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Predslov 
 
Uplynulo už niekoľko rokov od chvíle, kedy sme s kolegom PaedDr. Gustávom 
Argajom, PhD. diskutovali o možnosti zverejňovania výsledkov výskumnej čin-
nosti študentov basketbalistov, ktoré sú obsahom ich kvalifikačných závereč-
ných bakalárskych, diplomových magisterských a PhD. prác. 
Zborník Katedry hier Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského 
v Bratislave č. 16 obsahuje niekoľko takýchto prác, ktoré sa dajú rozdeliť do 
dvoch skupín. 
Prvá skupina prác sú práce odrážajúcu reálnu výskumnú činnosť študentov 
v tradičnej podobe, či už v podobe teoretických alebo experimentálnych vý-
skumov. 
Druhá skupina prác sú projekty výskumov PhD. prác študentov basketbalistov, 
ktoré svojim zverejnením umožnia ich nasledovníkom vidieť skutočne vypraco-
vané a v rámci graduačného pokračovania študenta oponované projekty. Skúse-
nosti z minulosti nasvedčujú, že projekty výskumných prác ostávajú nezverej-
ňované a tým v podstate pre záujemcov nedostupné. Ich zverejnením sme chceli 
prispieť k zlepšeniu šírenia informácii v tejto oblasti. 
 

Zostavovatelia 
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VARIABILITA PREDZÁPASOVÉHO ROZCVIČENIA JUNIORIEK  
NA MS 2007 

 
Veronika Korbačková - Gustáv Argaj - Peter Mačura 
Katedra hier, Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského, Brati-
slava, Slovenská republika 
 
 
ABSTRAKT 
 
V práci skúmame rozcvičenie, ako dôležitý faktor podnecujúci kvalitný výkon 
hráča v basketbale. Zamerali sme sa na rozšírenie poznatkov o rozcvičení pred 
basketbalovým zápasom. Chceli sme zistiť, či pri rozcvičení existujú rozdiely 
medzi jednotlivými družstvami. Metódami pozorovania a rozboru digitálneho 
pohybového záznamu sme zistili, že väčšina družstiev dodržiavala podobnú 
štruktúru rozcvičenia. Výnimkami boli družstvá Spojených štátov amerických 
meniacich štruktúru a obsah rozcvičenia pred zápasmi, ázijské družstvá Japon-
sko a Kórea, výrazne zameraných na streľbu a družstvo Austrálie, ktoré v krát-
kych časových úsekoch striedalo všeobecnú a špeciálnu basketbalovú časť roz-
cvičenia. 
 
Kľúčové slová: basketbal, rozcvičenie, príprava na zápas 
 
 
ÚVOD 
 
Rozcvičenie je neodmysliteľnou súčasťou všetkých pohybových aktivít. Napriek 
tomu je však často zanedbávanou a neobľúbenou témou tak u trénerov, ako aj 
hráčov. Výskumom v tejto oblasti sme chceli poukázať na možnosti, akými by 
mohlo byť rozcvičenie vykonávané efektívne a zároveň zaujímavo. Výsledkami 
pozorovaní rozcvičení špičkových juniorských dievčenských družstiev sme 
chceli inšpirovať trénerov a hráčov basketbalu. Chceli sme poukázať na rozcvi-
čenie ako na činnosť, ktorá môže byť zábavná a koncentrovanejšie a zodpoved-
nejšie pripravovať na účinný hráčsky výkon v basketbalovom stretnutí. 
Pripraviť hráča na podanie kvalitného basketbalového výkonu nie je iba otázkou 
20 minút rozcvičovania sa priamo pred zápasom, ako je to oficiálne stanovené 
pravidlami FIBA. Príprava športovca a celého družstva, je dlhodobý a komplex-
ný proces. Vyvrcholením celej tejto prípravy je práve zápas, ktorého cieľom je 
dosiahnuť v boji so súperom lepší športový výkon (Moravec, 2007) a zvíťaziť. 
Aj napriek snahe vytvoriť už počas tréningového procesu podnety čo najvernej-
šie pripomínajúce zápasové zaťaženie (fyzické a psychické), basketbalový zápas 
je niečím jedinečným a na jeho úspešné zvládnutie je potrebné sa patrične pri-
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praviť. Dovalil a kol. (2002) rozlišuje dlhodobú, strednodobú prípravu a prípra-
vu bezprostredne pred súťažou, na ktorú sme sa zamerali. 
Wissel (1994) považuje rozcvičenie za prvú fázu prípravy tela na nadchádzajúcu 
energickú basketbalovú aktivitu. Rozcvičovacie cvičenia všeobecného a špeciál-
neho charakteru majú za úlohu pripraviť hráča fyzicky a mentálne s ohľadom na 
zameranie budúcej záťaže. Rozcvičenie hráča pred basketbalovým zápasom sa 
odlišuje od rozcvičenia pred tréningom. 
 
Psychická príprava na zápas 
Športový výkon v basketbale je limitovaný ako fyziologickými možnosťami hrá-
ča, tak aj jeho psychikou. Nie raz sme sa stretli s tým, že družstvo bolo na zápas 
dobre kondične pripravené, ale nezvládlo zápas po psychickej stránke. Z praxe 
poznáme aj prípady kedy družstvo, (alebo niektorý z hráčov) podalo, či podáva 
nižší výkon v zápase, ako na tréningu. Pri relatívne stabilnej kondičnej, technic-
kej a taktickej pripravenosti hráča si to môžeme vysvetliť jedine vplyvom psy-
chiky na podanie športového výkonu hráča. 
„Všetko je vecou našej mysli...“ (Scott, 2001). Podľa autora výroku môže byť 
myseľ najlepším priateľom basketbalistu, ale zároveň aj najhorším nepriateľom. 
To, čomu veríme, sa často stane aj skutočnosťou. Podľa Woodena (1980) je 
basketbal považovaný za „mentálnu hru“. Tam, kam pôjde myseľ hráča, ju bude 
naše telo nasledovať. Je potrebné si uvedomiť fakt, že sme ľudské bytosti, ktoré 
robia aj chyby. Aj napriek maximálnej snahe hrať čo najlepšie sa stane, že hráč 
pochybí. Predsa ani hráči svetoví hráči nie sú bezchybní bezchybní. Úspech čas-
to strieda neúspech. Cieľom je byť častejšie úspešný, ako neúspešný. Neúspech 
by nás teda nemal odradiť. Scott (2001) ďalej zdôrazňuje význam pozitívneho 
myslenia a vnútornej reči, ktorá nepozná slová ako nemôžem, nebudem, skon-
čím. Úlohou rozhovoru samého so sebou je navodenie pozitívnej sebamotivácie 
vsugerovaním si viery v svoje schopnosti. Hráč si má hovoriť formulácie ako ja 
to dokážem, som dosť dobrý, viem, že budem hrať dobre. 
Úlohou rozcvičenia pred zápasom je pomôcť hráčovi aspoň na určitý čas zabud-
núť na okolitý svet a sústrediť sa maximálne na zápas, v ktorom dochádza 
k oveľa väčšiemu náporu na psychiku, ako je tomu na tréningu. 
Rodionov (2005) je odborníkom v oblasti športovej psychológie a má dlhoročné 
skúsenosti v sférach mužského a ženského basketbalu na medzinárodnej úrovni. 
Myseľ je podľa neho silným nástrojom. Viacerým hráčom sa stalo, že pri pred-
stave streľby na kôš sa im mierne pohli nohy a ruky. Ani sme si to neuvedomo-
vali a vykonávali sme vizualizáciu pohybu, čiže jeho zrakovú predstavu. Zrako-
vá predstava je schopnosť vytvoriť si ideu, pocit, alebo duševnú predstavu v 
mysli. Predstava pohybu má byť pre podanie dobrého výkonu pozitívne ladená. 
Je dôležité vidieť sa v mysli hrať sebaisto, efektívne a byť v predstavách vždy 
o krôčik šikovnejší, ako súper. Po premietnutí si takejto predstavy sa očakáva, 
že telo bude schopné vykonať dopredu premyslený pohyb správne. Je to spôsob, 
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akým by sa mal hráč duševne pripravovať už deň pred zápasom, ale najmä bez-
prostredne pred hrou. Ako to celé funguje si popíšeme podrobnejšie. 
Mentálna príprava priamo pred zápasom je založená na predpoklade, že chceme, 
aby hráč bol v špičkovej psychologickej forme. Dosiahnuť túto formu môže len 
určitým emočným vzrušením, bez ktorého by bolo nemožné hrať efektívne. Pre 
dosiahnutie tohto cieľa je potrebné duševné precvičenie. Hráč si v mysli prehrá-
va basketbalové základy na hracej ploche. Najprv si vytvorí jasný obraz želanej 
pohybovej situácie, pokračuje zameriavaním sa na túto myšlienku, prikladajúc 
tomu pozitívnu energiu, až kým sa to potom nestane skutočnosťou. Je samo-
zrejmé, že hráč si musí vedieť predstavovať reálne ciele, ktorým predchádzal 
reálny tréning. Keď potom príde na hraciu plochu, bude tieto pohyby vykonávať 
tak, ako si ich predstavoval. 
Mentálna príprava umožňuje hráčovi premýšľať v tichosti pred začiatkom hry 
a garantuje mu, že v zložitých herných situáciách bude vedieť, čo robiť. Nebude 
strácať v hre čas rozmýšľaním nad tým, čo by mal urobiť a čo nie, či  koná 
správne alebo nie, pretože to bude mať dopredu premyslené v rozcvičení. Takáto 
forma mentálneho rozcvičenia chráni hráča pred pocitmi neistoty a stresom zo 
zápasu. 
Duševná príprava je zacielená na podanie maximálneho výkonu hráča v zápase. 
Ide vlastne o vytvorenie ideálneho stavu mysle. Medzi faktory pozitívne pôso-
biace na psychiku hráča zaraďujeme aj hudbu znejúcu v priebehu rozcvičenia 
pred zápasom. 
Podstatné je zapamätať si, že hlavnou úlohou mentálnej prípravy je prekonanie 
rozmanitých negatívnych faktorov na začiatku zápasu, pričom koncentrácia tvorí 
základ všetkého. 
Úspešný basketbalový tréner Wooden (1980) sa zaoberá psychologickou prípra-
vou celého družstva. „Tím musí začať zápas v správne naladenej mysli“ (Woo-
den, 1980). Chce, aby hráči rešpektovali každého súpera, ale aby sa ho zároveň 
nebáli. Vedie družstvo k tomu, aby si dostatočne dôverovalo, čo vychádza 
z vedomia dobrej kondičnej pripravenosti a zohratosti družstva. Družstvo musí 
pôsobiť sebavedome, nie neisto a bojazlivo. Podstatný nie je súper, ale výkon 
družstva, tímu ako celku. Verí v pozitívny prístup k hre a nechce, aby družstvo 
myslelo negatívne. 
Na správne naladenie mysle družstva slúži predzápasový príhovor, ktorý by mal 
byť stručný, ale vysoko motivačný a povzbudzujúci. Mali by sme v ňom spome-
núť celkový plán hry, zopakovať len to najdôležitejšie a zodpovedať prípadné 
otázky hráčov. 
Dôležitú úlohu pri formovaní dobrého stavu mysle zohráva motivácia. Už sa-
motný pojem súťaženie je pre mnohých motivačným prvkom, preto býva často 
považovaná za automatickú, čo nie vždy zodpovedá skutočnosti. Zmeny psy-
chického stavu môžu podporiť maximálny výkon, alebo naopak, pôsobiť nega-
tívne a brzdiť uplatnenie všetkých schopností basketbalového hráča. Nedostatok 
motivácie, alebo aj prehnaná, nadmerná aktivácia taktiež môže ohroziť výkon. 
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Úlohou psychologickej prípravy je regulovanie týchto stavov mysle tak, aby ne-
ovplyvňovali výkon negatívne, ale naopak pozitívne. K tomu by nám mal do-
pomôcť tréner, alebo športový psychológ. Psychologická príprava u nás prevaž-
ne často závisí len na trénerských a hráčskych skúsenostiach a často je uplatňo-
vaná v basketbalovom svete relatívne nesystematicky. 
Na niektorých športovcov pôsobia účinne morálne, na iných materiálne pohnút-
ky. Na niekoho pochvala, na iného kritika alebo presviedčanie. Je to veľmi indi-
viduálne. V psychologickej príprave je okrem zamerania sa na jednotlivcov po-
trebné v kolektívnych športoch zamerať sa aj na tímovú psychiku, sociálnu klí-
mu. Psychický tlak na tréningu sa nevyrovná zápasovému tlaku, kde do hry 
vstupujú rôzne vnútorné a vonkajšie faktory. Napríklad momentálne emocionál-
ne rozpoloženie hráča, stav zápasu, publikum, média, atď. Dopracovať sa k vy-
sokej výkonnosti znamená zvládnuť už v príprave mnoho psychických záťaží 
ako môžu byť únava, nechuť, monotónnosť a podobne. 
 
Fyzická príprava na zápas 
Z dlhodobého hľadiska je fyzická príprava na súťaž skrytá v každej tréningovej 
jednotke a v každom zápase. Tréningovým procesom rozvíjame schopnosti, 
zručnosti a vlastnosti športovca v úzkom prepojení oblastí  kondičnej, technic-
kej, taktickej, teoretickej, ako aj psychickej. 
O organizmus basketbalistu musí byť postarané aj mimo tréningového a zápaso-
vého prostredia. Dostatočné množstvo odpočinku a kvalitné potravinové a pitné 
energetické zdroje umožnia telu pracovať na maximum. Aby organizmus čo naj-
skôr po zaťažení zregeneroval a bol pripravený na ďalšiu záťaž treba myslieť 
hneď po skončení zápasu. Prvým krokom je strečing po výkone, ktorý zabezpečí 
to, že svaly rýchlejšie zregenerujú. Ďalším krokom je nahradenie straty glyko-
génových zásob v svale a taktiež spotrebovaných tekutín. Glykogén je doplňo-
vaný rýchlosťou 5 % za hodinu, čo predstavuje 20 hodín potrebných na jeho do-
plnenie. Ak však začneme jeho zásoby doplňovať 20 minút po skončení zápasu, 
táto rýchlosť sa zvýši na 7 až 8 % za hodinu. Na základe týchto skutočností sa 
odporúča hneď po výkone skonzumovať jednu až dve müsli tyčinky. Spánok 
patrí k najlepším regeneračným prostriedkom. Optimálna doba spánku je 8 ho-
dín. Je však nevhodné spať tesne pred zápasom. Organizmus potom nie je dosta-
točne prebudený. Vedecky je dokázané, že správna výživa spolu s dostatočným 
pitným režimom výrazne ovplyvňuje efektívnosť športového výkonu (Argaj 
a kol., 2003). Keď hráč stratí 1 % telesnej hmotnosti vplyvom dehydratácie bude 
schopnosť jeho svalov pracovať o 2 % menšia. Ak prekročí dehydratácia 2 % 
zvyšuje sa pulzová frekvencia a teplota tela. Narušenie vnútornej rovnováhy tela 
stúpa fyzická aj psychická únava (Martens, 2006). V prvom rade by mal hráč piť 
vodu, alebo vhodný športový nápoj, ktorý aspoň čiastočne dopĺňa vyčerpanie 
sacharidov počas fyzickej námahy. Dve hodiny pred výkonom by mal športovec 
vypiť 0,5 litra takéhoto nápoja a 10 minút pred zápasom 100 až 250 ml. Počas 
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zápasu by mal hráč každých 20 minút vypiť 100 až 250 ml. Neodporúča sa piť 
naraz veľké množstvo tekutiny, lepšie je piť častejšie a v menších dávkach. 
Z fyziologického hľadiska podstata rozcvičenia spočíva v nastavení periférnych 
a centrálnych mechanizmov na požadovanú úroveň (Padrta, 1979). Kvalitné 
rozcvičenie pripraví po fyziologickej stránke obehový systém na transport kyslí-
ka do svalov a taktiež pripraví svaly, aby dokázali tento kyslík využívať rýchlej-
šie. 
Pri rozcvičení naťahujeme kĺby a svaly a tým zvyšujeme rozsah ich pohybu na 
úroveň, aby športovec mohol efektívne využívať svoje schopnosti v basketbale. 
Ide o navodenie správnej dĺžky svalového vlákna cestou vlastných reflexov, kde 
stúpajúca teplota a strečingové cvičenia hrajú rozhodujúcu úlohu. Rozcvičenie 
zvýši rýchlosť svalovej kontrakcie. Umožní basketbalistovi začať zápas v plnom 
nasadení so zníženou možnosťou kĺbových a svalových zranení, z je zdôvodne-
ná profylaktická funkcia rozcvičenia. 
Všeobecne sa medzi odborníkmi uznáva, že kvalitné rozcvičenie a dobrá pohyb-
livosť je dôležitá v prevencií proti zraneniam. Čím pružnejšie sú zúčastnené sva-
lové štruktúry, tým väčší rozsah zamýšľaných a nezamýšľaných pohybov sú 
hráči schopní vykonať. 
Dá sa kontrolovať intenzita rozcvičenia, od ktorej závisí úspešnosť v hre na za-
čiatku zápasu. Hráči sú schopní podať optimálny výkon pri pulzovej frekvencií, 
pohybujúcej sa na úrovni anaeróbneho prahu, čo je u basketbalistov okolo 160 - 
170 tepov za minútu (Dovalil a kol., 2002). 
Štulrajter (2004) zdôrazňuje význam precvičenia špeciálnych pohybov 
v rozcvičovaní hráča. Vysvetľuje ich nasledovne: mimoriadny význam v regulá-
cií pohybov hrá extrapyramídový motorický systém (EPMS). EPMS je v bez-
prostrednom kontakte s pyramidálnym systémom (PS) mozgovej kôry. EPMS 
a PS vo vzájomnej interakcii plnia niekoľko dôležitých funkcií, ktoré sa uplatňu-
jú aj pri rozcvičení. Zodpovedajú za tzv. motorické učenie a po naučení určitého 
pohybu sa do EPMS ukladajú tzv. inervačné vzory (motorické pohybové šabló-
ny). Znamená to, že po určitom čase je možné vykonávať pohyb bez zaťažova-
nia vedomia. Keďže sa však nejedná o tzv. praxie, za ktoré je zodpovedný kôro-
vý motorický asociačný systém, je potrebné spomenuté motorické inervačné 
vzory obnovovať a pripomínať si ich aj v rozcvičení. 
 
Štruktúra rozcvičenia 
Existuje viacero spôsobov, ako môžeme načrtnúť štruktúru rozcvičenia. Vo vše-
obecnosti rozcvičenie delíme na všeobecnú a špeciálnu časť. Zvláštnosťou je 
štruktúra, alebo skôr označenie rozcvičenia v zahraničných literatúrach. Pod po-
jmom warm-up alebo warming-up sa v americkej terminológií označuje aj roz-
cvičenie samotné, ale aj fáza zahriatia, čo aj v doslovnom preklade slovo warm-
up znamená. 
Rozcvičenie by malo byť vedené asistentom trénera, alebo viacerými trénermi 
špeciálne určenými na rozcvičovanie. Často vedie rozcvičenie jeden z hráčov, 
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najčastejšie kapitán. V takomto prípade by mal aspoň jeden z trénerov na druž-
stvo dohliadať. 
Vo väčšine prípadov je odporúčaná dĺžka rozcvičenia 20 až 30 minút. V praxi sa 
ale stretávame aj s dlhším trvaním rozcvičenia. Tománek (2002) neodporúča 
rozcvičenie dlhšie ako 45 minút a kratšie ako 15 minút. 
Pre niekoho pojem rozcvičenie znamená len čas strávený v telocvični priamo 
pred zápasom. Známe sú aj prípady, kedy hráč resp. hráči, prichádzajú do telo-
cvične o niekoľko hodín skôr, prechádzajú sa po palubovke a snažia sa akoby 
„nadýchať“ atmosféry prostredia, v ktorom budú o niekoľko hodín podávať svoj 
maximálny výkon. Ide o takzvanú adaptáciu na prostredie, ktoré aj keď nie je 
viditeľné ako fyzické rozcvičenie, tiež zaraďujeme do rozcvičenia. V takto chá-
panom zmysle štruktúry rozcvičenia je jeho dĺžka veľmi individuálna a nedá sa 
presne jednoznačne vymedziť časom zhodným pre všetkých hráčov. 
Stretli sme sa už aj s tým, že hráči začínajú s rozcvičením mimo hlavnej hracej 
plochy. V Spojených štátoch amerických majú pri zápasových halách špeciálne 
telocvične, bežecké mini štadióny - haly dlhé cca 50 metrov, široké len niekoľko 
metrov na dôkladnejšie všeobecné rozcvičenie. Po vstupe na hraciu plochu bas-
ketbalového ihriska hráči využívajú všetok čas iba na špeciálne rozcvičenie 
s loptou a bez lopty. 
Tak, ako tréneri určujú ako a čo hráči trénujú, tak isto je na každom z nich, 
akým spôsobom sa hráči jeho družstva rozcvičujú pred zápasom. Vytvorenie 
štruktúry rozcvičenia podľa Hutchinsonovej (1989) vyžaduje tímovú súčinnosť 
hráčov a odborníkov v tejto oblasti. Odporúča aj začlenenie hráčov do výberu 
používaných cvičení. Prizvanie hráčov k tvorbe obsahu rozcvičenia ich motivuje 
k zainteresovanosti, čím sa zvyšuje účinnosť rozcvičenia celého družstva. 
Všeobecné rozcvičenie má charakter všeobecnej prípravy. Aj keď ide o v-
šeobecné rozcvičenie, dôraz by sa mal už v tejto časti klásť nato, aby sa vykoná-
vané pohyby približovali špeciálnym individuálnym požiadavkám hráčov dané-
ho športu (Holienka, 2001). Do všeobecného rozcvičenia v basketbale zaraďu-
jeme rozohriatie (rozbehanie) organizmu, strečing a nakoniec môže nasledovať 
bežecká abeceda. Vo všeobecnom rozcvičení uprednostňujeme pohyby cyklic-
kého charakteru. 
Wissel (1994) odporúča na uplatniť na zahriatie 5 minútové rozbehanie. Nemalo 
by byť vykonávané maximálnou intenzitou. Z pomalého tempa postupne sa pre-
chádza do zvyšujúcej intenzity behu, pri ktorom dôjde  k miernemu poteniu, ale 
nie tak intenzívnemu, aby došlo k únave (Alter, 1999). Po zahriatí organizmu 
nasleduje strečing. 
Pojem strečing je odvodený z anglického slova to stretch čo znamená natiahnuť, 
naťahovať. Strečing je vlastne systém naťahovacích cvičení svalov, ktorým sa 
rozvíja schopnosť svalu natiahnuť sa, čiže dilatovať (Štulrajter - Zrubák, 1999). 
Svaly musia byť „vystrečované“, aby mohli byť plne využívané.  
Strečing je dôležitý pred telesnou záťažou, ale aj po záťaži, a to formou uvoľňo-
vacích a regeneračných cvičení. Významom strečingom po záťaži, v americkej 
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terminológií známym pod pojmom „cool down“, je rýchlejšie zregenerovanie 
organizmu. Preto ho niektorí autori považujú za podstatne dôležitejší ako stre-
čing pred záťažou. 
Aktivity počas špeciálnej časti rozcvičenia by mali obsahovať špecifické činnos-
ti, ktoré sú charakteristické  pre daný športový výkon a mali by prednostne roz-
cvičiť tie časti tela, ktoré budú najviac zaťažované v hre. 
Do špeciálnej časti rozcvičenia zaraďujeme v basketbale rozcvičenie s loptou. 
Čo sa týka herných činností jednotlivca v basketbale ide o streľbu, prihrávky 
a vedenie lopty. Hutchinsonová (1989) odporúča zaradiť do rozcvičenia strelec-
ké, útočné a obranné cvičenia. Do útočných cvičení by malo byť zapojených od 
troch do piatich hráčov. Pre vyhnutie sa zmätkom neodporúča, aby na kôš strie-
ľali viac ako tri hráčky v tom istom čase. Hráčky, ktoré práve nestrieľajú, alebo 
neprihrávajú hráčkam na streľbu, by mali vykonávať „ball handlingové“ cviče-
nia, alebo obranný pohyb vo voľnom priestore na hracej ploche. Hráči by si mali 
postupne vymieňať svoje úlohy. Obranné drily by mali byť do určitej miery eli-
minované, ak tréneri očakávajú efektívny obranný výkon v hre. Streľba trest-
ných hodov znižuje intenzitu celého rozcvičenia, pretože je pri tom iba jeden 
hráč. Aj napriek tomu môžu byť zaraďované do rozcvičenia, pretože majú uk-
ľudňujúci efekt, ktorého dosiahnutie je podľa Hutchinsonovej (1989) vhodné 
približne 3 minúty pred začiatkom zápasu. Z praxe poznáme aj názor, že približ-
ne jednu minútu pred začiatkom zápasu sa zaradí cvičenie s vysokou intenzitou. 
Pre dôkladné basketbalové rozcvičenie je potrebné sa zoznámiť s prostredím 
haly alebo telocvične, v ktorej sa bude zápas odohrávať. Dôležité je to najmä 
pred zápasmi, ktoré nie sú v známom, domácom prostredí. Hráč si musí zvyknúť 
na osvetlenie a teplotu v hale, zoznámiť sa s čiarami, vymedzujúcimi basketba-
lové ihrisko a zorientovať sa tak v priestore. Mal by získať dokonalý pocitu lop-
ty (hráčom by mal byť poskytnutý taký typ lopty, s ktorým sa bude hrať 
v zápase), zoznámiť sa s odrazom lopty od dosky a obruče, ako aj s odrazom od 
palubovky. Aj tieto činnosti si vyžaduje dôkladné basketbalové rozcvičenie. 
Basketbal je kolektívny šport, pozostávajúci aj z individuálnych výkonov jed-
notlivých hráčov. Preto treba v štruktúre rozcvičenia brať ohľad na individuálne 
potreby hráčov. Aj keď sa hráči v špeciálnej časti rozcvičenia pripravujú spo-
ločne na nadchádzajúce zaťaženie, z hľadiska jednotlivých hráčskych funkcií by 
rozcvičenie malo mať určité odlišnosti (Holienka, 2001). Môže mať individuál-
ny charakter a to rozcvičenie stredného rozohrávača, krídla a pivota samostatne. 
Organizačne má aj kolektívny charakter, kedy sa hráči rozcvičujú spoločne 
s prihliadnutím na individuálne požiadavky ich výkonu. Osobitosťami basketba-
lového rozcvičenia sa podrobnejšie zaoberáme vo výsledkovej časti príspevku. 
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CIEĽ 
Cieľom výskumu bolo prispieť k rozšíreniu poznatkov v oblasti prípravy na 
basketbalový zápas z dlhodobejšieho hľadiska, ale najmä so zameraním na roz-
cvičenie priamo pred basketbalovým zápasom. 
 
