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Predslov 
 
 
Zborník obsahuje príspevky zamerané na skúmanie faktorov herného výkonu 
družstva v zápase, ktoré vplývajú na jeho úspešnosť. 
Veríme, že predložené výsledky obohatia nielen samotný výskum herného výko-
nu v kolektívnych športových hrách, ale prinesú cenné poznatky pre využitie 
v športovej praxi.  
Všetky uvádzané príspevky sú súčasťou výskumného projektu VEGA 1/4493/07 
Štrukturálne modely herného výkonu v kolektívnych športových hrách pod vede-
ním hlavnej riešiteľky doc. PaedDr. Ludmily Zapletalovej, PhD. na Fakulte tele-
snej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave v období 2007-2009. 
  
 
 
          Zostavovateľ 
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VPLYV HERNÝCH ČINNOSTÍ JEDNOTLIVCA NA VÍŤAZSTVO 
V BASKETBALOVOM ZÁPASE 

 
Peter Mačura – Katedra hier, FTVŠ UK Bratislava 
                            peter.macura@fsport.uniba.sk 
Filip Potocký – FTVŠ UK Bratislava  
 
ABSTRAKT 
 
Herné činnosti jednotlivca a ich úspešnosť sa podieľajú na víťazstve družstva v 
basketbalovom zápase. Výskumom sme chceli prispieť k poznaniu, ktoré z her-
ných činností jednotlivca najviac vplývajú na úspešnosť družstva v zápase. Pr-
votné údaje o výskyte herných činností jednotlivca víťazných a porazených druž-
stiev sme získali z Majstrovstiev sveta 2007 žien U 19. Po uplatnení matematic-
ko-štatistickej metódy chí-kvadrát sme zistili, že úspešnosť družstva v zápase 
signifikantne súvisí asistenciami, percentuálnou úspešnosťou streľby za 2 body a 
počtom doskočení v útoku a v obrane spolu (všetky p<0,01). Do budúcnosti sme 
odporučili orientovať výskum na odhaľovanie vzájomnej štrukturálnej a násled-
nostnej podmienenosti výskytu herných činností jednotlivca v basketbalovom zá-
pase. 
 
Kľúčové slová: basketbal, víťazstvo, herné činnosti jednotlivca 
 
 
VSTUP DO PROBLEMATIKY 
 
Skúmanie dôvodov víťazstva v basketbale sa pravdepodobne datuje od jeho po-
čiatkov. Hľadajú sa faktory podmieňujúce víťazstvo v basketbalovom zápase. 
Výskumy sa orientujú nielen na somatické, motorické, psychické predpoklady 
víťazstva, či už v kontexte jednotlivých hráčov, alebo družstiev, ale aj na herné 
činnosti vyskytujúce sa v zápasoch (Mavridis et al., 2009).  
V minulosti sme zistili, že úspešnosť družstva v ženskom basketbalovom zápase 
bola najviac podmienená úspešnou streľbou z poľa, všetkými strelenými trestný-
mi hodmi a počtom kontrol nad loptou družstva v zápase (Mačura, 1979). Nie-
menej dôležitú úlohu v hernom výkone hráčky, alebo družstva hrajú osobné chy-
by. Porazené družstvá sa dopúšťali štatisticky významne väčšieho počtu osob-
ných chýb, bez rozlíšenia obranných, resp. útočných, avšak iba v druhom polčase 
skúmaných zápasov (Mačura, 1981). 
V zápasoch končiacich rozdielom skóre do osem bodov je víťazstvo v dlhodobej 
súťaži a víťazstvo v play-of zápasoch podmienené rôznymi faktormi. Víťazné 
zápasy v dlhodobej súťaži sú najlepšie odlíšené od prehratých zápasov úspešnou 
streľbou trestných hodov. Útočné doskočenia najlepšie diskriminujú víťazné od 
prehratých zápasov v play-of (Sampaio, Janeira, 2003). 
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Tavarez , Gomes (2003) zistili, že výkonnosť basketbalových juniorských druž-
stiev sa najlepšie rozlišuje podľa počtu dosiahnutých bodov v zápase, percentuál-
nej úspešnosti streľby z poľa, získaných lôpt, získaných osobných chýb a podľa 
útočnej aktivity družstva. 
Dĺžka doby kontroly nad loptou jednoznačne determinuje potenciálny úspech za-
končenia útoku. Čím dlhšie má družstvo loptu pod kontrolou, tým viac klesá 
pravdepodobnosť úspechu zakončenia (Bazanov et al., 2006). Optimálna doba od 
získania kontroly nad loptou po vystrelenie na súperov kôš nemá byť dlhšia ako 
6.04 sekundy, čo vecne znamená, že vystreliť sa má po rýchlom alebo druhotnom 
protiútoku. 
Percentuálna úspešnosť streľby trestných hodov nemusí byť tak jednoznačným 
ukazovateľom podmieňujúcim víťazstvo v basketbalovom zápase, ako sa na prvý 
pohľad zdá. Po vylúčení zápasov s jednoznačným priebehom a zápasov s nízkym 
počtom strelených trestných hodov niektorého družstva porazené družstvá mali až 
v polovici skúmaných zápasov vyššiu úspešnosť streľby trestných hodov ako ví-
ťazné družstvá (Mačura, 2007). 
Myšlienkovým experimentom vyvolané priebehy rozdielov skóre v basketbalo-
vom zápase naznačujú, že existuje viacero modelov priebehu skóre ako dosiahnuť 
víťazstvo v zápase (Mačura, 2008). Jeden z modelov je znázornený na obr. 1. 
 
 

 
        Obrázok 1  Víťazné družstvo (plná čiara) po opakovanom vyrovnaní skóre  
        v 1. polčase prešlo v záverečných minútach zápasu do vedenia a vyhralo 
        (Mačura, 2008) 
 
 
Podiel striedajúcich hráčok na víťazstve a prehre družstva je v basketbalovom 
zápase rôzny (Gómez et al., 2009). Úspešnosť streľby za dva body a trestných 
hodov a asistencie diskriminujú hráčky základnej zostavy a striedajúce hráčky. 
Pravdepodobne to svedčí o tom, že výkonnosť hráčok základnej zostavy a strieda-
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júcich je rozdielna, alebo úspešný výkon hráčky nastupujúcej od začiatku zápasu 
alebo v jeho priebehu vyžaduje rôzne predpoklady. 
Vidíme, že výsledky výskumov podmienenosti víťazstiev a prehier v basketbalo-
vom zápase hráčskym výkonom sú premenlivé, pričom sa môžeme len domnie-
vať prečo a často súvisia s obsahom športovej prípravy (Stonkus, 2003; Balčiũnas 
et al., 2009). 
Preto sme chceli aj my prispieť k poznaniu dôvodov víťazstva a prehry v basket-
balovom zápase. 
 
METÓDY PRÁCE 
 

Charakteristika skúmaného súboru 
Skúmali sme všetkých 62 zápasov, ktoré hralo šestnásť družstiev (190 hráčok), 
účastníkov Majstrovstiev sveta 2007 žien do 19 rokov v Bratislave, Slovenská 
republika. 
 

Získavanie údajov 
Prvotné údaje o výskyte skúmaných herných činností jednotlivca sme získali 
z oficiálnych herných štatistík zverejnených na web stránke Slovenskej basketba-
lovej asociácie, členskej krajiny svetovej basketbalovej organizácie FIBA1. Herné 
charakteristiky sme rozdelili do dvoch skupín podľa víťazstva a prehry družstiev. 
 

Spracovanie získaných údajov 
Vzhľadom na charakter a početnosť získaných údajov sme na ich spracovanie 
použili chí-kvadrát test na hodnotenie vzájomnej asociácie kvalitatívnych znakov 
(Červenka, 1975; Swoboda, 1977). 
Rozlišovali sme víťazstvo a prehru, resp. či družstvo dosiahlo vyšší výskyt skú-
manej hernej činnosti v zápase ako družstvo súpera. Tretím variantom bol zhodný 
výskyt skúmanej hernej činnosti jednotlivca víťazného a porazeného družstva. 
Vznikla kontingenčná tabuľka 2 x 3 t.j. víťazstvo-prehra x viac, zhodne, menej 
skúmanej hernej činnosti. 
 

Vyhodnotenie výsledkov spracovania údajov 
Výsledky spracovania prvotne získaných údajov štatistickou metódou chí-kvadrát 
sme kontextuálne voči podmienenosti víťazstva v basketbalovom zápase hernými 
činnosťami jednotlivca vyhodnotili logickými metódami porovnanie, analýza, 
syntéza, indukcia, dedukcia a zovšeobecňovanie. 
 
 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Spomedzi šestnástich skúmaných herných činností jednotlivca a z ich hodnôt od-
vodených ukazovateľov charakterizujúcich skúmané herné činnosti jednotlivca 
môžeme konštatovať, že ako štatisticky najvýznamnejší ukazovateľ bol ukazova-
                                                 
1 http://www.slovakia2007.fiba.com/pages/eng/fe/07/fiba/u19wom/scheResu/p/openNodeIDs/4529/ selNode-

ID/4529/fe_scheStat_sche.html (30.08.2007) 
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teľ počtu asistencií (tab. 1). Asistenciou sa všeobecne rozumie prihrávka spolu-
hráčovi, po prijatí ktorej nasleduje úspešná streľba do koša, najčastejšie za 2 bo-
dy. Príčiny vysokých hodnôt tohto ukazovateľa by sme mohli hľadať v kolektív-
nejšom poňatí hry víťazných družstiev. Na to, aby družstvo zaznamenalo asisten-
ciu,  je potrebné vždy minimálne dvoch hráčov. Jeden z nich spravidla býva ro-
zohrávač, tvorca hry, ktorý loptu prihrá a druhým je hráč prijímajúci koncovú 
prihrávku. Pri prihrávaní dochádza k väzbám a vzťahom medzi hráčmi aj v rámci 
celého družstva. Mnohí tréneri považujú asistenciu za dôležitejšiu ako samotné 
skórovanie. 
Mierne vyššie hodnoty potvrdzujúce ich významnosť sa dali očakávať v ukazova-
teľoch získaných a stratených lôpt. Tieto dva ukazovatele v systematike basketba-
lu nie sú evidované ako herné činnosti jednotlivca. Pokladali sme však za dôležité 
skúmať ich a považujeme ich za ukazovatele majúce významný vplyv na úspeš-
nosť družstva v basketbalovom zápase. Ukazovateľ počtu získaných lôpt potvrdil 
opodstatnenosť nášho názoru. Na druhej strane počet stratených lôpt nepreukázal 
štatistickú významnosť vzťahu k víťazstve, alebo prehre. Pravdepodobne to spolu 
so zistenou dôležitosťou asistencií svedčí o tom, že ako víťazné, tak aj prehráva-
júce družstvá hrali tvorivo s dôrazom na kooperáciu, bez zvýšenej obavy 
o stratenie lopty. Zároveň treba brať do úvahy, že ukazovateľ získanej lopty jed-
ného družstva zároveň vyvoláva nárast hodnôt stratených lôpt družstva súpera, 
čím u obidvoch družstiev hrajúcich v zápase mohlo dôjsť k ich zhodnému alebo 
porovnateľne zhodnému výskytu, čím ich význam mohol ustúpiť do pozadia. 
 

Tabuľka 1  Ukazovatele skúmaných herných činností jednotlivca 
 

Herné činnosti chí2 C Sg  
Počet asistencií 39,862 0,493 2,2.10 p<0,01 
Percentuálna úspešnosť streľby za 2 body  37,290 0,481 1,02.10 p<0,01 
Počet doskočených lôpt v obrane 34,133 0,465 3,9.10 p<0,01 
Počet všetkých doskočených lôpt spolu 31,508 0,450 1,44.10 p<0,01 
Percentuálna úspešnosť streľby za 3 body 26,133 0,417 2,11.10 p<0,01 
Počet úspešných streleckých hodov za 2 body 21,810 0,387 3,01.10 p<0,01 
Počet doskočených lôpt v útoku 17,286 0,350 1,76.10 p<0,01 
Počet všetkých strelených trestných hodov 12,903 0,307 3,28.10 p<0,01 
Počet úspešných trestných hodov 11,172 0,287 3,75.10 p<0,01 
Percentuálna úspešnosť streľby trestných hodov 8,258 0,250 4,06.10 p<0,01 
Počet získaných lôpt 8,258 0,250 4,06.10 p<0,01 
Počet streleckých pokusov za 2 body 7,627 0,241 0,0221 p<0,05 
Počet úspešných streleckých hodov za 3 body 4,102 0,179 0,2186 - 
Počet blokov 3,057 0,155 0,2169 - 
Počet stratených lôpt 2,746 0,147 0,2534 - 
Počet streleckých pokusov za 3 body 1,200 0,098 0,5488 - 

Najväčší počet bodov v basketbalovom zápase sa všeobecne dosahuje streľbou za 
dva body (Kreivyté, Stonkus, 2009). V NBA zápasoch Onwuegbuzie (2007) zis-
til, že percento víťazstiev najviac určovalo poradie družstva v celej súťaži v 
streľbe z poľa, čo podporili aj výsledky nášho výskumu. Percentuálna úspešnosť 
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streľby za dva body dosiahla druhé najvyššie hodnoty (tab. 1), hneď za asisten-
ciami. 
Ak analyzujeme hernú činnosť obranné doskakovanie, musíme okrem všeobecne 
platných pravidiel a požiadaviek na jeho úspešné vykonanie brať do úvahy, že mu 
musela predchádzať neúspešná streľba útočiaceho družstva. Táto skutočnosť ho-
vorí o tom, že pred úspešným obranným doskočením sa nepodarilo útočiacemu 
družstvu dosiahnuť všeobecne platný a nenahraditeľný cieľ útočného snaženia - 
vstreliť loptu do koša súpera. Zároveň tým nebola splnená základná podmienka 
priblíženiu sa k víťazstvu v zápase – družstvo nedosiahlo body, čiže nezvýšilo 
svoj náskok, alebo neznížilo náskok súpera. 
 
ZÁVER 
 

Z rozboru všetkých hodnôt koeficientov kontingencie vyjadrujúcich mieru aso-
ciácie jednotlivých herných činností jednotlivca a niektorých ich relatívnych uka-
zovateľov k víťazstvu alebo prehre v basketbalovom zápase je zrejmé, že niekedy 
je víťazstvo vzťahované k absolútnym hodnotám (počet asistencií, počet dosko-
čených lôpt v obrane a všetkých doskočených v obrane a v útoku spolu...) 
a niekedy k relatívnym hodnotám výskytu herných činností jednotlivca (percen-
tuálna úspešnosť streľby za 2 a 3 body). 
V budúcnosti bude potrebné odhaliť vzájomnú štrukturálnu a následnostnú pod-
mienenosť výskytu herných činností jednotlivca, aby bolo možné hlbšie prenik-
núť do poznania dôvodov, prečo sú niektoré herné činnosti jednotlivca asociova-
né k víťazstvu, resp. k prehre v basketbalovom zápase na prvý pohľad nejasne. 
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INFLUENCE OF INDIVIDUAL SKILS ON WINNING 

IN A BASKETBALL MATCH 
 

ABSTRACT 
 
Individual skills and their rate of success participate in the winning of a team in 
a basketball match. In our research we aimed at finding out which of the individ-
ual skills impact the rate of success of a team in a match most. Primary data on 
the incidence of individual skills of winning and defeated teams were obtained 
from the U19 Women’s World Championship 2007. Using the mathematic-
statistic method of chi-square we found out that the most related to winning 
matches were assists, percent success rate of 2-point shooting and the number of 
rebounds on the offensive as well as defensive together. We recommend in the 
future to focus research on revealing mutual structural and sequential condition-
ality of incidence of individual skills in a basketball match. 
 
Key words: basketball, winning, individual skills 
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ABSTRAKT 
 
Témou príspevku je hodnotenie hry ofenzívneho a defenzívneho stredného stre-
dového hráča v družstve Španielska, majstra Európy vo futbale. Bližšie špecifi-
kovaným cieľom príspevku  je porovnať niektoré útočné a obranné herné činnosti 
u stredného stredového hráča ofenzívneho a stredného stredového hráča defen-
zívneho vo vybraných zápasoch Majstrovstiev Európy 2008 vo Švajčiarsku a Ra-
kúsku. Základnou metódou na získavanie výskumných údajov je nepriame pozo-
rovanie – analýza DVD záznamov vybraných zápasov ME. Na spracovanie a vy-
hodnotenie výsledkov sú použité základné matematicko-štatistické metódy za ú-
čelom porovnávania získaných údajov. Zo zistených výsledkov, ktoré v príspevku 
prezentujeme v časti „Porovnanie hodnotených hráčov“, formulujeme závery a 
odporúčania pre tréningovú prax. 
 
Kľúčové slová:  futbal, herné činnosti jednotlivca, stredný stredový hráč ofenzí-  
                           vny, stredný stredový hráč defenzívny 
 
 
VSTUP DO PROBLEMATIKY 
 
Rozborom hry sa objasňujú základné pojmy futbalu, ktoré sú predpokladom po-
chopenia zákonitostí a súvislostí tvoriacich samotnú hru a majú podmieňujúci 
vzťah k jej zdokonaľovaniu, kultivácii. „ Analýza hry je takto jedinou objektív-
nou metódou spoznávania zákonitostí, podľa ktorých hra prebieha, spoznávania 
podstaty hry, štruktúry obsahu hry a javov, ktoré sa v priebehu deja hry objavujú 
a spoločných znakov deja hry.“ (Peráček, 2004). 
V súčasnom futbale platí, že zápasy sa rozhodujú v strede ihriska.V strede ihriska 
sa rozhoduje o mnohých aspektoch hry, ako sú efektivita, atraktivita, tempo, 
progresívnosť. Hráčov stredovej formácie pôsobiacich v strede ihriska môžeme 
deliť na ofenzívnych a defenzívnych. To však neznamená, že defenzívni stredo-
poliari nemajú špeciálne herne-taktické úlohy pri ofenzíve družstva a ofenzívni 
stredopoliari naopak pri defenzíve družstva (Kačáni, 2002).  
Stredopoliari (stredoví hráči) majú funkciu podporných ofenzívnych hráčov zo 
stredu poľa. Svojou hrou spôsobujú problémy v organizácii súperovej obrany. Ich 
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ďalšou úlohou je vytvárať priestorové rozostavenie v stredovej (prípravnej) zóne 
a takú konfiguráciu pozičného postavenia, ktorá vytvára prepojenie obrany 
a útoku (Borbély a kol., 2001). Stredopoliari majú veľký podiel na postupnom 
vedení útoku, ktorý má charakter medzihry. Využívajú pritom prihrávky rôzneho 
typu (šírkové, hĺbkové, diagonálne, kolmé). V našom príspevku  sme sledovali 
dve hráčske funkcie hráčov stredovej formácie. 
 
