finish your lesson early. If 

you don't have a plan, you may lose control of your classroom. 

2. ESTABLISHING EXPECTATIONS 

From the first day, establish expectations of how you expect students to act. Work 

together with the class to create the rules of the classroom and what happens when 

someone doesn't follow the rules. The student participation in this helps them to 

follow the rules. 

3. TEACHING FOR MULTIPLE INTELLIGENCES 

Recent studies suggest that people learn through a variety of methods, often called 

"multiple intelligences." These intelligences are naturalist, musical, logical-

mathematical, existential, interpersonal, bodily-kinesthetic, linguistic, intrapersonal 

and special. Traditional schooling focuses only on logical-mathematical and 

linguistic intelligences. 

When teaching a concept, approach it from several different angles. Don't rely on 

students to learn only through reading or listening to a lecture. Incorporate other 
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senses by playing music or doing physical activities related to the idea 

(McCormick, 2007). 

  



194 
 

EFFECTIVE TEACHING TECHNIQUE 

John Byk (2008) an effective teacher is one who focuses attention and inspires a learning 

attitude. There are many ways to do this, and all teachers will eventually develop a style 

that works best for them. Communication, planning and presence are the keys to a 

successful educational career. A well-rounded teacher is also versatile and able to think on 

his feet. 

COMMUNICATION 

Today's multimedia youth are not very responsive to long lectures. Teachers should 

be able to listen as much as they talk in a classroom. Keep your lectures brief and 

open to interruptions and questions or mini-sessions that allow individual or peer 

discussion and reflection. This is especially true for older students. 

PLANNING 

The importance of having well-thought-out lesson plans cannot be overstated. Vary 

your daily activities to prevent boredom and allow for classroom interaction 

between yourself and students or between the students themselves. Start off each 

class with a quick quiz or short, easy assignment in order to set the tone. Session 

endings should be productive and meaningful. Don't let students just stand around 

waiting for the bell to ring. Ask them if they learned anything in class that day. 

PRESENCE 

Consider the way you move around the classroom or where you are when you are 

lecturing or giving instructions. Do you hide behind an imaginary line at the front 

of the class or do you place yourself in the center of the group as much as possible?  

THE BEST LAID PLAN 

Even the most detailed lesson plans can't account for unexpected occurrences in the 

classroom. Technology fails. Students have emergencies, and interruptions can 

always be expected from outside the class. The best thing to do is to have a backup 

such as worksheet puzzles or some other activity that requires very little instruction 

in order to keep them occupied while you are busy with a distraction. 
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QUICK THINKING 

Sometimes classroom situations are very fluid and require a teacher to be able to 

make decisions instantly. There is no substitute for experience when it comes to 

knowing what to do when you are caught off-guard while teaching. New teachers 

may confidently believe that they are responding instantaneously and correctly to 

surprising situations only to learn later that their actions produced uncomfortable 

consequences. Observing veteran teachers helps in this area. After some time in the 

classroom, you will learn that no matter how unique a situation appears to be there 

is usually some precedence for it and a standard way of reacting. Practice makes 

perfect! 

 

The objective of research 

The work is to extend knowledge of the impact of teacher assistants in 

collaboration with the teacher of physical education and sport on the effectiveness of the 

educational process in high school. 
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Research Hypotheses 

H1: The work of teacher assistants in teaching physical education and sports will influence 

changes in the incentive structure of the learned student - higher motivation to active 

exercise during physical education and sport education. 

H2: The work of teacher assistants in teaching physical education and sport contribute to 

improving the classroom climate. 

H3: The work of teacher assistants in teaching physical education and sports will increase 

the pure time of the exercise of students and reducing the time lost in teaching. 

H4: The work of teacher assistants in teaching by physical education and sport contribute 

to faster learning of physical activities. 

 

The role of research 

Task 1: Identify the input and output level of motivation for students to active exercise on 

physical education and sports in high school and compare the results between the input and 

output in the control and experimental group. 

Task 2: Identify the input and output level change in the classroom and compare the 

results between the input and output in the control and experimental group. 

Task 3: Identify changes in the educational process chronemics the used by teacher and 

unused time in the control and experimental group and compare them with each other. 

Task 4: To determinate the speed and success of new learnt physical activities in the 

control and experimental group and compare them with each other. 

 

METHODOLOGY OF WORK 

Research file characteristics 

Research file detected on the impact of teacher assistants in teaching effectiveness in 

physical education and sport will consist of teachers, assistant teachers and students of two 
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parallel classes in the selected school (experimental and control group), which will be 

implemented educational experiment. 