 
HYPOTÉZY 
Prvou hypotézou výskumu bolo tvrdenie, že jednotlivé družstvá počas šampio-
nátu nebudú meniť svoju zaužívanú štruktúru a obsah rozcvičenia. Ďalej sme 
predpokladali, že rozcvičenia jednotlivých družstiev sa nebudú značne navzájom 
líšiť. 
Východiskom formulovania hypotéz bola mnohoročná hráčska a trénerská skú-
senosť autorov, ktorú sme chceli výskumne potvrdiť. 
 
 
ÚLOHY 
Úlohou výskumu bolo zabezpečiť digitálny pohybový záznam rozcvičení na 
Majstrovstvách sveta junioriek U18 v Bratislave. Okrem uplatnenia analýzy po-
hybového digitálneho záznamu sme pozorovali rozcvičovanie družstiev pred 
zápasmi. Neskôr sme rozanalyzovali získané digitálne pohybové záznamy a po-
rovnali spôsoby a obsahy rozcvičovania jednotlivých skúmaných družstiev. 
 
 
METODIKA VÝSKUMU 
 
Charakteristika súboru 
Zo šestnástich zúčastnených družstiev na juniorských basketbalových majstrov-
stiev sveta, ktoré sa konali v Bratislave v júli 2007, sme si na pozorovanie a ana-
lýzu vybrali reprezentantky desiatich krajín. 
Vzhľadom na technické možnosti sme analyzovali rozcvičenia náhodne vybra-
ných, z ktorých sa finálne osem umiestnilo v prvej desiatke turnaja s nasledujú-
cim konečným umiestnením na šampionáte: 
 
1. USA 
2. Švédsko 
4. Španielsko 
5. Austrália 
6. Slovenská republika 
7. Česká republika 
8. Kórea 
9. Kanada 
13. Japonsko 
15. Mali 
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Každé družstvo pozostávalo z dvanásťčlenného kádra dievčat mladších ako 19 
rokov, t.j. v aktuálnej súťaži s rokom narodenia 1988 a neskôr. Podrobnejšie 
charakteristiky súboru sú dostupné na internete1. 
 
Metódy získavania údajov 
Štúdiom literárnych prameňov, odborných dokumentov, internetových odkazov 
a vedeckých prác a metódou analýzy literárnych poznatkov získali potrebné in-
formácie zo skúmanej oblasti rozcvičovania v športe a špeciálne v basketbale. 
Údaje sme čerpali od domácich, ale aj od zahraničných autorov, ktorí sa zaobe-
rali problematikou rozcvičenia. 
Ďalšou použitou metódou získavania údajov, ktorú sme použili na získanie úda-
jov bolo pozorovanie. Pri organizácii výskumu sme použili priame pozorovanie 
počas priamej účasti na zápasoch a nepriame pozorovanie a analýzu digitálneho 
pohybového záznamu. Použili sme DVD kameru, ktorou sme natáčali rozcviče-
nia od okamžiku vstupu hráčok na hraciu plochu. Záznamový formulár je súčas-
ťou výsledkov. Zaznamenali sme štruktúru rozcvičenia družstiev, následnosť 
jednotlivých častí a ich obsah. Okrem toho sme zisťovali, kto rozcvičenie orga-
nizuje, dĺžku a charakter jednotlivých častí a individuálny, resp. kolektívny cha-
rakter jednotlivých častí rozcvičenia. 
 
Metódy spracovania a vyhodnotenia získaných údajov 
Spracované materiály sme porovnávali, uplatnili sme logickú analýzu a syntézu 
s využitím deduktívnych a induktívnych postupov. Takto spracované výsledky 
sme využili pri vyhodnocovaní a porovnávaní vo výsledkovej časti práce pre 
rozvoj teórie rozcvičovania v basketbale a uplatnenia v športovej praxi. 
 
 
VÝSLEDKY 
Výsledkom práce sú podrobne zaznamenané štruktúry desiatich basketbalových 
rozcvičení spolu s ich rozanalyzovaním a následným porovnaním jednotlivých 
časových a obsahových ukazovateľov. 
Pri porovnávaní rozcvičení sme dospeli k zisteniu, že deväť z desiatich družstiev 
počas šampionátu nemenilo zaužívanú štruktúru svojho rozcvičenia a menila sa 
len intenzita rozcvičenia, ktorá v priebehu turnaja klesala. Výnimkou bolo druž-
stvo Spojených štátov amerických, ktoré menilo rozcvičenie od zápasu k zápasu. 
Malo viacero variant rozcvičení, ktoré počas Majstrovstiev sveta sa striedalo a 
upravovalo podľa aktuálnych potrieb družstva. 
Z desiatich skúmaných družstiev malo 5 družstiev podobnú štruktúru a obsah 
rozcvičenia. Odlišnosti týchto rozcvičení boli minimálne, či už vo všeobecných, 

                                                            

1 http://archive.fiba.com/pages/eng/fa/event/p/cid/WMJW/sid/3956/_/2007_FIBA_U19_World_Championship 
_for_Women/index.html 
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alebo špeciálnych častiach. Jedná sa o rozcvičenia podobné spôsobu rozcvičo-
vania zaužívané v Slovenskej republike. Išlo o družstvá Slovenskej republiky, 
Švédska, Španielska, Česka a Mali. 
Podobné navzájom, ale odlišné v porovnaní s ostatnými družstvami, boli rozcvi-
čenia družstva Kórei a Japonska, v ktorých boli v špeciálnej časti rozcvičenia 
dominantné strelecké cvičenia, vykonávané formou súťaženia, ako aj rozličné 
cvičenia zamerané na prihrávanie. Za všeobecnú časť rozcvičenia zodpovedali 
samé hráčky. Družstvo Japonska používalo úplne individuálne všeobecné roz-
cvičenie, dokonca simultánne počas rozcvičovania ostatných s loptou. Družstvo 
Kórei všeobecnú časť vykonávalo kolektívne, ale taktiež jej nebola venovaná 
podstatná časť prípravy na zápas. 
Do tretej skupiny s podobným rozcvičením sme zaradili družstvá USA a Kana-
dy. Uvedené družstvá mali podobný charakter všeobecnej časti rozcvičenia 
(napr. cvičenia dynamického strečingu). Ich rozcvičenia boli odlišné od rozcvi-
čenia ostatných družstiev najmä špeciálnou časťou, pre ktorú bolo dominantné 
rozdelenie družstva podľa hráčskych funkcií. Cvičenia pre nich boli zamerané 
na tie činnosti, ktoré hráčky daného hráčskeho postu budú v zápase najviac vyu-
žívať. Podľa nášho názoru bol výber cvičení špeciálneho rozcvičenia podľa 
hráčskych funkcií najvhodnejší pre pripravenosť podania optimálneho herného 
výkonu v zápase. 
Osobitým rozcvičením bolo rozcvičenie družstva Austrálie. Rozcvičenie tohto 
družstva považujem za najzaujímavejšie a to z hľadiska organizácie cvičení, ako 
aj efektívnosti a účelnosti využitia času rozcvičenia. 
Dôkazom odlišností v rozcvičovaní sú aj porovnania dĺžky času, aký bol veno-
vaný jednotlivými družstvami rozcvičeniu a akým podielom bola zastúpená vše-
obecná časť v porovnaní so špeciálnou u jednotlivých družstiev. V tabuľke 1 
uvádzame časové trvanie rozcvičenia jednotlivých družstiev usporiadané od naj-
dlhšieho rozcvičenia po najkratšie. 
 
Tabuľka 1: Trvanie rozcvičenia skúmaných družstiev 
 

Družstvo  Trvanie (min.) 
JAPONSKO 31,5 
ČESKO 31,0 

ŠPANIELSKO  27,0 
AUSTRÁLIA 23,5 

MALI 23,0 
SLOVENSKO  23,0 

KÓREA 22,5 
ŠVÉDSKO 22,0 
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KANADA  21,0 
USA 19,52 

 
Ako vidíme ďalej (tabuľka 2 a 3), aj trvanie jednotlivých častí všeobecného 
a špeciálneho rozcvičenia sa líši od družstva k družstvu a zistili sme značné ča-
sové rozdiely. Iba u družstiev Švédsko a Slovenska dominovala všeobecná časť 
rozcvičenia nad špeciálnym. V prípadoch ostaných družstiev bola v rozcvičení 
dlhšia špeciálna basketbalová časť rozcvičenia. Zvyčajne sa takýto pomer trva-
nia všeobecného a špeciálneho rozcvičenia pokladá za správnejšie vzhľadom na 
zámer rozcvičenia, ktorým je pripraviť hráčov na basketbalový zápas. 
 
Tabuľka 2: Trvanie všeobecnej časti rozcvičenia 
 

Družstvo Trvanie (min.) 
SLOVENSKO  13,0 

ŠVÉDSKO 12,0 
ČESKO  11,5 

ŠPANIELSKO 11,0 
KANADA 8,5 
KÓREA  8,0 

AUSTRÁLIA 5,0 
MALI 3,0 

JAPONSKO3 - 
USA4 - 

 
Tabuľka 3: Trvanie špeciálnej časti rozcvičenia 
 

Družstvo Trvanie (min.) 
JAPONSKO  31,5 

MALI  20,0 
ČESKO 19,5 

AUSTRÁLIA 18,5 
USA 18,5 

ŠPANIELSKO 16,0 
KÓREA 14,5 

                                                            

2 družstvo sa všeobecne rozcvičovalo aj mimo hracej plochy 

3 rozcvičenie bolo individualizované tak, že niektoré hráčky vykonávali individuálne strečing 
v priebehu špeciálneho rozcvičovania ostaných spoluhráčok 

4 všeobecné rozcvičenie sa uskutočnilo pred vstupom na hraciu plochu v neverejnom priestore 
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KANADA 12,5 
ŠVÉDSKO 10,0 

SLOVENSKO 10,0 
Najčastejšie boli cvičenia špeciálnej časti zamerané na útočné činnosti a to naj-
mä na herné činnosti jednotlivca, z ktorých výrazne dominovala streľba. Obran-
né herné činnosti boli v rozcvičeniach zastúpené v oveľa menšej miere ako 
útočné. Aj keď útočné kombinácie neboli zaraďované až tak často v rozcviče-
niach, obranné kombinácie sa v rozcvičeniach nevyskytovali vôbec. 
S ohľadom na výnimočnosť rozcvičenia družstva Austrálie ho rozoberieme po-
drobnejšie. Všeobecná časť ich rozcvičenia sa skladala iba z bežeckej abecedy 
a strečingu. Strečingové cvičenia boli nezvyčajne rozložené na dve časti. V pr-
vej časti hráčky vykonávali strečing kolektívne pri stene so zameraním na dolné 
končatiny. V druhej časti to bol strečing v sede, zameraný na dolné končatiny 
a chrbticu. Hráčky používali zhodné cvičenia, strečovali však individuálne 
a jednotlivé cvičenia uplatňovali v rôznom poradí a dĺžke. Využívali metódu 
postupného naťahovaní, pričom každé natiahnutie trvalo od 5 do 10 sekúnd. 

 
Tabuľka 4: Ukazovatele rozcvičenia Austrálie 
 
 Rozcvičenie vedie kapitánka 

Počet lôpt 3 
Pitie počas 
rozcvičenia 

1 krát 0,5 min. 

Všeobecné 
rozcvičenie 

- rozohriatie - 

- strečing 3,5 min.  
- bežecká 
abeceda 

1 min. 

Špeciálne rozcvičenie 18,5 
min. 

Celkový čas rozcvičenia 23,5 
min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozcvičenie družstva Austrálie bolo netypické, či už z hľadiska organizácie ale 
aj výberu cvičení. Uplatňovali zvyčajne zaužívaný obsah, avšak v inom poradí. 
Napríklad hneď v úvode rozcvičenia po príchode na hraciu plochu začali streľ-
bou, ktorá je zvyčajne tradicionalisticky začlenená do špeciálnej časti nasledujú-
cej až po všeobecnom rozcvičení. Rozcvičenie Austrálie bolo organizačne veľmi 
dôsledne a logicky premyslené. Rozcvičenie bolo veľmi pestré z hľadiska výbe-
ru cvičení, hlavne v špeciálnych častiach rozcvičenia. Štruktúra rozcvičenia ne-
bola ortodoxne rozdelená, ale jednotlivé časti všeobecného a špeciálneho roz-
cvičenia boli priebežne rozložené do priebehu celej doby rozcvičenia a navzá-
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jom sa striedali. Začiatok rozcvičenia tvorila špeciálna časť, pokračovala vše-
obecnou časťou, ktorú vystriedala opäť špeciálna časť. Po tejto časti sme za-
znamenali opäť časť všeobecného rozcvičenia a nakoniec špeciálne rozcvičenie, 
ktoré už trvalo až do začiatku zápasu. Zo šiestich cvičení špeciálneho rozcviče-
nia boli štyri zamerané len na streľbu. Z celkového času rozcvičovania sa 23,5 
minúty družstvo streľbe venovalo 15,5 minúty. 
 
 
Tabuľka 5: Príklad obsahu a časovej distribúcie cvičení v rozcvičení družstva 

Austrálie 
 

ČAS 
(min.) 

SCHÉMA POPIS 

00:00 - 
6:30 

 
 

 

špeciálna časť 
 streľba z 3 miest z rôz-

nych vzdialeností po 1 
až 3 pokusoch 

 po streľbe doskok 
a následná prihrávka 
spoluhráčke 

 stop-jump, dvojtakt 
 využívali zmeny smeru 

a rýchlosti, finty  
 

6:30 - 7:30  

 

všeobecná časť - bežecká abe-
ceda 

 každý úsek iný cvik 
 cvičenia: 1,2,3,11,12, 

13,15 
 2 hráčky s dribligom 

7:30 - 8:30  

 

všeobecná časť - strečing  
 strečing zameraný na 

dolné končatiny pri ste-
ne 

 cvičenia: 
2,4,5,8,14,16,17,18,22,
23, 25,26,29 

8:30 - 9:30  
 
 

špeciálna časť 
 prihrávky do štvorca 

 
 1 vybehla, dostala pri-
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hrávku od 4 
  4 zbehla a dostala  

spätnú prihrávku od 1 
 4 prihrala 6 a zaradila 

sa na koniec zástupu, 
do ktorého prihrala 6-ke 
loptu 

 1 si po prihrávke 4-ke 
zbehla a dostala loptu 
od 6, prihrala 7 (3 už 
medzitým prebehla) a 
zaradila sa na koniec 
zástupu 

 postupne zmenšovali 
vzdialenosť a na konci 
si prihrávali vo výskoku 
(vzdialenosť cca 1 me-
ter) 

9:30 - 
12:00 

 

 

všeobecná časť - strečing 
 individuálne 

 
 

12:00 - 
12:30 

 pitie 

12:30 - 
15:30 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

špeciálna časť 
 streľba zo stop-jumpu 

zo štyroch streleckých 
pozícií 
 

 1-ka vystrelila, doskoči-
la a prihrala loptu do 
opačného zástupu, na 
koniec ktorého sa zara-
dila 

 po určitom počte vy-
strelení sa hráčky po-
stupne premiestňovali 
na ďalšie strelecké po-
zície 
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 strelecká pozícia č.1 

 
 

 strelecká pozícia č.2 
 

 
 
 

 
 
 

 strelecká pozícia č.3 
 
 
 
 
 
 
 

 strelecká pozícia č.4 

15:30 - 
19:30 

 

 

špeciálna časť 
 hra 4 na 3 

 
 útočníčky si ľubovoľne 

prihrávali, driblovali, 
mali 1 pokus na streľbu 

 obrana - zóna 
 útočníčky sa stali ob-

rankyňami, okrem tej 
čo vystrelila 

19:30 - 
22:00 

 

 

špeciálna časť 
 streľba TH 

 
 každá hráčka vystrelila 

2 krát za sebou 
 po vystrelení bežala ku 

každej spoluhráčke a 
ťapli si spolu  

 zatiaľ už 2-ka strieľala 
TH 
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22:00 - 
23:30 

 

 

špeciálna časť 
 streľba spod koša 

 
 5 si nabehla pod kôš, 

dostala prihrávku od 1, 
vystrelila, doskočila si 
loptu a prihrala ju 2, za-
radila sa na koniec zá-
stupu 

 
 
ZÁVER 
Metódami pozorovania a rozboru digitálneho pohybového záznamu sme zistili, 
že väčšina družstiev dodržiavala podobnú štruktúru rozcvičenia. Výnimkami 
boli družstvá Spojených štátov amerických meniacich štruktúru a obsah rozcvi-
čenia pred zápasmi, ázijské družstvá Japonsko a Kórea, výrazne zameraných na 
streľbu a družstvo Austrálie, ktoré v krátkych časových úsekoch striedalo vše-
obecnú a špeciálnu basketbalovú časť rozcvičenia. 
Na základe získaných poznatkov, za najdôležitejšie pri tvorbe rozcvičenia pred 
basketbalovým zápasom považujeme rešpektovanie individuálnych požiadaviek 
na výkon z hľadiska jednotlivých potrieb hráčok a podľa hráčskych funkcií. Pre-
vládajúci kolektívny charakter rozcvičenia by mal byť prispôsobený novodobým 
trendom, vyžadujúcim si individuálny prístup v oblasti rozcvičenia pred zápa-
som. Individuálny prístup v rámci rozcvičenia jednotlivých hráčov musí vychá-
dzať z poznania, že každý hráč, alebo hráčka je odlišná v porovnaní s inou. Preto 
považujeme za potrebné zistiť individuálne požiadavky hráčov v oblasti vše-
obecnej prípravy, psychickej, ale aj fyzickej (napríklad pri strečingu) a rešpek-
tovať herné aktivity hráčov podľa hráčskych postov. 
Tak, ako by sa mal tréner venovať hráčkam na tréningu, tak isto by malo byť 
postarané na čo najodbornejšej úrovni o správne rozcvičenie pred zápasom. Za 
rozcvičenie má byť zodpovedný špeciálny tréner, alebo asistent trénera zaobera-
júci sa touto problematikou. To je možné dosiahnuť aj prostredníctvom školení 
alebo absolvovaním odborných seminárov o danej problematike. 
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VARIABILITY OF MATCH WARM-UP  

OF FEMALE U-19 BASKETBALL PLAYERS  
DURING THE WORLD CHAMPIONSHIPS 2007 

 
Veronika Korbačková - Gustáv Argaj - Peter Mačura 
Department of Games, Faculty of Physical Education and Sports, Comenius 
University in Bratislava, Slovak Republic 
 
 
KEYWORDS: basketball, warm-up, basketball match 
 
 
ABSTRACT 
We consider the warm-up before the basketball match as an essential factor 
which evokes a superior game performance of a player and a team. We searched 
the variability of content and duration of the warm-up. We wanted to discover if 
any differences exist among the teams. The observational method and the 
method of analyzing of digital records of warm-up were used. We find out that 
the most of the teams used similar pattern of warm up. Exceptions from were the 
USA team changing the pattern and content of the warm-up from match to 
match, the Asian teams Japan and Korea which content was aimed at shooting 
and the Australian team which alternates the general and special content of the 
warm-up during it before a game. 
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OBSAH PRÍPRAVY BASKETBALOVEJ PRÍPRAVKY 
CHLAPCOV A DIEVČAT V BASKETBALE 

 
Denisa Zambová - Peter Mačura - Ľubor Tománek 
Katedra hier, Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského 
v Bratislave, Slovenská republika, Európska únia 
 
 
Abstrakt 
 
Témou príspevku je obsah prípravy v basketbalovej prípravke. Cieľom bolo 
obohatiť poznatky o basketbalovej príprave mládeže. Úlohami bolo zistiť obsah 
prípravy v basketbalovej prípravke a obľúbenosť jednotlivých cvičení a hier. 
Metódami získania údajov boli priame pedagogické pozorovanie, metóda pí-
somného a grafického záznamu a metóda hodnotenia expertom. Zistili sme, že 
obsah pozostával prevažne z cvičení a hier zameraných na nácvik herných čin-
nosti jednotlivca a obľúbenosť cvičení bola rozdielna. Výsledky poskytujú jeden 
zo spôsobov, ako postupovať a vytvárať tréningové jednotky v basketbalovej 
príprave nádejných basketbalistov. Zistený obsah prípravy odporúčame v bu-
dúcnosti overiť metódou pedagogického experimentu z pohľadu účinnosti. 
 