Defenzívny stredný stredový hráč (DSSH) 
Je to stiahnutý stredný stredový hráč, ktorého hra je defenzívnejšia v porovnaní 
s hrou ostatných stredových hráčov. 
V obrannej fáze hry má za úlohu predovšetkým získavanie lopty – pokiaľ možno 
konštruktívnym spôsobom, ukľudnenie hry, zabezpečovanie ostatných stredových 
hráčov a permanentné naprávanie chýb útočiacich spoluhráčov. Pri plnení týchto 
úloh spolupracuje so spoluhráčmi pri obranných herných kombináciách (OHK) 
typických pre priestorovú obranu – vzájomné zabezpečovanie, ktoré uskutočňuje 
hlavne so stredným ofenzívnym stredopoliarom, preberanie hráčov 
a zdvojovanie, resp. ztrojovanie.  
Obranné herné činnosti jednotlivca (HČJ) typické pre DSSH sú: obsadzovanie 
priestoru, obsadzovanie hráča bez lopty a s loptou, odoberanie lopty (predskoče-
ním, zblokovaním a vbehnutím do prihrávky). 
V útočnej fáze hry má za úlohu zásobovať spoluhráčov presnými prihrávkami. 
Z útočných herných kombinácií (ÚHK) preferuje kombinácie založené na pri-
hrávke, založené na vedení lopty  a na prihrávke a nabiehaní (hlavne kombinácia 
s narazením lopty). 
Útočné HČJ typické pre DSSH: prihrávanie (prihrávky krátke, dlhé, diagonálne, 
kolmé), vedenie lopty v priestore prípravnej zóny, streľba zo stredných a väčších 
vzdialeností.   
Hráčsku funkciu DSSH zväčša zastávajú hráči, ktorí majú veľmi dobré taktické 
myslenie, vedia vykrývať priestor, majú dobrú rozohrávku, sú veľkí bojovníci, 
ktorí sa neboja žiadneho súboja (napr. Makelele, Emerson, Xabi Alonso, Masche-
rano Senna). 
 
Ofenzívny stredný stredový hráč (OSSH) 
V obrannej fáze hry sa snaží zastaviť útok súpera už v stredovej zóne. Aj pre toh-
to hráča platia OHK typické pre priestorovú obranu (vzájomné zabezpečovanie, 
preberanie hráčov, zdvojovanie – ztrojovanie). 
Obranné HČJ typické pre OSSH: odoberanie lopty (vypichnutím), obsadzovanie 
hráča bez lopty a s loptou, obsadzovanie priestoru. 
V útočnej fáze hry plní úlohu podporného hráča útočnej formácie. Je tvorcom 
medzihry družstva. Spolupracuje s koncovými hráčmi (ÚHK s pomocnými pri-
hrávkami), s krajnými stredovými hráčmi (kombinácia s narazením lopty). Za-
končuje útok nabiehaním z druhej vlny. 
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Útočné HČJ typické pre OSSH sú prihrávanie (prihrávky krátke, diagonálne, 
kolmé), obchádzanie súpera (rôznymi spôsobmi), vedenie lopty, streľba 
z priestoru nebezpečného pre streľbu.  
Títo hráči sú vynikajúco technicky pripravení. Sú tvorcami hry svojich tímov, 
tzv. playmakeri, špílmachri. Zdobí ich kreatívnosť a nečakané riešenie herných 
situácií. Majú výbornú kopaciu techniku a prehľad v hre (napr.: Fabregas, Deco, 
Riquelme, Lampard, Xavi).  
 
Cieľom príspevku je porovnať niektoré útočné a obranné herné činnosti stredného 
stredového hráča ofenzívneho a stredného stredového hráča defenzívneho 
v družstve Španielska vo vybraných zápasoch Majstrovstiev Európy 2008 vo 
Švajčiarsku a Rakúsku. 
 
METODIKA 
 
V rámci analýzy sme sledovali 5 zápasov ME vo futbale a zamerali sme sa na 
dvoch hráčov hrajúcich vo funkcii stredného stredového hráča. Na poste stredné-
ho stredového hráča defenzívneho to bol Marcos Senna a na poste stredného stre-
dového hráča ofenzívneho to bol Xavi Hernandes. Pri nepriamom pozorovaní 
jednotlivých zápasov sme výsledky zaznamenali do záznamového hárku 
za účelom komparácie a odporúčaní pre tréningovú prax.  
Výskumný súbor tvorila dvojica hráčov: 
 
Xavier Hernández Creus známy aj pod menom Xavi. V súčasnosti hráva za FC 
Barcelona a je členom španielskej reprezentácie, s ktorou vyhral Majstrovstvá 
Európy 2008. Na tomto turnaji sa stal aj najlepším hráčom. 
Hráčska funkcia: stredný stredový hráč ofenzívny 
 
Marcos Antônio Senna da Silva, známy aj ako Marcos Senna, je španielsky futba-
lový reprezentant. 
Hráčska funkcia: stredný stredový hráč defenzívny 
 
Členovia výskumného súboru boli sledovaní v týchto piatich zápasoch: 
Skupina D:    Španielsko – Rusko 4:1 
Skupina D:   Španielsko – Švédsko 2:1 
Štvrťfinále:   Španielsko – Taliansko 0:0, 4:2 na pokutové kopy 
Semifinále:   Španielsko – Rusko  3:0 
Finále:          Španielsko – Nemecko 1:0 
 
Jednou z metód, ktoré sme použili na získavanie potrebných informácií a na roz-
šírenie poznatkov o danej problematike, bolo štúdium odbornej literatúry 
v knižnej i časopiseckej podobe. Po dostatočnom prehĺbení poznatkov dostupný-
mi informáciami sme využili ďalšiu metódu - pozorovanie. 
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Sledované boli nasledovné herné činnosti jednotlivca: 
- prihrávanie lopty   a) smer (dopredu, dozadu, do šírky), 
                                  b) vzdialenosť (krátka, stredná, dlhá), 
                                  c) výška (po zemi, polovysoká, vysoká), 

d) finálna,  
- spracovanie lopty,  
- obchádzanie súpera,  
- streľba – na bránu, mimo brány, 
- fauly – koľkokrát fauloval a bol faulovaný,  
- odoberanie lopty – konštruktívne, deštruktívne (predskočenie, vkĺznutie, vy 
                                 pichnutie, zblokovanie,  vbehnutie do prihrávky). 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 
Sledované zápasy sme rozdelili na dva polčasy. Prvé číslo v tabuľke znamená 
úspešne vykonanú činnosť, číslo za lomítkom je neúspešná činnosť. Okrem po-
četnosti v tabuľkách uvádzame aj percentuálne vyjadrenie úspešnosti vykonania 
analyzovaných herných činností  v útočnej aj obrannej fáze hry družstva.   
 

Tabuľka 1 Porovnanie prihrávania lopty v sledovaných zápasoch 
 

  XAVI         SENNA         
Prihrávka I.POL II.POL ∑  ∑ +/− % úsp. I.POL II.POL ∑  ∑ +/− % úsp.
Dopredu 60/6 30/4  100 90/10  90%  32/7  47/9  95  79/16   83% 
Dozadu 43/0 15/0  58 58/0  100% 21/0  22/1  44  43/1  98% 
Do šírky 92/0 40/1  133 132/1  99%  60/1 53/1  115  113/2  98% 
Finálna 7/0 3/0  10 10/0  100%  0/0 0/0  0  0/0  - 
Krátka 150/2 73/3  228 223/5  98%  89/0 95/1  185  184/1  99% 
Stredná 31/3 15/0  49 46/3  94%  18/2 21/2  43  39/4  90% 
Dlhá 13/3 6/2  24 19/5  79%  7/5 8/6  26  15/11  58% 
Po zemi 178/2 82/3  265 260/5  98%  95/1 104/4  204  199/5  97% 
Polovys. 6/1 4/0  11 10/1  91%  6/0 7/1  14  13/1  93% 
Vysoká 14/3 6/2  25 20/5  80%  11/6 14/5  36  25/11  69% 
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Obrázok 1 Porovnanie celkového počtu prihrávok 

 
 

Prihrávanie lopty podľa smeru
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Obrázok 2 Porovnanie celkového počtu prihrávok  

podľa smeru  
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Obrázok 3 Percentuálne porovnanie prihrávania lopty podľa smeru 
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                    Obrázok 4 Porovnanie celkového počtu prihrávok podľa  
                                                       vzdialenosti 
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Obrázok 5 Percentuálne porovnanie prihrávania lopty podľa vzdialenosti 
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Prihrávanie lopty podľa výšky
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Obrázok 6 Porovnanie celkového počtu prihrávok podľa výšky 
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Obrázok 7 Percentuálne porovnanie prihrávania lopty podľa výšky 

 
 

Tabuľka 2 Porovnanie  odoberania lopty (OL) v sledovaných zápasoch 
 
 XAVI     SENNA     

OL I.POLČAS II.POLČAS SPOLU I.POLČAS II.POLČAS SPOLU 
Predskočenie 0/0 0/0 0/0  5/3 4/1 9/4 
Vkĺznutie 1/0 0/0 1/0  0/0 0/2 0/2 
Vypichnutie 0/2 1/1 1/3   1/4  3/1 4/5 
Zblokovanie 1/0 2/0 3/0  6/2  3/2 9/4 
Vbehnutie do p. 2/1 1/0 3/1  2/3  2/1 4/4 
∑  7        5 12  26 19 45 
∑ +/− 4/3       4/1 8/4 14/12 12/7 26/19 
% úsp.   57%        80% 67%  54% 63% 58% 
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Obrázok 10  Porovnanie  počtu jednotlivých spôsobov odoberania lopty 
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Obrázok 11 Percentuálne porovnanie jednotlivých spôsobov odoberania lopty 

 
 

Tabuľka 3 Porovnanie ostatných herných činností jednotlivca v  
sledovaných zápasoch 

 
 XAVI         SENNA         

HČJ I.POL II.POL ∑  ∑ +/− 
% 

úsp. I.POL II.POL ∑  ∑ +/− % úsp.
Spracovanie 170/1 70/1  242  240/2 99% 105/1  104/3  213 209/4  98% 
Obchádzanie 10/0 6/2  18  16/2 89% 8/2 5/1  16 13/3  81% 
Streľba 2/1  3/1   7 5/2 71% 0/1  2/0  3 2/1  67% 
Fauly 3/0 2/1  6 5/1 83% 5/11 4/4   24 9/15  37% 
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Obrázok 8  Porovnanie počtu spracovania lopty 
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Obrázok 9  Porovnanie počtu obchádzaní súpera, striel a faulov 

 
 
Hodnotenie Xaviho Hernandeza vo všetkých sledovaných zápasoch 
Pri prihrávkach smerom dopredu prihrával Xavi 100-krát s 10-% chybovosťou. 
V počte prihrávok smerom dozadu 58-krát a do šírky 133-krát zaznamenal iba 
jednu nepresnosť. Počas piatich zápasov sa pokúsil 10-krát o finálnu prihrávku 
so 100-% úspešnosťou.  
Na krátku vzdialenosť prihrával 228-krát a z toho len 5 prihrávok bolo nepre-
sných. Čo sú 2 % z celkového počtu prihrávok. Na strednú vzdialenosť to bolo 
49-krát so 6-% neúspešnosťou. Na dlhú vzdialenosť dal 19 presných a 5 nepre-
sných prihrávok.  
Xavi prihral spoluhráčom 265 prihrávok po zemi a z toho päť pokazil. 
Z polovysokých bolo 10 presných a 1 nepresná a z vysokých bolo 20 presných 
a 5 nepresných. 
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Počas týchto zápasov sa snažil odoberať loptu 12-krát, 8-krát konštruktívne a 4-
krát deštruktívne, čo je 67-% úspešnosť. Najviac využíval vbehnutie do prihrávky 
a vypichnutie 4-krát, zblokovanie 3-krát a 1-krát využil vkĺznutie. 
Počas zápasov spracovával loptu 242-krát a len dva razy spracovanie pokazil. 
O obchádzanie súpera sa pokúšal 18-krát, 2-krát mu to nevyšlo. 
Zo 7 streleckých pokusov 5 išlo na bránu a dva mimo. Proti Rusku v semifinále 
sa dokonca presadil aj gólovo. 
Xavi bol 5-krát faulovaný a vo všetkých piatich zápasoch fauloval iba raz. 
 
Hodnotenie Marcosa Sennu vo všetkých sledovaných zápasoch  
Marcos Senna prihrával loptu dopredu spolu 95-krát so 17-% neúspešnosťou. 
Dozadu prihrával 44-krát s 2-% chybovosťou a do šírky prihrával 115-krát s 2 
chybami. Ani raz sa nepokúsil o finálnu prihrávku. 
Veľmi presný bol v krátkych prihrávkach, keď zo 185 pokazil len jedinú. Zo 43 
prihrávok na strednú vzdialenosť pokazil 4 a z 26 prihrávok na dlhú vzdialenosť 
pokazil 11, čo je 42-% neúspešnosť.  
V prihrávkach po zemi zaznamenal iba 3 % nepresných prihrávok, keď pokazil 5 
zo 199 prihrávok. Zo 14 polovysokých prihrávok pokazil len jednu a z 36 vyso-
kých pokazil 11 prihrávok. 
Keďže ide o defenzívneho stredového hráča, v odoberaní lopty mal až 45 zákro-
kov. V 26 prípadoch odobral loptu konštruktívne a 19-krát deštruktívne (58% 
konštruktívne odobratých lôpt). Najviac využil predskočenie a zblokovanie (13- 
krát), vypichnutie (9-krát), vbehnutie do prihrávky (8-krát) a 2-krát využil vkĺz-
nutie.  
Loptu spracoval 213-krát úspešne a 4-krát neúspešne.  
O obchádzanie súpera sa pokúsil 16-krát z toho 3-krát neúspešne.  
Dve jeho strely išli na bránu a jedna smerovala mimo. Nedal ani jeden gól. 
Faulovaný bol 9-krát a 15-krát fauloval. 
 
Porovnanie hodnotených hráčov  
Ak porovnávame počet vykonaných prihrávok, tak Xavi zaznamenal omnoho 
viacej prihrávok ako Senna takmer vo všetkých kritériach. Senna mal viacej dl-
hých, vysokých a povysokých prihrávok. V presnosti prihrávok bol na tom oveľa 
lepšie Xavi, jeho prihrávky boli presnejšie. Tento fakt súvisí s hráčskou funkciou, 
ktorú obidvaja hráči zastávajú. Xavi je tvorca hry a jeho hlavnou hráčskou úlohou 
je rozohrávka, kým Senna má ma starosti skôr defenzívne úlohy, ale musí aj ro-
zohrávať.  
V HČJ odoberanie lopty je na tom pochopiteľne lepšie Senna, ktorý mal celkom 
45 zákrokov, kým Xavi len 12, čo je o ¼ menej. Avšak v chybovosti je na tom 
lepšie Xavi s 33-% neúspešnosťou a Senna mal až 42% chybovosť. Xavi odobe-
ral loptu konštruktívnejšie. 
V spracovaní lopty je na tom lepšie tiež Xavi, ktorý spracoval loptu 242-krát 
a Senna 213-krát. Obaja majú približne rovnakú percentuálnu úspešnosť. 
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V obchádzaní súpera je na tom o niečo lepšie Xavi s 18 pokusmi a 11-% neús-
pešnosťou. Senna zaznamenal 16 obchádzaní a 19-% neúspešnosť. 
V streľbe na bránu bol aktívnejší opäť Xavi s 5 strelami na bránu a 2 pokusy sme-
rovali mimo. Senna vystrelil 2-krát na bránu a raz mimo brány. Xavi strelil aj je-
den gól.  
Aj vo fauloch je na tom lepšie Xavi, 5-krát bol faulovaný 1-krát fauloval. Senna 
bol 9-krát faulovaný a 15-krát fauloval.   
Z predchádzajúceho porovnania vyplýva, že Xavi bol omnoho aktívnejší vo všet-
kých útočných herných činnostiach jednotlivca, či už je to spracovanie lopty, pri-
hrávanie, streľba alebo obchádzanie súpera. O väčšej aktivite Xaviho svedčí aj 
fakt, že hoci bol 3-krát striedaný a  hral o 87 minút menej ako Senna, aj na-
priek tomu dosiahol lepšie výsledky. 
Naopak Senna bol aktívnejší v obranných herných činnostiach jednotlivca, 
v jednotlivých spôsoboch odoberania lopty. Zaznamenal o ¾ viac odoberaní lopty 
ako Xavi. Avšak Xavi bol v tomto smere konštruktívnejší, mal menšiu chybovosť 
ako Senna. O konštruktivite odoberania lopty svedčí aj počet faulov, ktoré vyko-
nal Xavi, v porovnaní so Sennom. 
Obaja hráči sú typologicky veľmi rozdielni. Xaviho prednosti sú predovšetkým 
v dobrej rozohrávke a presnosti prihrávok, v dobrom periférnom videní a v pre-
hľade v hre. Jeho sila je predovšetkým v ofenzíve.  
Sennove prednosti sú v dobrom vykrývaní priestoru a v odoberaní lopty. Má 
veľmi kvalitnú rozohrávku a výbornú strelu zo stredných a väčších vzdialeností. 
Je platný aj v ofenzíve, ale predovšetkým v defenzíve. Je o niečo menej konštruk-
tívny v odoberaní lopty ako Xavi. 
Možno práve typologická rozdielnosť oboch stredných stredový hráčov Španiel-
ska a to, že každý z nich je silný v niečom inom, zapríčinila, že Španieli sa stali 
majstrami Európy a Xavi sa dokonca stal najlepším hráčom celého turnaja. 
Pre lepšiu a prehľadnejšiu informáciu uvádzame v tab. 4 niektoré priemerné hod-
noty na zápas, ktoré sme získali analyzovaním ich herného výkonu v zápasoch 
ME 2008.  
 