Identification of research situation 

In our research we use a two parallel group educational experiment: 

A. comparison of inputs and outputs of each group. 

B. comparison of input and output between the control and experimental groups of each 

file. 

Methods for obtaining empirical data 

Methods of surveys which we use are study materials, literature and anthologies. Other 

methods are questionnaire, observation, measurement, experiment and educational non-

standardized interviews with students. 

Questionnaire - the main instrument of questioning - a formalized set of questions to 

which the respondent answered. Its advantage is a transparency, simple and understandable 

wording. Questionnaire will be open, closed and semi-enclosed character. 

In our work we use four types of questionnaires: 

A. The questionnaire focused on the incentive structure of pupils / performance motivation 

questionnaire / 

B. Questionnaire CES / school climate class / 

C. Questionnaire teaching situations and teaching interactions. 

D. Questionnaire satisfaction of students in class. 

 

Observation 

Direct observation - the goal of our study will mainly follow the work of teachers, pupils 

and their interaction, follow the organization of the lesson (use group forms, correcting 

mistakes in practice, ways of interpreting, responding to students and explain below.). 
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Indirect observation - we recorded using video cameras which will monitor the progress 

of learning control and refinement of direct observation and to monitor the speed and 

success to learn new physical activities. We also provide information that we missed the 

record by direct observation. 

Measurement 

To determine the effectiveness of the lesson we perform the measurement, the aim is to 

detect changes in the educational process chronemics the teacher used and unused time. 

TREATMENT METHODS AND EVALUATION OF INFORMATION 

The data will be processed and evaluated using standard mathematical and 

statistical methods and results are shown graphically in figures and data presented in 

tables. Our results are processed at the level of frequency, percentage and comparative 

analysis (Chi-square test, statistical significance of differences). 

In this work we use the basic logical methods (analysis, synthesis, induction, 

deduction, comparison, and generalization). 

EXPECTED RESULTS 

1st Changing conditions in the learning process in school physical education and sports are 

changes in the effectiveness of teaching. 

2nd The work of teacher assistants in teaching physical education and sports will have a 

positive impact on changes in the incentive structure of the learner student - higher 

motivation to active exercise during PE and sport education and improve the classroom 

climate. 

3rd We assume that the work of teacher assistants in teaching physical education and sport 

increase pure exercise time of students and reduce the time losted in teaching. 

4th We assume that the work of teacher assistants in teaching physical education and sport 

contribute to faster learning of physical activities. 

5th We expect that the educational benefits of the research are challenge for teachers and 

students, which intervene into motivate structure of pupils and students and to make their 

exercises more active. 
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6th Proposals to increase and improve the teaching hours of physical education and sports. 

7th Setting up a methodological guide based on research results, intended for teachers of 

physical education and sports content on the efficiency of the learning process. 
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FUNCTION OF  RECREATIONAL SPORT FACILITY AQUACITY 

POPRAD IN RECREATIONAL SPORT 

Dominika Vitková 

Comenius University in Bratislava, Faculty of Physical Education and Sports, 

Department of Sport Educology and Sport Humanistic 

ABSTRACT 

In our paper we describe the problems of recreational sports facilities. The aim of 

our paper is to update knowledge and information about activities of one of the recreational 

facility, Aquacity Poprad, find out customerʼs feedback on the offered services and to 

assess its functionality in recreational sports and compare results in research realised in 

2008 and 2010.  

With a questionnaire and opinions of customers we refer on lack and service gaps of sports 

complex and on the basis of research results we make recommendations to improvement 

the conditions to Aquacity Popradʼs management. The society must realize necessity to 

develop interest in physical activity in order to create the basis for health care. It is well 

known, that todayʼs demanding consumer is not easy to satisfy and motivate him to move. 

If the determinant of health status is also satisfaction with services, then we need to know 

views about services, in order to improve qualify for recreational sports and to optimize 

conditions. 

 

Keywords: Recreational sport, health, management, Aquacity Poprad. 

 

 

1. INPUT INTO THE ISSUE 

Concepts of health, physical activity and hypokinesia are now increasingly 

discussed. This topic deserves a considerable attention because of numerous statistical 

studies warn of disappointing long-term health of the population (Moravec et al., 2002). 

Way of life of the current population can be characterized as predominantly 

hyperkinetic, thus having the lack of physical activity. The current science provides ample 

evidence that health complications arising from lack of exercise can be prevented by 

adequate physical activity, suitably chosen sports recreational activities (Hrčka, 2009).  