 
Kľúčové slová: basketbal, basketbal detí, obsah prípravy. 
 
 
Vstup do problematiky 
 
Dieťa je v neustálom vývine. Športová príprava v basketbale musí byť prispôso-
bená jeho veku a fyziologickým a psychologickým predpokladom. Aby sme 
mohli dostatočne efektívne vytvoriť tréningový program, je dôležité poznať a 
rešpektovať meniace sa fyziologické funkcie,  somatické danosti a jeho duševný 
vývin. 
 
 
Vývinové obdobia a  vzťah detí k pohybovej aktivite 
 
Vekové obdobie od 8 do 10 rokov dieťaťa je zaraďované do obdobia mladšieho 
školského veku (Medeková, 2000). Kostra je v nestálom vývine, rovnako i za-
krivenia chrbtice. Osifikácia kostí nie je ukončená. Chrupavky a väzivo zosil-
nievajú. Vznikajú rozdiely medzi výškou a hmotnosťou jedincov rovnakého ve-
ku. Rozdiely sú viditeľné v závislosti od pohlavia. Dievčatá dočasne dosahujú 
výškovú a hmotnostnú prevahu nad chlapcami. 
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Základné lokomočné pohyby sú v danej vekovej kategórii zvládnuté, závisí od 
predošlých skúseností. Rozdielnosti možno pozorovať v technike uskutočnenia. 
Zreteľné je to pri skokoch a hodoch. Deti sú  aktívne, túžia po pohybe. Pozor-
nosť venujú hlavne hrovým a súťaživým formám pohybu. Deti sú rýchlo unavi-
teľné. Vyplýva to z maximálnej koncentrácie a úsilia pri vykonávaní určitej ak-
tivite. Nie sú schopné dostatočne regulovať intenzitu pohybu v dlhšom čase. Na 
druhej strane majú rýchlu schopnosť zotavovania po záťaži. 
Deti predškolského veku majú rôzne fyziologické predpoklady i pohybové skú-
senosti, preto treba venovať  individuálny prístup každému jedincovi. 

Podľa Bartošovej (2006) pri voľbe ďalšej činnosti dieťaťa hodnotíme: 
 

1. stupeň adaptácie dieťaťa na realizovanú a predpokladanú činnosť, 
2. stupeň vývoja, 
3. vytvorenie pohybových väzieb daných procesom učenia 

v predchádzajúcich etapách vývoja, 
4. proces učenia a schopnosť ako v školskej výučbe, tak najmä 

v pohybovej výučbe, 
5. vplyv vonkajšieho prostredia, 
6. genetické predpoklady, 
7. antropometrické zloženie tela. 

 
Pohybová aktivita je nesmierne dôležitá v každom veku dieťaťa. Deti sa 
nachádzajú v senzitívnom období rozvoja telesných schopností. Najmä 
v rozvoji koordinačných schopností je vysoká miera učenlivosti. Zákoni-
tosti je nutné akceptovať, zohľadniť ich pri tvorbe obsahu plánu programu 
a realizácie športovej prípravy. Dôležité je v tomto veku sa zamerať na 
rozvoj koordinačných a koordinačno-kondičných schopností. Z kondič-
ných schopností je v úzadí rozvoj silových schopnosti, pozornosť si vyža-
duje rozvoj rýchlostných a koordinačných schopnosti. 
 
 
Psychologické vývinové osobitosti 
 
Vo vekovom období 7- 11 rokov sa u detí vyvíja psychika najmä vplyvom 
sociálneho prostredia, hlavne rodina a škola. Podľa dvojice autorov Dobrý 
- Velenský (1965) je myslenie detí vo veku deväť a desať rokov názorné. 
Prebieha rozvoj aktivity a samostatnosti. Myslenie je skreslené vďaka 
emóciám. Deti majú radi situácie a deje, ktoré už poznajú. Cítia sa bezpeč-
nejšie. Túžia však poznaní na základe vlastnej skúsenosti. Vyskytujú sa 
problémy s koncentráciou a pozornosťou. Deti sú schopné koncentrácie na 
krátke časové obdobie. Dôležitá je potreba obmieňať činnosť, čo zabezpe-
čuje udržanie koncentrácie. 
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Harmonický psychologický vývoj detí v športovej príprave značne 
ovplyvňuje kolektív a v prvom rade tréner. Tréningový proces má obsaho-
vať situácie a cvičenia, pri ktorých dochádza ku konfrontácii, hľadaniu 
problému a jeho riešeniu. Dôležité vytvárať situácie, ktoré sa vyskytujú 
nielen v zápasových a tréningových podmienkach, ale aj v mimošportovom 
každodennom prostredí. 
Individuálne psychické predpoklady rozhodujú o tom, či obsah prípravy 
zrealizovaný v tréningovom procese povedie ku úspechu. Nie vždy prebie-
ha rozvoj osobnosti plynulo, priamočiaro a harmonicky. Ak nemá pôsobe-
nie trénera a okolia rozvojatvornú účinnosť, vnútorné psychické predpo-
klady jedinca sa začínajú prispôsobovať chudobnému nekvalitnému pro-
strediu a tlmí potenciálny rozvoj osobnosti (Dobrý, 1986). 
Pri trénovaní a vytváraní tréningových plánov je okrem pochopenia fyzio-
logického a psychologického vývinu u hráčov potrebné poznať a pochopiť 
fázy motorického učenia. Na základe ich rešpektovania je proces učenia, 
získavania pohybových návykov či stereotypov oveľa efektívnejší. 
V základnej športovej predpríprave pre 8-11ročných hráčov počas nácviku 
a zdokonaľovania herných činností a zručností predpokladáme zvládnutie 
prvých dvoch fáz motorického učenia neskôr s postupným prechodom do 
tretej fázy motorického učenia. 
V prvej fáze sa hráč oboznamuje so štruktúrou pohybu prostredníctvom vi-
zuálnej ukážky, výkladom a popisom pohybu. Nasledujú prvé pokusy rea-
lizácie, sprevádzané s množstvom vedľajších, nežiadúcich pohybov. Pri 
náročnej pohybovej štruktúre možno pohyb rozdeliť na jednotlivé fázy. Na 
konci tejto fázy majú hráči predstavu o pohybovom prejave a zvládnuté 
prvé pokusy. V druhej fáze motorického učenia dochádza k početnému 
opakovaniu danej pohybovej úlohy. Odstraňujú sa posledne chyby v tech-
nike pohybu a dochádza diferenciácii pohybu. Tretia fáza je charakterizo-
vaná zautomatizovaním pohybového prejavu a zníženou aktivitou vedomia 
pri vykonávaní pohybu. 
Šimonek (1995) charakterizuje športovú prípravu ako súbor činiteľov a 
podmienok podieľajúcich sa na rozvoji a výkonnostnom raste športovca. 
Športová predpríprava je súčasťou športovej prípravy mladých hráčov. 
Vtedy sa oboznamujú so základnými pohybovými prejavmi a dostávajú sa 
do intenzívnejšieho kontaktu so športom. 
Hlavnou úlohou športovej predprípravy je vytvorenie trvalého záujmu o 
pohybové a športové aktivity detí a mládeže, pričom sa má smerovať k 
upevneniu zdravia, k harmonickému fyzickému a psychickému vývinu. 
Majú sa vytvoriť široké základy pohybového potenciálu, ktorý sa 
v budúcnosti môže rozvinúť do športového majstrovstva (Moravec et al., 
2007). 
Športová predpríprava v prvom rade obsahuje súbor športových aktivít bez 
výraznej špecializácie na určitý druh športu. Zoberá sa základnou pohybo-
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vou štruktúrou, ktorá obsahuje kondičnú a koordinačnú prípravu. Hráči sa 
venujú pohybovým hrám, gymnastike, atletike. Pohybové hry majú veľký 
význam, vzhľadom na intenzitu zaťaženia, súťaživosť a vysokú motiváciu. 
Základom športovej predprípravy je všeobecná príprava. Samozrejme sa 
vyskytujú aj prvky špeciálnej prípravy. Percento všeobecnej prípravy je 
60-80% a percento špeciálnej prípravy je 20-40%. 
Špeciálna oblasť basketbalovej prípravy má obsahovať (Argaj et al., 2003; 
Tománek et al., 2003): 

 
 základný basketbalový postoj (útočný a obranný) a beh, a výskok 

a doskok, pohyb do strán a vzad, obraty, 
 uvoľňovanie sa hráča bez lopty: 

o zmenou rýchlosti, 
o zmenou smeru, 
o zmenou smeru a rýchlosti, 

 držanie a ovládanie lopty, základy hrania sa s loptou- ballhandling, 
 prihrávanie a chytanie lopty: 

o dvoma rukami od pŕs a sponad hlavy na mieste, 
o jednou rukou od pleca, trčením na mieste, 
o dvoma rukami od pŕs v pohybe, 
o chytanie lopty  behu , prihrávka na stojaceho hráč, 
o chytanie a prihrávanie v behu oproti sebe, vedľa seba, pred sebou, 

 základy driblingu, 
 dribling na mieste, 
 zahájenie a ukončenie driblingu, 
 streľba, 
 streľba jednou rukou sponad hlavy z miesta, 
 streľba po dvojtakte (ľavý a pravý dvojtakt), 
 prípravné hry – „americká prihrávaná“, „doskakovaná“. 
 
 

 
Obr.1: Typ pohybovej aktivity v závislosti od veku (Tománek et al., 2003) 
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Športová príprava v minibasketbale kladie dôraz na všeobecnú prípravu. Hráči 
rozvíjajú hlavne koordinačné a vybrané kondičné schopnosti. Jednou z najdôle-
žitejších súčastí basketbalu je basketbalová lopta. Jej používanie v špeciálnej 
príprave je dôležité a veľmi motivujúce. Hráči s nadšením vykonávajú cvičenia, 
kedy cvičia s loptou. Špeciálne cvičenia s loptou je vhodné zaraďovať, dávko-
vanie musí byť premyslené. V prípade, ak hráči nemajú zvládnutý beh len ťažko 
môžu zvládať herné činnosti v pohybe, ako napríklad dribling v pohybe. 
Cieľom hernej prípravy v basketbalovej prípravke je osvojiť si základy vybra-
ných herných činností jednotlivca s ohľadom na individuálne predpoklady hrá-
čov a prispieť k vytváraniu kondičného základu hráčov hravými prostriedkami 
(Argaj et al., 2003). Obsah hernej basketbalovej prípravy má v aktuálnom veku 
obsahovať: 
 
a) Lokomočné činnosti: 

- beh vpred a vzad, 
- výskok, 
- doskok. 

b) Útočné herné činnosti jednotlivca: 
- útočný basketbalový postoj hráča, 
- útočný basketbalový pohyb – kolmo do strán, šikmo do strán  vpred 

vzad, kolmo vpred, kolmo vzad, 
- obrátky, 
- uvoľňovanie sa hráča bez lopty- zmenou rýchlosti, zmenou smeru, 

zmenou smeru a rýchlosti, 
- držanie lopty, 
- základy hrania sa s loptou- žonglovanie (ballhandling), 
- prihrávanie a chytanie lopty- dvoma rukami od pŕs a sponad hlavy 

na mieste, jednou rukou od pleca, trčením na mieste, dvoma rukami 
od pŕs v pohybe, chytenie lopty v behu, pochytení zastavenie bez 
driblingu, chytenie lopty v behu, prihrávka na stojaceho hráča, chy-
tenie a prihrávanie v behu oproti sebe, vedľa seba, pred sebou,  

- základy driblingu pravou a ľavou rukou, dribling na mieste 
a v pohybe, začatie a ukončenie driblingu, 

- streľba – jednou rukou sponad hlavy z miesta, streľba pravou 
a ľavou rukou po dvojtakte, 

c) Obranné činnosti jednotlivca: 
- obranný basketbalový postoj hráča, 
- obranný basketbalový pohyb – kolmo do strán, šikmo do strán 

vpred a vzad, kolmo vzad, kolmo vpred. 
d) Prípravné hry. 
e) Vlastná hra – zjednodušené pravidlá minibasketbalu (napr. 3 na 3, 4 na 4). 
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Cieľ práce 
 
Basketbal patrí medzi populárne športy mladých i starších hráčov. Problémom 
zostáva, že mladí hráči často používajú rovnaké tréningové prostriedky, ako 
dospelí. Prostredníctvom riešenia problematiky obsahu prípravy v basketbalovej 
prípravke a expertným hodnotením obľúbenosti obsahu prípravy (cvičení a hier) 
sa snažíme poukázať na špecifické využívanie  prostriedkov a metód v športovej 
predpríprave basketbalistov. 
Cieľom práce je prispieť k rozšíreniu poznatkov v oblasti obsahu športovej prí-
pravy mládeže v basketbalovej prípravke. 
 
 
Úlohy práce 
 
So zámerom splnenia cieľa výskumu sme formulovali úlohu zistiť obsah prípra-
vy v basketbalovej prípravke a obľúbenosť jednotlivých cvičení a hier. 
 
 
Metódy práce 
 
Charakteristika súboru 
 
Obsah prípravy sme zisťovali v basketbalovej prípravke školského športového 
klubu v Slovenskej republike. 
Obsah prípravy stanovil a tréningy viedol tréner basketbalu s najvyššou kvalifi-
káciou s dvadsaťročnou trénerskou praxou s pomocou asistentky, absolventky 1. 
stupňa vysokoškolského štúdia Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity 
Komenského v Bratislave so špecializáciou basketbal.  
Počet detí v súbore bol 17. Priemerný vek súboru bol 9,06 roka ± 0,8. V súbore 
bolo viac chlapcov (n=14), ako dievčat (n=3). Priemerná telesná hmotnosť súbo-
ru bola 38,88 kg ± 6,35. Priemerná telesná výška súboru bola 146,53 ± 5,5. 
Hráči skúmaného súboru navštevovali základnú školu. Rozdiely medzi deťmi 
boli v dĺžke aktívnej športovej činnosti v prípravke. Priemerná dĺžka športovej 
prípravy bola 22,95 ±6,9 mesiaca. Tréningové jednotky sa konali dva krát týž-
denne v pracovných dňoch (pondelok, štvrtok). Dĺžka jednej tréningovej jednot-
ky bola 90 minút. 
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Tabuľka 1: Charakteristiky skúmaného súboru 
 

  

Iniciály  
priezviska 

a mena 
 

Pohlavie
 
 

Vek 
(roky)

 

Telesná 
hmotnosť

(kg) 

Telesná 
výška 
(cm) 

Dĺžka  
športovej 
prípravy 
(mesiace) 

1. B.A. M 9 33 139 18 
2. B.F. M 9 45 150 30 
3. B.M. M 9 32 146 24 
4. J.D. M 11 45 151 30 
5. K.L. Ž 9 36 145 12 
6. K.M. M 9 44 148 24 
8. L.A. M 9 36 137 24 
9. M.M. M 9 34 151 24 
10. P.T. M 9 38 149 24 
11. P.M. M 8 36 145 12 
12. R.L. Ž 8 35 143 24 
13. S.R. M 8 35 141 30 
14. S.D. M 9 43 148 30 
15. Š.M. M 9 42 150 30 
18. Š.P. M 11 58 161 12 
16. Š.T. Ž 9 38 146 12 
17. V.J. M 9 31 141 30 

suma  154 661 2491 390 
n  17 17 17 17 
x¯  9,06 38,88 146,53 22,95 
s  0,8 6,35 5,5 6,9 

X max  11 58 161 30 
X min  8 31 137 12 

Vr  3 27 24 18 

Vysvetlivky: M – muž, Ž – žena, n- počet, x¯- aritmetický priemer, s - smerodajná odchýlka, 
X max - maximálna hodnota, X min - minimálna hodnota. Vr - variačné rozpätie 
 
 
Metódy získavania údajov 
 
Metódami získavania údajov boli priame pedagogické pozorovanie a písomný 
a grafický záznam obsahu tréningových jednotiek. Pozorovanie slúžilo na získa-
vanie údajov o výskyte používaného obsahu tréningov (cvičení, resp. hier). 
Ako metódu zistenia obľúbenosti cvičení a hier sme použili expertné hodnote-
nie, na základe ktorého sme zrealizovali a vyhodnotili druhú úlohu výskumu. 
Hodnotenie bolo realizované trénerom (pozri charakteristika súboru) pomocou 
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nasledovnej trojbodovej hodnotiacej stupnice hodnotenia používaných cvičení a 
hier: 
 
Počet 
bodov 

Tréner Prejavy správania sa hráčov 

3 body 

Vhodné pôsobenie cvičenia na 
rozvoj pohybových zručností 
a schopností športovca. Vysoká 
efektivita učenia pohybového 
návyku  využitím vhodných di-
daktických štýlov, metód, postu-
pov a prístupov v danom cvičení.  

Vysoká koncentrácia, nasadenie 
a presvedčenie. Cvičenie vyvolá-
va u hráčov záujem, zvýšenú mo-
tiváciu, vysoký stupeň súťaživos-
ti. Cvičenie má zábavný charak-
ter. 

2 body 

Cvičenie pôsobí na rozvoj pohy-
bových schopností a zručností. 
Efektivita učenia je mierne zní-
žená potrebné určité úpravy po-
čas realizácie cvičenia didaktic-
kých štýlov, metód, postupov 
a prístupov.  

Cvičenie zabezpečuje koncentrá-
ciu u hráčov, záujem, motiváciu 
i súťaživosť. V cvičení môže mať 
jedna z hodnotených zložiek zní-
žený stupeň. 

1 bod 

Rozvoj pohybových zručností 
a schopností športovca sa pro-
stredníctvom daného cvičenia 
spomaľuje, resp. stagnuje. Ne-
vhodné využívanie  didaktických 
štýlov, metód, postupov 
a prístupov. Nutná úprava cviče-
nia. 

Znížená koncentrácia a nasadenie. 
Znížená motivácia, spôsobená ne-
dostatočným pochopením cviče-
nia, zvýšenou obtiažnosťou. Cvi-
čenie je príliš jednoduché, nevy-
voláva záujem. Cvičenie nemá 
súťažný charakter. Cvičenie je 
monotónne. 

 
 
Metódy spracovania a vyhodnotenia údajov 
Získané údaje sme adekvátne vyhodnotili metódami logiky porovnanie, analýza, 
syntéza, indukcia, dedukcia a zovšeobecňovanie. 
 
 
 
Výsledky 
 
Uplatňované cvičenia 
Zistili sme, že tréner mal vytvorený zásobník cvičení, obsahujúci bohatú škálu 
cvičení a hier, zabezpečujúcich rozvoj špeciálnej a všeobecnej pripravenosti 
(vybrané príklady pozri Prílohu). Z hľadiska všeobecnej prípravy obsahoval zá-
sobník cvičení cvičenia na rozvoj koordinačných schopností, pričom sa využíva-
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li rôzne pomôcky – tenisové loptičky, volejbalové lopty, basketbalové lopty rôz-
nej veľkosti a hmotnosti.  
Rozvoj kondičných schopností sa uskutočňoval formou širokého spektra pohy-
bových hier a naháňačiek. 
Z hľadiska rozdelenia herných činností jednotlivca bol súbor používaných cvi-
čení rozdelený do niekoľkých skupín. Cvičenie sme  zaradili do skupiny na zá-
klade najväčšej zameranosti nacvičovanej hernej činnosti jednotlivca v cvičení.  
 
Cvičenia boli zamerané na: 
 

 uvoľňovanie sa hráča bez lopty, 
 uvoľňovanie sa hráča s loptou, 
 prihrávky, 
 streľbu, 
 doskakovanie, 
 obranu hráča, 
 a cvičenia komplexného charakteru. 

 
Bolo samozrejmé, že jedným cvičením sa rozvíjalo niekoľko herných činností 
jednotlivca súčasne. Tréner určoval, na ktorú hernú činnosť bude kladený naj-
väčší dôraz v danom cvičení. Cvičenie, ktoré nebolo možné  jednoznačne roz-
hodnúť na nácvik ktorej hernej činnosti jednotlivca bolo použité sme zaradili 
medzi cvičenia komplexného charakteru. 
 
 
Cvičenia zamerané na uvoľňovanie sa hráča bez lopty 
Cvičenia možno charakterizovať vysokou intenzitou. Využívali sa najmä zmeny 
smeru a rýchlosti, beh do strán, vzad, vpred, predvídanie pohybu, rozvoj koordi-
nácie. Väčšina z uvádzaných cvičení mala hromadnú formu ich vykonávania. 
 