Tabuľka 4  Priemerné hodnoty najčastejšie sa vyskytujúcich 
 úspešných HČJ v sledovaných zápasoch 

 
HČJ Xavi Senna 

Prihrávanie lopty 58 47 
Spracovanie lopty 48 42 
Obchádzanie súpera  3 3 
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ZÁVERY 
 
Z výsledkov, ktoré sme zistili vyplýva, že medzi hráčskymi funkciami sú rozdiely 
v počte vykonaných útočných a obranných herných činností jednotlivca. To by sa 
malo brať do úvahy aj v samotnom tréningovom procese a k tomu smerujú aj na-
še odporúčania: 

• získané výsledky z analýz herného výkonu jednotlivých hráčov treba pos-
kytnúť samotným hráčom, aby videli, akí prospešní pre družstvo sú,  

• hráčov na tréningu rozdeliť do skupín podľa jednotlivých hráčskych funk-
cií a venovať sa špeciálne každej skupine osobitne, 

• do jednotlivých hráčskych funkcií vyberať hráčov podľa ich zručnostného 
potenciálu ako aj z hľadiska ich somatotypu,  

• využiť individuálny prístup k jednotlivým hráčom, konkrétne vyzdvihnúť 
jeho prednosti, ale aj chyby, ktorých sa dopúšťa,  

• vyberať také cvičenia, ktoré sú blízke situáciám vyskytujúcim sa v hre (si-
tuačná didaktika), 

• na tréningoch pracovať v podmienkach časového a priestorového tlaku pri-
bližujúcemu sa zápasovému zaťaženiu (teória adekvátneho krytia), 

• v tréningu stredných stredových hráčov modelovať herné situácie, ktoré sú 
typické pre túto hráčsku funkciu napr. odoberanie lopty, herné situácie 1:1, 
rozohrávanie lopty, prihrávky všetkými spôsobmi, streľba zo stredných 
a väčších vzdialeností. 
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GAME PERFORMANCE OF CENTRE OFFENSIVE AND DEFENSIVE 

MIDFIELDER IN THE TEAM OF SPAIN, THE EUROPEAN FOOTBALL 
CHAMPION 

 
ABSTRACT 

 
The topic of the paper is to evaluate the game of centre offensive and defensive 
midfielder in the team of Spain, the European football champion. The more spe-
cific goal of the paper is to compare some offensive and defensive game activities 
of the centre offensive midfielder and centre defensive midfielder in selected 
matches of the 2008 European Championships in Switzerland and Austria. The 
basic method for obtaining research data is indirect observation – analysis of 
DVD recordings of selected European Championships matches. In order to proc-
ess and assess results and compare obtained data we used basic mathematical 
methods. Based on the observed results we formulate conclusions and recom-
mendations for trainings. 
 
Key words: football, game activities of individuals, centre offensive midfielder,  
centre defensive midfielder 
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ŽENSKÝCH DRUŽSTIEV RÔZNYCH VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ 

 

Michal Mašek –  Katedra hier, FTVŠ UK Bratislava 
                             michal.masek@fsport.uniba.sk     
Ludmila Zapletalová – Katedra hier, FTVŠ UK Bratislava 
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ABSTRAKT 
 

Cieľom práce bolo poskytnúť komplexnejší pohľad na to, ktoré herné činnosti  
jednotlivca sú z hľadiska ich kvality, resp. efektivity rozhodujúce pre víťazstvo 
alebo prehru v jednotlivých setoch volejbalového zápasu v kategórii žien, junio-
riek a kadetiek vrcholovej európskej úrovne. Herný výkon družstiev týchto kate-
górií sme hodnotili na záverečných turnajoch ME. V kategórii žien sme celkovo 
vyhodnotili 6 zápasov (25 setov), v kategórii junioriek 5 zápasov (18 setov) 
a v kadetskej kategórii 4 zápasy (17 setov). Pri získavaní údajov sme použili me-
tódu nepriameho pozorovania a merania (škálovania).  Kvalitu herných činností 
jednotlivca v zápase sme hodnotili 4-bodovou škálou. Hodnotenie sme realizovali 
z pohľadu víťazného a porazeného družstva v jednotlivých setoch volejbalových 
zápasov. Vzťahy medzi kvalitou herných činností a výsledkom setu sme posu-
dzovali pomocou Chi2 testu. Výsledky naznačili, že víťazstvo alebo prehra v sete 
v jednotlivých vekových kategóriách súvisí s kvalitou herných činností jednotliv-
ca odlišne. V kategórii žien víťazstvo alebo prehra v sete najvýraznejšie súvisí 
s kvalitou príjmu podania a bloku (p<0,01) a s kvalitou útočného úderu po príjme 
podania (p<0,05). V kategórii junioriek o víťazstve rozhoduje kvalita príjmu po-
dania, obrany v poli a útoku po príjme podania (p<0,05), v kategórii kadetiek len 
kvalita príjmu podania (p<0,05). 
 
Kľúčové slová: volejbal, ženy,  juniorky,  kadetky,  herný výkon,  herné  činnosti    
                          jednotlivca, ukazovatele úspešnosti 
 

VSTUP DO PROBLEMATIKY 
 

Odhaľovanie prediktorov úspešnosti družstva v zápase predstavuje jednu 
z ťažiskových úloh v oblasti teórie herného výkonu ako aj športovej praxe. Tak 
ako v iných športových hrách, aj vo volejbale sa hľadajú herné činnosti, ktorých 
kvalita alebo efektivita realizácie je rozhodujúca z hľadiska víťazstva alebo pre-
hry družstva v zápase. Pozornosť sa konkrétne sústreďuje na to, ktoré z herných 
činností sú v jednotlivých rozohrách rozhodujúce pre zisk bodov, resp. víťazstva 
v jednotlivých setoch volejbalového zápasu alebo celého zápasu. Problematika sa 
rieši v kvantitatívnej i kvalitatívnej rovine. Porovnáva sa relatívny výskyt jednot-
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livých stupňov hodnotenia kvality, resp. efektivity herných činností, testujú sa 
rozdiely priemernej kvality alebo efektivity herných činností, a to z pohľadu ví-
ťazov a porazených, resp. lepšie a horšie umiestnených družstiev v určitej súťaži, 
prípadne sa priamo hľadajú súvislosti medzi kvalitou realizácie herných činností 
a víťazstvom alebo prehrou v jednotlivých setoch zápasov. 
Palao et al. (2004) skúmali vplyv kvality herných činností na výsledné umiestne-
nie v turnaji na Olympijských hrách v Sydney v roku 2000 v 23 zápasoch žen-
ských družstiev. Zistili signifikantné rozdiely v kvalite útočného úderu medzi pr-
vou, druhou a treťou skupinou podľa umiestnenia (1. – 4. miesto, 5. – 8. miesto, 
9. – 12. miesto). Okrem toho zistili určité, hoci štatisticky nevýznamné, rozdiely 
v kvalite príjmu podania, bloku a v obrane v poli. Zhang, Li (1999) zistili, že naj-
silnejšie družstvá na MS 1998 mali vysokú úspešnosť zakončenia útoku 
a dopúšťali sa malého počet chýb. Zhang (2005) pri analýze percentuálneho po-
dielu získaných bodov v družstvách žien z hľadiska jednotlivých herných činností 
zistil, že najviac bodov sa získava zakončením útoku po príjme podania (35,5 %). 
Chybami súpera získali družstvá 28,6 %. Naproti tomu podaním len 3,2 % bodov. 
Z tohto pohľadu sa v kategórii junioriek hrajúcich na MS 1993 ukázali rozdiely 
medzi priemernými bodovými hodnotami za jednotlivé HČJ u družstiev umies-
tnených na 1. – 4., 5. – 8. a 9. – 12. mieste (Zapletalová, Přidal, 1995). Variančná 
analýza potvrdila signifikantné rozdiely medzi týmito výkonnostnými skupinami 
v prípade kvality príjmu podania, nahrávky, obrany v poli, útoku a podania. Me-
dzi jednotlivými štvoricami umiestnených družstiev neexistovali signifikantné 
rozdiely v kvalite bloku. V obrane v poli sa od seba signifikantne nelíšili družstvá 
prvej a druhej štvorice a v podaní družstvá druhej a tretej štvorice. Z toho vyplý-
va, že z hľadiska maximálneho úspechu na juniorských MS (finálová skupina) 
bola rozhodujúca kvalita útočného úderu a s ním súvisiaca kvalita nahrávky, ďa-
lej podanie a príjem podania. Koseková (2003) v rovnakej vekovej kategórii 
(kvalifikácia na ME 2002) zistila, že víťazili družstvá, ktoré mali vyššiu kvalitu 
podania, útočného úderu a obrany v poli. Autorka skúmala útočný úder aj v šir-
šom kontexte a konštatovala, že v zápasoch víťazili družstvá, ktoré mali zvládnu-
té viaceré útočné kombinácie a dokázali ich efektívne zakončovať. Rojková 
(2006) analýzou zápasov junioriek na ME 2004 potvrdila z hľadiska víťazstva 
alebo prehry v jednotlivých setoch volejbalových zápasov význam kvality útoč-
ného úderu tak po príjme podania ako aj obrane v poli. Vzťahy medzi kvalitou 
ostatných herných činností jednotlivca a výsledkom setov boli nevýznamné. 
V kategórii žiačok, hrajúcich krajskú súťaž, Senková (2009) zistila, že 35 % bo-
dov sa v tejto vekovej kategórii získalo útočným úderom a 22 % priamymi bodmi 
z podania. Víťazné družstvá dosiahli o 20 % viacej priamych bodov útočným ú-
derom, urobili o 20 % menej chýb v obrane ako porazené, mali účinnejšie poda-
nie, presnejší príjem podania a nahrávku. 
Uvedené práce poskytujú výsledky, ktoré je problematické porovnať a zhrnúť. 
V nerovnakom rozsahu pokrývajú jednotlivé vekové kategórie a problematická 
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z hľadiska zovšeobecnenia je aj nerovnaká výkonnostná úroveň. O komplexnejší 
pohľad sa pokúsime v našej práci, v ktorej sa zameriame na zistenie, ktoré herné 
činnosti  jednotlivca sú z hľadiska kvality ich realizácie rozhodujúce pre víťaz-
stvo alebo prehru v jednotlivých setoch volejbalového zápasu v kategórii žien, 
junioriek a kadetiek vrcholovej európskej úrovne. Predpokladáme, že vo všetkých 
vekových kategóriách bude o víťazstve v jednotlivých setoch volejbalového zá-
pasu rozhodovať kvalita útočného úderu. Vplyv ostaných herných činností jed-
notlivca na víťazstvo lebo prehru v sete bude v jednotlivých vekových kategó-
riách odlišný. 
 

METODIKA VÝSKUMU 
 

Výskum sme realizovali na reprezentačných družstvách troch vekových kategórií: 
žien, junioriek a kadetiek. Herný výkon družstiev týchto kategórií sme hodnotili 
na záverečných turnajoch ME. V kategórii žien sme sledovali štyri družstvá D 
skupiny ME 2007 (Slovensko, Srbsko, Belgicko a Holandsko). V kategórii junio-
riek sme sledovali 6 družstiev na ME 2006 (Česká republika, Bielorusko, Fran-
cúzsko, Taliansko, Chorvátsko a Belgicko). Na ME kadetiek 2006 sme sledovali 
5 družstiev (Česká republika, Srbsko, Francúzsko, Poľsko, Estónsko). V kategórii 
žien sme celkom vyhodnotili 6 zápasov (25 setov), v kategórii junioriek 5 zápa-
sov (18 setov) a v kadetskej kategórii 4 zápasy (17 setov). 
Pri získavaní údajov sme použili metódu nepriameho pozorovania a merania 
(škálovania).  Kvalitu vykonania šiestich základných herných činností jednotlivca 
(podania, príjmu podania, nahrávky, útočného úderu, bloku, obrany v poli) sme 
hodnotili 4-bodovou škálou. Hodnotenie sme realizovali z pohľadu víťazného 
a porazeného družstva v jednotlivých setoch volejbalových zápasov. 
Hodnotiaca škála kvality jednotlivých herných činností jednotlivca 
Stupeň 1 – Vynikajúce  vykonanie hernej  činnosti  jednotlivca (HČJ).  Znamená 

zisk bodu (útočný úder, blok, podanie)  alebo vytvára najvýhodnejšie 
podmienky  pre   hru   vlastného   družstva  (príjem  podania,  obrana 
v poli, nahrávka). 

Stupeň 2 –   Dobré vykonanie HČJ, ktoré nevyústilo bezprostredne v bod. Takéto 
vykonanie HČJ zachováva výhodu pre vlastné družstvo. 

Stupeň 3 –   Zlé  vykonanie HČJ, ktoré  nevyústilo bezprostredne  v  bod.  Takáto 
realizácia  HČJ  vytvára zlé  podmienky pre hru  vlastného družstva a 
dobré pre hru súpera. 

Stupeň 4 –  Chyba, ktorá znamenala bod pre súpera. 
Na zistenie súvislostí medzi kvalitou jednotlivých herných činností jednotlivca 
a víťazstvom, resp. prehrou družstva v sete sme použili  Chi2  test. Súvislosti sme 
overovali na úrovni celých súborov. O štatistickej významnosti sme rozhodovali 
na 5 % hladine pravdepodobnosti. 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

Ženy 
V kategórii žien sa ukázalo, že víťazstvo alebo prehra v sete súvisí s kvalitou 
troch herných činností jednotlivca, a to príjmu podania (Χ2=22,702; p<0,01), ú-
točného úderu po príjme podania (Χ2=8,705; p<0,05) a bloku (Χ2=13,300; 
p<0,01) (tab. 2, 3 a 5). Kvalita ostatných herných činností (podania, obrany v poli 
a útoku po obrane v poli) nebola z hľadiska víťazstva alebo prehry v sete výz-
namná (tab. 1, 4 a 6). 
Z hľadiska kvality príjmu podania o víťazstve alebo sete rozhodoval predovšet-
kým maximálne presný príjem podania hodnotený stupňom 1 (tab. 2), po ktorom 
neboli nahrávačky obmedzené vo výbere druhu nahrávky (Xc

2=2,871; resp. 
3,025), ale predovšetkým chyby pri príjme podania (stupeň 4), po ktorých súper 
získal bod (Xc

2=6,725; resp. 7,084). Percentuálny rozdiel sa v oboch prípadoch 
pohybuje okolo 14 % v prospech víťazných družstiev. Čo sa týka útočného úderu 
po príjme podania (tab. 3), o víťazstve v sete rozhodoval predovšetkým nižší vý-
skyt útočných úderov hodnotených stupňom 3 a 4, t.j. neúčinných útočných úde-
rov a útočných úderov, ktoré končili chybou útočiacej hráčky (Xc

2=1,268 až 
1,609). Je pozoruhodné, že tak družstvá, ktoré v sete zvíťazili, ako aj družstvá 
porazené, mali podobný absolútny výskyt útočných úderov hodnotených stupňom 
1 a 2. Celkovo môžeme konštatovať, že z hľadiska kvality útočného úderu bol pre 
víťazstvo v sete rozhodujúci menší počet chybných a neúčinných útočných úde-
rov. 
 

Tabuľka 1   Vzťah medzi kvalitou podania a úspešnosťou  
družstva v sete  

Kvalita HČJ 
(stupne)   1 2 3 4 Spolu 

n 16 67 106 28 217 

% 7,4 30,9 48,8 12,9 100 
Víťazné  
družstvá 

Xc
2 0,024 0,391 0,209 0,018 0,642 

n 14 54 110 28 206 

% 6,8 26,2 53,4 13,6 100 Porazené 
družstvá 

Xc
2 0,025 0,412 0,220 0,019 0,677 

χ2=1,3189415 
 

Ďalšiu hernú činnosť jednotlivca, ktorá sa významne podieľala na úspešnosti 
družstva v sete predstavoval blok. V jeho prípade boli rozhodujúce predovšetkým 
bloky hodnotené stupňom 1 (Xc

2=2, 382; resp. 2,441), teda bloky, ktorými druž-
stvo získalo bod a bloky hodnotené stupňom 3 (Xc

2=3,251; resp. 3,331), t.j. blo-
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ky, po ktorých mali súperky vytvorené výhodnejšie podmienky na založenie pro-
tiútoku ako vlastné družstvo.  

 

Tabuľka 2   Vzťah medzi kvalitou príjmu podania a úspešnosťou  
družstva v sete  

Kvalita HČJ 
(stupne)  1 2 3 4 Spolu 

n 89 65 50 16 220 

% 40,5 29,5 22,7 7,3 100 
Víťazné  
družstvá 

Xc
2 2,871 0,726 0,733 6,725 11,056 

n 56 49 60 43 208 

% 26,9 23,6 28,8 20,7 100 Porazené 
družstvá 

Xc
2 3,025 0,765 0,772 7,084 11,646 

χ2=22,7016536 ** 
                         ** 1% hladina štatistickej významnosti 
 

Z hľadiska kvality podania (tab. 1), obrany v poli (tab. 6) a útoku po obrane 
v poli (tab. 4) sme zistili väčšinou minimálne rozdiely v relatívnom výskyte jed-
notlivých kvalitatívnych stupňov u víťaza a porazeného v sete. Za povšimnutie 
stojí celkovo nižší výskyt zásahov porazených družstiev v obrane v poli, a naproti 
tomu ich o 10 % vyššia úspešnosť útoku po obrane v poli. Tá ale na víťazstvo 
v sete nestačila. 
 