World Health Organization said that 60% of all deaths worldwide and 43% of all 

diseases are caused by noninfectious diseases. It is therefore a significant factor in 

providing physical activities as factors preventing these kinds of diseases and how to 

promote healthy lifestyles (Labudová, 2002).  
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One way to help to solve this difficult problem is to increase population physical 

activity through sport and recreation facilities, which would offer services at a level high to 

motivating for a broad range of clients and offer a rich complex of movement, relaxation 

and regeneration funds and appropriate material conditions for the use of various forms of 

sports and recreational activities for the general population (Hrčka, 2000). 

Characteristics of sports complex which offer services to the general public is 

important for policy formulation, based on the needs and demands of the market. Sports 

and money have always been connected. Thus, removal of hypokinesias population is 

closely linked to the management (Glesk, 2000). 

Sport and recreation facilities can acquire an irreplaceable role in removing 

negative determinants of health to the general population, but in terms of creating we have 

to find a suitable bridge between clients and management components to create a basic 

precondition for changing this unfavourable situation. Process towards the creation of 

appropriate conditions are not a trivial matter, their efficiency is the amount of interplay 

and complex planning activities to ultimately achieve a suitable alternative to improvement 

of health and lifestyle. Management of sports facilities is a complex process of 

coordinating work activities of people in order to perform effectively and efficiently 

(Antala, 2007). 

Health is becoming a prerequisite for quality of live and its positive value. One of 

effective means of retaining health is to activate people to sport activities, give objective 

information about influence of recreational sport on people's health. That way you can 

contribute to reducing the incidence of disease in the population (Labudová et al., 2002). 

 

The aim in this paper is to clarify the operation and management Aquacity Poprad, 

update knowledge and motives, and to record changes and based on this information to re-

evaluate its effectiveness. 

Aquacity Poprad is a leading resort offering world-class attractions and many 

additional services. The company was founded in 2003 near the geothermal well, which 

have not been further examined and its potential has not been properly exploited. 

Technology was obsolete after years of erosion, was necessary to invest considerable funds 

in this scarce resource. The most significant development was in the years 2003 to 2006, 

when the complex was given the present form. Currently, the company is making 

continued progress and develop, has received numerous awards and its  acting  to market is 
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not only  important element in the regional economy, but is also an important element in 

eliminating diseases of hypokinesia and lack of exercise (Vitková, 2008). 

 

2. METHODS 

The main methods of data collection were to study the materials and interviews 

with representatives of companies who responded to our questions asked. Management 

provided us with the necessary materials to assist in clarifying the operation Aquacity. To 

tackle other tasks we used a structured questionnaire with closed and open questions 

(addition of any response). Questionnaire focused on finding customers views on the 

services offered and motives leading to Aquacity visit. Questions were also designed to 

clarify the frequency of visits to sports and sports complex. We were interested in the 

critical comments and customer feedback. 

The obtained data were processed and evaluated using standard mathematical and 

statistical methods and results are shown graphically in charts and tables. In this work we 

used the basic logical methods (analysis, synthesis, and comparison). Our results are 

processed in the level of frequency, percentage and comparative analysis (chi-square). 

Research file consisted of representatives of the company, the main methods of data 

investigation was to study the materials and interviews with officials who responded to our 

questions asked. Management provided us with materials, which helped clarify Aquacity 

running. In addressing other research tasks set consisted of 120 visitors Aquacity, 50% 

women and 50% of men who responded to the questionnaire. Age of respondents in this 

case is not decisive, but the subdivisions of us wonder whether respondents are athletes or 

not. 

 

3. RESULTS 

Updating knowledge of the equipment Aquacity Poprad 

The company is progressing, constantly evolving, except cryocentre was built a 

new complex of pools and progressive technology using geothermal energy for its own 

operation of technical equipment, and even it use solar energy  to minimize environmental 

impact. The device maintains a relatively constant annual traffic, which is considered as 

very positive. Progress also used for young people, company supports  sport  clubs : 
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football, hockey and of course, the swimmers, trying to cover costs associated with the 

operation of training facilities and cover the necessary costs. 

There is planning another phase of construction and expansion of more complex 

areas. The company did not stop the construction of the basic complex expands its scope, it 

combines comfort, high standard and ecological luxury.  

 

Finding opinions of customers and their comparison in research realized in 2008 and 

2010 

Our research we conducted a two-year lag. We were interested in customer’s 

opinions on satisfaction, frequency of visits; we wanted to know how the change of 

increasingly complex acts to determinants and reasons for visits. 

The issue of satisfaction didn´t changed in both years, the largest percentage of 

visitors expressed their satisfaction by assessing the "satisfied" and "very satisfied" so 

there can be unambiguously stated that the level of service has not changed, maintaining a 

consistently high level, although, of course, the responses occurred in a negligible 

percentage of dissatisfied customers. Customer satisfaction plays an important role in the 

frequency of traffic, so from the answers can be concluded that this recreational facilities 

attract customers, which is a very positive factor. 