Tabuľka 6: Cvičenia na nácvik uvoľňovania sa hráča bez lopty1 
 

  Uvoľňovanie sa hráča bez lopty
1. Naháňačka- vláčik 
2. Naháňačka s bombou 
3. Lavína 
4. Rybárik a rybičky 
5. Poľovník a zajac 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Presný popis cvičení je uvedený v práci Zambová (2008), resp. sú dostupné oprávneným užívateľom na inter-

netovej adrese https://theses.cz/auth/id/gazm2g/prilohy.pdf 
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Cvičenia zamerané na uvoľňovanie sa hráča s loptou 
V počiatočných fázach nácviku uvoľňovania sa hráča s loptou boli zaraďované 
cvičenia na nácvik postoja s loptou, obrátky, pivotovania, kotúľania lopty. Mladí 
hráči majú oveľa radšej neustály kontakt s loptou, čo sa prejavilo tendenciou 
nosenia a behania s loptou smerom ku košu, namiesto použitia driblingu. 
U týchto hráčov bolo dôležité vytvoriť návyk na začatie driblingu. Pozornosť sa 
venovala začatiu a ukončeniu driblingu. Rovnako bola evidentná snaha odstrániť 
tendenciu súčasného driblovania oboma rukami. Potrebné bolo taktiež zamerať 
sa na využívanie a nácvik driblingu pravou a ľavou rukou a schopnosti regulo-
vať frekvenciu driblingu. 
 
Tabuľa 7: Cvičenia na nácvik uvoľňovania sa hráča s loptou 
 

  Uvoľňovanie sa hráča s loptou 
6. Na bránu 16. Lovci perál 
7. Naháňačka s loptami 17. Driblingový slalom 
8. Naháňačka s oslobodením 18. Ovce a vlci 
9. Mínové pole 19. Boj o loptu 
10. Dribling s tlesknutím 20. Vypichovaná  
11. Dribling okolo strašidla 21. Bombardéri 
12. Stonožka 22. Prebehy s tenisovou Loptičkou 
13. Driblingový had 23. Dribling s tenisovou loptičkou 
14. Ostrovy 24. Semafor 
15. Sieť 25. Dvojčatá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cvičenia zamerané na prihrávky 
Držanie a chytanie lopty často rozhoduje o úspešnom prevedení ďalších činnos-
tí. Asi preto sme zaznamenali zvýšenú pozornosť týmto zdanlivo jednoduchým 
činnostiam jednotlivca. Hráči si osvojovali spôsoby prihrávania vrchom, o zem, 
prihrávky na krátku a dlhú vzdialenosť. Pri nácviku sa používali lopty rôznej 
hmotnosti, veľkosti i počtu. Pri prihrávaní si hráč uvedomovali potrebnú prí-
tomnosť svojich spoluhráčov a začínala medzi nimi kladná spolupráca a koope-
rácia. V týchto cvičeniach sa využívali rôzne počty hráčov, lôpt, ako aj veľkosti 
priestoru.  
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Tabuľka 8: Cvičenia na nácvik držania, prihrávania a chytania lopty 
 

  Prihrávanie a chytanie lopty 
26. Ballance - rovnováha 35. Prihrávaná s obrancom 
27. Sochy 36. Tlesknutie s trénerom 
28. Bež za loptou! 37. Prihrávky vo štvorici 
29. Podávanie si lôpt 38. Naháňačka lôpt 
30. Prihrávky v sede 39. Podávaná 
31. Prihrávky do pohybu 40. Váľanie lopty cez tun. 
32. Prihrávanie si 2 lopt. 41. Stena a hráč 
33. Prihrávanie si 2 spos 42. Prihrávanie uhlopr. 
34. Prihrávaná  43. Na 10 prihrávok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cvičenia zamerané na streľbu 
Nácvik streľby je pre mladých hráčov veľmi atraktívny, veľmi radi strieľajú  
aj do košov pre nich výškovo nevhodných a to akoukoľvek technikou. Víťazí 
v nich túžba skórovať nad potrebou technicky správneho vykonania streleckého 
pohybu. Preto sa venovala zvýšená pozornosť nácviku techniky streľby. Tréner 
znížil výšku košov, strieľalo sa iba z malých vzdialeností od koša, s menšími 
a ľahšími loptami. Vytvárali sa návyky strieľania jednou rukou z miesta a po 
dvojtakte, ktorého nácvik bol spočiatku rozdelený na dve fázy. Hráči boli moti-
vovaní hráčov na správnu techniku a nie na počet vstrelených košov. 
 
Tabuľka 9: Cvičenia na nácvik basketbalovej streľby 
 

  Streľba 
44. Triafaná  
45. Bociany 
46. Streľba o stenu 
47. Streľba s balónikom
48. Kráľ strelcov 
49. Dvojtakty zo strán 
50. Prihraj trénerovi 
51. Vypadávaná 
52. Na víťaza 
53. Súboj s duchmi 
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Cvičenia zamerané na doskakovanie 
Hráči sa oboznamovali s aktívnymi výskokmi za loptou so zámerom chytiť ju 
v kulminačnom bode a vedieť pri tom správne uchopiť loptu. Špecializovanými 
cvičeniami sa nacvičovala schopnosť orientovať sa na loptu v čase a priestore. 
 
Tabuľka 10: Cvičenia na nácvik doskakovania 
 

  Doskakovanie 
54. Klokani 
55. Hlavičkovanie 
56. Výskok za balónom 

 
 
 
 
 
 
Cvičenia zamerané na obranu hráča 
Hráči získavali predstavu o funkcii a plnení úloh, ktoré má spĺňať obranca ako: 
zaujatie základného obranného postoja, hráčska lokomócia v obrannom pohybe 
do strán, vpred a vzad, šikmo vpred a vzad. Osvojovali si princíp postavenia brá-
niaceho hráča vzhľadom na kôš a bráneného hráča. Prvýkrát sa hráči oboznamo-
vali aj s pravidlami o osobných chybách súvisiacich s bránením hráča. 
 
Tabuľka 11: Cvičenia na nácvik obrany hráča 
   Obrana hráča 

57. Sliepočky a jastrab
58. Naháňanie obrancu
59. Chvostíky 
60. Na čierneho Petra 
61. Útočník a obranca 

 
 
 
 
 
 
 
Komplexné cvičenia 
Skupina cvičení, v ktorých sa rozvíjalo súčasne viac herných činnosti jednotliv-
ca. Išlo o  spojenie a vzájomné sa prekrývanie činností. Cvičenia sa zväčša reali-
zovali s viacerými hráčmi, napr. spojenie prihrávania, driblingu a streľby a pod. 
Niektoré cvičenia komplexného charakteru mali charakter prípravnej hry. Vyža-
dovali vzájomnú spoluprácu hráčov. Cvičenia často končili vyhlásením víťaza, 
čo bolo veľmi motivujúce. 
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Tabuľka 12: Komplexné cvičenia 
 
 

  Komplexné cvičenia 
62. Strečing s loptou 
63. Ballhanding- práca  loptou 
64. Štvorec 
65. Vybíjaná 
66. Vlk a ovce 
67. Na čísla 
68. Futbal 
69. Basketbal s loptami 
70. Basketbal s tenisovou loptičkou
71. Človek a kôš 
72. Basketbal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skúsenosti s používaním zásobníka cvičení 
Trénerov zásobník obsahoval jednoduché i zložitejšie cvičenia, ktoré si vyžado-
vali rôznu priestorovú realizáciu, materiálne vybavenie i počet hráčov. Didak-
tické formy v priebehu procesu sa menili a používali vzhľadom na vzniknuté 
situácie a podľa reakcií hráčov. Zaraďovanie cvičení do tréningového procesu 
bolo priebežne upravované v priebehu celého tréningového obdobia. Využívali 
sa rôzne metodicko- organizačné formy. Počas tréningových jednotiek sa taktiež 
používali rôzne druhy sociálno – interakčných a organizačných foriem. Efektivi-
ta cvičení bola ovplyvňovaná i výberom didaktických prístupov, postupov, me-
tód a štýlov. Každé cvičenie zásobníka malo svoj podrobný popis, kde bolo 
presne uvedený názov cvičenia, jeho poradové číslo, zameranie, pomôcky, ktoré 
potreboval tréner na jeho realizáciu. Organizácia cvičenia vysvetľovala postave-
nie hráčov prípadne kužeľov a na ihrisku, vzdialenosti, s ktorými sa pracovalo, 
využitie priestoru. Popis cvičenia sa zameriaval na realizáciu cvičenia, jeho 
uskutočnenie, pohyb hráčov lôpt a ciele cvičení. Poznámky v popise cvičenia 
boli užitočné, ako rady a typy pre trénera. Schéma znázorňovala dané cvičenie 
vizuálne. Kľúčové body cvičenia vysvetľovali dôležité body techniky nácviku 
herných činnosti jednotlivca, ktoré mali hráči dodržiavať pri cvičení. Očakávané 
chyby vykonania cvičenia vopred upozorňovali na možné technické nedostatky 
a zlé technické vykonanie herných činností jednotlivca. S chybami sa stretáva 
každý tréner mladých hráčov. Cieľom bolo chyby postupne eliminovať i úplne 
odstrániť, prípadne nácvikom zabezpečiť, aby chyby vôbec nevznikali. 
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Časový harmonogram a obsah prípravy 
 
Tréningový plán prípravy v skúmanej basketbalovej prípravke na obdobie od 
1.11.2007 do 1.5.2008 (obdobie 6 mesiacov, resp. 27 týždňov) obsahuje trénin-
gové dni rozdelené na tréningové jednotky, súťaže i dni voľna v danom období. 
Rovnako uvádzame aj dni zaťaženia, celkový čas zaťaženia a používané cviče-
nia v každej tréningovej jednotke zo zásobníka cvičení. 
 
 
Tabuľka 2: Charakteristiky tréningového procesu 

v 1. období od 01.11. do 31.12.2007 
 

Týž. Dátum D Dátum Cvičenie PC TJ Súťaž DZ CCZ
1. 01. – 04.11.2007 Po -      -  -   -  - 
    Št 1.11.2007   V   V  
2. 05. – 11.11.2007 Po 5.11.2997 5,12,51,48 4   90´
    Št 8.11.2007 3,40,54,44,65 5

2 
  

2 
90´

3. 12. – 18.11.2007 Po 12.11.2007 9,38,50,48,66 5   90´
    Št 15.11.2007 63,30,34,35,53,70 6

2 
  

2 
90´

4. 19. – 25.11.2007 Po 19.11.2007 14,46,39,43 4   90´
    Št 22.11.2007 18,17,49,44,52 5

2 
  

2 
90´

5. 26. – 02.12.2007 Po 26.11.2007 4,39,63,26,27,71 6   90´
    Št 29.11.2007 68,13,17,50,48,71 6   90´
    Ne 2.12.2007   

2 
DPE 

3 
90´

6. 03. – 09.12.2007 Po 3.12.2007 7,62,31,57,58,65 6   90´
    Št 6.12.2007 5,54,27,24,20,43 6

2 
  

2 
90´

7. 10. – 16.12.2007 Po 10.12.2007 23,22,46,52,70,72 6   90´
    Št 13.12.2007 68,63,15,31,42,67 6

2 
  

2 
90´

8. 17. – 23.12.2007 Po 17.12.2007 68,65,72 3 1   1 90´
    Št 20.12.2007   V      
9. 24. – 30.12.2007 Po 24.12.2007   V      
    Št 27.12.2007   V      
10. 31. – 06.01.2008 Po 31.12.2007   V      

01.11. – 31.12.2007 19 68 13 1 14 21h

 
Zoznam skratiek použitých v tabuľkách 2 až 5: týž.- číslo týždňa, D- deň, PC- počet cvičení, 
TJ-  počet tréningových  jednotiek, DZ- počet dní zaťaženia, CCZ- celkový čas zaťaženia  
 
 
Počas prvých dvoch mesiacoch  tréningového plánu v období od 01.11.2007 do 
31.12.2007 hráči absolvovali 13 tréningových jednotiek. Počet bol znížený 
v dôsledku obdobia školských zimných prázdnin. Výsledný počet dní zaťaženia 
je 14, pretože sa hráči zúčastnili súťaže DPE (Deti plné energie). Súťaž sa kona-
la dňa 02.12.2007, ktorá slúžila ako podujatie na vzájomné porovnanie síl s rôz-
nymi družstvami, rovnakej vekovej kategórii. Počas dvojmesačného obdobia 
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sme zaradili spolu 68 cvičení zo zásobníka, čo v priemere vychádza 5,2 cvičenia 
počas jednej tréningovej jednotky. Celkový čas zaťaženia bol 21 hodín. 
 
 
Tabuľka 3: Charakteristiky tréningového procesu 

v 2. období od 01.01. do 29.02.2008 
 

Týž. Dátum D dátum Cvičenie PC TJ súťaž DZ CCZ
  31. - 06.01.2008 Št 3.1.2008   V      
11. 07. - 13.01.2008 Po 7.1.2008 3,19,61,66 4   90´
    Št 10.1.2008 6,34,35,48,51 5

2 
  

2 
90´

12. 14. - 20.01.2008 Po 14.1.2008 1,18,44,49 4   90´
    Št 17.1.2008 70,63,46,53,10,71 6

2 
  

2 
90´

13. 21. - 27.01.2008 Po 21.1.2008 7,27,30,32,26,11 6   90´
    Št 24.1.2008 1,2,19,61,65 5

2 
  

2 
90´

14. 28. - 03.02.2008 Po 28.1.2008 4,63,12,28,61,52 6   90´
    Št 31.1.2008 68,67,29,39 4

2 
  

2 
90´

15. 04. - 10.02.2008 Po 4.2.2008 8,54,57,58,60,65 6   90´
    Št 7.2.2008 61,23,67,69 4

2 
  

2 
90´

16. 11. - 17.02.2008 Po 11.2.2008 17,62,36,37,70 5   90´
    Št 14.2.2008 4,38,32,50,13 5

2 
  

2 
90´

17. 18. - 24.02.2008 Po 18.2.2008 2,63,14,55,56,65 6   90´
    Št 21.2.2008 68,22,16,49,65 5

2 
  

2 
90´

18. 25. - 02.03.2008 Po 25.2.2008   V      
    Št 28.2.2008   V      

01.01. - 29.02.2008 17 71 14 0 14 21h
 

Význam skratiek použitých v tabuľke 3 – pozri tabuľku 1. 
 
 
V tréningovom období od 01.01. 2008 do 29.02.2008 hráči absolvovali 14 tré-
ningových jednotiek. Dni voľna boli vyvolané jarnými školskými prázdninami. 
Výsledný počet dní zaťaženia je 14. Do tréningového obdobia bolo spolu zara-
dených 71 cvičení zo zásobníka, čo v priemere vychádza 5 cvičení v jednej tré-
ningovej jednotke. Celkový čas zaťaženia bol 21 hodín. 
 
 
Tabuľka 4: Charakteristiky tréningového procesu 

v 3. období od 01.03. do 30.04.2008 
 

Týž. Dátum D Dátum Cvičenie PC TJ súťaž DZ CCZ
19. 03. - 09.03.2008 Po 3.3.2008 5,63,28,36,66 5   90´
    Št 6.3.2008 70,45,50,20 4

2 
  

2 
90´

20. 10. - 16.03.2008 Po 10.3.2008 9,16,30,60 4   90´
    Št 13.3.2008 2,55,56,47,65 5

2 
  

2 
90´

21. 17. - 23.03.2008 Po 17.3.2008 4,55,56,50,53,67 6 1   1 90´
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    Št 20.3.2008   V      
22. 24. - 30.03.2008 Po 24.3.2008   V    
    Št 27.3.2008 63,29,30,37,71 5 1   90´
    So 29.3.2008    DPE 

2 
90´

23. 31. - 06.04.2008 Po 31.3.2008 10,62,24,25,51,65 6   90´
    Št 3.4.2008 1,57,64,15 4

2 
  

2 
90´

24. 07. - 13.04.2008 Po 7.4.2008 25,63,20,50,42,43 6   90´
    Št 10.4 2008 21,11,48,69,65 5

2 
  

2 
90´

25. 14. - 20.04.2008 Po 14.4.2008 1,17,58,53,68 5   90´
    Št 17.4.2008 59,34,35,41,72 5

2 
  

2 
90´

26. 21. - 27.04.2008 Po 21.4.2008 14,63,27,36,49,71 6   90´
    Št 24.4.2008 13,62,15,37,52,16 6

2 
  

2 
90´

27. 28. - 01.05.2008 Po 28.4.2008 59,61,48,33.67 5 1   1 90´
    Št 1.5.2008   V      

01.03.- 30.04.2008 19 77 15 1 16 24h
 

Význam skratiek použitých v tabuľke 4 – pozri tabuľku 1. 
 
 
V období od 01.03.2008 do 01.05.2008 hráči absolvovali 15 tréningových jed-
notiek. Znížený počet pripisujeme obdobiu školských jarných a veľkonočných 
prázdnin. Výsledný počet dní zaťaženia je 16. V tomto období sa hráči zúčastnili 
súťaže DPE (Deti plné energie). Súťaž sa konala dňa 29.03.2008, v ktorej hráči 
súťažili medzi sebou. Hráči si porovnávali sily v rovnakých vekových kategó-
riách. Počas dvojmesačného obdobia sme zaradili spolu 77 cvičení zo zásobníka, 
čo v priemere vychádza 5,1 cvičenia na jednu tréningovú jednotku. Celkový čas 
zaťaženia dosiahol hodnotu 24 hodín. 
 
 
Tabuľka 5: Výsledné hodnoty šesťmesačného tréningového obdobia 
 

Obdobie Tréningové obdobie PC/TJ PC TJ súťaž DZ CCZ

1. 01.11- 31.12.2007 5,2 68 13 1 14 21h
2. 01.01- 29.02.2008 5 71 14 0 14 21h

3. 01.03- 30.04.2008 5,1 77 15 1 16 24h

Spolu: 01.11- 30.04.2008 5,1 216 42 2 44 66h
 

Význam skratiek použitých v tabuľke 5 – pozri tabuľku 1. 
 
 
V tréningovom pláne na 6 mesačné obdobie od 01.11 2007 do 30.04 2008  hráči 
absolvovali 42 tréningových jednotiek, zúčastnili sa dvoch dní súťaží DPE (Deti 
plné energie). Súťaže boli organizované v prvom a poslednom dvojmesačnom 
cykle. Výsledný počet dní zaťaženia za obdobie je 42, čo predstavuje celkový 
čas zaťaženia 66 hodín. V tréningových jednotkách tréneri zahrnuli do obsahu 
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tréningových jednotiek 216 cvičení, v priemere na jednu tréningovú jednotku 
5,1 cvičenia. 
Z dosiaľ uvedeného vyplýva, že počas celého šesťmesačného tréningového ob-
dobia mali hráči približne rovnaký počet tréningových jednotiek v jednotlivých 
hodnotených obdobiach (v prvom období 13, druhom 14 a treťom 15). Vo vý-
sledných ukazovateľoch dni zaťaženia sú spôsobené mierne odlišnosti účasťou 
na súťažiach. Dni zaťaženia v prvom a druhom období sú rovnaké, 14 dní zaťa-
ženia a v treťom období 16 dní zaťaženia. Aplikácia  tréningových jednotiek sa 
menila vplyvom školských prázdnin, kedy hráči nemali tréningové jednotky (po-
zri tabuľka 2, 3, 4). 
Tréner mal vytvorený tréningový plán prispôsobený na vekovú kategóriu 8-9 
ročných hráčov. Predpokladali sme, že aplikácia tréningov prispela k rozvoju 
hráča. Zvládnutie herných činností jednotlivca je základným stavebným prvkom 
v basketbale. Preto im treba venovať pozornosť už v mladom veku. V daných  
tréningových jednotkách boli aplikované cvičenia, ktorých obsah sme zameria-
vali na nácvik herných činností jednotlivca. Pozornosť sa venovala výberu cvi-
čení, postupnosti a frekvencii zaraďovania. Jednoznačným zámerom bolo ne-
spadnúť do nezaujímavého, pre deti nudného tréningu a zároveň vytvárať širokú 
technickú základňu. Tréningový plán skúmaného obdobia obsahuje širokú škálu 
cvičení, pomocou ktorej sa zabezpečoval rozvoj nielen špeciálnych, ale aj vše-
obecných pohybových schopností. Cvičenia kládli dôraz na koordinačné a koor-
dinačno - kondičné pohybové schopnosti. Časté obmieňanie cvičení zabezpečo-
valo neustálu koncentráciu hráčov a rozvoj tvorivého myslenia. 
 
 
Obľúbenosť cvičení 
Tréningový plán, jeho realizácia a vytvorenie zásobníka cvičení a ich následné 
zaraďovanie do tréningového procesu umožnilo získať poznatky o účinnosti, 
výskyte a obľúbenosti cvičení.  
Pre trénerskú prax sú dôležité cvičenia, ktoré majú vysoké uplatnenie v nácviku 
a zdokonaľovaní herných činností jednotlivca a zároveň sú pre mladých hráčov 
inšpirujúce, zaujímavé a nápadité. 
Pozorovaním a výberom sme zistili tri kategórie cvičení. 
Najviac cvičení obsahuje kategória s trojbodovým ohodnotením (36 cvičení), 
ktoré boli najčastejšie zaraďované do tréningového procesu. Podľa expertného 
hodnotenia trénera spĺňali požiadavky účelnosti a efektívnosti a vyvolávali aj 
zvýšený záujem mladých hráčov.  
Hodnotenie pomocou stupnice uvedenej v Metodike práce vyčlenilo 28 cvičení 
s dvojbodovým ohodnotením.  
Najmenej cvičení obsahuje kategória s jednobodovým ohodnotením 8 cvičení, 
ktoré boli v tréningovom procese uplatňované zriedkavejšie. Neznamená to 
však, že cvičenia poslednej kategórie sú nepoužiteľné. Určité cvičenia nemajú 
v danej kategórii už opodstatnenie a asi preto neboli obľúbené, resp. tréner ich 
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musel vo veľkej miere upravovať. Zvolené didaktické prístupy a postupy bolo 
nutné upravovať. Do úvahy treba možno brať i priestorové vybavenie a počet-
nosť hráčov na konkrétnom tréningu. Každé cvičenie malo však svoje výhody 
a kladný vplyv na tréningový proces. Hráči sa učili riešiť a reagovať na trénin-
gové situácie aj pri cvičeniach, ktoré boli obodované jedným bodom a aj tromi 
bodmi. Nepriaznivé, či sťažené podmienky tiež pomáhali v tréningovom procese 
pri nácviku vybraných herných činností jednotlivca. 
 