Tabuľka 3  Vzťah medzi kvalitou útoku po príjme podania 
 a úspešnosťou družstva v sete 

Kvalita HČJ 
(stupne)  1 2 3 4 Spolu 

n 96 35 22 25 178 

% 53,9 19,7 12,4 14,0 100 
Víťazné  
družstvá 

Xc
2 1,160 0,443 1,489 1,609 4,701 

n 91 33 40 45 209 

% 43,5 15,8 19,1 21,5 100 Porazené 
družstvá 

Xc
2 0,988 0,378 1,268 1,370 4,004 

χ2=8,7052591 * 
5% hladina štatistickej významnosti 
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Tabuľka 4   Vzťah medzi kvalitou útoku po obrane v poli  
a úspešnosťou družstva v sete  

Kvalita HČJ 
(stupne)  1 2 3 4 Spolu 

n 20 18 32 17 87 

% 23,0 20,7 36,8 19,5 100 
Víťazné  
družstvá 

Xc
2 0,510 1,629 0,045 0,000 2,184 

n 31 11 35 20 97 

% 32,0 11,3 36,1 20,6 100 Porazené 
družstvá 

Xc
2 0,434 1,387 0,039 0,000 1,860 

χ2=4,0443039 
 

Tabuľka 5   Vzťah medzi kvalitou bloku a úspešnosťou  
družstva v sete  

Kvalita HČJ 
(stupne)  1 2 3 4 Spolu 

n 26 22 7 28 83 

% 31,3 26,5 8,4 33,7 100 
Víťazné  
družstvá 

Xc
2 2,382 0,573 3,251 0,364 6,569 

n 12 15 20 34 81 

% 14,8 18,5 24,7 42,0 100 
Porazené  
družstvá 

Xc
2 2,441 0,587 3,331 0,373 6,731 

χ2=13,2997112 ** 
                         ** 1% hladina štatistickej významnosti 
 

Tabuľka 6   Vzťah medzi kvalitou obrany v poli  
a úspešnosťou družstva v sete  

Kvalita HČJ 
(stupne)  1 2 3 4 Spolu 

n 29 58 87 99 273 

% 10,6 21,2 31,9 36,3 100 
Víťazné  
družstvá 

Xc
2 0,041 0,018 0,214 0,205 0,478 

n 15 35 57 50 157 

% 9,6 22,3 36,3 31,8 100 
Porazené  
družstvá 

Xc
2 0,071 0,032 0,372 0,356 0,831 

χ2=1,3090539 
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Juniorky 
V kategórii junioriek o víťazstve alebo prehre v sete rozhodovala kvalita troch her-
ných činností jednotlivca, a to predovšetkým príjmu podania (Χ2=9,970; p<0,05), 
čiastočne útoku po príjme podania (Χ2=7,249; p<0,10 ) a obrany v poli (Χ2=7,079; 
p<0,10) (tab. 8, 9 a 12). Vzťahy medzi kvalitou týchto herných činností 
a úspešnosťou družstva v sete sú ale pomerne voľné. Kvalita zvyšných herných čin-
ností jednotlivca (podania, útoku po obrane v poli a bloku) o výsledku setu výz-
namne nerozhodovala (p>0,05) (tab. 7, 10 a 11). 

 
Tabuľka 7  Vzťah medzi kvalitou podania  

a úspešnosťou družstva v sete 
Kvalita HČJ 

(stupne)  1 2 3 4 Spolu 

n 70 101 85 98 354 

% 19,8 28,5 24,0 27,7 100 
Víťazné 
 družstvá 

Xc
2 0,576 0,013 0,000 0,485 1,074 

n 51 88 76 101 316 

% 16,1 27,8 24,0 32,0 100 Porazené 
družstvá 

Xc
2 0,645 0,015 0,000 0,544 1,204 

χ2=2,27080868 

 
Tabuľka 8  Vzťah medzi kvalitou príjmu podania  

a úspešnosťou družstva v sete  
Kvalita HČJ 

(stupne)  1 2 3 4 Spolu 

n 85 92 102 70 349 

% 24,4 26,4 29,2 20,1 100 
Víťazné  
družstvá 

Xc
2 1,459 1,174 0,744 1,535 4,913 

n 62 70 117 90 339 

% 18,3 20,6 34,5 26,5 100 Porazené 
družstvá 

Xc
2 1,502 1,209 0,766 1,581 5,058 

χ2=9,9704486 * 
                                * 5% hladina štatistickej významnosti 
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Podrobnejšia analýza vzťahu kvality príjmu podania a úspešnosti družstva v sete u-
kázala (tab. 8), že v tomto vzťahu rozhodoval predovšetkým príjem podania, hodno-
tený stupňom 1 a 2 (Xc

2=1,174 až 1,502) a pokazené príjmy podania (Xc
2=1,535; 

resp. 1,581). Víťazné družstvá v sete mali asi o 6 % viacej príjmov podania hodno-
tených stupňom 1 (presný príjem podania, ktorý umožňoval všetky druhy nahrávok) 
a stupňom 2 (menej presný príjem podania, ktorý znamenal isté obmedzenie vo vý-
bere druhu nahrávky) a naopak dostali asi o 6 % menej priamych bodov pri príjme 
podania. Podobné vzťahy sa prejavili aj vo vzťahu kvality útoku po príjme podania 
a víťazstva alebo prehry v sete (tab. 9). Tu ale s víťazstvom v sete najviac súviseli 
maximálne efektívne útočné údery hodnotené stupňom 1 (Xc

2=1,671; resp. 1,576), 
ktorých víťazné družstvá dosiahli asi o 9 % viacej. Čo sa týka obrany v poli, prejavi-
la sa istá tendencia, že víťazné družstvá robili menej chýb v obrane v poli ako pora-
zené (stupeň 4) (Xc

2=1,561; resp. 2,881), čo predstavovalo asi 20 % rozdiel (tab. 12). 
 

Tabuľka 9   Vzťah medzi kvalitou útoku po príjme podania  
a úspešnosťou družstva v sete 

Kvalita HČJ 
(stupne)  1 2 3 4 Spolu 

n 101 69 52 76 298 

% 33,9 23,2 17,4 25,5 100 
Víťazné  
družstvá 

Xc
2 1,671 0,242 0,878 0,940 3,731 

n 82 65 70 99 316 

% 25,9 20,6 22,2 31,3 100 Porazené druž-
stvá 

Xc
2 1,576 0,228 0,828 0,886 3,518 

χ2=7,2492183(*) 

                         (*) 10% hladina štatistickej významnosti 

 
Z pohľadu herných činností, ktoré nevykazovali významný vzťah k úspešnosti 
družstva v sete, je možné v prípade podania konštatovať, že kvalita podania (tab. 
7) bola u víťazných i porazených družstiev veľmi podobná. Absolútny rozdiel 
v priamych bodoch z podania v prospech víťaza (asi 1 eso a 0,2 pokazených po-
daní na set v neprospech porazených) o výsledku setu s najväčšou pravdepodob-
nosťou nerozhodovali. Podobný fakt môžeme konštatovať aj pri efektivite útoku 
po obrane v poli (tab. 10). Porazené družstvá sa na rozdiel od družstiev víťazných 
k útoku po obrane v poli dostali asi v polovine prípadov. V nich však, čo sa týka 
zastúpenia jednotlivých hodnotiacich stupňov, dosiahli približne rovnakú kvalitu. 
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Tabuľka 10  Vzťah medzi kvalitou útoku po obrane v poli  
a úspešnosťou družstva v sete  

Kvalita HČJ 
(stupne)  1 2 3 4 Spolu 

n 61 99 18 64 242 

% 25,2 40,9 7,4 26,4 100 
Víťazné  
družstvá 

Xc
2 0,142 0,021 0,150 0,132 0,446 

n 31 60 8 42 141 

% 22,0 42,6 5,7 29,8 100 Porazené 
družstvá 

Xc
2 0,243 0,037 0,258 0,227 0,765 

χ2=1,2105575 

 
V súvislosti s blokom (tab. 11) je treba zvýrazniť skutočnosť, že blok junioriek je 
oproti ženám celkovo menej „účinný“. Zatiaľ čo u žien sa vyskytlo 6,6 bloku na 
set, pri ktorom došlo ku kontaktu s loptou, u junioriek to bolo 3,3 bloku. Porazené 
juniorské družstvá zrealizovali v porovnaní k víťazným družstvám asi o 50 % 
takýchto blokov menej. V relatívnom vyjadrení kvality bloku sme ale medzi víťaz-
nými a porazenými družstvami nezistili podstatné rozdiely. 
 

Tabuľka 11  Vzťah medzi kvalitou bloku a úspešnosťou  
družstva v sete 

Kvalita HČJ 
(stupne)  1 2 3 4 Spolu 

n 15 12 5 12 44 

% 34,1 27,3 11,4 27,3 100 
Víťazné  
družstvá 

Xc
2 0,043 0,003 0,032 0,003 0,081 

n 6 6 3 6 21 

% 28,6 28,6 14,3 28,6 100 Porazené 
družstvá 

Xc
2 0,091 0,006 0,067 0,006 0,169 

χ2=0,2499807 
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Tabuľka 12   Vzťah medzi kvalitou obrany v poli  
a úspešnosťou družstva v sete  

Kvalita HČJ 
(stupne)  1 2 3 4 Spolu 

n 17 44 89 53 203 

% 8,4 21,7 43,8 26,1 100 
Víťazné  
družstvá 

Xc
2 0,001 0,665 0,261 1,561 2,488 

n 9 16 41 44 110 

% 8,2 14,5 37,3 40,0 100 Porazené 
družstvá 

Xc
2 0,002 1,227 0,481 2,881 4,591 

χ2=7,0786724 (*) 
                               (*) 10% hladina štatistickej významnosti 

 
Kadetky 
V najmladšej vekovej kategórii sa z hľadiska víťazstva v sete ukázala ako významná 
len kvalita príjmu podania (tab. 13) (Χ2=10,784; p<0,05). Istá tendencia možného 
vzťahu k výsledku setu sa ukazuje aj u zakončenia útoku po príjme podania, ale tá je 
len na úrovni 20-% pravdepodobnosti (Χ2=5,221; p<0,20) (tab. 15). Kvalita všet-
kých ostatných herných činností s výsledkom setu vôbec nesúvisí (tab. 13, 16, 17 
a 18). 
V prípade podania (tab. 13) dosiahli síce víťazné družstvá viacej priamych bodov 
a menej podanie kazili ako družstvá porazené, ale jedno „eso“, resp. 0,4 pokazených 
podaní na set o výsledku setov v priemere rozhodnúť nemohlo. V útoku po obrane 
v poli sú tak víťazi, ako aj porazení porovnateľní vo všetkých parametroch – 
v absolútnom i relatívnom výskyte jednotlivých hodnotiacich stupňov (tab. 16). Po-
dobná situácia je v prípade bloku (tab. 17). Ak porovnáme výskyt blokov, pri kto-
rých došlo ku kontaktu s loptou, s juniorkami a ženami, je pozoruhodné, že absolút-
ny výskyt takýchto blokov je podobný ako v juniorskej kategórii. Príčiny tohto vý-
skytu ale vzhľadom na parametre zakončenia útoku po príjme podania a obrane 
v poli spočívajú s najväčšou pravdepodobnosťou v iných mechanizmoch – nižšia 
kvalita zakončenia útoku. Rovnako aj ukazovatele kvality obrany v poli víťazných 
i porazených družstiev (tab. 18) sú porovnateľné, a to tak v absolútnych, ako aj rela-
tívnych hodnotách. 
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Tabuľka 13   Vzťah medzi kvalitou podania a úspešnosťou 
družstva v sete  

Kvalita HČJ 
(stupne)  1 2 3 4 Spolu 

n 49 65 87 63 264 

% 18,6 24,6 33,0 23,9 100 
Víťazné  
družstvá 

Xc
2 1,284 0,126 0,013 0,433 1,856 

n 32 67 80 70 249 

% 12,9 26,9 32,1 28,1 100 Porazené 
družstvá 

Xc
2 1,361 0,134 0,014 0,459  

χ2=3,824712 
 

Tabuľka 14   Vzťah medzi kvalitou príjmu podania  
a úspešnosťou  družstva v sete  

Kvalita HČJ 
(stupne)  1 2 3 4 Spolu 

n 48 65 59 32 204 

% 23,5 31,9 28,9 15,7 100 
Víťazné 
 družstvá 

Xc
2 3,209 0,098 1,418 0,345 5,070 

n 22 53 71 35 181 

% 12,2 29,3 39,2 19,3 100 Porazené 
družstvá 

Xc
2 3,616 0,110 1,598 0,389 5,714 

χ2=10,7839634 * 
 

Tabuľka 15   Vzťah medzi kvalitou útoku po príjme  
podania a úspešnosťou družstva v sete  

Kvalita HČJ 
(stupne)  1 2 3 4 Spolu 

n 76 71 91 58 296 

% 25,7 24,0 30,7 19,6 100 
Víťazné  
družstvá 

Xc
2 0,696 0,678 0,596 0,540 2,510 

n 57 53 99 65 274 

% 20,8 19,3 36,1 23,7 100 Porazené 
družstvá 

Xc
2 0,752 0,732 0,644 0,583 2,711 

χ2=5,22106001 
 

39



 
 

40

Tabuľka 16   Vzťah medzi kvalitou útoku po obrane  
v poli a úspešnosťou družstva v sete  

Kvalita HČJ 
(stupne)  1 2 3 4 Spolu 

n 19 22 57 29 127 

% 15,0 17,3 44,9 22,8 100 
Víťazné  
družstvá 

Xc
2 0,064 0,122 0,053 0,026 0,266 

n 17 19 61 31 128 

% 13,3 14,8 47,7 24,2 100 Porazené 
družstvá 

Xc
2 0,063 0,121 0,053 0,026 0,263 

χ2=0,5289698 
 

Tabuľka 17   Vzťah medzi kvalitou bloku a úspešnosťou   
družstva v sete  

Kvalita HČJ 
(stupne)  1 2 3 4 Spolu 

n 31 11 15 29 86 

% 36,0 12,8 17,4 33,7 100 
Víťazné 
 družstvá 

Xc
2 0,021 0,006 0,215 0,236 0,478 

n 28 10 11 33 82 

% 34,1 12,2 13,4 40,2 100 Porazené 
družstvá 

Xc
2 0,022 0,006 0,225 0,248 0,501 

χ2=0,9789274 
 

Tabuľka 18   Vzťah medzi kvalitou obrany v poli  
a úspešnosťou družstva v sete 

Kvalita HČJ 
(stupne)  1 2 3 4 Spolu 

n 13 19 69 45 146 

% 8,9 13,0 47,3 30,8 100 
Víťazné  
družstvá 

Xc
2 0,365 0,024 0,075 0,015 0,480 

n 19 22 70 47 158 

% 12,0 13,9 44,3 29,7 100 Porazené 
družstvá 

Xc
2 0,337 0,022 0,070 0,014 0,443 

χ2=0,9229386 
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DISKUSIA 
 

Ukazuje sa, že vrcholové družstvá žien zakladajú svoju hru na kvalitnom príjme 
podania a následnom účinnom útoku po účinnom podaní na obrane na sieti. Mô-
žeme konštatovať, že ženy tak kopírujú trend vrcholových družstiev mužov. Do-
kazuje to nedávny výskum Přidala (2008), ktorý jasne potvrdil, že víťazné druž-
stvá mužov majú vyššiu účinnosť útočného úderu a na druhej strane menej chy-
bujú v útoku ako družstvá, ktoré v sete prehrali. Snáď najväčší rozdiel vo vrcho-
lových družstvách mužov a žien je v podaní. V našej práci sme významný vzťah 
medzi víťaznými družstvami a družstvami, ktoré v sete prehrali, nezistili. Nie-
ktoré výskumy Zhang, Li (1999) uvádzajú, že tvrdé smečované podanie vo vý-
skoku sa stalo hlavnou stratégiou najsilnejších družstiev mužov sveta. Naopak 
Ejem (2003) popiera jednoznačný význam smečovaného podania a konštatuje, že 
u mužov nie je rozdiel medzi početnosťou jednotlivých druhov podania, ktoré 
v sete vyhrali alebo prehrali. Autor konštatuje, že víťazstvo alebo prehra v sete 
s druhom podania vôbec nesúvisí.  
V kategórii junioriek sme potvrdili výsledky predošlých výskumov realizovaných 
na vrcholových družstvách na záverečných turnajoch ME. Podobne ako Koseko-
vá (2003) a Rojková (2006) môžeme aj my konštatovať, že príjem podania 
a následný útok majú najväčší vplyv na víťazstvo junioriek v sete. Autorky uvá-
dzajú, že aj podanie má významný vplyv na víťazstvo v sete, čo sme však 
v našom výskume nepotvrdili. Najväčší vplyv útočného úderu na víťazstvo v sete 
v tejto kategórii potvrdili aj Zapletalová, Přidal (1993). Podobne ako v našom vý-
skume uvádzajú podstatne nižší vplyv ostatných herných činností. V našom vý-
skume sa ako podstatná herná činnosť ukázala obrana v poli, no nemala takmer 
žiadny vplyv na úspešnosť nasledujúcej hernej činnosti, a to zakončenia útoku. 
Ukazuje sa, že štruktúra herného výkonu tejto vekovej kategórie je porovnateľná 
so štruktúrou herného výkonu žien a že juniorky sa snažia kopírovať spôsob a 
systém hry družstiev žien. 
Príjem podania sa z hľadiska úspešnosti družstva v zápase podobne ako u žien  
ukazuje ako najvýznamnejší faktor aj v kategórii kadetiek. Táto významnosť sa 
dala predpokladať, pretože kvalita podania prevyšuje kvalitu príjmu podania, čo 
súvisí so slabšou technicko-taktickou realizáciou prihrávky v tejto najmladšej ve-
kovej kategórii. Tento fakt má vplyv na kvalitu útoku po príjme podania, ale ten 
bol z hľadiska úspešnosti družstva v sete štatisticky najmenej významný zo všet-
kých sledovaných kategórii. Potvrdili sme tak výsledky podobných výskumov 
realizovaných podobnou metodikou u kadetiek (Koseková, 2003) a u kadetov 
(Přidal, 2001). 
Na základe týchto všetkých výskumov môžeme konštatovať, že vrcholové druž-
stvá junioriek a žien zakladajú svoju hru na kvalitnom podaní, resp. príjme poda-
nia a následnom útoku. Rozdiely v kvalite týchto herných činností najviac vplý-
vajú na úspešnosť družstiev v sete, resp. v zápase. Ako významný sa ukazuje tak-
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tiež blok u žien, menej u junioriek a takmer vôbec u kadetiek, čo si vysvetľujeme 
kvalitou útočného úderu a taktiež technicko-taktickou vyspelosťou vzhľadom na 
vek hráčok. Ukazuje sa, že s výnimkou junioriek obrana v poli nemá takmer 
žiadny vplyv na úspešnosť družstva v sete. Logicky ale musíme vziať do úvahy 
následnú hernú činnosť (útok po obrane v poli), kde sa vzťah k úspešnosti druž-
stva v ste nepotvrdil.  
 