  

 
Figure 1: Satisfaction with services Aquacity (2010) 
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From a variety of personal motives of visits Aquacity was most frequent answer 

was opportunity to do sports activities, close was referred to the effect of health and 

relaxation. From the frequency of answers we can clearly evaluate the impact of this type 

facility to the people´s health and the importance of attending sporting and recreational 

facilities. Motives of visits in the time span of two years remained unchanged, thus we can 

conclude that the role of Aquacity stay in the same way and thus contributes to positively 

influence to the health of customers. 

 

 
Figure 2: Personal motives (2010) 

 

The frequency of visits also did not record the change. In both years, there are the 

most representative group of customers who visit Aquacity sporadically. In this regard, we 

conclude recommendations for management, which concerned the advantages of regular 

visits and we recommend offer benefits for regular customers and that can ultimately 

reflected on a more often physical activity. 
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Figure 3: Frequency of visiting Aquacity (2010) 

We were also interested in the most frequently used services. As in 2008 and in 

2010 customers reply that they use the most swimming pool and sauna, outdoor swimming 
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they would change if it is under their control. We can say that there is very positive fact 
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customers are also expressed to the poor technical condition of saunas. Customers also 

referred to the increase of the capacity of parts of the complex and parking places, also 

there were expressed negative views on the size of storage space in cabinets. All 

requirements have been pushed to the leadership of Aquacity Poprad. We think it is 

important to know the negative comments and criticism. Today's consumer is demanding, 

if there are criteria to use sport and recreation facilities as service quality, it is necessary to 

know the views and sensitively edited shortcomings discovered.  

 

4. CONCLUSION 

Proposals for change management Aquacity Poprad 

Based on results from our research, we recommend the following proposals for 

correction services. As mentioned, it is important to correct and modify conditions for 

recreational sports, that they are suitable for both parties, it is essential, however, sports 

and recreation equipment has to fill its dominant role. All our proposals were given for the 

purpose of creating the conditions for implementation ideal sport activities. It is necessary 

to emphasize the role of sports and recreational facilities and to clarify their role, because 

they play an important role in promoting physical activity and elimination of the current 

major issues - hypokinesia and treat diseases from lack of exercise. 

An important element is to inform people about the positive impact of physical 

activities to their organism. If clients have the opportunity to learn more about the health 

effects of sport, it could be a positive motivation for doing more regular activity.  

Much of the surveyed customers in response to a question regarding the lack of 

services stated that Aquacity would have more adrenaline attractions, playgrounds and 

sports equipment rental. The missing element is the larger fitness centre and more fitness 

machines in it, missing is also sports instructors who would lead organized lessons. In 

general, there is increased demand for diverse sports activities and attractions. It would be 

appropriate offer customers more comprehensive range of activities to choose, suitable 

alternative may be to organize sports days. 

We recognize that the capacity of facilities in the strongest days is insufficient, 

based on this fact it is good to do events and activities in days with weakest traffic. Since 
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most customers considered as negatives component prices, we believe that reducing prices 

is not the best option, especially from the financial aspect of company. We propose to 

support the frequency of visits. On the one hand client will be supported and on the other 

hand, the company will ensure regular attendance. 

We also focused our attention on the issue of shortages and critical comments. 

Services which was identified by clients as unsatisfactory we recommend to modify, 

eliminate any gaps, and thus to promote traffic of facility.  

 

5. SUMMARY 

Function of  recreational sport facility aquacity poprad in recreational sports 

An essential element of research it was found that this type of equipment can 

positively affect physical activity of visitors and it fulfill sports and recreational role. 

Despite the diversity of opinions is Aquacity Poprad leading center caring for health, offers 

a different kind of sports activities, relaxation, fun and socializing. 

 

The company must be aware of the necessity to develop interest in physical activity 

in order to create the basis for health care. Sport is now commercial, media and marketing 

phenomenon and it is not easy to regulate so as to become an important element of life. We 

must bear in mind that today's demanding consumer is not easy to satisfy and motivate him 

to move himself. If there is determinant of health state is quality of services, then it is 

necessary to know the opinions on the quality and create and optimize conditions and adapt 

to the requirements and thus fulfill the essential role of sports facilities and positively 

affect the health status of visitors.  
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RÝCHLOSTNÝCH A RÝCHLOSTNO-SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ 

FUTBALISTOV 

Michal Horný 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra hier 

Abstract: 

The main objective of the research is to highlight the impact of match load on the level of 

the speed and speed-power capabilities and on the difference of their level in time intervals 

in the game. In the research we will use sectional interindividual ex post facto research. 