 
Diskusia 
 
Cieľom práce bolo prispieť ku rozšíreniu poznatkov o nácviku herných činnosti 
jednotlivca v basketbalovej prípravke. Vytvorenie tréningového plánu a zaraďo-
vanie vybraných cvičení do tréningových jednotiek a celková práca s množ-
stvom cvičení v tréningovom pláne bola zámerná. Z časového hľadiska boli cvi-
čenia skracované a o to častejšie obmeňované. Zámerné bolo i obmieňanie so-
ciálno- interakčných foriem. Cvičenia prechádzali od individuálnej, cez skupi-
nová až po hromadnú formu. Rovnako sme menili veľkosť priestoru, v ktorom 
sa cvičenie uskutočňovalo. Obmeny vzájomných, časových, priestorových a ča-
sovo - priestorových vzťahov u hráčov bolo zacielené na udržanie ich zvýšenej 
pozornosti, motivácie a nasadenia. 
Stotožňujeme sa s filozofiou Panagia (2006), že rozvoj herných činností jednot-
livca by mal byť založený na jednoduchých cvičeniach, avšak uskutočňovaných 
stále v pohybe. Pomocou zaraďovania hier sme si zabezpečili zvýšenú aktivitu 
hráčov. Hráči tým prekonávali seba a zároveň i spoluhráčov, všetko v rámci zís-
kavania pozitívnych skúseností. 
Tréningový plán bol vytvorený pre skúmaný súbor hráčov a hráčok. Bol prispô-
sobovaný tréningovým podmienkam a možnostiam, čo sa týka priestorového a 
materiálneho vybavenia, počtu hráčov, počtu tréningových jednotiek. Nezame-
riavali sa na prípravné hry vo forme hra 1 proti 1, 2 proti 2, 3 proti 3, ako to od-
porúča Buceta (2000), skôr bola preferovaná hra s väčším počtom hráčov. Cie-
ľom bolo zlepšiť hernú participáciu hráčov, zlepšenie morálno - vôľových vlast-
ností a uvedomovanie si možnosti a výhodnosti vzájomnej spolupráce  hráčov.  
Tréner v priebehu skúmaného obdobia upravoval dávkovanie cvičení podľa po-
trieb vyplývajúcich aj z reakcií hráčov na tréningové jednotky. Tréner sa zväčša 
zameriaval na techniku vykonávania herných činností jednotlivca v súlade 
s obsahom zásobníka cvičení zameraného na nácvik herných činností jednotliv-
ca a zvládnutie základov uskutočnenia hernej činnosti. Ciele technického nácvi-
ku herných činností jednotlivca sa zhodovali s koncepciou cieľov podľa Argaja 
et al. (2003). Tréner postupne využíval a obmieňal didaktické prístupy (taktický 
a integrovaný). Integrovaný prístupom sa v cvičeniach zapájal do činnosti väčší 
počet hráčov a dochádzalo k väčšej miere a rozvoju participácie hráčov. Vše-
obecne sa venuje väčšia pozornosť útočným herným činnostiam jednotlivca 
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v porovnaní s obrannými hernými činnosťami jednotlivca. Správnosť uskutoč-
nenia cvičenia je limitovaná vekom a dosiahnutými hráčskymi schopnosťami. 
Modifikácia kľúčových bodov cvičení má zohľadňovať vyspelosť hráčov.  
Hodnotenie obľúbenosti cvičení bolo uskutočňované trénerom, išlo s ohľadom 
na desiatky rokov trvajúcu trénerskú skúsenosť trénera o vysoko odborný, ale 
z vedeckého hľadiska subjektívny názor. Domnievame sa však, že tréner a sú-
časne aj hodnotiteľ, ktorý je súčasťou celého tréningového procesu, má aj in-
formácie pre iných pozorovateľov (hodnotiteľov) nedostupné a preto vie dôver-
nejšie určiť pôsobenie cvičenia na hráčov. Na základe dlhodobého poznania hrá-
čov a ich vývinu dokáže presnejšie postrehnúť jemné prejavy zmien emócií, na-
sadenia, pozornosti, aktivity. Reakcia hráčov na jednotlivé cvičenia môže byť 
zapríčinená trénerovým výkladom a samotnou realizáciou cvičenia. Tým chce-
me poukázať na skutočnosť, že aj poznatky trénera a pochopenie cvičenia tak-
tiež vplývali na rozdeľovanie cvičení do uvedených skupín. 
 
 
Závery 
 
V zistenej príprave tréner používal zásobník cvičení vhodný pre skupinu naj-
mladších nadšencov basketbalu zameraný na nácvik herných činností jednotliv-
ca. Deti majú trénovať a hrať vo svojom mladom veku ako deti, nie ako malí 
dospelí. Heslom tréningu bolo hrať sa a nie pracovať. Aj preto odporúčame ap-
likáciu hier v tréningových jednotkách, či už ide o systematický dlhodobý tré-
ning, alebo o niekoľkodňové športové podujatia, či kempy. Samozrejme dávko-
vanie možno upravovať podľa vyspelosti hráčov a ich basketbalovým skúsenos-
tiam. Tréner môže cvičenia prispôsobovať svojej vlastnej filozofii využívaním 
metód, zásad, postupov a prístupov, ktoré preferuje. Zároveň odporúčame po-
stupné dopĺňanie zásobníka cvičení o nové, čím sa zväčší predpoklad rozvoja 
pohybových schopností a nacvičovaných herných činností. Iba systematickým 
prístupom k mladým hráčom podnietime ich potenciálne úspechy vo vyšších 
vekových kategóriách a v dospelosti. 
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THE CONTENT OF PREPARATION OF 

9-YEAR OLD BOYS AND GIRLS IN BASKETBALL 
 
Denisa Zambová - Peter Mačura - Ľubor Tománek 
Department of Games, Faculty of Physical Education and Sports, Comenius 
University in Bratislava, Slovak Republic 
 
 
Abstract 
The subject of the paper is the preparation of 9-year old boys and girls in bas-
ketball. The aim was to enrich the special knowledge about the content of the 
preparation. We defined the tasks of the research: to find out the content of the 
preparation and popularity of used exercises and games. The observation, notes 
and charts were the methods of getting information. We recognized that the con-
tent of preparation consists of exercises and games aimed on individual skills as 
defense, shooting, passing, mostly. The popularity of exercises was different. 
The results of the research are one of the possible ways how to create the train-
ings of future basketball players. We recommend verifying the found out content 
of preparation in pedagogical experiment in future. 
 
 
Key words: basketball, children basketball, content of preparation 
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Príloha 
názov cvičenia: 
  

NAHÁŇAČKA –VLÁČIK 
NAHÁŇAČKA S BOMBOU 

číslo cvičenia: 
  

1 
2 

zameranie: 
  

Uvoľňovanie sa hráča bez lopty 
 

pomôcky: 
  Lopta –cv.2 
organizácia: 

  

1.Hráči sa rozostavia do priestoru ihriska veľkého 14 x 15m. 
2.Hráči sa rozostavia do priestoru ihriska veľkého 14 x 15m, jeden 
z hráčov má v rukách loptu. 

 
 
 

popis cvičenia: 

  

1.Jeden z určených hráčov začína naháňať. Ak sa mu to podarí, chytený 
hráč sa k nemu pripojí, držia sa spolu za ruky a naháňajú dvaja. Ak 
chytia ďalšieho, naháňajú traja. Hra takto pokračuje, až kým nie sú 
všetci chytení. 
2. Jeden z určených hráčov začína naháňať. Lopta, ktorá je prítomná 
v ihrisku, slúži ako osloboditeľ. Ten, kto má loptu, nemôže byť chyte-
ný, zároveň sa však nemôže s loptou hýbať, teda nemôže driblovať. 
Loptu si môžu hráči medzi sebou prihrávať. Samozrejme  hráč ktorý 
naháňa, sa pohybuje tam, kde nie je lopta, chytá hráčov ktorí loptu ne-
majú. 

poznámky: 
   Možná zmena behu na skákanie znožmo, na jednej nohe (ľavá/ pravá) 
schéma: 

  
 

1
2

3

 

1

 
                      cv.1                                          cv.2 

kľúčové body: 

  

1. zmeny smeru 
2. zmeny rýchlosti 
3. orientácia v priestore 
4. koordinácia pohybu 
5. reakčné schopnosti 
6. participácia hráčov 

vyskytujúce sa 
chyby: 
 
 
 
 

1. zlá priestorová orientácia- hráči nie sú rovnomerne rozmiestnení  na 
ihrisku 
2. využívanie zmien smeru a rýchlosti v nevhodnej situácii 
3. hráči nespolupracujú ako družstvo: cv.1- nedržia sa za ruky počas 
celého trvania cvičenia, trhá sa vláčik. cv2.- loptu si neprihrávajú, iba 
minimálne 
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názov cvičenia: 
  

  
LAVÍNA 

číslo cvičenia: 
  

  
3 

zameranie: 
   Uvoľňovanie sa hráča bez lopty 
pomôcky: 
   Kužele 2 
organizácia: 

  

 Vo vzdialenosti 7 metrov sú rozostavené kužele. Hráči vytvoria dva 
zástupy.  
 
 
 
 

popis cvičenia: 

  

Hráči začínajú pri prvom kuželi. Hráč 1 na znamenie vyštartuje, beží 
okolo druhého kužeľa a vracia sa späť ku prvému. Chytá za ruku hráča 
2 a bežia spolu rovnakú dráhu. Znova chytia ďalšieho hráča v poradí. 
Ak už bežia všetci spoločne, začnú sa postupne odpájať. Ako prvý sa 
odpája hráč, ktorý štartoval súťaž  a ukončuje ju posledný zapojený do 
lavíny. 
 
 
 
 

poznámky: 
  

 Dôležité je, aby sa hráči počas súťaže neodpojili, teda držali sa celý 
čas za ruky. 

schéma: 

  
  

123 1 2 3

 

33

1 2 12

 
 

kľúčové body: 

  

1. ekonomika a technika behu 
2. zmena smeru 
3. zmena rýchlosti 
4. participácia hráčov 
 
 

vyskytujúce sa 
chyby: 
 
 
 

1. využívanie zmien smeru a rýchlosti v nevhodnej situácii 
2. hráči nespolupracujú ako družstvo- nedržia sa za ruky počas celého 
trvania cvičenia, neprispôsobujú intenzitu a rýchlosť behu družstvu 
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názov cvičenia: 
  

RYBÁRIK A RYBIČKY  
POĽOVNÍK A ZAJAC 

číslo cvičenia: 
  

 4 
 5 

zameranie: 
   Uvoľňovanie sa hráča bez lopty 
pomôcky: 
    
organizácia: 

  

4.Hráči sa postavia na zadnú čiaru ihriska. Jeden z nich sa postaví na 
opačnú stranu ihriska. 
5. hráči si vytvoria dvojice. Hráči 1 stoja na zadnej čiare ihriska, hráči 
2 stoja na honci stredovej čiary. 

 
  

popis cvičenia: 

  

 4. Hráči stojaci na zadnej čiare sú rybičky, ktoré naháňa hráč stojaci 
na opačnej strane ihriska, teda rybárik. Na znamenie sa snažia pre-
behnúť rybičky na opačnú stranu ihriska, tak aby ich rybárik nechytil. 
Môžu bežať iba dopredu a do strán, nie dozadu. Rovnako sa môže 
pohybovať aj rybárik. Ak sa mu podarí chytiť nejakú rybičku, nasle-
dujúce kolo chytajú dvaja rybári, držia sa za ruky. 
5. Hráč 1 predstavuje zajaca, ktorého úlohou je prebehnúť na opačnú 
stranu ihriska. Hráč 2 predstavuje poľovníka, ktorého úlohou je chytiť 
zajaca. Zajac sa môže pohybovať dopredu a do strán, nie dozadu, 
poľovník sa  pohybuje vpred a vzad po čiare.  

poznámky: 
  

 Hráči si po každom kole vymenia úlohy. Ak zajac prebehne na druhú 
stranu získa bod, ak je chytený, bod má poľovník. 

schéma: 

  

  

1

1

1

2
2 2 2

1

 
                        cv.4                                               cv.5 
 

kľúčové body: 

  

1. zmeny smeru  vpravo, vľavo, krížom 
2. zmeny rýchlosti (nie zastavenie) 
3. anticipácia hráčov 
4. participácia hráčov 
5. reakčné schopnosti 
6. súťaživosť 

vyskytujúce sa 
chyby: 
 
 
 

1. zastavenie na mieste ako zmena smeru 
2. beh vzad ako zmena smeru 
3. hráči nespolupracujú ako družstvo- nedržia sa za ruky (rybári) 
4. oneskorené reakcie na znamenie 
5. predvídanie pohybu hráčov 
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názov cvičenia: 
  

  
NA BRÁNU 

číslo cvičenia: 
  

  
6 

zameranie: 
   Uvoľňovanie sa hráča s loptou, dribling 
pomôcky: 
   Lopty – každý hráč 1 lopta 
organizácia: 

  

 Hráči sa rozostavia do priestoru ihriska  a vytvoria dvojice. Každý 
hráč má loptu. 
 
 
 

 
popis cvičenia: 

  

Dvojice sa ľubovoľne pohybujú po ihrisku, pritom sa neustále držia za 
ruky a druhou rukou driblujú. Jedna z určených dvojíc vytvorí bránu, 
ich ruky sa držia vo vzpažení, medzi nimi je dostatočne veľký priestor, 
aby popod nich mohla prejsť druhá dvojica. Dvojica, ktorá prvá prejde 
bránou, získava právo urobiť bránu kdekoľvek a kedykoľvek chce na 
ihrisku. Takto by sa  postupne vystriedajú všetky dvojice.  
 
 
 

poznámky: 
   Vytvorené dvojice by mali byť výškovo rovnaké. 
schéma: 

   

1

1

2

2

3
3

4

4

5
5

6
6

  
kľúčové body: 

  

1. dribling jednou rukou 
2. dribling mozoľovitou časťou prstov (vankúšikmi)   
3. dribling po pás (nie vyššie) 
4. uvoľnená práca zápästia 
5. pokrčenie ruky v lakťovej časti 
6. práca ruky ako pumpa cez lakťovú časť, časť zápästia, až po prsty 

vyskytujúce sa 
chyby: 
 
 
 

1.dribling dvoma rukami  
2. dribling celou dlaňovou časťou, hráči „bijú“ loptu 
3. vysoký dribling,  dribling nad pás 
4. zápästie je strnulé, neohybné  
5. ruka vystretá v lakťovej časti 
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ ROZVOJA AGILITY V BASKETBALE 
 
František Padych - Peter Mačura - Ľubor Tománek 
Katedra hier, Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského 
v Bratislave, Slovenská Republika, Európska únia. 
 
 
Abstrakt 
 
Cieľom príspevku je prispieť k sprístupneniu poznatkov teórie agility v mládež-
níckom basketbale slovenským basketbalovým odborníkom. Ako základnú me-
tódu získavania informácií sme uplatnili metódu obsahovej analýzy dostupných 
dokumentov o agilite v športe a v basketbale. Ďalšou metódou získavania špe-
ciálnych poznatkov o skúmanej problematike boli rozhovory so skúsenými bas-
ketbalovými trénermi, hlavne mládeže. K výsledkom práce patria poznatky o 
tvorbe programu, o kreovaní obsahu tréningových jednotiek, poznatky o rozcvi-
čovaní pred cvičeniami na rozvoj agility a o dobe programu na rozvoj agility. 
 
Kľúčové slová: Basketbal mládeže. Rozvoj agility. Obsahová analýza doku-
mentu. 
 
 
Cieľ práce 
 

Cieľom bolo štúdiom a rozborom obsahov textov dostupných literárnych 
diel o problematike agility v športe a v basketbale prispieť k rozšíreniu poznania 
v oblasti tejto špeciálnej kombinovanej lokomócie basketbalového hráča, v ame-
rickej literatúre pomenovanej agility. Priblíženie sa k splneniu cieľa sme chceli 
dosiahnuť poukázaním na dôležité aspekty rozvoja agility hlavne vo vzťahu 
k hráčskemu výkonu, osvojením si návrhu postupu rozvoja agility a formulova-
ním vybraných zásad platných pre tréningovú jednotku a dlhodobejší program v 
basketbalovej príprave. 
 
Úlohy práce 
 
Plnenie cieľa práce vyžadovalo získať diela o agility a podrobiť ich obsahovému 
rozboru v zmysle metodiky obsahovej analýzy textových dokumentov (Skalko-
vá, 1983; Švec, 1998; Mačura, 2008). 

50



 

51

 
Metodika práce 
 
Stanovenie výskumnej situácie 
 
 Poznanie v oblasti tréningových metód basketbalu sa neustále rozširuje. 
Vznikajú nové návrhy ako trénovať, následne sa skúmajú v tréningovom proce-
se, alebo v zápasoch. Situácia je podobná aj s teóriou agility, ktorá v svojej sú-
časnej podobe vznikla relatívne nedávno. 
 V prostredí slovenského basketbalu sú poznatky o agility v slovenskom, 
resp. českom jazyku dostupné čiastkovo. Väčšina poznatkov jed dostupná v ang-
lickom jazyku, či v podobe knižných publikácií, digitálnych pohybových zá-
znamoch na CD, resp. DVD nosičoch a v prostredí internetu. 
 Uvedené je hlavným motívom, prečo sme výskumnú činnosť orientovali 
na prenos poznatkov z inojazyčnej literatúry do prostredia slovenského basket-
balu. 
 Strategickým cieľom bolo vytvorenie podmienok na skvalitnenie trénova-
nia basketbalu a spresnenie východísk tvorby budúcich výskumných projektov 
s tematikou agility v basketbale. 
 
Získavanie údajov 
 

Vyhľadali sme dostupné textové dokumenty, ktoré sa zaoberali teoretic-
kými úvahami a výskumami o agility v športe a v basketbale (pozri Literatúru na 
konci príspevku). 

V získaných dielach sme následne hľadali špecializované časti zamerané 
na tvorbu programu rozvoja agility, kreovanie obsahu tréningových jednotiek 
v tomto zameraní, poznatky o rozcvičovaní pred cvičeniami na rozvoj agility 
a dobu programu na rozvoj agility. Uvedené oblasti sme považovali za najdôle-
žitejšie z pohľadu uvedenia problematiky agility do prostredia súčasného slo-
venského basketbalu. Hľadali sem odpovede na otázky: 

1. Čo je agility ? 
2. Aké sú rozhodujúce dôvody zostavovania obsahu dlhodobejšieho progra-

mu a jednotlivých tréningových jednotiek na rozvoj agility v basketbale ? 
3. Aké sú základné pravidlá rozcvičovania sa pred uplatnením špecializova-

ných cvičení na rozvoj agility v basketbale ? 
4. Ako dlho sa má/môže program na rozvoj agility uplatňovať ? 

Informácie sme čerpali zo slovenskej, českej a hlavne americkej literatúry, 
čím sme sa snažili získať širšie spektrum pohľadov na skúmanú problematiku 
agility. 
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Okrem toho sme zbierali informácie aj z rozhovorov s viacerými basket-
balovými trénermi dorasteneckých slovenských družstiev, ktorí pomohli potvr-
diť niektoré v literatúre získané údaje a poznatky. 
 
Metódy spracovania a vyhodnotenia údajov 
 
Spracovanie a vyhodnocovanie získaných údajov sme vykonali v súlade s meto-
dikou uvedenou v Úlohách práce. 
Metódami logiky (porovnanie, analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, zovšeobec-
nenie) 
 Analýzu textových dokumentov sme chápali ako myšlienkové rozčleňo-
vanie ich častí na jednotlivé časti podľa zameranosti toho, čo sme vyhľadávali. 
Po určitom analytickom postupe sme sa snažili porovnaním vybrať najdôležitej-
šie časti viacerých diel, v ktorých sme hľadali odpovede na výskumné otázky 
uvedené v kapitole Získavanie údajov. Výber sme vykonali podľa subjektívneho 
názoru autorov tohto výskumu. 
 Výsledkom tejto činnosti bolo zovšeobecnenie poznatkov o uvedených 
problematikách agility v basketbale. 
 
 
Výsledky práce a ich interpretácia 
 
Vstup do problematiky 
 
 Štúdiom dostupných zdrojov sme zistili, že agility je kombinovaná loko-
mócia (Wilkens et al., 1997; Lee et al., 2000; Dobrý, 2003) s krátkodobým trva-
ním (8-12 sekúnd) vykonávaná s maximálnym úsilím v alaktátovom anaerób-
nom (neoxidatívnom) režime svalovej práce využívajúcom zásoby ATP a CP v 
zapojených svaloch. To isté platí aj v basketbale (Hůlka et al., 2003). 

Tréning agility je neoddeliteľnou súčasťou basketbalu, ktorého obsahom 
je dôležitý jej včasný a cieľavedomý rozvoj. Znamená aj to, že je potrebné začať 
čo najskôr s orientáciou na technickú stránka činnosti a postupe prejsť viac na 
kondičnú stránku vykonávanej činnosti. 
 Sústavným opakovaním požiadavky na relatívne súčasný rozvoj kondič-
nej, koordinačnej, psychickej a biomechanickej stránky každého hráča sa preja-
via síce rozdielne, ale výsledný efekt uplatňovania cvičení na rozvoj agility je 
rozpoznateľný. Poukazujeme tiež na to, že somatické, funkčné a psychologické 
požiadavky (rýchle svalové vlákna, schopnosť reakcie a iné) musia byť určova-
né individuálne podľa predpokladov jedinca, aby následne mohlo dôjsť k maxi-
málnemu rozvoju a využitiu osvojenej úrovne agility aj v hernom výko-
ne priebehu zápasu. 
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 Pri tvorbe programu agility netreba zabúdať aj na iné činnosti, ktoré sú  jej 
súčasťou. Bez nich by rozvoj agility mal nižší efekt a tréningu by chýbala sys-
tematickosť. Trénovanie agility vyžaduje súčasné uplatňovanie cvičení nielen na 
rozvoj rýchlosti, ale špecificky aj na výbušnú rýchlosť. Znamená to, že je po-
trebné používať rôzne didaktické a tréningové metódy s uplatnením rôznych po-
stupov, podmienok a spôsobov zakomponujúc zameranosť na rozvoj agility do 
tréningového procesu. 
 
 
Tvorba programu 
 

Keďže sa v práci venujeme hlavne problematike agility a potom akcele-
račnej a hráčskej rýchlosti nebudeme vytvárať program celej tréningovej jednot-
ky, ale len jej časti zameranej práve na tieto tri činnosti. Rozhodli sme sa využiť 
úvodnú časť tréningovej jednotky, ktorá slúži na rozcvičenie, rozohriatie a prí-
pravu organizmu na záťaž a do tejto časti vložiť vybrané cvičenia, ktoré sa budú 
vykonávať pred každým tréningom každý deň od pondelka do piatku. Cvičenia 
sú zaraďované postupne vzhľadom na ich komplexnosť (prechádzame od cviče-
ní jednoduchších k zložitejším) tak aby bol dodržaný didaktický postup. Cviče-
nia, sú tiež zaraďované s ohľadom na ich intenzitu s akou sa vykonávajú (najprv 
ľahšie, pomalšie cvičenia, slúžiace na zahriatie, rozcvičenie a potom cvičenia s 
plnou intenzitou vykonávania). Tréningový program je zostavený tak, aby sa dal 
využiť v práci so žiakmi, ktorí sa ešte nestretli s tréningom agility. 