ZÁVERY 
Domnievame sa, že metodologický postup založený na hodnotení vzťahu medzi 
úspešnosťou družstva v sete a kvalitou realizácie jednotlivých herných činností 
prispieva k objasneniu faktorov, ktoré vplývajú na úspešnosť družstva v sete. 
Ukazuje sa, že vo všetkých sledovaných vekových kategóriách majú najvýznam-
nejší vplyv na úspešnosť družstva príjem podania a následný útok. Znamená to, 
že vrcholové družstva bez kvalitného príjmu podania a následného kvalitného 
útoku nemôžu počítať s úspechom v sete a celkove v zápase.  
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INFLUENCE OF QUALITY OF INDIVIDUAL GAME SKILLS ON 

VICTORY OR LOSS IN WOMEN’S VOLLEYBALL MATCHES OF 
VARIOUS AGE CATEGORIES 

    
ABSTRACT 

 
The goal of our paper was to provide a more complex view on what individuall 
game skills from the point of view of their quality are decisive for victory or loss 
in particular sets of volleyball matches in the category of women, juniors and 
U17 women at a top European level. The game performance of teams in these 
categories was evaluated in the final tournaments of the European Champion-
ships. We evaluated altogether 6 matches (25 sets) in the women’s category, 5 
matches (18 sets) in the junior category and 4 matches (17 sets) in the U17 cate-
gory. In the process of obtaining data we used the method of indirect observation 
and measurement (scaling). The quality of game activities of individuals in 
matches was evaluated on a 4-point scale. Assessment was carried out from the 
point of view of winning and losing teams in particular sets of volleyball 
matches. Relations between the quality of game activities and the result of the set 
were evaluated using the chi-square test. Results indicated that victory or loss in a 
set in particular age categories is related differently to the quality of individual 
game skills. In the women’s category, victory or loss in a set is most significantly 
related to the quality of serve receive and blocking (p<0.01) and to the quality of 
attack after serve receive (p<0.05). In the junior category, victory is decided by 
the quality of serve receive, defense in the field and attack after serve receive 
(p<0.05); in the category of U17 women, it is only the quality of serve receive. 
 
Key words: volleyball,  women, juniors, U17  women,  individual  game skills,   
                   quality, victory, loss 
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STANOVENIE BODOVÉHO STAVU CHARAKTERIZUJÚCEHO 

KONCOVKU SETU VO VOLEJBALOVOM ZÁPASE 
 
Robin Pělucha – Katedra hier, FTVŠ UK Bratislava 
                             robinpelucha@gmail.com 
Ľudmila Zapletalová – Katedra hier, FTVŠ UK Bratislava   
                                        ludmila.zapletalova@fsport.uniba.sk 
 
ABSTRAKT 
 
Cieľom práce bolo určiť vo vyrovnaných setoch volejbalového zápasu bodový 
stav, ktorý je možné označiť za zlomový a rozhodujúci z hľadiska víťazstva resp. 
prehry v sete. Do analýzy sme zahrnuli 20 setov zápasov hraných na ME 2007 vo 
volejbale mužov. Zlomové stavy sme sa pokúsili stanoviť na základe útočných 
herných činností jednotlivca - zakončenia útoku po príjme podania a po obrane 
v poli. Celkovo sme analyzovali 1151 útočných úderov, a to z hľadiska ich efek-
tivity a zóny zakončenia. Efektivitu sme hodnotili 4-bodovou stupnicou.  
Vytvorili sme dva modely rozdelenia bodového skóre v sete. Prvý model (M18) 
sa zakladal na proporčnom rozdelení bodového skóre (S1 – od 0 do 8 bodov, S2 – 
od 9 do 18 bodov a S3 – od 19 do konca setu). Druhý model (M20) sme stanovili 
na základe analýzy priebehu skóre vo vybraných setoch volejbalových zápasov 
(S1 – od 0 do 8 bodov, S2 – od 9 do 20 bodov a S3 – od 21 do konca setu). Sledo-
vali sme frekvenciu výskytu zakončenia útoku v jednotlivých zónach ihriska 
a jeho efektivitu. Výsledky naznačujú, že druhý model (M20) výstižnejšie vysti-
huje zlomový moment setov ako model prvý (M18) a popisuje výstižnejšie takti-
ku a kvalitu zakončenia útoku víťazného družstva v sete.   
   
Kľúčové slová: volejbal, muži, bodový stav v sete, koncovka setu, zóna zakončo-                   
                          vania a efektivita útočného úderu  
 
 
VSTUP DO PROBLEMATIKY 
 
Herný výkon družstva je veľmi zložitý proces, v ktorom sa spájajú individuálne 
výkony jednotlivých hráčov, ktorí sa snažia plniť herné úlohy v útoku a v obrane. 
Zo skúseností z pozorovaní herného výkonu družstiev v rôznych kolektívnych 
hrách je zrejmé, že úroveň individuálnych herných  výkonov hráčov družstva ako 
aj celého družstva počas zápasu kolíše. Dokonca aj pre najlepšie svetové družstvá 
je charakteristické striedanie fáz maximálnej hernej aktivity a efektivity s fázami, 
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v ktorých dochádza k badateľnému poklesu aktivity, a to v mnohých prípadoch  u 
obidvoch súperiacich družstiev súčasne. Ukazuje sa, že kolísanie aktivity a efek-
tivity herných činností družstva v zápase má v jednotlivých športových hrách ur-
čitý charakter, ktorý je vo všeobecnosti daný obsahom hry, dĺžkou trvania zápasu, 
členením zápasu na menšie časti (polčasy, tretiny, štvrtiny, sety), pravidlami 
a pod. Napríklad v časovej analýze strelených gólov na MS vo futbale v rokoch 
1994 a 1998 padla väčšina gólov v úvode alebo na konci polčasov. Viac ako po-
lovica gólov padla v prvých alebo posledných 6 až 9 minútach polčasu (Holienka, 
2004). Yiannakos, Armatas (2006) na základe pozorovania a analýzy z ME 2004 
vo futbale zistili, že viac gólov bolo zaznamenaných v druhej polovici (57,4%) 
ako v prvej polovici zápasu (42,6% p<0,05). Armatas (2007) zistil, že na sveto-
vom poháre vo futbale 2006 bolo najviac gólov zaznamenaných v posledných 15-
tich minútach 2. polčasu (32,8%, p<0,05). V hádzanej Hianik (2008) sledoval ne-
úspešné kritické herné situácie v päťminútových zápasových intervaloch. Na zá-
klade sledovania herného výkonu družstiev Slovenska a Dánska na MS juniorov 
konštatoval, že z hľadiska výsledku zápasu boli u sledovaných družstiev najkri-
tickejšie momenty v stretnutí po 15. minúte prvého a druhého polčasu a v záve-
rečnej päťminútovke oboch častí stretnutia.  
Toto všetko je zrejme výsledkom viacerých faktorov – vysokého úsilia na začiat-
ku polčasov, resp. úsekov hry, narastajúcej únavy a poklesu koncentrácie hráčov, 
ktorí sú celý zápas na ihrisku, striedania, variability útočných stratégií, pravidlá 
"zlatého" gólu, deformačného pôsobenia narastajúceho času a vyvíjajúceho sa 
skóre na herný výkon, prípadne straty motivácie prehrávajúceho družstva pri väč-
šom gólovom rozdiele a pod.  
V invazívnych kolektívnych športových hrách je priebeh hry ohraničený časom, 
a tým pádom môže vyhrávajúce družstvo od určitého času pri výhodnom skóre 
zápas kontrolovať až do konca. V sieťových hrách, vrátane volejbalu toto kontro-
lovanie výsledku, resp. náskoku nie je možné. Set musí skončiť dosiahnutím mi-
nimálne 25 bodov,  a preto sa družstvo musí neustále snažiť získavať body, aby 
sa k tejto hranici dostalo. A práve v nutnosti získavať body až do konca setu, kto-
rý môže byť vyrovnaný alebo sa vyvíjať nepriaznivo, je veľmi dôležitá psychická 
stabilita hráčov a dodržiavanie stanovenej taktiky. V priebehu setu nie je taktika 
vedenia a zakončenia útoku rovnaká. Na začiatku setu nahrávač overuje aktuálnu 
výkonnosť jednotlivých útočníkov a efektívnosť kombinácií, v strede setu si tieto 
parametre upresňuje a potvrdzuje a v koncovke setu podľa možností volí najúčin-
nejšie kombinácie so zakončením útoku predovšetkým útočníkmi s najvyššou 
efektivitou hry v priebehu setu. Tieto úvahy potvrdzujú čiastkové výsledky sle-
dovania súvislostí medzi bodovým stavom v sete a zónou zakončenia útoku (Pě-
lucha, Zapletalová, 2008a) alebo druhom nahrávky (Pělucha, Zapletalová, 
2008b).  
Pre lepšie pochopenie priebehu hry v sete je dôležité rozdeliť set na čiastkové „ú-
seky“ tak, aby sme čo najpresnejšie identifikovali zlomové momenty, ktoré vedú 
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k výhre alebo prehre v sete. V našej práci použijeme dva modely rozdelenia bo-
dového stavu, pričom rozdiel sa bude týkať strednej a koncovej časti setu. Prvú 
časť setu na základe empirických skúseností ohraničujeme ziskom 8. bodu. Za 
tohto stavu nasleduje v sete automaticky 1-minútový technický oddychový čas. 
Družstvá majú čas na analýzu úvodnej časti setu, uvedomenie si momentálnej 
vlastnej a súperovej disponovanosti, zmenu taktiky, koncentráciu a pod. Ďalšie 
delenie bodového stavu v sete v jednotlivých modeloch stanovujeme odlišne. V 
prvom modeli (M18) je proporcionalita rozdelenia bodového stavu rovnomernej-
šia. V tomto modeli  stredná časť setu začína pri deviatom a končí pri osemnás-
tom bode. Do konca setu tak vo vyrovnanom sete zostáva minimálne 12 bodov. 
Druhý model (M20) vychádza z praktických skúseností a objektívnej analýzy 
priebehu 20 vyrovnaných setov. V tomto modeli bude stredná časť setu taktiež 
začínať pri deviatom bode, ale končiť bude až pri dvadsiatom bode. Do konca 
setu môžu obidve družstvá získať minimálne 8 bodov. Práve vzájomné porovna-
nie týchto dvoch modelov by nám malo dať jasnú predstavu o tom, ktorý model 
nám presnejšie zadefinuje "zlomovú" časť setu, resp. stav, za ktorého sa rozhodu-
je o výsledku setu a objasní charakter herného výkonu víťazného družstva 
v útočnej fáze hry v tejto časti setu.  
 
CIEĽ, HYPOTÉZY A ÚLOHY PRÁCE 
 
Cieľ práce 
V našej práci si kladieme za cieľ v relatívne vyrovnaných setoch volejbalového 
zápasu identifikovať „zlomový“ bodový stav, ktorý rozhoduje o víťazstve alebo 
prehre v sete, a to porovnaním dvoch modelov rozdelenia bodového stavu v sete 
z hľadiska efektivity útočného úderu a zóny zakončenia útočných kombinácií. 
 
Hypotéza práce 
Očakávame, že model M20 je vhodnejším nástrojom na charakterizovanie herné-
ho výkonu víťazného družstva ako model M18.  
 
Úlohy práce 
1. Porovnať obidva modely rozdelenia bodového stavu v sete z pohľadu efektivi-

ty útočného úderu u víťazného a porazeného družstva. 
2. Porovnať obidva modely rozdelenia bodového stavu v sete z pohľadu zón za-

končovania útoku u víťazného a porazeného družstva 
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METODIKA PRÁCE 
 
Analýzu sme urobili v 20 setoch odohraných na Majstrovstvách Európy vo volej-
bale mužov 2007 v Moskve. Spolu sme analyzovali 12 družstiev. Celkovo sme 
vyhodnotili 1151 útočných úderov po príjme podania a po obrane v poli. 
V modeli M18 sme bodový stav v sete rozdelili do troch úrovní: úvodná časť S1 – 
od 0 do 8 bodov, stredná časť S2 – od 9 do 18 bodov a koncová časť S3 – od 19 
do konca setu. K tomuto členeniu nás viedla snaha o proporcionálnejšie rozdele-
nie bodového stavu v sete.  
V modeli M20 sme bodový stav v sete rozdelili na základe praktických skúsenos-
tí a výsledkov analýzy 20 setov, z ktorých sa v 6 setoch (t.j. v 30 %) vývoj setu 
„lámal“ pred 20. bodom a v 16 setoch (t.j. v 70 %) "lámal" po 20. bode. Na grafe 
sme hľadali stav, v ktorom začalo víťazné družstvo budovať svoju prevahu, t.j. 
družstvo sa dostalo do vedenia, ktoré zúročilo vo víťazstve v sete. Na základe 
týchto skutočností sme členenie setu stanovili nasledovne: S1 – od 0 do 8 bodov, 
S2 – od 9 do 20 bodov a S3 – od 21 do konca setu.  
 

 
Obrázok 1  Príklad analýzy priebehu bodového stavu v sete 

 
Na zistenie zóny zakončenia útoku sme ihrisko rozdelili na 5 zón. Pre určenie zó-
ny zakončenia útočného úderu zo zón 1 a 2, resp. zo zón 3, 4 a 5 bol rozhodujúci 
odraz hráča. 
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Efektivitu útočného úderu sme hodnotili 4-bodovou stupnicou. 
Štvorstupňová škála hodnotenia útočného úderu  

STUPEŇ 1: Vynikajúce vykonanie útočného úderu. Priamy bod pre vlastné 
družstvo.  

STUPEŇ 2: Dobré vykonanie útočného úderu. Hráč útočil tak úspešne, že jeho 
družstvo mohlo po vykrytí útočníka útok zopakovať alebo súper 
spracoval útok tak, že odohral loptu zadarmo.  

STUPEŇ 3: Zlé vykonanie útočného úderu. Hráč útočil tak, že súper mohol za-
ložiť protiútok alebo družstvo vykrylo jeho útok tak, že muselo 
loptu odohrať súperovi zadarmo. 

STUPEŇ 4: Chyba pri útočnom údere, ktorá znamenala bod pre súpera. 
       
Základnou metódou získavania údajov bolo nepriame pozorovanie. Hodnotili sme 
jednotlivé sety hrané do 25 bodov, ktoré skončili maximálne 3-bodovým rozdie-
lom. Tie-breakové, rozhodujúce, sety sme neposudzovali. S výnimkou dvoch se-
tov skončili všetky analyzované sety s 2-bodovým rozdielom.  
Všetky zápasy boli snímané statickou videokamerou. Získané údaje sme protoko-
lovali do vopred pripravených záznamových hárkov. 
Pre vyhodnotenie získaných údajov sme použili základné štatistické metódy – 
absolútne a relatívne vyjadrenie frekvencie rozloženia sledovaných premenných 
a metódy logickej a vecnej analýzy a syntézy. 

4 3 2
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VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA 
 
Efektívnosť zakončenia útoku v jednotlivých modeloch rozdelenia bodového 
stavu v sete 
Pri porovnávaní oboch modelov sme upriamili pozornosť na efektivitu útočného 
úderu, ktorá je pre výsledok zápasu najdôležitejšia a ktorej kolísanie má 
na priebeh skóre setu rozhodujúci vplyv. Pri porovnávaní oboch modelov u ví-
ťazných družstiev nie sú v úvodnej časti setu, totožnej pre obidva modely (0 až 8 
bodov), pochopiteľne žiadne rozdiely a preto ju nebudeme analyzovať. V strednej 
časti setu sú v obidvoch modeloch relatívne početnosti všetkých kvalitatívnych 
stupňov hodnotenia takmer totožné (obr. 2). V koncovke setu je v modeli M20 
badať vyšší výskyt úspešného zakončenia útoku (bod 1) oproti modelu M18 
o takmer 4,6 %. Naopak výskyt neúspešného zakončenia útoku (bod 4) je v tomto 
modeli o takmer 3 % nižší v porovnaní k modelu M18 (obr. 1). Nárast úspešného 
zakončenia útoku (bod 1) v koncovke setu oproti jeho strednej časti je v modeli 
M20 výraznejší ako v modeli M18 (6,7 % oproti 11,9 %). Z daného vyplýva, že 
model M20 presnejšie identifikuje, prečo družstvo v sete zvíťazilo ako model 
M18. Výstižnejšie identifikuje bodový stav v sete, ktorý je rozhodujúci pre víťaz-
stvo alebo porážku v sete z hľadiska efektivity útočnej činnosti družstva.  
 

 
Obrázok 2  Porovnanie modelov rozdelenia bodového stavu v sete 

 z hľadiska efektivity  útočného úderu víťazných družstiev 
 
Ak porovnáme modely M18 a M20 z hľadiska porazených družstiev, vo všetkých 
častiach setu zisťujeme len veľmi malé odlišnosti v relatívnych početnostiach 
jednotlivých stupňoch hodnotenia efektivity zakončenia útoku (obr. 3). Obidva 
modely poskytujú takmer totožné výsledky. 

50



 
 

51

 

 
Obrázok 3  Porovnanie modelov rozdelenia bodového stavu v sete  

z hľadiska efektivity útočného úderu porazených družstiev 
 
Ak spojíme výsledky analýzy z pohľadu víťazných a porazených družstiev, zdá 
sa, že medzi modelmi nie sú podstatné rozdiely (obr. 3). Tak bodový stav 18 bo-
dov ako aj 20 bodov je možné z hľadiska víťazstva v sete považovať za "zlomo-
vý". Viacej sa ale prikláňame k modelu M20, pretože podľa nášho názoru pres-
nejšie a výstižnejšie charakterizuje, prečo jedno družstvo z hľadiska efektivity 
zakončenia útoku v koncovkách vyrovnaných setov zvíťazilo. 
 