The sample will be created from the players of U19 team from MFK Dubnica nad Váhom 

playing in the first Slovak national league. The data of the external and internal load and of 

the speed and speed-power capabilities will be obtained using the method of measurement 

(testing). To determine the level of external and internal load of the players we will use 

Polar RS800 G3 and Polar RS800CX G3, whose functions are identical. We will follow 

the distance covered, speed and heart rate. The level of the speed capabilities we will 

measure using photocell in the test – run on 15 meters with change of direction. To 

measure the speed-power capabilities we will use device FiTRO Jumper. Testing of speed 

and speed-power capabilities we will realize before the match, during the half-time and 

after the match. The data obtained we will evaluate using the main mathematical and 

statistical methods (average, minimum and maximum, range, standard deviation, variance) 

and parametric paired t-test. 

Key words: football, external and internal load, speed capabilities, speed-power 

capabilities 

Abstrakt: 

Cieľom práce je poukázať na vplyv zápasového zaťaženia na úroveň vybraných 

prejavov rýchlostných a rýchlostno-silových schopností a na rozdielnosť ich úrovne 

v jednotlivých časových úsekoch hry. V práci využijeme prierezový interindividuálny ex 

post facto výskum. Výskumný súbor budú tvoriť hráči staršieho dorastu U19 MFK 

Dubnica nad Váhom, ktorý pôsobí v najvyššej súťaži dorastencov na Slovensku. Údaje 

o vonkajšom a vnútornom zaťažení, ako aj úrovni rýchlostných a rýchlostno-silových 

schopností získame prostredníctvom metódy merania (testovania). Na zistenie úrovne 

vonkajšieho a vnútorného zaťaženia hráčov použijeme športtestery Polar RS800 G3 a Polar 

RS800CX G3, ktorých funkcie sú totožné. Sledovať budeme objem nabehaných metrov, 

rýchlosť pohybu a srdcovú frekvenciu. Úroveň rýchlostných schopností budeme zisťovať 

pomocou fotobuniek v štandardizovanom teste v behu na 15 metrov so zmenou smeru. Na 

zistenie úrovne rýchlostno-silových schopností použijeme výskokový ergometer FiTRO 

Jumper. Testovanie rýchlostných a rýchlostno-silových schopností budeme realizovať 
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tesne pred zápasom, v polčasovej prestávke a po skončení zápasu. Získané výsledky 

následne vyhodnotíme pomocou základných matematicko-štatistických metód (priemer, 

minimálna a maximálna hodnota, variačné rozpätie, smerodajná odchýlka, rozptyl) 

a parametrického párového t-testu. 

Kľúčové slová: futbal, vonkajšie a vnútorné zaťaženie, rýchlostné schopnosti, rýchlostno-

silové schopnosti 
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V KONCENTRICKEJ FÁZE PRI TLAKU NA LAVIČKE  

Michal Jeleň, Erika Zemková 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra športovej 

kinantropológie 

Abstract 

The study compares the decline of peak and mean power during bench presses performed 

to failure. A group of 8 physical education students performed in random order bench 

presses with 50, 60, 70, and 80% of 1RM, respectively (with 2 minutes of rest in-between) 

to failure. Exercises were performed with countermovement using maximal effort in 

concentric phase. A PC based system FiTRO Dyne Premium was used to monitor force 

and velocity and to calculate power. Peak and mean values of power in concentric phase of 

lifting were obtained. Fatigue index was calculated as a ratio of power decline (Pmax-

Pmin) and  maximum power (Pmax). Results showed that mean power in concentric phase 

of lifting decreased profoundly than peak power, but not significantly, which may be 

corroborated by fatigue index. These findings indicate that mean power in concentric phase 

of lifting is more sensitive indicator of fatigue induced by bench presses than peak power.  

Key words: bench press, fatigue, mean power, peak power 

 

Abstrakt 

Práca porovnáva pokles maximálneho a priemerného výkonu počas tlakov na lavičke 

vykonávaných do zlyhania. Skupina 8 študentov FTVŠ vykonávala v náhodnom poradí 

tlaky na lavičke s 50, 60, 70 a 80% 1RM (s 2 minútovou prestávkou medzi sériami) do 

zlyhania. Cvičenia boli vykonávané s protipohybom a maximálnym úsilím v koncentrickej 

fáze.  