Dĺžka trvania programu je 12 týždňov rozdelených na tri fázy (Clark, 
2006): 
 

1. stabilizačný tréning – stability training (4 týždne), 
2. rýchlostno-silový tréning – strength training (4 týždne), 
3. maximálno-silový tréning – power training (4 týždne). 

 
Tréningový program, ako sme v predošlých častiach spomenuli sa od 

mnohých odlišuje, hlavne svojou štruktúrou. Názov programu v origináli znie 
„optimum performance training“ (OPT), čo znamená tréning optimálneho výko-
nu. Tento OPT sa skladá z troch častí, ktoré sú súčasťou každej fázy, iba s urči-
tou obmenou. Uskutočňuje sa v nasledovných dňoch týždenného mikrocyklu: 
 

1. Príprava na tréning: uskutočňuje sa pred každým tréningom, každý deň od 
pondelka do piatka, 

2. Silový tréning: pondelok, streda a piatok, 
3. Tréning agility: utorok a štvrtok. 
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Príprava na tréning upravuje nerovnováhu vo svaloch. Preto sa tieto cvi-
čenia vykonávajú pred každým tréningom. Táto časť tréningu sa skladá zo šies-
tich druhov cvičení: 
 

1. cvičenia s pomocou penových kužeľov, 
2. statický strečing, 
3. dynamické rozcvičenie, 
4. cvičenia na posilnenie trupu, 
5. cvičenia na rovnováhu, 
6. plyometrické cvičenia. 

 
Treba mať na pamäti, že cvičenia nadväzujú jedno na druhé, takže sa mu-

sia vykonávať v poradí akom je určené. 
Silový tréning je dôležitý na to, aby sa postupne spevnili najprv stabili-

začné svaly, neskôr svaly používané pri rýchlej sile a nakoniec svaly používané 
pri maximálnej sile. To je cieľom plánu v silovej časti tréningu. 

Teraz prejdime ku hlavnej časti, ktorá je cieľom našej práce, a tou je tré-
ning agility. Ako sme už spomenuli, agilita je súčasťou troch schopností rozví-
janých v tomto pláne. Nedá sa jednoducho od nich odtrhnúť, ale program má 
slúžiť na rozvoj agility a tak ďalej budeme opisovať iba túto tretiu časť OPT 
plánu. 

Program agility sa vykonáva vždy v utorok a vo štvrtok po vykonanej prí-
prave na tréning. Cvičenia na agilitu sú počas jednej fázy tréningového plánu 
rovnaké, iba pri zmene fázy sa trochu zmenia. Avšak záleží iba na trénerovi ako 
využije svoju predstavivosť a zakomponuje cvičenia podľa predošlých odporú-
čaní. 
 
Tabuľka 1: Agility program vykonávaný v utorok a štvrtok 
 

Číslo fázy 
–––––––––––––––– 

Tréningový deň 

1. fáza 
Stabilizačný tréning

2. fáza 
Rýchlostno-silový  

3. fáza 
Maximálno-silový 

Utorok 
1. Príprava na tré-

ning 
2. Tréning agility 

1. Príprava na tré-
ning 

2. Tréning agility 

1. Príprava na tré-
ning 

2. Tréning agility 

Štvrtok 
1. Príprava na tré-

ning 
2. Tréning agility 

1. Príprava na tré-
ning 

2. Tréning agility 

1. Príprava na tré-
ning 

2. Tréning agility 
 

Basketbalistov zmysel pre rovnováhu dokáže predpovedať jeho schopnosť 
vykonávať agilné pohyby. Z tohto dôvodu je rozhodujúce začať tréning agility 
už v žiackom veku. Športový vedci dokázali, že deti, ktoré vykonávali cvičenia 
zamerané na agilitu v predpubertálnom veku mali kontrolu motoriky na vyššej 

54



 

55

úrovni neskôr v dospelosti ako tí čo ju netrénovali. Toto zistenie neznamená ne-
vyhnutne, že starší hráči, ktorí predtým netrénovali túto schopnosť, nemohli 
z nej ťažiť. Znamená to, že čím viac základných motorických zručností sa hráč 
dokáže naučiť v mladom veku, tým má väčšie predpoklady profitovať z nich 
neskôr. Hoci tento typ tréningu existuje už veľa rokov, mnoho hráčov ho nikdy 
netrénovalo. To je daň predovšetkým za nedostatok vzdelania v špecifických 
výhod a toho, ako ich integrovať do celkovej prípravy. 
 Basketbaloví tréneri si musia zapamätať že tréning agility nie je čisto 
kondičný a nezáleží iba od veku hráčov. Niekedy hráč, ktorý má 12 rokov môže 
byť oveľa zručnejší ako hráč 14 ročný. Záleží iba na tom aký základ majú hráči 
a do akej skupiny patria. Preto treba hráčov zaraďovať do skupín nie podľa veku 
ale podľa miery zručnosti a docility. Ak sa čisto sústredíme na hráčov progres 
v oblasti agility, potom musíme zabudovať aj čas odpočinku do tréningu špe-
ciálne pre agilitu. Taktiež treba meniť intenzitu zaťaženia v agilite vytvorením 
ťažkých, stredne ťažkých a ľahkých tréningových dní. 

Ak sa začne ukazovať progres u hráča tréningom drilov, je nutné pokra-
čovať v nich so zameraním na basketbal. Napríklad v letnej príprave nie je až 
tak dôležité vykonávať veľmi špecifické cvičenia. Hlavne aj kvôli tomu aby na-
stala aj určitá kompenzácia a obmena v cvičeniach. Ale ako tréning pokračuje 
od letnej prípravy k začiatku sezóny, drily by sa mali zmeniť už k tým špecific-
kým pre basketbal. Čím špeciálnejšie budú cvičenia v tréningu, tým efektívnejší 
môže byť výkon v zápase. 
 
Tvorba programu 
 

Keď začíname vytvárať program pre akéhokoľvek basketbalistu, musíme 
brať do úvahy nasledovné skutočnosti. Najprv aká dlhá je jeho hráčska kariéra, 
aká je úroveň trénovanosti a ako často bude hráč vykonávať program. Navyše 
pri určovaní zaťaženia hráča je potrebné určiť frekvenciu, intenzitu a objem. 
 Tréningová frekvencia hovorí o tom koľko tréningových jednotiek bude 
vykonaných v danom čase, zvyčajne za týždeň. Intenzita opisuje kvalitu vyko-
nania pohybu počas svalovej aktivity a je meraná v hodnotách určujúcich výkon. 
Tréningová intenzita môže byť definovaná aj tým ako ľahko alebo ťažko je 
možné vykonať určitú činnosť. Objemom definujeme aké bude množstvo vyko-
naných sérií a opakovaní počas tréningovej jednotky (Brown-Ferrigno, 2005). 
 Hneď ako sme si určili svoje ciele pre nasledujúci rok, niekoľko mezo-
cyklov môže byť vytvorených na to aby ich splnili. Každý z mezocyklov obsa-
huje niekoľko mikrocyklov, väčšinou s týždenným trvaním. Pripomienky môžu 
a mali by byť súčasťou začiatku každého mikrocyklu na to, aby sme zistili či 
spĺňame určené ciele a či je postupne a bezpečne vykonávaný progres. 
 Pre začiatočníkov basketbalistov, ktorí sa stretávajú s podobným typom 
programu prvý krát, sa začína program tým, že sa iba vyberú jedno alebo dve 
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cvičenia s každej z našich troch schopností (agility, speed, quickness) do kon-
krétneho plánu. Predovšetkým je dôležité aby hráč začal so základnými pohyb-
mi cvičení pomaly, pred tým ako prejde k zdokonaľovaniu týchto cvičení 
v technickejšom prevedení. Okrem toho, naučenie sa konkrétnej mechaniky zá-
kladného pohybu najprv pomaly, spôsobí to, že hráč prejde k pokročilejšiemu 
vykonávaniu cvičenia oveľa rýchlejšie. Keď začiatočník prejde k pokročilejšie-
mu vykonávaniu pohybov aj frekvencia tréningov sa automaticky zvýši z dvoch 
na tri tréningy za týždeň. Zapamätajte si, že so zvyšovaním výkonu treba nechať 
aj čas na to aby sa telo mohlo zregenerovať. Tréneri môžu zaradiť rôzne druhy 
programov, ktoré budú obsahovať dva alebo tri dni voľna za týždeň. Ako náhle 
sa hráči približujú bližšie k sezóne toto číslo sa zmenšuje (Brown, 2005). 
 Hráč by mal vždy začať každé cvičenie pri nízkej intenzite a pomaly ju 
zvyšovať počas učenia sa nových pohybov, a zároveň by mal znižovať celkový 
počet opakovaní s narastajúcou intenzitou. Stupňovanie z nízkej až po super vy-
sokú intenzitu môže závisieť aj od toho v akej časti sezóny sa hráč nachádza. 
Stupeň intenzity je obyčajne nízky počas určitého obdobia roka preto, aby hráč 
bol schopný vykonať prikázané cvičenie správne a bez zranenia. Nízka intenzita 
znamená vykonať cvičenie pri 40% až 50% maximálneho možného úsilia. 
Stredná intenzita by mala predstavovať úsilie na 50% až 80% z maxima a vyso-
ká intenzita by sa mala pohybovať okolo 80% až 100% z maximálneho možné-
ho úsilia (Miller, 2005). 
 Intenzita a objem sa ovplyvňujú navzájom tak, že keď narastá intenzita, 
tak objem musí klesať. Na začiatku programov je objem vždy vysoký, zatiaľ čo 
intenzita je nízka. Čím sa však viac približujeme ku sezóne objem sa znižuje 
a intenzita sa zvyšuje. Meranie tréningového objemu (počet opakovaní x počet 
sérií) je vítané pri vyhodnocovaní tréningového progresu. Aký vysoký je objem 
tréningu vykonaný počas tréningovej jednotky, taký je aj výkonnostný stupeň 
hráča. Správne skĺbenie počtu sérií a opakovaní s manipulovaním intenzity cvi-
čenia môže taktiež pomôcť pri rozširovaní tréningových a nervovo-svalových 
adaptáciách. Tieto adaptácie sa stanú evidentnými po mnohých opakovaniach 
počas tréningov. Aj po dosiahnutí vyššej úrovne trénovanosti, treba vždy pone-
chať hráčom adekvátne zotavenie (Brown, 2005). 
 Jednou z možných ciest ako najlepšie využiť frekvenciu, intenzitu a ob-
jem je pomocou periodizácie. Čo to znamená? Periodizácia zahrňuje postupne 
pravidelné striedanie frekvencie, intenzity a objemu počas celého roka, aby sa 
dosiahol vrcholný výkon počas najdôležitejších častí sezóny, ako play off alebo 
final four. Toto obmieňanie zabezpečujeme zaradením programu do mezocyklov 
(Brown, 2005). 
 Pri vytváraní programov existuje množstvo spôsobov v ňom ako zakom-
ponovať množstvo cvičení. Tým pádom môžeme odporúčať to, aby sa jedno 
cvičenie robilo dva krát do týždňa, ak chceme dokonale ovládať danú zručnosť 
ľahšie, čo nám pomôže pri komplexnejších cvičeniach pri zvyšovaní progresu. 
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Vo väčšine programov prvé tri až štyri týždne mezocyklu slúžia na naučenie 
a ovládanie cvičení, a zároveň adaptáciu na konkrétne zručnosti. V druhej časti 
mezocyklu sa cvičenia viac spájajú aby sa docielila ich komplexnosť pri ich vy-
konávaní. Tu nastáva čas byť kreatívny pri vytváraní svojho vlastného progra-
mu. Môžeme sa cítiť neviazaný pri výbere cvičení, ktoré nám práve vyhovujú 
alebo sa približujú k pohybom podobným pri basketbale. Je však veľmi dôležité 
aby hráč ovládal základné pohyby pred tým ako prejde na komplexnejšie cviče-
nia alebo ich skombinuje s inou zručnosťou (napr. dribling). Pokiaľ je komplex-
nejšie cvičenie vykonávané nedbalo, viac to ublíži ako pomôže spevniť už tak 
slabý pohybový prejav (Training for Speed, Agility, and Quickness, 2005). 
 
 
Tvorba tréningovej jednotky 
 

Tvorba tréningovej jednotky by mala byť prispôsobená konkrétnym po-
žiadavkám a cieľom hráča alebo družstva ako celku. Popisujú ako by mala vyze-
rať tréningová jednotka, hlavne so zameraním na agilitu (Training for Speed, 
Agility, and Quickness, 2005). 
 
Tréningová jednotka by sa mala skladať s týchto častí: 
 

1. 3 až 5 minútové uvedenie do plánov a cieľov jednotky, 
2. 15 až 20 minútové rozcvičenie, 
3. hlavná časť tréningu, séria 20 až 25 sérií cvičení na rozvoj agility, 

rýchlosti a výbušnosti s trojnásobným až  štvornásobným interva-
lom odpočinku medzi sériami, 

4. tri alebo štyri 3 minútové prestávky na vodu, špeciálne v horúcich 
dňoch, 

5. záverečný strečing zameraný na rozvoj flexibility, 
6. pozitívne ukončenie tréningu.  

 
Rozcvičenie 
 
 Po uvedení do tréningu sa hráči pripravia na dynamické rozcvičenie. Po-
kiaľ sú cvičenia už hráčom zaužívané a dokonale ich ovláda, môže ich použiť 
ako formu rozcvičenia. Používanie agility, rýchlosti a výbušnosti v rozcvičení 
slúži k dvom hlavným účelom. Prvým je pripravenie tela a centrálnej nervovej 
sústavy na neskorší tréning. Druhým účelom je naučiť sa a upevniť si správne 
používanie biomechaniky pohybu bez toho, aby sme strácali čas odkláňaním sa 
od cieľa tréningovej jednotky. Počas priebehu mezocyklu, tieto 15 až 20 minú-
tové rozcvičenia môžu mať hlboký efekt pri nadobúdaní biomotorických zruč-
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ností a kondície, pričom napokon pridajú niekoľko hodín pracovného času kaž-
dému mezocyklu. 
 Využitie nasledujúcich pokynov zabezpečí bezpečné a efektívne rozcvi-
čenie, kde treba postupovať: 
 

1. od jednoduchých cvičení ku komplexnejším, 
2. od pomalých pohybov k rýchlym, 
3. od cvičení s nízkou intenzitou po cvičenia s vysokou intenzitou, 
4. od malého objemu k vyššiemu. 

 
Hlavná časť tréningovej jednotky 
 
 Hlavná časť tréningu by mala byť zameraná na skupinu najväčších nedos-
tatkov a slabých stránok hráča. Nemajte pocit, že musíte vykonávať cvičenia 
vždy v rovnakom množstve. Ak niektoré cvičenie znamená pre vás výzvu, sús-
treďte sa naň namiesto iného, ktoré už dokonale ovládate. Poskytnite si adekvát-
ny oddych medzi každým cvičením. Zapamätajte si, že hlavným cieľom je roz-
víjať agilitu. V programe nie je miesto pre svalovú horúčku. Trojnásobný až 
štvornásobný interval odpočinku postačuje na zotavenie. Ibaže, ak hráč nie je 
dosť fyzicky zdatný potrebuje dlhší čas na zotavenie ako štvornásobok práce. 
V tomto prípade treba znížiť počet cvičení v tréningovej jednotke. Toto tvrdenie 
hovorí, že tréning má lepší efekt aj keď je objem menší. „Menej je niekedy 
viac“. 

Pokiaľ chceme použiť tréning agility na zlepšenie kondície, mali by sme 
zamerať interval odpočinku, ktorý sa najviac hodí pre basketbal. V prípade celé-
ho družstva je skoro nemožné vytvoriť optimálne podmienky pre každého hráča 
v objeme a intenzite. Avšak, pri zaradení agility do tréningu sa treba držať zá-
kladných princípov, ktoré platia jednotne pre všetkých, ale zároveň sa snažiť 
priblížiť ich na úroveň konkrétneho družstva. Všetky cvičenia by mali byť vy-
konávané tak, aby za určený čas hráč urobil maximálny počet opakovaní alebo 
naopak aby vykonal určený počet opakovaní za čo najkratší možný čas. Tento 
čas je obvykle 5 až 10 sekúnd. 
 
Prestávky a záverečný strečing 
 
 Prestávky na vodu sú dobrou cestou ako zabezpečiť oddych a zároveň 
veľmi dôležité doplnenie tekutín, zvlášť v horúcich dňoch. Vodu treba nechať 
poruke aby bolo možné rýchle zavodnenie. Prestávky na vodu by mali byť 
ihneď po rozcvičení, v strede hlavnej časti a tesne pred záverečným strečingom, 
ale to je hlavne na rozhodnutí trénera, ktorý dohliada na to aby hráči boli pravi-
delne zavodňovaný.  
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 Záverečný strečing alebo časť tréningu, pri ktorej rozvíjame flexibilitu 
zabezpečuje čas na vychladnutie a zvýšenie rozsahu pohybu pomocou statického 
strečingu alebo metódy postupného naťahovania. Táto časť tréningu by sa nema-
la stať súťažou o to, ktorý z hráčov sa dokáže viac natiahnuť. Radšej by sa mala 
zamerať na individuálne nedostatky v ohybnosti a slúžiť na zvýšenie rozsahu 
pohybu konkrétneho jedinca. Strečing by sa mal začať zo státia, aby gravitácia 
a jej spätný účinok mohli zaťažiť svaly, kĺby a väzivá v trojplošnom prostredí 
zhodnom s tým, ktoré pôsobilo na organizmus počas zápasu alebo tréningu. 
 
Pozitívne ukončenie tréningu 
 
 Zakončite každú tréningovú jednotku pozitívnymi prehláseniami. Sús-
treďte sa na úspech dosiahnutý v tréningovej jednotke, a nie na nedostatky. Ho-
vorte o potrebných zlepšeniach do budúcnosti v pozitívnom slova zmysle 
a nadšene o tom ako dosiahnuť cieľ. Žiaden hráč nemá rád aby sa hovorilo 
o jeho slabých miestach počas tréningu. Hráči lepšie reagujú na pozitívny 
a rešpektujúci štýl trénera, ako na ten hanlivý. Ale samozrejme každý hráč je iný 
a inak reaguje na rôzne formy pochvaly alebo trestu. S tým súvisí aj motivácia. 
Dobrý tréner vie akú formu motivácie má použiť na každého hráča. Vytvorenie 
dobrej pracovnej etiky a túžbe hrať na najvyššej možnej úrovni začína vzájom-
ným rešpektom a obdivom medzi trénerom a hráčom. 
 
Delenie cvičení 
 

McHenry a Raether (2004) delia cvičenia podľa, toho aké pomôcky sa pri 
nich využívajú alebo nevyužívajú na: 
 

1. cvičenia s pomocou debien,  
2. cvičenia s pomocou kužeľov, 
3. cvičenia s pomocou bodov, 
4. cvičenia s pomocou prekážok,  
5. cvičenia s pomocou agility rebríka, 
6. voľné cvičenia. 

 
Tieto cvičenia sa však nedajú vykonávať bez určitých pomôcok, ktoré sú 

veľmi potrebné. Pomôcky potrebné na vykonanie týchto cvičení zahŕňajú kuže-
le, 30 cm vysoké prekážky, 10 až 15 cm vysoké debny, agility rebríky. Tieto 
základné pomôcky môžu byť nahradené aj bežnými vecami ako tričká, topánky, 
čiapky namiesto kužeľov, aerobikové stupienky namiesto debien a farebná le-
piaca páska namiesto rebríka. 

Foran a Pound (2007) ich však delia iným spôsobom na sedem kategórií: 
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1. cvičenia s pomocou šesťuholníka,  
2. cvičenia s pomocou agility rebríka,  
3. cvičenia s pomocou prekážok,  
4. hadie cvičenia,  
5. čiarové cvičenia,  
6. rozšírené čiarové cvičenia,  
7. cvičenia na celom ihrisku.  

 
Tvrdia však, že cvičenia s pomocou šesťuholníka a agility rebríka nie sú 

pravé cvičenia iba na agilitu, ale skôr sú zameraná na rozvoj práce nôh. 
 
 
Záver 
 

Teória agility je pomerne nová, v aktuálnom období rozpracovaná v do-
stupnej literatúre po istý stupeň. Jej spresnenie vyžaduje ďalšie obdobie skúma-
nia, získavania vedeckých a empirických skúseností s uplatňovaním programov, 
cvičení a zásad v basketbale zacielených na rozvoj agility. Prácou sme sa chceli 
spolupodieľať na týchto procesoch. 

Odporučili sme optimálnu dĺžku programu na rozvoj agility mládeže, ob-
sah tréningovej jednotky, zaradenie tréningových jednotiek na rozvoj agility do 
týždenného mikrocyklu, typológiu cvičení aj s pomocou pomôcok a priestorov, 
v ktorých sa majú uskutočňovať, ako náčrt zásad rozcvičovania pred tréningom. 
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DEVELOPMENT OF AGILITY IN YOUTH BASKETBALL 

 
Peter Mačura, František Padych, Ľubor Tománek 
Department of Games, Faculty of Physical Education and Sport, Comenius Uni-
versity in Bratislava, Slovak Republic, European Union. 
 
 
Abstract 
 
 The purpose of the paper was to enrich the knowledge about the way how 
to develop agility in youth basketball. We used the method of content analysis of 
documents oriented on agility in sport and in basketball, too, as base method. It 
helped us to find information about body functions and abilities, their physio-
logical bases demanded during agility exercises and methods of its development. 
Interviews with coaches, who work with youth in basketball for a long time pe-
riod was the second important source of special information about the theme. 
Criteria of creation of the agility programme, the content of the special agility 
training, the knowledge about the warm-up before agility exercises and recom-
mended duration of the programme belong to results of the research. 
 
Key words: Youth basketball. Agility development. Content analysis of text. 
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ABSTRAKT 
 
Vo výskumnej práci sme si postavili za cieľ zistiť, ako vplýva prostredie športo-
vej triedy počas štyroch rokov gymnaziálneho štúdia na rozvoj osobnosti, for-
movanie sebaobrazu  študenta, na vytváranie sociálnych medziosobných vzťa-
hov a porovnať výsledky s ich rovesníkmi v triede s akademickým zameraním. 
Taktiež chceme preskúmať dynamiku skupinových dejov v športových triedach, 
zmeny skupinovej klímy a atmosféry a zmeny sociometrických volieb v nadväz-
nosti na dynamiku športovej a akademickej výkonnosti. 
 