Zóny zakončenia útoku v jednotlivých modeloch rozdelenia bodového stavu v 
sete 
Analýzou zóny zakončenia útoku sledujeme, aká je v jednom a druhom modeli 
v jednotlivých častiach setu, osobitne v „koncovke“ setu, variabilita zón zakon-
čenia útoku, t.j. útočných kombinácií, z pohľadu víťaza a porazeného. 
Z pohľadu víťazného družstva sa v oboch modeloch v strednej časti setu vyskytu-
jú určité odlišnosti len v distribúcii nahrávok do zóny 2 a 3. V modeli M18 je asi 
o 2 % vyšší výskyt zakončení útoku v zóne 2 a v modeli M20 naopak asi o 2,5 % 
v zóne 3. Frekvencia zakončenia útoku v ostatných zónach ihriska je v oboch 
modeloch rozdelenia bodového skóre rovnaká (obr. 4). V koncovke setu v modeli 
M18, kde sme koncovku stanovili od 19. bodu, je najvyššia frekvencia zakonče-
nia útoku zo zóny 4 (40 %), zóny 2 (21%) a 3 (16 %). V modeli M20, kde sme 
koncovku posunuli za 20. bod, je podobne najvyššia frekvencia zakončenia útoku 
zo zóny 4 (40 %), zóny 2 (20 %) a zóny 3 (20 %) (obr. 4). Oproti modelu M18 
registrujeme nižšiu frekvenciu zakončení v zóne 1 a 5, t.j. v zadných zónach (o 
1,5 – 2 %) a výrazne vyššiu v zóne 3 (o 4 %). Je zrejmé, že čím bližšie ku konci 
setu, tým sa nahrávači viacej upriamili na predné krajné zóny zakončenia útoku 
Z4 a Z2, ale aj na prednú strednú zónu zakončenia Z3. 
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Obrázok 4  Porovnanie modelov rozdelenia bodového stavu v sete z hľadiska  

zóny zakončenia útočného úderu víťazných družstiev 
 
Z hľadiska porazených družstiev zisťujeme v obidvoch modeloch rozdelenia bo-
dového stavu v setu veľmi podobnú frekvenciu zakončenia útoku v jednotlivých 
zónach ihriska, a to tak v strednej časti setu, ako aj koncovke (obr. 5). V strednej 
časti setu zisťujeme menšie, 1 – 2 %, rozdiely vo frekvencii zakončenia útoku 
v zóne 4 a 3. V koncovke setu prevažuje zóna zakončenia 4 a 1. Isté rozdiely vo 
frekvencii výskytu v jednotlivých modeloch zisťujeme len z hľadiska zóny 4 (1,5 
%) a 5 ( 1%), čo ale môže predstavovať 1 – 5 útokov. Frekvencia zakončenia ú-
toku zo zóny 4 je vyššia v modeli M20, kde koncovka setu začína po 20. bode, 
v zóne 5 v modeli M18, kde koncovka setu začína po 18. bode. Je tu istý náznak 
toho, že čím bližšie ku konci setu, tým viacej porazené družstvá útočia zo zóny 4, 
čo môže súvisieť aj s kvalitou príjmu podania. 
Celkovo môžeme zhrnúť, že z hľadiska zóny zakončenia útoku nie je podstatné, 
či stanovíme záver setu po 18. alebo 20. bode. Na základe zistených skutočností 
musíme konštatovať, že  stanovená hypotéza sa nepotvrdila. Napriek tomu sa zdá, 
že model M20 výstižnejšie charakterizuje a popisuje príčiny víťazstva, resp. po-
rážky družstva v sete. Poskytuje konkrétnejšiu charakteristiku efektivity a taktiky 
vedenia útoku, ktorá môže vo vyrovnaných setoch volejbalových zápasov viesť 
k víťazstvu v setoch. 
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Obrázok 5  Porovnanie modelov rozdelenia bodového stavu v sete z hľadiska  

zóny zakončenia útočného úderu porazených družstiev 
 
ZÁVERY 
 
Pre porovnanie daných dvoch modelov rozdelenia bodového stavu v sete sme sa 
rozhodli kvôli nutnosti, čo možno najpresnejšie identifikovať jednotlivé časti setu 
z hľadiska ich dôležitosti pre vývoj setu, resp. zápasu. V predchádzajúcich prá-
cach sme pracovali s modelom rozdelenia bodového stavu, kde sme stanovili za-
čiatok koncovky setu od 19. bodu (model M18). Z dosiahnutých výsledkov nám 
vyšla potreba, zistiť, kedy dochádza vo zrovnaných setoch volejbalového zápasu 
ku zlomu, ktorý vedie k víťazstvu v sete. To sme sa snažili vyriešiť analýzou 20 
setov. Na základe tejto analýzy sme bodový stav rozhodujúci pre víťazstvo alebo 
porážku v sete posunuli na 20 bodov. 
Z pohľadu efektivity útočného úderu víťazných družstiev je v modeli M20 
v koncovke setu vyšší výskyt úspešného zakončenia útoku (bod 1) a naopak nižší 
výskyt neúspešného útoku (bod 4) ako modeli M18. U porazených družstiev sa 
tento jav nevyskytuje. 
Z hľadiska zóny zakončenia útoku nie je podstatné, či stanovíme záver setu po 
18. alebo 20. bode. Napriek tomu sa zdá, že model M20 výstižnejšie charakteri-
zuje a popisuje príčiny víťazstva, resp. porážky družstva v sete a konkrétnejšie 
charakterizuje taktiku vedenia útoku víťazných a porazených družstiev ako model 
M18. 
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DECISIVE SCORES FROM THE POINT OF VIEW OF VICTORY OR 
LOSS IN CLOSE SETS OF VOLLEYBALL MATCHES AND THEIR 

INFLUENCE ON THE ZONE AND EFFICIENCY OF ATTACKS 
                     

ABSTRACT 
 

The goal of the paper was to determine the scores that are decisive from the point 
of view of victory or loss in close sets of volleyball matches. The analysis in-
cluded 20 sets from matches played at the 2007 Men’s European Volleyball 
Championships that ended with 3-point difference at maximum. We focused on 
efficiency and zone of attacks after serve receive and after defense in the field. As 
a whole we analyzed 1,151 attack hits, namely from the point of view of their ef-
ficiency and finish zone. We evaluated efficiency on a 4-point scale. 
We created two models of division of point scores in a set. The first model (M18) 
was based on proportional division of point scores (S1 – from 0 to 8 points, S2 – 
from 9 to 18 points, and S3 – from 19 to the end of the set). The second model 
(M20) was set on the basis of empirical experience and an analysis of course of 
the scores in sets (S1 – from 0 to 8 points, S2 – from 9 to 20 points, and S3 – from 
21 to the end of the set). We monitored frequency of attack in particular zones of 
the field and their efficiency. Results show that the second model (M20) more 
suitably explains the decisive scores in sets than the first model (M18) and more 
truthfully describes game performance of winning teams in the set. 

 
Key words: volleyball, men, scores in a set, finish  zone of  attack, efficiency of   
                  attack    
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ABSTRAKT 
 
V práci sme zisťovali vzťah dvoch základných vlastností osobnosti – úzkostlivos-
ti a hnevlivosti na hernú výkonnosť mladých volejbalistov a volejbalistiek, ktorí 
boli v širšom výbere kadetských reprezentácií. Výsledky potvrdili, že sledovaní 
volejbalisti a volejbalistky sú oproti populácii menej úzkostliví, pričom vyššia 
úzkostlivosť sa prejavila u volejbalistiek ako volejbalistov. V škále hnevlivosti sú 
volejbalisti na rovnakej úrovni s populáciou, volejbalistky dosahujú výrazne vyš-
šiu hladinu hnevlivosti voči populácii. U dievčat sa prejavili negatívne súvislosti 
medzi úzkostlivosťou, celkovým skóre hernej výkonnosti ako aj jej niektorými 
položkami - úrovňou kondičných a koordinačných schopností, vplyvom hráča na 
kolektív a vôľovým nasadením. Naopak u chlapcov sa až na psychickú odolnosť 
v zápase, kde sa prejavil pozitívny vplyv úzkostlivosti, súvislosť medzi úzkostli-
vosťou a úrovňou či už jednotlivých ukazovateľov hernej výkonnosti alebo cel-
kovým skóre nepotvrdila. Pri hnevlivosti sme zistili tendenciu pozitívneho vplyvu 
na hernú výkonnosť, u dievčat opäť výraznejšiu ako u chlapcov. Zatiaľ čo 
u dievčat do určitej miery pozitívne súvisela s tvorivosťou, psychickou odolnos-
ťou, taktickou vyspelosťou a celkovým sumárnym skóre výkonnosti, u chlapcov, 
zrejme v dôsledku veľmi nízkeho skóre v tejto vlastnosti, len s psychickou odol-
nosťou.  
 
Kľúčové slová: volejbal, kadeti, kadetky, herná výkonnosť, úzkostlivosť,  hnevli-  
                          vosť 
 
 
VSTUP DO PROBLEMATIKY 
 
V psychológii športu sa osobitá pozornosť venuje takým okruhom problémov ako 
sú osobnosť športovca, vlastnosti osobnosti športovca a ich miera vplyvu na špor-
tovú výkonnosť. Výsledky psychologických výskumov priniesli poznatky, že pre 
športovca sú charakteristické také osobnostné vlastnosti ako dominancia, agresi-
vita, optimizmus, zmysel pre realitu a samostatnosť (Boroš, 2002). Macák, Hošek 
(1987) uvádzajú naviac vlastnosti ako je potreba byť sociálne akceptovaný, pot-
reba dosahovať veľký výkon, húževnatosť, vôľa zvíťaziť, sebadôvera, bojovnosť 
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a záujem o ostatných. Športovci sú zodpovednejší, starostlivejší, neurostabilnejší, 
extrovertnejší, citovo zrelší a absentujú u nich neurotické prejavy. Najväčšie roz-
diely badať v štruktúre osobnosti v charaktere a zameranosti osobnosti. Športovci 
sú zásadovejší, nezávislejší, kritickejší k sebe, majú vyšší záujem o svoj telesný 
vzhľad, zdravie a sú i viac výkonovo motivovaní. Súčasťou každého športového 
súťaženia, či už v individuálnych alebo kolektívnych športoch, sú emócie, emoč-
né reakcie a emočné stavy. Emocionálne správanie športovca podmieňujú dva 
základné dynamické faktory: športová úzkosť (anxieta) a športová agresivita. 
Športový výkon spravidla ovplyvňujú skôr negatívne. 
Úzkosť predstavuje dočasný, prechodný emočný stav športovca v súťažnej situá-
cii, na rozdiel od úzkostlivosti (anxiozity), ktorá je relatívne trvalá osobnostná 
vlastnosť športovca, teda jeho tendencia, či predpoklad, prejavovať úzkostlivosť 
v súťažných situáciách. Úzkostlivosť je osobnostná črta, vlastnosť prejavujúca sa 
v relatívne ustálenej pripravenosti človeka reagovať strachom. Medzi úzkostli-
vosťou a strachom nie je ostrá hranica. Rozdiel je v tom, že úzkostlivosť vzniká 
pri nereálnom, neurčitom ohrození športovca, zatiaľ čo strach vzniká pri reálnom 
nebezpečenstve, je teda konkrétny, predmetný a zameraný na určitý konkrétny 
objekt (Gregor, 1994).  
Ľudia s vysokým stupňom úzkostlivosti sú citlivejší na náročné situácie a majú 
sklon prežívať ich ako ohrozujúce a nebezpečné. Problém úzkostlivosti je 
u športovcov veľmi aktuálny. Jej skúmaním sa zaoberali mnohí autori. Gregor 
(1994) na futbalistoch zistil vyššiu úroveň úzkostlivosti podporujúcej výkon 
oproti nešportovcom. Naopak nešportovci oproti futbalistom dosiahli vyššiu hla-
dinu úzkostlivosti brzdiacej výkon. Výsledky výskumov na tenistoch (Rak, 2001; 
Gregor, 2004) poukázali na fakt, že úzkostlivosť podporujúca výkon je jedným 
z dôležitých faktorov športovej výkonnosti. Potvrdila sa súvislosť medzi výškou 
skóre v škále úzkostlivosti podporujúcej výkon a postavením hráča v rebríčku.  
Ďalšie výskumy naznačujú, že športovci majú vyššiu hladinu úzkostlivosti ako 
nešportujúca populácia (Lokša, Kor, 1983; Gregor, 1994). Ženy sú prevažne úz-
kostlivejšie ako muži (Mulnner et al., 1980). Vaněk et al. (1974) konštatovali 
zvýšenú mieru úzkostlivosti u športovcov, ktorí vykonávajú tzv. rizikové športy, 
ako sú napr. zápasenie, športová gymnastika. Ich výskumy potvrdili rozdiely v 
úzkostlivosti z hľadiska veku, kde mladší športovci boli úzkostlivejší ako starší. 
Hošek et al. (1973) zaznamenali vo svojom výskume signifikantne vyššie skóre 
v testoch úzkostlivosti v prospech športovcov s vyššou výkonnosťou. Skúmaný 
súbor tvorili futbalisti a hráči ľadového hokeja. Gregor (1995) porovnával hladi-
nu úzkostlivosti parašutistov a nešportujúcich, resp. osobami odmietajúcimi para-
šutistický šport. Zistil, že parašutisti sú menej úzkostliví ako kontrolná skupina a 
že sú v tejto osobnostnej črte homogénnejší ako tí, ktorí parašutizmus nerobia. 
Vyššia hladina úzkostlivosti by totiž pri tomto druhu športu mohla vyvolať efekt 
strachu, ktorý deformuje vôľovú činnosť. Z motorického hľadiska by došlo buď 
k stŕpnutiu svalov, pasivite, alebo naopak k diskoordinácii pohybov, motoriky, 
a tým k impulzívnej chaotickej reakcii a správaniu. Tak ako prílišná úzkostlivosť 
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i neprimerane nízka hladina by mala pre športovca-parašutistu negatívne následky 
v podobe zvyšovania objektívneho rizika a následne ignorovanie signálov nebez-
pečenstva. Z hľadiska športovej výkonnosti nie je možné úzkostlivosť považovať 
ani za stimulujúci ani za tlmiaci činiteľ. So stúpajúcou úzkostlivosťou sa zvyšuje 
celková aktivita človeka, čo je pozitívny jav, ale iba po určitú individuálnu hrani-
cu. Potom sa stúpajúca aktivita mení na neurotickú reakciu a v takom prípade ide 
už o negatívny jav z hľadiska výkonnosti športovca (Macák, 1987).  
Hnev je emócia vznikajúca vnemom, či predstavou prítomnej alebo budúcej frus-
trácie. Podnecuje jedinca k útoku, k pokusu o násilné odstránenie prekážky (agre-
sii) (Balcar, 1983). Hnev (hostilita, agresia), zvyšuje koncentráciu, ale znižuje 
distribúciu pozornosti. Stavy hnevu sprevádzajú aj zmeny v organizme. Zrýchli 
sa dych, zintenzívni sa činnosť srdca, cirkulácia krvi, zvýši sa činnosť žliaz 
s vnútorným vylučovaním, hladina cukru a adrenalínu v krvi, atď. Podľa Macáka 
(1987) hnev všeobecne zvyšuje aktivitu. Z hľadiska pohybovej činnosti by mal 
byť pozitívnym citom, ale tak ako i pri úzkostlivosti pri veľkej intenzite predsta-
vuje ničivý efekt. 
Vysoké hodnoty dosiahnuté v tejto osobnostnej črte saturujú pre športový výkon 
užitočné osobnostné premenné, ako je agresivita, športová bojovnosť, snaha pre-
konávať prekážky, čo nesporne platí v prípade športových hier, úpolov a pod. 
Strach aj hnev majú svoju zložku podporujúcu výkon (sténickú) i zložku brzdiacu 
výkon (astenickú). V praxi je cieľom dlhodobej psychologickej prípravy športo-
vca zistiť, kedy sa mení zložka sténická na astenickú (Gregor, 1995). 
V nezvládnutom hneve strácajú veci a javy aktuálnu hodnotu a dochádza 
k ničeniu vecí, mravných hodnôt, medziľudských vzťahov, postojov, hnev sa me-
ní na agresivitu. 
V našom príspevku sa zameriavame na zistenie vplyvu úzkostlivosti a hnevlivosti 
na hernú výkonnosť hráčov a hráčok volejbalu.  
 
METODIKA 
 
Sledovaný súbor tvorili širšie výbery hráčov a hráčok kadetských volejbalových 
reprezentácií SR: volejbalistky (n = 12) s vekovým priemerom 16,3 roka a volej-
balisti (n = 13) s vekovým priemerom 16,5 roka.  
Základné empirické údaje o osobnosti športovca sme namerali a následne vyhod-
notili pomocou štandardizovaných psychologických testov. Testy sme uskutočnili 
počas sústredení reprezentácií. Použili sme dotazník na meranie úzkosti 
a úzkostlivosti STAI X-2 a škálu hnevlivosti a nahnevanosti ŠHaN X-2. Prvý test 
meria úzkostlivosť ako osobnostnú črtu, vlastnosť. Obsahuje dvadsať otázok, vý-
rokov, ktorými zvyknú ľudia opisovať sami seba. Pri odpovediach je možné rea-
govať na jednu zo štyroch možností, ktorá primerane vyjadruje, ako sa človek 
zvyčajne cíti. Druhý test meria hnevlivosť ako trvalú osobnostnú črtu, vlastnosť. 
Probandi odpovedajú na 15 otázok, kde majú podobne ako v predchádzajúcom 
dotazníku štyri možnosti na odpoveď, ako sa zvyčajne cítia. 
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Hernú výkonnosť sme hodnotili metódou, ktorá spočíva v hodnotení ôsmich po-
ložiek herného výkonu, resp. hernej výkonnosti hráča. Vychádzali sme z metodi-
ky Peráčka (1993), kde sa hráčom prideľuje 9, 5 alebo 1 bod. 1 bod znamená naj-
horšie, 5 bodov priemerné a 9 bodov najlepšie hodnotenie danej schopnosti, resp. 
vlastnosti. Sumárne skóre čiastkových položiek predstavuje celkovú hernú vý-
konnosť hráča. Hráčov a hráčky hodnotili hlavný tréner a asistent na sústrede-
niach pred kvalifikačnými turnajmi na ME kadetov a kadetiek vo volejbale. Hod-
notiaci dostali presný popis hodnotiacej škály každej položky. 
 

Položky hernej výkonnosti 
1. Tvorivé schopnosti: 

- miera pohotovosti a schopnosti originálne riešiť herné systémy, schop-
nosti tvoriť a uplatňovať rôznorodé riešenia v tej istej hernej situácii, 

- miera schopnosti riešiť situáciu detailne, komplexne, používať neobvyk-
lé riešenia herných situácií, atď. 

2. Psychická odolnosť: 
- schopnosť uplatniť a realizovať všetky tvorivé schopnosti počas celého 

zápasu, 
- schopnosť obrany pred negatívnymi javmi z vonkajšieho a z vnútorného 

prostredia, 
- schopnosť prekonať sám seba, podnety zvonka, resp. zvnútra, do akej 

miery sú,  nie sú pre neho záťažou  ovplyvňujúcou  výkon v zápase. 
3. Taktická vyspelosť: 

- tvorca hry, kľúčová osobnosť, aktivita v zápase, taktické myslenie, 
- správnosť vnímania hernej situácie,  prispôsobenie sa meniacim pod-

mienkam hry. 
4. Technická vyspelosť: 

- úspešnosť riešenia herných situácií v podmienkach zápasu, variabilita 
herných činností jednotlivca v podmienkach zápasu, stabilita techniky 
počas celého zápasu, kvalita a kvantita herných zručností, koordinácia 
pohybov, ekonomickosť pohybu počas zápasu, atď. 