Na zaznamenávanie sily, rýchlosti a výpočet výkonu bol použitý počítačom riadený systém 

FiTRO Dyne Premium. Vyhodnocované boli maximálny a priemerný výkonu 

v koncentrickej fáze. Index únavy bol vypočítavaný ako podiel poklesu výkonu (Pmax-

Pmin) a maximálneho výkonu (Pmax). Výsledky ukázali, že priemerný výkon 

v koncentrickej fáze poklesol výraznejšie ako maximálny, ale nie štatisticky významne, čo 

môžeme dokumentovať aj na indexe únavy. Toto zistenie naznačuje, že priemerný výkon 

v koncentrickej fáze je citlivejším parametrom na posúdenie únavy vyvolanej tlakmi na 

lavičke ako maximálny výkon. 

Kľúčové slová: tlaky na lavičke, únava, priemerný výkon, maximálny výkon  
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ÚČINNOSŤ SILOVÉHO TRÉNINGU V OTVORENÝCH A 

UZAVRETÝCH KINEMATICKÝCH REŤAZCOCH S ROVNAKÝM 

SÚČTOM VÝKONOV NA ZMENY MOTORICKEJ VÝKONNOSTI 

Katarína Longová 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, 

Katedra atletiky 

Abstract 

Most of the information found in the literature only provides suggestions as to how many 

reps ad sets or what exercises to use for strengthening with very few if any studies 

evaluating the benefits of the exercises. The purpose of our study is to determine whether 

there will be a difference between the Open Kinetic Chain versus Closed Kinetic Chain 

(OKC/CKC) exercises training effect. We expect better effects of CKC exercises on the 

functional performance of healthy subjects with only small experiences with strength 

training. According to the previous studies we look forward to both groups increasing in 

the tests of the strength abilities, although the closed kinetic chain group improved more 

than the open kinetic chain group. The closed kinetic chain group will improve their 

jumping, running ability. Large improvements in maximal strength, rate of force 

development in both groups did not transfer to maximal power output test especially in the 

OKC group. Moderately strong correlations will find between a barbell tests, power tests, 

and a vertical jump test. We will use two factors two groups time parallel experiment with 

12 weeks duration, with 3 sessions per week. The load will be in the beginning 3 sets of 6 

reps with 2 min. rest, resp. 6 sets in the end. Experimental group No1 (EX1) will perform 

squats (CKC) and experimental group No2 (EX2) will perform extensions and flexions on 

the machine in knee joint. Originality of research is the load in both groups will be similar 

from the point of the view of total power output in all reps during the training controlled by 

Fitrodyne premium device. In conclusions the better performance will be achieved in the 

group of CKC that has more pronounced functional effect in the natural locomotion 

performance as jumping and running. 

Key words: open kinetic chain, closed kinetic chain, weight training, strength assessment 

 

Abstrakt 

Informácie o vplyve silového tréningu sa zväčša zameriavajú na to koľko opakovaní 

a koľko sérií s akým veľkým závažím treba použiť pre rozvoj tej ktorej silovej schopnosti. 

Iba máloktoré hodnotia prínos výberu cvičenia. Cieľom našej práce je určiť, či bude 

rozdiel v efektoch silového tréningu medzi cvičeniami v otvorených kinetických reťazcoch 

(OKC), zväčša ide o izolované cvičenia na posilňovacích strojoch, a v uzavretých 

reťazcoch (CKC) cvičenia komplexného charakteru. Pôjde o dvojskupinový časovo 
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súbežný pedagogický experiment v trvaní 12 týždňov. Budeme porovnávať pôsobenie z 

hľadiska vplyvu na 6RM, silový gradient, maximálny silový výkon, vytrvalosť vo 

výbušnej sile pri cvičení podrep výskok, akceleračnú bežeckú rýchlosť, rýchlosť so 

zmenami smeru, vertikálny výskok. Oba experimentálne činitele sa budú líšiť iba 

v zložitosti zaťaženia. Súčet výkonov vo Wattoch v tréningu použitím komplexných 

cvičení sa bude približne rovnať súčtu výkonov v analytických cvičeniach. Na zvyšovanie 

zaťaženia nepoužijeme narastanie veľkosti vonkajšieho odporu, ale pokúsime sa ho 

zabezpečiť narastaním rýchlosti pohybu, ktorý budeme sledovať v tréningoch pomocou 

zariadenia fitrodyne. Súbor budú tvoriť zväčša študenti FTVŠ UK (n1+n2=30) s rôznou 

úrovňou trénovanosti  v oblasti rozvoja silových schopností. Očakávame, že cvičenie v 

CKC bude mať výraznejší  vplyv na funkcionálne parametre silových schopností a 

motorickej výkonnosti u zdravých jedincov s malými skúsenosťami v oblasti silového 

tréningu. Podľa predchádzajúcich štúdií, očakávame v oboch skupinách nárast silových 

schopností, ale probandi trénujúci v uzavretých kinetických reťazcoch zaznamenajú väčšie 

prírastky najmä v parametroch tzv. funkčnej sily, čo sa prejaví v odrazových a bežeckých 

schopnostiach. Významné zlepšenia v maximálnej sile, v silovom gradiente v skupine 

OKC nebudú mať výrazný transfer do maximálneho výkonu  v cvičení drep a vertikálny 

výskok. 