Kľúčové slová: športová trieda, adolescencia, osobnosť, sociálne vzťahy, seba-
obraz 
 
 
 
 
PREDHOVOR 
 
Športové triedy napomáhajú pri príprave na vrcholový šport. Väčšina odbornej 
literatúry dotýkajúcej sa športovej prípravy predpokladá, že miestom kde  špor-
tová príprava prebieha sú športové kluby. Pomerne málo pozornosti sa venuje 
faktu, že istá časť športovcov sa pripravuje aj v športových školách alebo v špor-
tových triedach. Tieto predstavujú špecifickú sociálnu situáciu, ktorej poznanie 
absentuje. Pomerne málo poznatkov je aj o tom, ako prebieha osobnostný vývin 
mladého človeka- športovca v priebehu adolescencie. Predkladaná práca sa po-
kúša pozrieť na tento aspekt ako na proces. 
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Úvod 
 
Šport chápeme ako zložitý jav, špeciálny proces a osobitné spoločenské hnutie, 
jeho súvislosti spoločenského vývinu a vo vzťahoch k jednotlivým oblastiam 
spoločenského života. Šport je od svojho vzniku sociálny jav, jeho podstata 
a prejavy sú determinované socio-kultúrnou úrovňou spoločnosti, hodnotami, 
ktoré vyznáva a súčasne s tým šport spätne vplýva na jednotlivé sféry spoločen-
ského života a plní dôležité spoločenské funkcie. Šport pri správnom ponímaní 
humanizuje jednotlivca, pretože mu upevňuje zdravie, poskytuje napätie, radosť, 
relaxáciu, uspokojenie i družnosť, zároveň mu pomáha predlžovať aktívny život, 
stavať si normy, úlohy a ciele. Stal sa súčasťou individuálneho životného štýlu. 
Šport sa formuje ako inštrument upevňovania identity jednotlivca, ako spôsob 
sebarealizácie a radostného prežívania fyzickej aktivity, ako plnohodnotná alter-
natíva k pasívnemu a nezdravému či asociálnemu spôsobu života  
Dôležitou súčasťou životného štýlu v dnešnej spoločnosti je aj športové súťaže-
nie. Ako každá oblasť ľudskej činnosti nesie so sebou i športové súťaženie pro-
sociálne i antisociálne dôsledky. Športové súťaženie by sa malo zameriavať na 
utváranie a kultiváciu spoločenských činností, kam patrí napr. rozvíjanie klad-
ných spoločenských vzťahov medzi skupinami a jednotlivcami. Nemenej pod-
statné je ovplyvňovanie sociálneho správania jednotlivcov, pôsobenie na ich ve-
domie cestou vzoru čestnosti, usilovnosti, vôle a schopnosti vyrovnávať  sa 
s prekážkami. Šport však umožňuje aj prejavovanie agresivity vandalizmu 
a rôzne formy podvodov a inej trestnej činnosti. Šport v pozitívnej i negatívnej 
podobe môžeme považovať za faktor socializácie osobnosti. Konečný efekt, kto-
rý môže socializáciu urýchliť, posilniť vzniká prostredníctvom konania účastní-
kov športového procesu vrátane športovcov. 
Aby sa človek stal osobnosťou musí dosiahnuť určitú úroveň duševného vývoja 
a byť schopný vnímať seba ako jeden celok, odlišný od druhých ľudí. Osobnosť 
je charakterizovaná určitými názormi a vzťahmi, vlastnými morálnymi potreba-
mi, úrovňou aktivity a radom iných dôležitých vlastností a schopností, ktoré sa 
neutvárajú naraz, ale postupne. Tento proces začína v detstve, zvlášť intenzívne 
prebieha v období dospievania a relatívne je ukončený v dospelom veku. Ďalšie  
zdokonaľovanie osobnosti, jej vlastností pokračuje počas celého života. 
Súčasťou formovania osobnosti je tiež proces socializácie, ktorý chápeme ako 
včleňovanie sa a zvládanie sebariadenia v sústave rodiny a malých skupín vo 
všeobecnosti. Inými slovami socializáciou rozumieme proces učenia sa správa-
niu v skupinách, kde partnermi sú konkrétne osoby. Socializácia prebieha pria-
mym sociálnym učením, napodobňovaním, stotožnením, identifikáciou, poúča-
ním, a procesom individualizácie (vytváranie individuálnych vlastností, schop-
ností človeka). V procese športovej prípravy sa socializuje na základe tímového 
úsilia, súťaženia a súperenia priateľstva a vzájomnej opory. Druhým procesom 
dotvárania osobnosti je akulturácia učenie sa správaniu, ktorého výsledkom je 
činnosť skupiny a partnerom neosobný faktor inej sociálnej entity. Súperi, maji-
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telia klubu, štátne inštitúcie a pod.  Šport  je jedným z odvetví kultúry spoloč-
nosti. Učí účastníkov všeobecným pravidlám správania sa v spoločenskom kon-
texte, významu sociálnych rolí a sociálnych statusov. 
 
1 Rozbor výskumného problému 
Výskumný problém, ktorý sme sa podujali riešiť v dizertačnej práci sú vývinové 
zmeny v osobnosti a v sociálnych vzťahoch žiakov v období adolescencie. Roz-
hodli sme sa skúmať tieto činitele prostredníctvom zisťovania zmien v sebaob-
raze žiakov, v zmenách vzájomných sociálnych vzťahov zisťovaných sociomet-
riou a vo vývine sebaobrazu triedy prostredníctvom skúmania sociálnej klímy. 
Objektom skúmania sú dve triedy gymnázia jedna so športovým a druhá 
s akademickým vzdelávacím programom. 
 
1.1 Adolescencia 
Na základe dostupných literárnych prameňov (Žilinek 1977, Vágnerová 2000, 
Hort et al. 2000, Končeková, 2007, Mesárošová a ďalší) sme sa pokúsili zhrnúť 
poznatky o adolescencii do jedného celku. Podľa týchto autorov je 
adolescencia  vývinové  obdobie ktorým sa končí detstvo a začína dospelosť. 
Prebieha zhruba medzi pätnástym až devätnástym rokom. Charakterizuje ho po-
stupné konsolidovanie osobnosti po pubertálnej rozkolísanosti. Rozvíja sa seba-
vedomie, sebaistota, samostatnosť, dotvárajú sa zložky ega a osobnosť sa integ-
ruje. Mladý človek dosahuje už takmer vrchol rozumových schopností, kryštali-
zujú sa postoje a na konci obdobia by mali byť jednotlivci rozumovo a mentálne 
zrelí. Adolescencia sa dá charakterizovať pomocou štyroch aspektov vývinu: 
telesného, psychického, sociálneho a morálneho. 
 
Telesný vývin 
V telesnom vývoji nastáva akési vyrovnávanie, upevňovanie a harmonizácia to-
ho, čo bolo získané skôr. Dievčatá dosiahnu asi 93 % svojej dospelej výšky a  u  
väčšiny z nich sa telesný rast ukončí. U chlapcov rast  pokračuje niekedy aj po 
dvadsiatom roku života. Na začiatku tohto obdobia majú chlapci 170 cm a 60 
kg, dievčatá približne 162 cm a 55 kg. Na konci obdobia majú chlapci v prieme-
re 177 cm a 70 kg, dievčatá 164 cm a 60 kg. Do puberty telesnú výška určuje 
prevažne rast dolných končatín, v adolescencii rastie hlavne trup a to nielen do 
dĺžky ale zväčšuje aj svoj objem. Telesné proporcie sú už harmonické a končí sa 
osifikácia kostry. Po 17. roku rastú tzv. zuby múdrosti a taktiež rastie podiel 
svalstva na celkovej hmotnosti. Ďalej rastie srdce a zväčšuje sa kapacita pľúc na 
dospelú úroveň. Mladistvý je prakticky schopný znášať plné pracovné zaťaže-
nie. Nemá síce ešte vytrvalosť a vyrovnanosť dospelého pracovníka, dokáže sa 
však svojou výkonnosťou dospelým vyrovnať. 
Pretože zároveň jeho vôľa a schopnosť sústredenia dosiahli taký stupeň, že je 
schopný dodržiavať sústavný tréning, stáva sa šport pre mnohých ľudí v tomto 
období prevládajúcou oblasťou záujmu. Mnohí športovci dosahujú vrcholovú 
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úroveň výkonnosti a v niektorých športových disciplínach mladiství medzi špič-
kami pretekárov absolútne prevládajú. 
Telesná zdatnosť a výkonnosť má v tomto období veľkú spoločenskú hodnotu. 
Je totiž prostriedkom spoločenského uplatnenia, prostriedkom, ako získať úctu 
druhých, ako im imponovať, či už ide o šport, o prácu, či o čokoľvek iné. Vý-
konnosť v športe rovnako ako pracovný výkon sa stupňuje prostredníctvom vy-
niknutia medzi rovesníkmi.  Asi v žiadnom inom životnom období nehrá telesný 
zjav takú dôležitú úlohu v sebahodnotení človeka ako práve teraz. 
Na druhej strane vedomie vlastnej telesnej zdatnosti vedie k zvýšenému sebave-
domiu, niekedy až prehnanému. Platí to hlavne o chlapcoch, ak sú v spoločnosti 
dievčat. Táto tendencia môže viesť k zvýšenej pracovnej angažovanosti, obeta-
vosti, ideálu niekomu pomôcť a pod. Môžu sa však stáť aj zdrojom nebezpečen-
stva, ak sa zamerajú nevhodným spôsobom – na súťaženie, koľko flámov kto 
absolvuje, koľko vypije alkoholu, koľko vystrieda sexuálnych partnerov. 
 
Psychický vývin 
Vývoj mentálnych schopností pokračuje o niečo pomalším tempom ako v puber-
te ale smeruje k vrcholu. Vnímanie je na úrovni dospelého človeka vnemy sú 
presné a úplné, zlepšuje sa stálosť a trvanie pozornosti, úmyselná pozornosť 
prevažuje nad mimovoľnou,  logické zapamätávanie prevažuje nad mechanic-
kým, tvorivá fantázia sa uplatňuje v prvých literárnych, hudobných a výtvarných 
dielach, ale aj v rôznych vedeckých, či technických objavoch. Príznačné pre a-
dolescenciu je tzv. denné snenie ktoré  sa týka ďalšieho života, pracovných 
vzťahov alebo problémov, techniky v budúcnosti, spoločenských vzťahov v bu-
dúcnosti atď. 
Inteligencia, schopnosť učiť sa a účelne zamerať duševné schopnosti na riešenie 
úloh, je práve na vrchole. Úplne nové a neznáme úlohy, s ktorými nemá v ich 
okolí nikto žiadne skúsenosti, zvládnu adolescenti spravidla lepšie než ich rodi-
čia, či iní vychovávatelia, ktorí sú o generáciu starší. O vysokom stupni vývoja 
myslenia svedčí snaha viesť časté rozumové spory a uvádzať dôvody, ktorými 
adolescent obhajuje svoje názory. Používa pritom zovšeobecnenia a logické ar-
gumentácie. V podstate správne definuje abstraktné pojmy, niektoré mu však 
ešte robia ťažkosti (hlavne morálne). V adolescentnom období sa prejavuje sna-
ha filozofovať, hľadať príčiny a vzťah vecí. Adolescent však ešte nemá toľko 
skúseností, aby mohol všetky problémy riešiť. Má sklony k absolutistickému 
riešeniu otázok- tvorí extrémistické úsudky (volí krajnosti) a odmieta kompro-
misy. 
Aj v oblasti citovej dochádza po rozkolísanej puberte k postupnému upokojova-
niu a vyrovnávaniu. Hoci zvýšená citlivosť a citovosť bude ešte dlho pretrvávať, 
už nedochádza k plačlivým až hysterickým prejavom. Takisto sa redukuje aj 
množstvo afektových výbuchov a výkyvov nálady. 
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Sociálny vývin 
V období adolescencie človek začína preberať zodpovednosť za vlastný život, 
odchádza z domova do internátu, nadväzuje silné citové a sexuálne vzťahy začí-
na byť ekonomicky aktívny. 
Život mladého človeka mimo domova dáva príležitosť osvedčiť v spoločenskej 
praxi všetko to, čo získal predchádzajúcou výchovou v rodine. Ak bola táto vý-
chova založená na zdravých citových vzťahoch a na vzájomnej dôvere, pretrvá-
vajú rodinné putá veľmi dobre i toto odlúčenie. Vzťahy detí k rodičom dostávajú 
postupne novú formu – narastajú prvky priateľstva, rešpektu i hrdosti jedného na 
druhého. 
Ak však predchádzajúca výchova bola v niektorom smere nedostatočná a vzťahy 
dôvery sa nevytvorili, vzniká riziko, že mladí ľudia nedokážu získanú slobodu 
spracovať a zaobchádzať s ňou účelne. Pri nedostatku vnútornej kontroly a pri 
svojom charakteristickom sklone k preháňaniu sú v nebezpečenstve, že zájdu do 
krajností, s ktorých sa nebudú vedieť sami dostať. 
Dôležité v tomto období sú priateľské vzťahy. Je to predovšetkým povahová 
blízkosť, spoločné záujmy, spoločná dôvera a porozumenie. Prežité zážitky, prí-
jemné i nepríjemné, si lepšie pamätáme, lepšie ich spracovávame a spájame 
s predchádzajúcimi skúsenosťami. Lepšie z nich odreagujeme to, čo by mohlo 
ďalej pôsobiť ako záťaž v našom duševnom živote. Priateľstvo má teda v  ľud-
skom živote veľmi významnú tvorivú a psychoterapeutickú funkciu. 
Silná potreba zdôverovať sa je značná aj v inom prejave, ktorý je charakteristic-
ký práve pre adolescenciu. Je to písanie denníkov. Podstatou je zverovanie sebe 
samému ako druhej priateľskej osobe, diskusie s vlastnými názormi, príležitosť 
vlastné city a zážitky nejako vyjadriť, dať im formu a tvar. 
Detské skupiny, ktoré boli v školskom veku rozdelené podľa pohlavia, t.j. na 
chlapčenské a dievčenské, sú teraz zmiešané. Chlapci a dievčatá sa chcú baviť 
navzájom. Existuje množstvo príležitostí k vytváraniu zmiešaných skupín – 
v škole, na pracoviskách, pri spoločných výletoch, pri športe atď. Je prirodzené, 
že mladiství pri tejto spoločnej zábave chcú byť sami, bez kontroly dospelých. 
Väčšinou je to oprávnená a vývojovo nutná požiadavka, pretože život v skupine 
prináša veľké množstvo dôležitých vývojových podnetov a je svojim spôsobom 
„školou života“. Má však svoje špecifické úskalia. V takzvaných partiách, kde 
neexistuje kontrola zo strany dospelých, môže sa ľahšie než kde inde presadiť 
do vedúceho postavenia osobnosť problematická či psychopatická, ktorá potom 
určuje správanie celého spoločenstva. Tendencia preháňať, snaha ukázať sa pred 
ostatnými alebo aspoň nezostať pozadu, činnosť takej partie len ďalej vyhrocuje. 
Jedinci neskúsení, menej vyspelí, s malými zábranami sú potom strhávaní 
k neuváženým činom – s rizikom zdravotných a zvlášť psychiatrických dôsled-
kov. 
Čo sa týka rovesníkov vznikajú v tomto období širšie spoločenstvá- kolektív a 
partie (v nich skupinové vzťahy), kamarátstva a priateľstvá (párové vzťahy). 
Priateľské vzťahy, či sa už jedná o rovnaké pohlavie alebo opačné, sú hlbšie a 
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trvalejšie ako v puberte. Adolescencia je charakterizovaná ako obdobie prvej 
ideálnej, čistej lásky. Zamilovaní sa spolu dôverne rozprávajú, snažia sa o vzá-
jomné porozumenie, pomáhajú si, chcú sa lepšie poznať... Tieto lásky však má-
lokedy prerastajú do manželstva. Majú však zmysel, pretože človek sa učí jed-
nať s osobami opačného pohlavia. 
 
Morálny vývin 
V období adolescencie človek častejšie premýšľa o vlastnej osobe. Toto rozmýš-
ľanie má dva dôležité aspekty. 
Hľadanie identity – sebauvedomenie – hľadanie seba samého, v adolescencii sa 
prehlbuje uvažovanie o vlastnej osobe, snaží sa o stále presnejšie sebahodnote-
nie. 
Budovanie charakteru – upevňujú sa vôľové a charakterové vlastnosti, ustaľujú 
sa normy a preferencie, dotvárajú sa stále osobnostné rysy. K tomu patrí vytvá-
ranie mravného ideálu (súhrnný obraz o tom, aký by človek mal byť a adoles-
cent sa mu snaží priblížiť). 
K základným prejavom adolescencie patrí: tiež zvýšený záujem a konfrontáciu s 
existenciálnymi otázkami života, t.j. hľadanie podstaty svojho života, zmyslu 
života. Ľudia začínajú filozofovať, utvárajú si životné plány a ciele, hodnotové 
systémy a ideály. Človek vidí seba a svet v širších súvislostiach a z existenciál-
nej perspektívy. S týmito existenciálnymi skutočnosťami súvisí aj existenciálna 
úzkosť. Existenciálne skutočnosti sú všetky tie reality a fenomény charakteris-
tické pre ľudský život, ktoré sú nám dané a ktorých uvedomovanie sprevádza 
prežívanie ľudskej existencie. I. D. Yalom, najviac citovaný autor z tejto oblasti, 
vymedzuje 4 existenciálne danosti: 
 

1) Smrť – adolescenti riešia konflikt medzi konečnosťou života a túž-
bou žiť;  

2) Sloboda – adolescenti vedia, že si môžu slobodne vybrať hodnoty a 
ciele, ale vidia aj vlastnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia; 

3) Izolácia – strach z izolácie od ľudí aj sveta a z toho, že nebudú sú-
časťou väčšieho celku a systému; 

4) Bezzmyselnosť – je pocitom nezmyselnosti sveta a nedostatku dô-
vodu prečo žiť. 

 
Za mimoriadne inštruktívne považujeme Mesárošovej prehľad adlerovského 
chápania adolescencie, ktorý sme si dovolili prevziať ako celok. Životný štýl je 
podľa nej „centrálne, pretrvávajúce jadro osobnosti, ktoré sa formuje počas pr-
vých rokov života. Dieťa sa v tomto období  snaží, na základe raných skúseností 
a sociálnych interakcií, zodpovedať na tri východiskové otázky: “Ako funguje 
svet, v ktorom žijem?”, “Ako sa môžem začleniť a byť pozitívne prijímaný?” a 
“Ako v ňom môžem získať významnosť?” 
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Udalosti, ktoré človek prežil a skúsenosti, ktoré nadobudol nielen vníma, ale 
vnímaný obsah aj svojsky interpretuje z aspektu vlastnej súkromnej logiky, pri-
čom sa opiera o svoje ciele, očakávania, emócie, t.j. uskutočňuje apercepciu. 
Súkromná logika ako integrovaný systém subjektívnych názorov na život a svet, 
pomáha človeku ospravedlniť jeho chybné správanie a chráni ho pred videním 
toho, že väčšina ťažkostí a nedorozumení v živote je logickým dôsledkom chýb 
v jeho životnom pláne. 
Ako uvádza Štepánková (2002) práve adolescencia je obdobím, kedy sa pod-
statne mení sebaprežívanie človeka,  jeho vzťahy k okoliu  a do popredia sa do-
stáva existenciálna problematika (zmysel života, životné ciele a perspektívy). 
Súčasní adolescenti sú akoby zaseknutí (uviaznutí) medzi detstvom a dospelos-
ťou, Elkind (podľa Eckstein, Rasmussen, Wittschen,1999) používa výraz “zba-
vení miesta”. Ako ďalej autor zdôrazňuje, nevyhranená pozícia nezrelého dospe-
lého pôsobí na nich dvoma rozličnými, avšak úzko prepojenými spôsobmi: 
Po prvé adolescenti potrebujú ochranné časové obdobie, v ktorom si budujú o-
sobnú identitu. Absencia tohto obdobia narušuje formovanie všetkých dôleži-
tých definícií seba.  
Druhým efektom predčasnej dospelosti je nepredvídateľný stres, ktorému sú 
dnešní adolescenti vystavení častejšie ako príslušníci predošlých generácií. 
Osobitnú stránku utvárania identity tvorí podľa Maceka a kol. (2002, str. 129) 
“jej sociálny aspekt, teda oblasť percepcie a hodnotenia vzťahov, do ktorých do-
spievajúci vstupujú stále viac ako aktívny činiteľ.  
Adolescenti často, bez ohľadu na charakter ich súkromnej logiky, zlyhávajú pri 
odlišovaní vlastných záujmov od záujmov iných ľudí.  Výsledkom je presvedče-
nie, že iní sú nimi zaujatí tak isto, ako oni sami sebou (Elkind podľa Eckstein, 
Rasmussen, Wittschen,1999). Takéto predpojaté zaujatie sebou  samým, nie je 
najlepším  východiskom pri budovaní citu spolupatričnosti a svedčí o limitá-
ciách  hodnotení adolescentov a tiež o nezrelosti súkromnej logiky. Podľa El-
kinda (1984) možno označiť prinajmenšom päť špecifických dimenzií adoles-
centného egocentrizmu.  
Imaginárne obecenstvo: Jedným z charakteristických znakov adolescencie je 
sebauvedomovanie. Prejavuje sa výrazným záujmom adolescentov o vlastnú o-
sobu,  ktorý generalizujú aj na iných ľudí. Sú presvedčení, že sú centrom pozor-
nosti iných ľudí,  tak ako svojej vlastnej, a títo ich neustále  pozorujú a kriticky  
hodnotia.  
Osobná bájka:  Presvedčenie adolescenta, že je jedinečný, jeho skúsenosť je u-
nikátna a že nie je subjektom prirodzených pravidiel, ktoré riadia zvyšok sveta. 
Verí, že jemu sa v dôsledku rizikového správania nemôže nič stať, nemôže si 
ublížiť, či skomplikovať život. 
Zjavné pokrytectvo vychádza z neschopnosti spojiť myšlienky s činmi. Adoles-
centi vynikajú v zdôrazňovaní férovosti a vhodnosti, avšak veľmi rýchlo zabud-
nú na tieto cnosti, ak by museli priniesť obete alebo uplatniť sebadisciplínu. Pre-
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to nie je zriedkavosťou, že mladý adolescent môže kritizovať svojho brata za to, 
že bez dovolenia používa jeho veci a pritom robiť to isté s vecami svojho otca. 
Pseudostupidita je vlastnosť, ktorou autor označuje tendenciu zjednodušujúco 
pristupovať ku komplexným problémom a zlyhať nie preto, že úloha je zložitá, 
ale preto, že ich riešenie je príliš jednoduché, postrádajúce väčšiu mieru skúse-
nosti. Napríklad, mnoho adolescentov tvrdí, že alkoholici by proste mali prestať 
piť a ľudia poberajúci sociálne dávky začať pracovať. Na základe pseudostupidi-
ty, môžu byť ich názory a postoje príliš netolerantné. 
Idealistické rebelovanie: Adolescenti túžia nájsť si miesto vo svete dospelých 
cez participáciu na ich myšlienkach, ideáloch a ideológiách. Dosiahnutá schop-
nosť rozlíšiť možné od reálneho im umožňuje spoznať nielen to, aký je svet 
dospelých, ale hlavne to, aký by  mal byť. V rovnakom čase sa stávajú politic-
kými a etickými idealistami a u starších adolescentov sa môže pozornosť presu-
núť z egocentrizmu na sociocentrizmus.  Idealistické rebelovanie je akoby pred-
stupeň k vynárajúcemu sa citu spolupatričnosti, môže sa rozvinúť v zrelý záujem 
o spoločnosť. 
V oblasti morálneho vývinu je adolescencia predstupňom zrelosti, ktorá sa do-
sahuje až v období ranej dospelosti na základe konfrontácie s normami a zvykmi 
spoločnosti. „ (nedatované s. 1-4 prevzaté  13. novembra 2007) 
 