5. Kondičná pripravenosť: 
- úroveň a miera využitia kondičných a koordinačných schopností.  

6. Vplyv na kolektív: 
- vplyv čŕt osobnosti, správania, hry hráča, vodcovských schopností atď. 

na kolektív. 
7. Vôľové nasadenie: 

- úroveň morálno-voľových vlastností, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnu-
tie vysokého herného výkonu (cieľavedomosť, odvaha, rozhodnosť, 
zodpovednosť, samostatnosť, vytrvalosť, atď.). 

 

Jednotlivé premenné sme z hľadiska potrieb interpretácie charakterizovali prie-
merom, smerodajnou odchýlkou, mediánom, minimálnou, maximálnou hodnotu a 
variačným rozpätím. Vzťah medzi výsledkami psychologických testov a hernou 

60



 
 

61

výkonnosťou hráčov a hráčok sme vyhodnotili Spearmannovým poradovým ko-
eficientom.  
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

V teste STAI X-2 (tab.1), sme v škále úzkostlivosť namerali priemernú hodnotu 
hrubého skóre súboru volejbalistov 36,62 bodov, čo predstavuje 3. sten v stenovej 
stupnici a 15. percentil v percentilovej stupnici. Hodnota úzkostlivosti u volejba-
listov je v relácii k populácii značne nízka. V skupine volejbalistiek sme namerali 
priemernú hodnotu  hrubého skóre v tomto teste 42,85 bodov. V stenovej stupnici 
dosiahli volejbalistky hodnotu 4. stenu a 25. percentil v percentilovej stupnici. 
Tieto hodnoty môžeme považovať v porovnaní s populáciou za zníženú úzkostli-
vosť. Citlivejšia percentilová stupnica potvrdila, že športovci, v našom prípade 
hráči a hráčky volejbalu, spadajú do prvej štvrtiny najmenej úzkostlivých ľudí 
v populácii. Výsledky potvrdzujú nižšiu hladinu úzkostlivosti športovcov. Name-
rané výsledky potvrdzujú skutočnosť, že ženy sú spravidla úzkostlivejšie ako mu-
ži. 
V teste ŠHaN (tab. 1) merajúcom hnevlivosť, dosiahli priemerné hrubé skóre vo-
lejbalisti 30,07 bodov a volejbalistky hodnotu 33,21 bodov. V stenových normách 
prislúcha volejbalistom 5. sten a volejbalistkám hodnota 7. stenu. Volejbalisti sú 
v tomto teste na úrovni bežnej populácie, kde priemerné hrubé skóre hnevlivosti 
je 30,71 bodov. Výrazne vyššie skóre namerané v podskupine volejbalistiek opro-
ti populácii, (5. sten; 28,84 bodov) hovorí o ich zvýšenej hladine hnevlivosti.  
Predpokladaný kladný vzťah medzi úzkostlivosťou a hnevlivosťou sa potvrdil 
u volejbalistov a volejbalistiek diferencovane. Volejbalisti sa prejavili menej úz-
kostliví a zároveň aj menej hnevliví, vzťah však nie je štatisticky významný. 
V skupine volejbalistiek je vzťah medzi zisťovanými vlastnosťami osobnosti zá-
porný. Na základe toho môžeme konštatovať, že probandky majú vyššiu hladinu 
hnevlivosti ako hladinu úzkostlivosti. Pri porovnaní základných štatistických cha-
rakteristík môžeme povedať, že volejbalisti sú oproti volejbalistkám v teste úz-
kostlivosti homogénnejšou skupinou. V teste hnevlivosti sa javia obe skupiny 
približne rovnako homogénne. 

 

       Tabuľka 1 Základné štatistické charakteristiky úzkostlivosti  
           a hnevlivosti sledovaných volejbalistov a volejbalistiek 

Kadetky Kadeti 
 STAI ŠHaN STAI ŠHaN 

x 39,8 33,2 36,6 30,1 
sd 9,432 6,559 6,258 5,427 
modus 42 32 29 28 
Me 40,8 32 34 29 
Max. 60 48 47 42 
Min. 31 21 29 20 
Vr 29 27 22 22 
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Do akej miery má zvýšená hladina úzkostlivosti, či hnevlivosti mobilizujúci efekt 
v hernom výkone, sme zisťovali pomocou poradovej korelácie medzi testami 
STAI, ŠHaN a jednotlivými zložkami individuálnej hernej výkonnosti ako aj jej 
celkovým skóre (tab. 2  a 3). 
Negatívny vplyv úzkostlivosti na úroveň individuálnej hernej výkonnosti vyjad-
renej celkovým skóre vo výskumnom súbore sa potvrdil na 5% hladine štatistic-
kej významnosti v prípade volejbalistiek. Korelačné vzťahy medzi škálou STAI 
X-2 a jednotlivými zložkami hernej výkonnosti boli kladné, nie však štatisticky 
významné. Naznačujú záporný vplyv úzkostlivosti na prejav kondičných 
a koordinačných schopností a morálno-vôľových vlastností v zápase (p<0,05), 
čiastočne aj na vplyv osobnosti hráča v zápase na spoluhráčov (p<0,1). Interpre-
tácia zistených vzťahov je vzhľadom na celkovo nízku úroveň úzkostlivosti vo-
lejbalistiek zložitá. Je možné, že zistená hladina úzkostlivosti je tak nízka, že ne-
pôsobí aktivačne v zápase. Možné je aj to, že dievčatá v obavách, že testy sú sú-
časťou užšieho výberu do reprezentácie, hoci boli informované o opaku, na nie-
ktoré otázky neodpovedali úplne pravdivo. To sa zákonite muselo odzrkadliť na 
výkone. V skupine volejbalistov je súvislosť medzi úzkostlivosťou a jednotlivými 
položkami hernej výkonnosti, ako aj celkovým skóre veľmi voľná (p>0,5). Len 
v prípade psychickej odolnosti (p<0,1) sa prejavil náznak pozitívnej súvislosti. 
Celkovo tieto výsledky mohlo ovplyvniť veľmi nízke skóre v teste STAI  X-2. 
 

Tabuľka 2  Základné štatistické charakteristiky jednotlivých polo-
žiek hernej výkonnosti sledovaných volejbalistov a volejbalistiek 

Kadeti 
Položky 
HV 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Suma 
x 5,3 4,8 5,2 5,2 6 6,5 5,3 38,4 
sd 1,653 1,013 1,281 1,405 1,683 1,898 2,057 7,805 
Me 6 4 5 5 7 8 5 38 
Min 3 4 4 3 4 4 3 27 
Max 7 7 8 8 8 9 9 52 
Vr 4 3 4 5 4 5 6 25 

Kadetky 
x 6,3 4,5 6,5 6 5,2 6,3 6,2 40,9 
sd 1,614 1,567 1,168 1,044 1,03 1,231 1,642 6,067 
Me 6 4 7 6 5 6,5 6 39 
Min 4 2 4 5 4 4 4 34 
Max 9 7 8 8 7 8 9 54 
Vr 5 5 4 3 3 4 5 20 

 

Legenda: HV – Herná výkonnosť, 1. Tvorivé schopnosti, 2. Psychická      
                odolnosť, 3. Taktická vyspelosť, 4. Technická vyspelosť, 5.     
                Kondičná pripravenosť, 6. Vplyv na kolektív, 7. Vôľové nasade- 
                nie, Suma = sumárne skóre hernej výkonnosti 
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Tabuľka  3   Korelácie medzi testovým skóre v psychologických testoch 
a úrovňou jednotlivých položiek hernej výkonnosti 

Kadeti 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. suma 
STAI -0,179 -0,438 0,028 0,125 0,244 -0,293 -0,217 -0,111
ŠHaN 0,131 -0,422 0 -0,004 -0,083 -0,12 -0,246 -0,129

Kadetky 
STAI 0,265 0,329 0,206 0,366 0,563 0,475 0,562 0,662
ŠHaN -0,421 -0,491 -0,618 -0,2 -0,116 0,255 -0,271 -0,463

 

Legenda:  p<0,1;   p<0,05 
 
Výsledky v škále ŠHaN, ktorá meria hnevlivosť, korelujú s jednotlivými polo-
žkami hernej výkonnosti v očakávanom smere. Čím nižšia je úroveň hnevlivosti, 
tým vyššie skóre dosahujú hráči a hráčky v jednotlivých položkách hernej výkon-
nosti, ako aj v celkovom skóre. Výška korelačných koeficientov chlapcov nazna-
čuje, že súvislosti sú až na psychickú odolnosť v zápase (p<0,1) zanedbateľné. 
U dievčat, ktoré mali oproti populácii výrazne vyššiu hladinu hnevlivosti, sa 
v prípade úrovne taktickej vyspelosti (p<0,05) ako aj psychickej odolnosti 
(p<0,1) zistili významné súvislosti. Tieto výsledky potvrdzujú tvrdenia Gregora 
(1995). 
 
ZÁVER 
 
Sledovaný súbor hráčov a hráčok volejbalu má nižšiu hladinu úzkostlivosti voči 
populácii. Dievčatá sa javia viac úzkostlivejšie ako chlapci. V škále hnevlivosti 
boli volejbalisti na rovnakej úrovni ako populácia a volejbalistky dosiahli výrazne 
vyššiu hladinu hnevlivosti oproti populácii.  
Vzťah medzi úzkostlivosťou, položkami hernej výkonnosti a jej sumárnym skóre 
bol odlišný u chlapcov a dievčat. U dievčat sa prejavili negatívne súvislosti 
s celkovým sumárnym skóre hernej výkonnosti a jednotlivými položkami hernej 
výkonnosti, ako sú  úroveň kondičných a koordinačných schopností, vplyv hráča 
na kolektív a vôľové nasadenie. Naopak u chlapcov úzkostlivosť, až na psychickú 
odolnosť v zápase, kde sa prejavil pozitívny vzťah s úrovňou či už jednotlivých 
ukazovateľov hernej výkonnosti, alebo celkovým skóre nekorelovala. 
Pri hnevlivosti sme zistili tendenciu pozitívneho vplyvu na hernú výkonnosť 
u dievčat opäť výraznejšiu ako u chlapcov. Zatiaľ čo u dievčat do určitej miery 
pozitívne súvisela s tvorivosťou, psychickou odolnosťou, taktickou vyspelosťou 
a celkovým sumárnym skóre, u chlapcov len s psychickou odolnosťou, a to zrej-
me v dôsledku veľmi nízkeho skóre v tejto vlastnosti. 
Skutočnosť, že úzkostlivosť i hnevlivosť majú svoj vplyv na úroveň hernej vý-
konnosti je zrejmá. Do akej miery majú tieto vlastnosti osobnosti mobilizujúci 
alebo brzdiaci efekt na úroveň hernej výkonnosti, je individuálny. Podľa Gregora 
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(1995) za tých istých okolností môže rovnaká hladina úzkostlivosti či hnevlivosti 
pôsobiť na toho istého jedinca mobilizujúco, inokedy zase má brzdiaci charakter. 
Preto cieľom dlhodobej psychologickej prípravy zostáva zistiť, resp. posunúť in-
flexný bod, kedy sa mení zložka sténická na astenickú žiadúcim smerom.  
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INFLUENCE OF ANXIOSITY AND HOSTILITY ON GAME 
PERFORMANCE OF YOUNG MEN’S AND WOMEN’S VOLLEYBALL 

PLAYERS 
 

ABSTRACT 
 
In our paper we investigated the relation between two basic characteristics of a 
personality – anxiosity and hostility – and game performance of young volleyball 
players that were in a wider selection of U17 national teams of Slovakia. Results 
confirmed that compared to the population, monitored volleyball players are less 
anxious, while higher anxiosity was recorded among women’s volleyball players 
than among men’s volleyball players. Men’s volleyball players are at the same 
level with the population on the scale of hostility; women’s volleyball players 
have significantly higher level of hostility compared to the population. As far as 
girls are concerned, there were observed some negative relationships between an-
xiosity and the overall scores of game performance, including the level of condi-
tional and coordination skills, influence of players on the team and will. On the 
contrary, as far as boys are concerned, apart from psychical endurance in 
matches, where positive influence of anxiosity was manifested, the relationship 
between anxiosity and the level of particular indicators of game performance or 
overall scores was not confirmed. In hostility we discovered a tendency to posi-
tive influence on game performance, which was again more significant among 
girls than boys. While it was to a certain degree positively related to creativity, 
psychical endurance, tactical maturity and overall summary scores of perform-
ance in girls, it was only related to psychical endurance in boys probably due to 
very low scores in this particular feature. 
 
Key words:  volleyball, U17  men’s  and  women’s   volleyball   players,  game     
                   performance, anxiosity, hostility,  

65



 
 

66

 

66



 
 

67

ZÁVISLOSŤ ÚSPEŠNOSTI DRUŽSTVA OD KVALITY HERNÝCH 
ČINNOSTÍ JEDNOTLIVCA PRI ZAKLADANÍ A ZAKONČENÍ ÚTOKU 

VO VOLEJBALE 
 
Jaroslav Hančák – Katedra hier, FTVŠ UK Bratislava 
                                 jaroslavhancak@gmail.com 
Vladimír Přidal – Katedra hier, FTVŠ UK Bratislava 
                               vladimir.pridal@fsport.uniba.sk 
 
ABSTRAKT 
 
Cieľom práce bolo zistiť súvislosti medzi útočným úderom po presnej, menej 
presnej a nepresnej  prihrávke (príjem podania, obrana v poli) a úspešnosťou 
družstva v sete. Analyzovali sme 10 zápasov z ME 2007 v kategórii mužov. Po-
rovnávali sme výsledky osobitne družstva Slovenska a jeho súperov. Na zistenie 
súvislosti sme použili χ2- test. Zistili sme signifikantné súvislosti u družstva Slo-
venska len medzi úspešnosťou družstva a útokom po presnom príjme podania. 
U súperov družstva Slovenska sme signifikantnú súvislosť zistili pri útoku po 
presnej a nepresnej obrane v poli. Ukazuje sa, že presnosť prihrávky má vplyv na 
kvalitu následného útoku u víťazných i porazených družstiev. 
 
Kľúčové slová: volejbal, herný výkon, príjem podania, obrana v poli, útočný úder 
 
 
ROZBOR PROBLÉMU 
 
Problematike hľadania súvislostí medzi úspešnosťou družstva v sete či v zápase 
sa venovalo viacero autorov. Podľa Coxa (1987) najlepším prediktorom tímového 
úspechu bol útočný úder, potom obrana proti útočnému úderu, príjem podania, 
nahrávka, podanie a prihrávka z ľahko odovzdanej lopty súperom v uvedenom 
poradí. Nishijama a kol. (1987) sa podujal na objasnenie vzťahov medzi herným 
výkonom v zápase a skupinovou zručnosťou. Hodnotili dve zručnosti herných 
činnosti jednotlivca v oblasti tímovej zručnosti (útok po príjme a útok po obrane 
v poli) a v oblasti individuálnych zručností hodnotili nasledovné premenné: prí-
jem podania, podanie, útočný úder, blok proti útočnému úderu po kombinácii na 
signál a bez signálu, obranu v poli po útoku na signál a bez signálu, útočný úder 
po kombinácii na signál a bez signálu. Přidal (2002) v kategórii kadetov identifi-
koval kvalitu útočného úderu a kvalitu nahrávky po presnom príjme podania, ú-
točný úder po presnej nahrávke, kvalitu nahrávky a útočného úderu po nepresnej 
obrane v poli ako indikátory, ktoré pri zakladaní útoku a jeho ukončení odlišujú 
víťazné družstvá v sete od porazených. Přidal (2007) zistil, že u vrcholových 
družstiev  mužov kvalita útoku signifikantne súvisela s predchádzajúcou kvalitou 
príjmu podania. Výsledky preukázali vyššiu účinnosť útoku a nižšiu chybovosť 
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po presnom príjme podania. Vyššia pravdepodobnosť účinného útoku čiastočne 
súvisela aj s početnosťou blokujúcich hráčov súpera, v zmysle vyššej účinnosti 
útočného úderu pri útoku proti nekompaktnému bloku. 
  
CIEĽ PRÁCE 
 
Cieľom práce je zistiť súvislosti medzi úspešnosťou družstva v sete a kvalitou 
zakladania a zakončenia útoku vo vrcholovom volejbale mužov. 
 
HYPOTÉZY PRÁCE 
 
Predpokladáme, že úspešnosť družstva v sete súvisí s presnosťou príjmu podania 
a obrany v poli a následnou kvalitou útoku. Konkrétne sa domnievame, že 
u víťazných družstiev v sete bude úspešnosť útoku po presnej, menej presnej 
i nepresnej prihrávke vyššia, s nižšou chybovosťou ako u porazených družstiev. 
 
ÚLOHY PRÁCE  
 
1. Objasniť súvislosti medzi úspešnosťou družstva a kvalitou zakladania 
a vedenia útoku po príjme podania 
2. Objasniť súvislosti medzi úspešnosťou družstva a kvalitou zakladania 
a vedenia útoku po obrane v poli 
 
METODIKA PRÁCE 
 
Skúmaný súbor tvorili špičkové európske mužské družstvá, ktoré sa zúčastnili 
Majstrovstiev Európy 2007 a kvalifikácie na Majstrovstvá Európy 2009. Hodnoti-
li sme len vzájomne zápasy Slovenska s ostatnými družstvami (Francúzsko, Srb-
sko, Slovinsko, Nemecko, Španielsko, Česko). Analyzovali sme 10 zápasov 
v ktorých družstvá odohrali 32 setov.  
K sledovaniu vybraných HČJ v zápase sme použili metódu nepriameho pozoro-
vania s využitím záznamov z videorekordéra na DVD. 
Pre registráciu hodnotených premenných - HČJ, sme vyhotovili záznamový há-
rok. Záznamový hárok umožňoval registrovať premenné v poradí ako nasledovali 
za sebou v každej rozohre.  
Hodnotili sme nasledovné herné činnosti jednotlivca: 

• Príjem podania 
• Obrana v poli 
• Útočný úder po príjme podania  
• Útočný úder po obrane v poli 

Za účelom zistenia vzájomných súvislosti sme vyhodnotili nasledovné dvojice 
premenných: 
Príjem podania – útočný úder. 
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Obrana v poli – útočný úder. 
Štatistické údaje boli registrované pre víťazné, resp. porazené družstvo v sete. 
Výsledky sme vyhodnocovali na úrovni súperov Slovenska a osobitne pre druž-
stvo Slovenska. Kvalitu vybraných herných činnosti jednotlivca sme hodnotili 
štvorstupňovou bodovacou škálou. 
 