Kľúčové slová: otvorený a uzavretý kinetický reťazec, silový tréning, rozvoj, diagnostika 

silových schopností 
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA POHYBOVÝCH AKTIVÍT DETÍ 

A MLÁDEŽE NA SLOVENSKU 

Peter Melek 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu,  

Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky  

Abstract: 

That work is a part of longterm reaserch detecting effectiveness of leisure physical 

education and school sport in Slovakia. We want to raise a transparency of organization 

and financial processes in children and youth physical activities, also to raise public 

interest in this area. The aim is definition subjects and their activities, which are 

participated on field of children and youth physical activities and to formulate the 

recommendations for next research. 

Key words: Sport, children, youth, organization, financing 

 

Abstrakt: 

Tento článok je súčasťou dlhodobého výskumu zisťovania efektívnosti záujmovej telesnej 

výchovy a školského športu na Slovensku. Poslaním práce je taktiež zvýšiť transparentnosť 

procesov organizácie a financovanie pohybových aktivít detí a mládeže na Slovensku 

s zvýšiť verejný záujem o túto oblasť. Cieľom je získať definíciu subjektov zastúpených 

v systéme organizácie a financovania pohybových aktivít detí a mládeže, ich činností 

v danej oblasti a formulácia odporúčaní pre ďalší výskum. 

Kľúčové slová: Pohybové aktivity, deti a mládež, organizácia a financovanie športu 
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VLIV KONDIČNÍHO CVIČENÍ NA RŮZNÉ EFEKTY VYUČOVÁNÍ 

TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY 

Pavel Šmela 

Univerzita Komenskéhov Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, 

 Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky 

Abstract 

 The aim of our study is to extend knowledge about the different effects of teaching 

in physical education and sports what does it concerns the content and utilizing fitness 

training in educational process of school physical education and sport and its popularity 

among students in Slovakia in comparison with the students from selected European 

countries.  

 We want verify the effectiveness of the proposed thematic unit – fitness training in 

selected high school – Gymnasium Ladislava Saru 1 from Bratislava. The experimental 

and control samples will be represented by the 16 to 17-year-old girls and boys. The data 

will be obtained by measuring (motor performance testing, muscle imbalance testing, 

measurement of heart rate), and by using questionnaire and knowledge test. 

Key words: physical education and sport, fitness training, teaching effects 

 

Abstrakt: 

Cílem naší práce je rozšířit poznatky o zastoupení a obsahu kondičních cvičení na 

hodinách tělesné a sportovní výchovy, jeho oblíbenost mezi žáky u nás a ve vybraných 

evropských zemích a jeho vlivu na různé efekty vyučování tělesné a sportovní výchovy. 

Chceme ověřit účinnost navrhovaného tematického celku – kondiční cvičení na 

vybrané střední škole - Gymnázium Ladislava Saru 1 z Bratislavy. Experimentální a 

kontrolní vzorky budou tvořeny 16 až 17-letými dívkami a chlapci. Data budou získána 

měřením (testování motorické výkonnosti, testování svalové nerovnováhy, měření pulsové 

frekvence), a pomocí dotazníku a vědomostního testu. 

Klíčové slova: tělesná a sportovní výchova, kondiční cvičení, efekty vyučování 
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ÚČINNOSŤ STRELECKÉHO PÁSU NA ÚSPEŠNOSŤ 

BASKETBALOVEJ STREĽBY 

Denisa Zambová 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra hier  

Abstract 

Basketball shooting is the most important basketball skills. Players have enough 

motivation for practice basketball shooting, there is a problem to motivate them to practice 

by proper shooting technique. The purpose of the study is to prove an efficiency of 

shooting strap during basketball practices and matches. It is two group chronological 

experiment. Experimental factor are a shooting exercises with shooting strap aids. For test 

assessments and data evaluation we will use a logical approach, comparison and basic 

statistics including the Mann- Whitneyov U test the Wilcoxon T- test to monitor 

statistically significant changes. We are expecting increase an efficiency of shooting 

basketball players in basketball practice and matches. 

Key words: basketball, shooting strap, trainning programme, youth players 

 

Abstrakt 

Basketbalová streľba je kľúčovou hernou činnosťou jednotlivca. Hráčov nie je potrebné 

motivovať k nácviku streľby, vyskytuje sa však problém ich motivovať k optimálnej 

technike. Cieľom experimentu bude vyvolať pozitívne zmeny v úspešnosti streľby 

v tréningovom procese a v zápase hráčov. Budeme realizovať dvojskupinový súbežný 

experiment. Experimentálnym činiteľom budú strelecké cvičenia realizované so streleckým 

pásom. Na získavanie a spracovanie údajov využijeme Mann – Whitneyov U test, 

Wilcoxonov T test.  Očakávame zvýšenie úspešnosti streľby v tréningovom procese 

a zvýšenie úspešnosti streľby v zápase.  

Kľúčové slová: basketbal, strelecký pás, tréningový plán, mladí hráči 

  



217 
 

VÝKON PRI DREPE S PROTIPOHYBOM V STABILNÝCH 

A NESTABILNÝCH PODMIENKACH U ŠPORTOVCOV RÔZNYCH 

ŠPECIALIZÁCII 

Tomáš Vilman 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, 

Katedra športovej kinantropológie 

 

Abstract 

The objective of the study was to compare the power in concentric phase of squats 

on stable and unstable surface in athletes of different specializations. The subjects 

performed two sets of squats with 70% 1RM in random order on stable and unstable 

platform (BOSU ball). The results showed that high jumpers, rock and roll dancers, 

volleyball players, karate fighters and hockey players achieved significantly higher 

maximal and mean power in acceleration and entire concentric phase of squats on stable 

than unstable surface.  It may be concluded that athletes have a higher power in concentric 

phase of resistance exercises on stable than unstable surface. 

Key words: athletes, Bosu ball, power, squat 

 

Abstrakt 

Cieľom štúdie bolo porovnať výkon v koncentrické fáze pri drepoch vykonávaných 

v stabilných a estabilných podmienkach u športovcov rôznych špecializácií. Probandi 

vykonávali dve opakovania drepov so 70% 1RM v náhodnom poradí na stabilných a 

nestabilných podložkách (BOSUball). Výsledky ukázali, že skokani do výšky, rokenrolisti, 

volejbalisti, karatisti a hokejisti dosiahli významne vyšší maximálny a priemerný výkon v 

akceleračnej a celej koncentricke fáze pri drepoch vykonávaných v stabilných ako 

nestabilných podmienkach. Môžeme dospieť k záveru, že športovci majú vyšší výkon v 

celej koncentrickej fáze pri cvičení v stabilných ako nestabilných podmienkach. 

Kľúčové slová: športovci, BOSUBall, výkon, drep 
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ÚČINNOSŤ RÝCHLOSTNO-SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ NA HERNÉ 

ČINNOSTI JEDNOTLIVCA V BASKETBALE 

Jaroslava Argajová 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra atletiky 

 

Abstract 

Based on the character of the basketball game there can be stated, that power is 

crucial for a player´s performance. In our work we would like to determine to what extent 

the level of power abilities affect the level of basic basketball skills in 14 – 15 year-old 

female basketball players. Our research will be conducted in the form of two – group 

experiment; one basketball team will be experimental group and second basketball team 

will be control group. The experimental group will train for 12 weeks, performing special 

power training programme with accent on plyometric exercises. Both groups will be pre-

tested and post-tested at the beginning and at the end of the experimental period. There will 

be tests to determine the level of power and the level of basic basketball skills. 

Key words: basketball, power, plyometric exercises, basic basketball skills. 

  

Abstrakt 

Z charakteru basketbalovej hry vyplýva, že výbušná sila je rozhodujúca pre výkon 

hráča. V našej práci by sme chceli určiť, do akého rozsahu úroveň výbušnej sily 

ovplyvňuje herné činnosti jednotlivca u 14 – 15 ročných hráčok basketbalu. Náš výskum 

bude pozostávať z dvojskupinového časovo súbežného experimentu; experimentálny súbor 

bude tvorený jedným basketbalovým družstvom a kontrolný súbor bude tvorený druhým 

basketbalovým družstvom. Experimentálna skupina bude počas 12-týždňového obdobia 

podrobená špeciálnemu tréningovému programu s dôrazom na plyometrické cvičenia. 

Obidve skupiny budeme testovať na začiatku a na konci experimentálneho obdobia testami 

na určenie úrovne výbušnej sily a herných činností jednotlivca. 

Kľúčové slová: basketbal, výbušná sila, plyometrické cvičenia, herné činnosti jednotlivca 

 