Stupeň 1 – vynikajúce vykonanie HČJ. Znamená zisk bodu (útočný úder), alebo 
vytvára optimálne podmienky na hru vlastného družstva (príjem podania, obrana 
v poli). 
Stupeň 2 – dobré vykonanie HČJ, ktoré nevyústilo bezprostredne do bodu. Také 
vykonanie HČJ zachováva výhodu pre vlastné družstvo. 
Stupeň 3 – zlé vykonanie HČJ, ktoré nevyústilo bezprostredne do bodu. Takáto 
realizácia HČJ vytvára zlé podmienky na hru vlastného družstva a dobré na hru 
súpera. 
Stupeň 4 – chyba, ktorá znamenala bod pre súpera. 
 
Na zistenie vzájomnej súvislosti medzi úspešnosťou družstva v sete a kvalitou 
útoku po rozličnej presnosti prihrávky sme použili χ2 – test. Signifikantnosť roz-
dielov sme vyhodnocovali na 10, 5 a 1 % hladine štatistickej významnosti. Pri 
interpretácii výsledkov sme použili metódy vecnej a logickej analýzy. 
  
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 
Analýza závislosti úspešnosti družstva Slovenska od kvality útočného úderu 
po presnom príjme podania 
Testovaním štatistickej významnosti sme zistili signifikantnú súvislosť medzi 
úspešnosťou družstva v sete a kvalitou útoku po presnom príjme podania hodno-
tenom  stupňom 1 (χ2= 15,007, p< 0,01). 
Ukazuje sa, že vo víťazných setoch malo družstvo Slovenska vyššiu úspešnosť 
útoku hodnotenom stupňom 1, ako v setoch v ktorých prehralo (69,3% resp. 
50%). Na druhej strane v prehratých setoch viacej družstvo chybovalo (18,8% 
resp. 8,9%). Rozdiely v ostatných hodnotiacich stupňoch kvality útoku, po kto-
rých rozohra pokračuje ďalej, neboli také výrazné (obr. 1).  
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Obrázok 1 Závislosť úspešnosti  družstva Slovenska od kvality  
útočného úderu po presnom príjme podania 

 
Analýza závislosti úspešnosti družstva Slovenska od kvality útočného úderu 
po menej presnom príjme podania 
V tomto sledovanom vzťahu sme nezistili signifikantnú súvislosť medzi úspeš-
nosťou družstva v sete a kvalitou útoku po menej presnom príjme podania hodno-
tenom stupňom 2 (χ2 = 4,307, p< 0,10). Ukazuje sa však, že predovšetkým účin-
nejší útok hodnotený stupňom 1 (52,7% resp. 41,6%) a menšia chybovosť 
v útoku hodnotená stupňom 4 (16,2% resp. 27,8%) je typická pre víťazné sety  
družstva Slovenska v porovnaní so setmi ktoré prehrali (obr. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 2 Závislosť úspešnosti družstva Slovenska od kvality  
útočného úderu po menej presnom príjme podania 
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Analýza závislosti úspešnosti družstva Slovenska od kvality útočného úderu 
po nepresnom príjme podania 
Pri sledovaní vzťahu sme nezistili signifikantnú súvislosť medzi úspešnosťou 
družstva v sete a kvalitou útoku po nepresnom príjme podania  (χ2 = 5,885, p < 
0,10). 
Ukazuje sa však, že účinný útok (22,2 % resp. 9,6 %) a nižšia chybovosť v útoku 
(16,7 % resp. 46,2 %) je typická pre víťazné sety v porovnaní s prehratými (obr. 
3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 3 Závislosť úspešnosti družstva Slovenska od kvality  
útočného úderu po nepresnom príjme podania 

 
Pri porovnaní kvality útoku po nepresnom príjme podania (stupeň 3) s kvalitou 
útoku po menej presnom príjme podania (stupeň 2) a presnom príjme podania 
(stupeň 1) účinnosť útoku sa znižuje a naopak stúpa chybovosť. Tieto tendencie 
sú podobné v setoch, v ktorých družstvo Slovenska vyhralo i prehralo. 
 
Analýza závislosti úspešnosti družstva Slovenska od kvality útočného úderu 
po presnej obrane v poli 
V tomto sledovanom vzťahu sme nezistili signifikantnú súvislosť medzi úspeš-
nosťou družstva Slovenska v sete a kvalitou útoku po presnej obrane v poli (χ2 = 
1,315, p < 0,10). 
Ukazujú sa však tendencie, že účinnejší útok (58,7 % resp. 51,9 %) a menšia 
chybovosť v útoku (5,2 % resp.13,5 %) je typická pre víťazné sety družstva Slo-
venska v porovnaní so setmi, ktoré družstvo prehralo (obr. 4). Tak ako po pres-
nom príjme podania tak aj po presnej obrane v poli je vysoká úspešnosť útoku . 
U Slovenska po presnej obrane v poli nie sú až také vysoké rozdiely medzi setmi 
v ktorých družstvo vyhralo, resp. prehralo. Početnosť presnej obrany v poli je 
však nižšia ako početnosť presných príjmov podania. 
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Obrázok 4   Závislosť úspešnosti družstva Slovenska od kvality 
útočného úderu po presnej obrane v poli 

 
Analýza závislosti úspešnosti družstva Slovenska od kvality útočného úderu 
po menej presnej obrane v poli 
V tomto sledovanom vzťahu sme nezistili signifikantnú súvislosť medzi úspeš-
nosťou družstva v sete a kvalitou útoku po menej presnej obrane v poli (χ2=3,442, 
p < 0,10). 
Neočakávaným výsledkom bolo zistenie, že účinnejší útok a naopak vyššiu chy-
bovosť sme zistili v setoch v ktorých družstvo Slovenska prehralo (obr. 5). Roz-
diely od súperov Slovenska však neboli štatisticky významné ako sme uviedli na 
začiatku analýzy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Obrázok 5  Závislosť úspešnosti družstva Slovenska od kvality  
útočného úderu po menej presnej obrane v poli 
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Analýza závislosti úspešnosti družstva Slovenska od kvality útočného úderu 
po nepresnej obrane v poli 
 
V sledovanom vzťahu sme tak isto nezistili signifikantnú súvislosť medzi úspeš-
nosťou družstva v sete a kvalitou útoku po nepresnej obrane v poli  (χ2 = 6,012 , p 
< 0,10). 
Účinnejší útok (25 % resp. 20,3 %) a menšia chybovosť v útoku (17,8 % resp. 
18,7 %) sú typické pre víťazne sety v porovnaní s prehratými (obr. 6). Tak ako pri 
príjme podania, tak aj pri obrane v poli sa znížením kvality prihrávky znižuje 
úspešnosť útočného úderu a zvyšuje chybovosť útoku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 6  Závislosť úspešnosti družstva Slovenska od kvality  
útočného úderu po nepresnej obrane v poli 

 
 
 

Analýza závislosti úspešnosti súperov družstva Slovenska od kvality útočné-
ho úderu po  presnom príjme podania 
 
V sledovanom vzťahu sme u súperov Slovenska nezistili signifikantnú súvislosť 
medzi úspešnosťou družstva v sete a kvalitou útoku po presnom príjme podania 
(χ2 = 5,461, p < 0,10). Ukazuje sa však, že predovšetkým účinnejší útok (71,4% 
resp. 52,4%) a menšia chybovosť v útoku (8,7% resp. 20,8%) sú typické pre ví-
ťazné sety družstiev v porovnaní s družstvami, ktoré prehrali (obr. 7).  
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

3  – 1 3  – 2 3  – 3 3  – 4

25

14,3

42,9

17,8
20,3

25,4

35,6

18,7
%

Úspešnosť  útočneho úderu

Výhra

Prehra

73



 
 

74

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok  7  Závislosť úspešnosti súperov družstva Slovenska  
od kvality útočného úderu po presnom príjme podania 

 

Analýza závislosti úspešnosti súperov družstva Slovenska od kvality útočné-
ho úderu po menej presnom príjme podania 
V ďalšom sledovanom vzťahu po menej presnom príjme podania sme nezistili 
signifikantnú súvislosť medzi úspešnosťou družstva v sete a kvalitou útoku (χ2 = 
4,793, p < 0,10). 
Zistili sme však, že predovšetkým účinnejší útok (60,9 % resp. 42,7 %) a menšia 
chybovosť v útoku (11,7 % resp. 21,9 %) je typický pre víťazstvo v sete 
v porovnaní s prehrou. Menej presný príjem podania je v našom prípade ohodno-
tený ako výhodný pre zakladanie útoku. Kvôli tomu sa vyskytuje vysoká hodnota 
úspešného útočného úderu, ale zároveň sa aj zvyšuje chybovosť útoku (obr. 8). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 8  Závislosť úspešnosti súperov družstva Slovenska  
od kvality útočného úderu po menej presnom príjme podania 
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Analýza závislosti úspešnosti súperov Slovenska od kvality útočného úderu 
po  nepresnom príjme podania 
V tomto sledovanom vzťahu sme nezistili signifikantnú súvislosť medzi úspeš-
nosťou družstva v sete a kvalitou útoku po nepresnom príjme podania (χ2 = 2,024, 
p < 0,10). 
Aj napriek tomu sa ukazujú vysoké tendencie, že predovšetkým účinnejší útok – 
stupeň - 1 (42,8 % resp. 28,2 %) a malý výskyt nevýhodného útoku z pohľadu 
hodnoteného družstva – stupeň 3 (14,3 resp. 28,2 %) je typický pre víťazné druž-
stva v sete v porovnaní so setmi v ktorých družstvá prehrali (obr. 9). Pri porovna-
ní kvality útoku po nepresnom príjme podania s kvalitou útoku po presnom príj-
me podania a menej presnom príjme podania nám klesla úspešnosť útoku 
o takmer 30 % a v menšej miere stúpla naopak chybovosť útoku (20,8 %  resp. 
28,2 %) bez ohľadu na úspešnosť družstva v sete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 9  Závislosť úspešnosti súperov družstva Slovenska  
od kvality útočného úderu po nepresnom príjme podania 

 
Pri porovnaní úspešnosti útočného úderu u súperov Slovenska po presnom príjme 
podania s úspešnosťou útočného úderu po menej presnom a nepresnom príjme 
podania u víťazných aj porazených družstiev podobne ako u družstva Slovenska 
klesá percentuálna úspešnosť útočného úderu. Naopak stúpa chybovosť útoku.  
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Analýza závislosti úspešnosti súperov družstva Slovenska od kvality útočné-
ho úderu po  presnej obrane v poli 
 
V nasledujúcom sledovanom vzťahu sme pri štatistickej zistili signifikantnú sú-
vislosť medzi úspešnosťou družstva v sete a kvalitou útoku po presnej obrane 
v poli (χ2 = 7,674, p <0,10). 
Ukazuje sa, že vo víťazných setoch majú družstvá vyššiu úspešnosť útoku (67,9 
% resp. 45 %)  v porovnaní so setmi v ktorých  družstvá prehrali (obr. 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Obrázok 10  Závislosť úspešnosti súperov družstva Slovenska  
od kvality útočného úderu po presnej obrane v poli stupeň 1 

 
 
Analýza závislosti úspešnosti súperov družstva Slovenska od kvality útočné-
ho úderu po menej presnej obrane v poli 
 
V ďalšom sledovanom vzťahu sme nezistili signifikantnú súvislosť medzi úspeš-
nosťou družstva v sete a kvalitou útoku po  menej presnej obrane v poli (χ2  
=3,051, p < 0,10). Podobne ako u družstva Slovenska i jeho súperi mali po menej 
presnej obrane v poli účinnejší útok v setoch, v ktorých prehrali (obr. 11).  
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Obrázok 11  Závislosť úspešnosti súperov družstva Slovenska  
od kvality útočného úderu po menej presnej obrane v poli  

 
Analýza závislosti úspešnosti súperov družstva Slovenska od kvality útočné-
ho úderu po  nepresnej obrane v poli 
 
Testovaním štatistickej významnosti sme zistili signifikantnú súvislosť medzi 
úspešnosťou družstva v sete a kvalitou útoku po nepresnej obrane v poli (χ2= 
11,481, p < 0,01). 
U súperov Slovenska sa ukazuje, že účinnejší útok (30,8 % resp. 19,6 %) a ove-
ľa menšia chybovosť v útoku (11,6 % resp. 35,7 %) je typický pre víťazné sety 
v porovnaní so setmi, v ktorých družstvá prehrali (obr. 12).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 12  Závislosť úspešnosti súperov družstva Slovenska 
 od kvality útočného úderu po nepresnej obrane v poli 
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Na záver uvádzame tabuľku (tab. 1), ktorá prehľadne vyjadruje zistenú signifi-
kantnosť vzťahov medzi úspešnosťou družstva v sete a kvalitou útočného úderu 
po presnej, menej presnej a nepresnej prihrávke. 
 

Tabuľka 1  Závislosť úspešnosti družstiev v sete od kvality útočného úderu 
z pohľadu rozličnej presnosti predchádzajúcej prihrávky 

 
Útok po presnej  

prihrávke   
Útok po menej presnej 

prihrávke   
Útok po nepresnej 

 prihrávke   
Príjem 

 podania 
Obrana 
v poli 

Príjem  
podania 

Obrana v 
poli 

Príjem  
podania 

Obrana v 
poli 

Družstvo 

χ2 χ2 χ2 χ2 χ2 χ2 

SVK 15,007*** 1,315 4,307 3,442 5,885 6,012 

Súperi 
SVK 5,461 7,674* 4,793 3,051 2,024 11,481*** 

 
*      - p < 0,10 
**    - p < 0,05 
***  - p < 0,01 
 
ZÁVERY 
 
V prvej časti práce sme sa zaoberali porovnávaním vzťahu medzi kvalitou príjmu 
podania, obrany v poli a kvalitou následného útočného úderu družstva Slovenska. 
Testovaním štatistickej významnosti sme zistili signifikantnú súvislosť iba medzi 
úspešnosťou družstva v sete a kvalitou útoku po presnom príjme podania (stupeň 
– 1) (χ2 = 15,007 , p< 0,01).  
V druhej časti sme analyzovali súperov družstva Slovenska. Zistili sme signifi-
kantnú súvislosť medzi úspešnosťou družstva v sete a kvalitou útoku po presnej 
obrane v poli (χ2= 7,674, p <0,10). Signifikantnú súvislosť sme zistili u súperov 
družstva Slovenska aj medzi úspešnosťou družstva v sete a kvalitou útoku po ne-
presnej obrane v poli (χ2 = 11,481, p < 0,01). 
Stanovenú hypotézu sme tak potvrdili len v niektorých sledovaných herných situ-
áciách.  
Pre prax sú dôležité zistené tendencie, ktoré ukazujú, či už pri hodnotení družstva 
Slovenska alebo jeho súperov, že presnosť prihrávky má vplyv na úspešnosť ú-
točného úderu. Po presnej prihrávke je najvyššia hodnota úspešnosti útoku 
a naopak je nízka chybovosť. Nižšou presnosťou prihrávky naopak môžeme oča-
kávať nižšiu účinnosť a vyššiu chybovosť. Tieto tendencie sú typické aj v setoch, 
v ktorých družstvá vyhrávali i prehrávali. Výsledky analýzy ukázali, že družstvo 
Slovenska, s výnimkou útokov po presnej obrane v poli a nepresnej obrane v poli 
v prehratých setoch, malo vždy nižšiu účinnosť útoku ako jeho súperi. Tu môže-
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me hľadať jednu z príčin zaostávania družstva Slovenska oproti absolútnej európ-
skej špičke vo volejbale.  
 
 
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 
 
COX, R.H. 1974. Relationship between volleyball skill components and team per-
formance of men's Nortwst „AA“ volleyball teams. Research Quarterly 1974, 4, s. 
441- 446. 
DOBRÝ, L., SEMIGINOVSKÝ, B. 1988. Sportovní hry. Výkon a trénink. Praha : 
Olympia, 1988. 
HANČÁK, J. 2009. Závislosť úspešnosti družstva od kvality herných činností 
jednotlivca pri zakladaní a zakončení útoku vo volejbale. Diplomová práca. Bra-
tislava : FTVŠ UK, 2009. 79 s. 
NISHIJIMA, T. a kol. 1987. The relationship Between the Game Performance 
and Group Skill in Volleyball. Int. J. phys. Educ. 24, 1987, 4, s. 20 – 26. 
HORNIAK, P.  1998. Kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky finálnej hernej 
činnosti útočného úderu vo volejbale. Diplomová práca. Bratislava : FTVŠ UK, 
1998. 70 s. 
PŘIDAL, V. 2002. Závislosť úspešnosti družstva od kvality herných činností jed-
notlivca pri zakladaní a zakončení útoku vo volejbale. In Česká kinantropologie, 
roč. 6, 2002. 
PŘIDAL, V. 2007. Vplyv presnosti zakladania útoku na účinnosť jeho zakonče-
nia vo vrcholovom volejbale mužov. In Zborník vedeckých prác, Katedra hier 
FTVŠ UK, č. 7, Bratislava : Občianske združenie Športové hry, 2007, s. 54-61. 
ISBN 978-80-89197-9. 
PŘIDAL, V. 2008. Teoretické východiska diagnostiky herného výkonu vo volej-
bale. Zborník vedeckých prác Katedra hier FTVŠ UK, 2008, č. 10, s. 52-65. 
 

79



 
 

80

 
 
DEPENDENCE OF TEAM SUCCESSFULNESS ON QUALITY OF GAME 

ELEMENTS IN ATTACK IN VOLLEYBALL 
 

ABSTRACT 
 

The goal of our paper was to analyze the performance of top volleyball teams that 
participated in the 2007 European Championship and qualifications for the 2009 
European Championship. We analyzed 10 matches, namely 32 sets. In our analy-
sis we aimed at offensive and defensive phases of the game, to be specific at 
passes and the subsequent attack hits. We focused on relations that were, in our 
opinion, critical for victory or loss in sets of volleyball matches. We compared 
the relations separately in the Slovak team and separately in teams of its rivals 
that were evaluated as a whole. In order to find a relation between the quality of 
passes and subsequent quality of attack, we used the chi-square test. We found a 
relation between the quality of serve receive and the quality of attack  after serve 
receive as well as the quality of field defense and the quality of subsequent attack. 
 
Key words: volleyball, team performance, reception, pass, attack hit 
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