1.2 Adolescent ako športovec a žiak 
Športové triedy zohrávajú dôležitú úlohu v procese zosúlaďovania športovej ka-
riéry a vzdelávania. Vytvárajú podmienky pre spájanie nárokov športového pro-
cesu s požiadavkami bežnej školy. Využívajú sa tu individuálne formy práce, 
doučovanie . Športovú triedu navštevuje spravidla viacej hráčov z jednotlivých 
klubov. V niektorých mestách pôsobia centrá olympijských nádejí /CON/, ktoré 
vytvárajú optimálne podmienky pre tréningový proces, spolupracujú so školami, 
ktoré navštevujú ich zverenci.  
Podľa Učebných osnov športovej prípravy v basketbale (2003), športové 
triedy sú určené na systematickú športovú prípravu športovo talentovaných žia-
kov. Činnosť v nich je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov 
žiakov na konkrétne športové odvetvie a zvyšovanie ich športovej výkonnosti. V 
športových triedach sa vyučuje podľa upraveného učebného plánu strednej ško-
ly. Vyučovanie sa realizuje v predmete športová príprava . Osnovy sú vypraco-
vané v spolupráci so športovým zväzom v súlade so zásadami športového tré-
ningu a výchovno-vzdelávacieho programu školy. 
Športová príprava v basketbalových športových triedach vyžaduje od trénera 
vysokú mieru odbornosti, správneho rozhodovania pri uspôsobovaní obsahu, 
metód a okolností jej riadenia. 
Napriek tomu, že basketbal je kolektívna športová hra, od trénera sa očakáva 
vysoká miera individualizácie prístupu k jednotlivým hráčom z rôznych aspek-
tov. Osobnosť hráča, kondičná pripravenosť, telesné predpoklady sú  dôležité pri 
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určovaní počtu opakovaní, počtu sérií, zložitosti, zaťaženia psychického alebo 
duševného charakteru. Táto úloha je pre učiteľa - trénera nesmierne obtiažna. 
Športový prípravu je potrebné viesť s výrazným zastúpením súťaživosti v tré-
ningoch tak, aby žiaci neradi končili tréning a aby sa tešili na nasledujúci. 
Hráč sa učí čítať hru nielen zo svojho pohľadu a z pozície svojej hráčskej funk-
cie. Má prežívať a vedieť sa vcítiť aj do situácií, rolí, pozícií a hráčskych funkcií 
ostatných hráčov a to nielen spoluhráčov, ale aj hráčov súpera, resp. hráčov 
v útoku a v obrane. 
V športových triedach je však tréner zvyčajne vo dvojitej úlohe. jeho povinnosti 
sa nekončia tréningom, spravidla je zároveň učiteľom, často triednym a nesie 
zodpovednosť nielen za športový ale a za osobnostný rozvoj žiakov.  Športové 
triedy najmä na gymnáziách navštevujú žiaci, ktorí sa vyvíjajú na vynikajúcich 
športovcov, ale aj žiaci, ktorých športový rast nie je až taký excelentný a ktorí 
po maturite majú len malé šance uplatniť sa ako vrcholoví športovci. V sociálnej 
role učiteľa musí tréner hľadať i cesty ako pomôcť svojim zverencom k tomu, 
aby mohli vyrásť na zdravé osobnosti a po maturite úspešne študovať na vyso-
kých školách. Táto skutočnosť núti sledovať žiaka v komplexnejšom pohľade 
než len so špecifickým zameraním na jeho športový rast.  
Psychologické aspekty výchovného pôsobenia trénera sa preto sústreďujú mini-
málne na dva aspekty rozvoja osobnosti, ktoré sú v období dospievania kľúčové. 
Na individuálnu psychologickú prípravu a na osobnostné dozrievanie a včleňo-
vanie sa mladého človeka do sveta dospelých. 
Ciele psychologickej prípravy v športových triedach možno podľa Macáka 
a Hošeka (1987) zhrnúť do nasledujúcich kategórií: 
 vypestovať prirodzenú potrebu zvyšovania výkonu, ašpirácie, sebazlepšova-

nia, vytýčiť ďalšie smerovanie v športe a uplatnenie sa v ňom, 
 viesť k sebapoznávaniu v záťažových situáciách s dôrazom na predštartový 

stav, súťaž a posúťažný stav, 
 podporovať dobrý sebaobraz a sebavedomie hráča, 
 prehĺbiť vôľové a skvalitniť charakterové vlastnosti, správanie fair-play, 

kognitívne schopnosti hlavne hodnotiaci aspekt, 
 rozvíjať kreativitu a samostatnosť hráča, 
 skvalitniť športovú a emocionálnu  inteligenciu hráča, 
 stotožniť sa s postavením v tíme, vytvoriť kvalitný vzťah hráč – tréner – tím 

hráča, 
 zvyšovať psychickú odolnosť hráča, 
 uplatniť vlastný tvorivý prístup, samostatnosť, schopnosť riešiť konflikty, 
 zosúladiť súkromný, školský a športový život. 
V oblasti osobnostného dozrievania dôležitou úlohou trénera je rozvíjanie osob-
nostnej kompetencie na: 
 utváranie a udržiavanie vzťahov, 
 na formovanie identity, 
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 na prijímanie zodpovednosti za vlastný osud a vlastnú budúcnosť, 
 na  zrelé rozhodovanie o vlastnej kariére. 
Na to aby bolo možné tieto výchovné ciele dosahovať potrebuje tréner-učiteľ 
hlbšie poznanie tak interindividuálnych vzťahov medzi žiakmi v rámci triedy 
ako aj intraindividuálnych komponentov osobnosti a tiež vzájomných vzťahov 
medzi osobnostným vybavením mladého človeka a jeho sociálnym správaním. 
Prezentovaná štúdia je pokusom o postihnutie niektorých z týchto súvislostí ako 
sa javia v basketbalových triedach gymnázia pri porovnaní športujúcich žiakov 
s ich spolužiakmi v akademicky orientovaných triedach. Cieľom práce bolo 
skúmať ako vplýva prostredie športovej triedy na rozvoj osobnosti, špecificky na 
formovanie sebaobrazu študenta a na vytváranie sociálnych medziosobných 
vzťahov. Porovnaním športujúcich a nešportujúcich žiakov tej istej školy sme 
chceli zistiť, či vplyv športu na mladého človeka je akcelerujúci alebo naopak 
retardujúci a či spoločná činnosť v športovom družstve podporuje skôr rozvoj 
vzťahov k tomu čo sa zvykne označovať „team spirit“, prosociálna orientácia, 
kolektivizmus a pod., alebo je výsledkom športového súťaženia skôr individua-
lizmus a zameranosť na vlastný prospech.  
 
1.3 Vývin sebaobrazu v období adolescencie 
Pojem osobnosti je príliš široký na to, aby ho bolo možné skúmať vo všetkých 
súvislostiach. Preto sme sa rozhodli pri našom výskume sústrediť na taký aspekt 
osobnosti, ktorý je skúmaniu dostupný, a ktorý je v období adolescencie v pro-
cese vývinu. Po preskúmaní možností, ktoré sme mali, sme zvolili ako ukazova-
teľa stavu rozvoja osobnosti sebaobraz. 
Sebaobraz podľa Komárika (1999) je vlastne kognitívna reflexia vlastnej osob-
nosti, v ktorej sa odrážajú minulé skúsenosti s druhými ľuďmi i so sebou sa-
mým. Taktiež aj miera zrelosti vývinu osobnosti samej ako aj schopnosti pozrieť 
sa na seba samého objektívne a nezaujato. Vnútorný potenciál jednotlivca sa 
obohacuje rozvíjaním poznania a  emocionality. Sú to procesy , na ktorých sa 
podpisuje rast a dozrievanie telesných aj psychických funkcií. Ako si človek bu-
duje obraz sveta, súčasne s ním si buduje  i obraz o sebe samom. Obraz svojej 
minulosti, obraz vlastného postavenia v prítomnosti a projekt svojej budúcnosti 
obsahujúci i ideálnu predstavu toho, kým a čím sa chce stať. Toto všetko je zá-
vislé od životnej skúsenosti, od sociálnych interakcií a miery poznania sveta a 
seba samého. Obraz sveta a seba samého v ňom predstavuje základné regulačné 
nástroje ľudského konania. Človek sa vo svojich činoch riadi tým, čo verí o sve-
te a tým, čo verí o sebe samom. 
V psychologickej literatúre sa kognitívna štruktúra  označujúca vlastný obraz 
človeka nazýva najčastejšie „self“. Centrálnym znakom self je jeho bipolárnosť,  
kde na jednom póle sú ambície a na druhom ideály. Spojnicou medzi nimi sú 
nadanie, talent a zručnosti jednotlivca. Produktívny a uspokojujúci život vychá-
dza zo správnej integrácie a kooperácie týchto častí bipolárneho self. (Kon, 
1980) 
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Výskumné sledovania rôznych stránok self umožnili formulovať sériu pozorova-
teľných dimenzií, ktoré istým spôsobom napĺňajú obsah pojmu self. 
Kľúčovými prvkami sebaobrazu sú najmä: 
Sebacit ( selfesteem). Podľa  S. Coopersmitha (1967) sa sebacitom rozumie o-
sobné rozhodnutie o tom, čo má pre človeka hodnotu, čo si človek na sebe sa-
mom váži, cení, berie vážne. Nízky sebacit  vedie k orientácii na súhlas druhých, 
k antisociálnosti, neurózam , nezrelej závislosti. Zdrojom  sebacitu sú úspechy, 
hodnoty, ašpirácie a obrany. Vývin sebacitu je závislý od vzťahu výchovného 
prostredia k dieťaťu. 
Sebaovládanie (selfcontrol) Schopnosť meniť akékoľvek svoje správanie 
a navodiť zmeny vo svojich poznatkoch, citoch a postojoch. 
Sebaúčinnosť (selfefficacy)  Pojem zavedený A. Bandurom (1986),  ide o pojem 
vyjadrujúci vnímanie seba ako schopného, kompetentného a úspešného. Vývin 
sebadôvery je opäť funkciou výchovného pôsobenia. 
Strata kohezívnosti prejavujúca sa ako - sebaodcudzenie (selfalienation) sa po-
važuje za základnú poruchu self. Sebaodcudzením rozumie J.A. Hammes (1978) 
disharmóniu a rozdelenosť vo vnútri jednotlivca, ktorá sa navonok prejavuje ma-
ladaptívnym správaním (neurózou, psychózou, závislosťou, alkoholizmom, nási-
lím a samovraždou). 
Vývin sebaobrazu prebieha kontinuálne, čo znamená že miera nadobudnutých 
informácií a skúseností vyúsťuje do kvalitatívnych zmien v správaní, ktoré mož-
no identifikovať ako isté etapy rozvoja osobnosti. 
Dôležitým obdobím vo vývine sebaobrazu je obdobie „spoločensko-morálneho 
sebahodnotenia“. Vo vývine jednotlivca, by sme ho mohli zaradiť do obdobia 
staršieho školského veku (14-16 rokov), kedy sebaobraz nie je ešte úplne ustále-
ný a je do istej miery pod vplyvom skupinového hodnotenia. Aj keď sa deti sna-
žia orientovať podľa vlastných názorov, akonáhle sa dostanú ich názory do roz-
poru so skupinovou mienkou, znižuje tento rozpor ich sebahodnotenie 
a v závislosti od toho sa mení aj ich sebaobraz. 
Koncom obdobia dospievania (17-21 rokov) si jedinec nachádza svoju vlastnú 
identitu, čo znamená , že prežíva vedomie seba ako subjektu, má postavené zá-
kladné životné ciele a hodnoty.  Osvojil si mravné zásady, na základe ktorých sa 
teraz rozhoduje.  
Sebaobraz sa formuje do istej dynamickej konštanty práve v období adolescen-
cie a mladšej dospelosti. 
 
1.4 Sociálne vzťahy v školských triedach v období adolescencie 
Každý človek žije v rámci určitého množstva sociálnych skupín .Sociálna sku-
pina je zoskupenie ľudí, ktorí majú vedomie vzájomnej spolupatričnosti, spoloč-
né ciele   a hodnoty, ďalším znakom sociálnej skupiny je organizovanosť, časté 
kontakty a dynamika .Školskú triedu zaraďujeme medzi malé sociálne skupiny, 
kde sa členovia navzájom poznajú, priamo spolu komunikujú a kde registrujeme 
existenciu citových vzťahov. Malá skupina sa vyznačuje štruktúrou a dynami-
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kou. Štruktúru určuje sústava pozícií, rol, statusov a hodnôt. Dynamika skupiny 
sa vyznačuje štádiami ktorými skupina v priebehu svojho trvania prechádza. 
B.W. Tuckman formuloval v r. 1965 na základe výskumných výsledkov trajek-
tóriu života skupiny v podobe štyroch štádií: forming, storming, norming and 
performing. V roku 1977 k nim pridal ešte piaté štádium adjourning. Tieto štá-
dia vyjadrujú skutočnosť, že skupiny na začiatku existencie sa formujú, vytvára-
jú prvotnú štruktúru, potom nastáva obdobie citových stretov a vzájomného pri-
spôsobovania, ktoré končí tým, že sa v skupine vyjasnia vzťahy dohodnú normy 
a pravidlá a skupina sa pripraví na podávanie výkonu. Štádium adjourning re-
prezentuje fázu pred ukončením života skupiny, keď už každý vyzerá za hranice 
existujúcej skupiny a snaží sa nejako čas ktorý ho k skupine viaže nejako dokle-
pať. 
 
1.5 Sociálna klíma gymnaziálnej triedy 
Klímou v triede sa najčastejšie myslí atmosféra v triede a nálada, ktorá tam pre-
vláda. Podľa Mareša (2001) zahŕňa termín klíma triedy po obsahovej stránke 
ustálené postupy vnímania, prežívania, hodnotenia a reagovania všetkých účast-
níkov života triedy (žiaci, učitelia) na to, čo sa v triede odohralo, práve odohráva 
alebo sa má odohrať v budúcnosti. Zelinová (2002) pod pojmom klíma rozumie 
typické, relatívne stále medziľudské vzťahy, spôsoby vzájomnej komunikácie, 
ktoré ovplyvňujú prežívanie, pocity a city zúčastnených osôb. 
Klíma triedy výrazným spôsobom ovplyvňuje motiváciu žiakov. V úspešných 
školách učitelia prejavujú svoj záujem o predmet a o poznanie vôbec. Vládne 
tam klíma náročnosti, kde učitelia svojimi postojmi trvalo dávajú najavo, že od 
žiakov vyžadujú dobré výkony a že sú presvedčení, že žiaci „majú na to“, aby 
ich dosiahli. Žiaci sa do značnej miery učia tak, ako si ich učitelia myslia, že sa 
budú učiť (Pygmalion efekt). Je dôležité, aby učiteľ vytvoril v triede také pro-
stredie, ktoré motiváciu povzbudzuje (vhodným výberom učiva, metód 
a pomôcok). 
Učitelia by mali vytvoriť také prostredie vo vyučovacom procese, pri ktorom by 
žiaci nemali strach, trému, nenudili sa.  Mali by žiakovi umožniť zažiť úspech, 
podporiť rozvoj jeho osobnosti a klásť požiadavky zodpovedajúce individuál-
nym schopnostiam žiaka. 
Podľa J. Průchu sa na vytváraní klímy triedy podieľajú: 
 komunikačné a vyučovacie postupy,  
 participácia žiakov na vyučovaní, 
 preferenčné postoje a očakávania učiteľov k žiakom, 
 klíma školy. 
 
Pre zlepšenie klímy v triede Mareš (2001) navrhuje zamerať pozornosť na tri 
oblasti vyučovania. Sú nimi: 
1. Zlepšiť vzťahy medzi žiakmi – snažiť sa o nárast súdržnosti triedy, organizo-

vať akcie v škole a mimo nej, zaradiť do vyučovania situácie, v ktorých by 
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žiaci viac spolupracovali ako súperili, využívať viac ako hromadné vyučova-
nie prácu dvojíc a skupiniek, pripravovať úlohy, ktoré je možné riešiť 
v skupinkách, viesť žiakov k vhodnému riešeniu medziľudských konfliktov, 
cielene eliminovať šikanovanie, agresiu. 

2. Zvýšiť záujem žiakov o priebeh vyučovania – urobiť vyučovanie zaujímavej-
ším, zaraďovať úlohy, ktoré ukazujú praktické využitie učiva, zadávať žia-
kom témy, ktoré ich vedú k prekračovaniu školského kontextu, k nadväzova-
niu kontaktov s inými ľuďmi, saturovať u žiakov potrebu kompetencie, po-
trebu sebaurčenia, sebauplatnenia. 

3. Zabezpečiť kľud a poriadok v triede – v priebehu vyučovania môže byť vese-
lo, ale je nutné odstrániť cielené rušenie vyučovania. 
Klíma v triede ovplyvňuje psychiku učiteľov i žiakov, a tým vplýva na prie-
beh vyučovacieho procesu. Skúmaniu vplyvu triednej klímy na vyučovací 
proces sa v minulosti nevenovala veľká pozornosť. Jej význam vo vyučova-
com procese je však nepopierateľný. Jedným z dôležitých predpokladov 
úspešnej pedagogickej práce je aj dobrá sociálna klíma, preto sme jej  venova-
li primeranú pozornosť a uskutočnili prieskum. 
Náležitú pozornosť treba venovať aj klíme v triedach, ktorú treba diagnosti-
kovať a neustále optimalizovať v záujme zlepšovania pedagogickej práce 
a práce žiakov. 

 
2 Cieľ, hypotézy a úlohy výskumnej práce 
2.1 Cieľ výskumnej práce 
Cieľ výskumu má svoju aplikačnú aj poznávaciu stránku. Ako učiteľka trénerka 
potrebujem poznať svojich zverencov a vidieť do procesov, ktorými v období 
gymnaziálneho štúdia prechádzajú a porozumieť problémom ktoré musia riešiť. 
Ako výskumníčka konštatujem, že rozsah poznatkov o období adolescencie nie 
je postačujúci na to aby umožňoval efektívne pedagogicky ovplyvňovať procesy 
formovania osobnosti mladého človeka a špecificky mladého športovca. 
Ako cieľ výskumnej práce sme postavili získanie poznatkov o priebehu mikro-
sociálnych a intrapsychických  procesov u mladých ľudí, študentov gymnázia, v 
paralelných triedach s rozdielnym  typom študijného programu počas celého ob-
dobia gymnaziálneho štúdia.  Získané poznatky by mali napomôcť pri pedago-
gickom ovplyvňovaní žiakov, ktorí sa pripravujú na dráhu vrcholového športo-
vca. Chceme preskúmať,  ako vplýva prostredie športovej triedy počas štyroch 
rokov na rozvoj osobnosti, formovanie  sebaobrazu  študenta , na vytváranie so-
ciálnych medziosobných vzťahov  a porovnať výsledky s ich rovesníkmi v triede 
s akademickým zameraním. Taktiež chceme preskúmať dynamiku skupinových 
dejov v športových triedach, zmeny skupinovej klímy a atmosféry a zmeny so-
ciometrických volieb. 
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2.2  Hypotézy 
Hypotézy výskumu sú orientované na preskúmanie vplyvu oboch experimentál-
nych činiteľov: typu študijného programu a časového faktora.  
 
V rámci porovnania vplyvu akademického a športového programu štúdia pred-
pokladáme: 
 H1: Dozrievanie osobnosti, ako sa prejavuje v sebaobraze, bude 

u športujúcich rýchlejšie ako u nešportujúcich. 
 H2: Sociálna klíma športovej a akademickej triedy sa bude navzájom odlišo-

vať. 
 H3: V športových triedach by sa pri sociometrických voľbách mal viac pre-

javiť halo-efekt športovej úspešnosti  zatiaľ, čo v akademicky orientovaných 
triedach by sa viac mal prejaviť halo-efekt akademickej úspešnosti 

 
V oblasti vplyvu časového faktora predpokladáme 
 H4: Účinok sebaobrazu sa prejaví aj v reálnom správaní žiakov a bude roz-

poznateľný natoľko, že sa isté črty sebaobrazu následne prejavia v sociálnych 
preferenciách a odmietnutiach spolužiakov.  

 H5: Zmeny sebaobrazu sa prejavia v spôsoboch akými žiaci následne posu-
dzujú sociálnu atmosféru a klímu svojej triedy.  

 H6: Sociometricky preferovaní žiaci budú mať  sklon posudzovať atmosféru 
triedy priaznivejšie ako odmietaní alebo ignorovaní.  

 H7: Pri analýze časových radov sa ukáže že všeobecné zákonitosti vývinu 
osobnosti v období adolescencie prevážia nad špecifickým účinkom študijné-
ho programu. Trendové čiary v oboch triedach budú značne podobné.  

 
2.3 Úlohy výskumnej práce 
1.Získať poznatky o súčasnom stave riešenia problematiky z literatúry 
2. Získať súhlas školy a žiakov s uskutočnením výskumu 
4. Pripraviť plán zberu údajov 
5. Získať a rozmnožiť dotazníky 
6. Uskutočniť merania 
7. Priebežne vyhodnocovať dotazníky a tabulovať vstupné údaje 
8. Analyzovať výsledky a prezentovať ich v tabuľkách  
9. Interpretovať výsledky 
10. Na základe výsledkov sformulovať závery pre teóriu a prax 
 
3 Metodika výskumnej práce 
3.1 Stanovenie výskumnej situácie 
Budeme skúmať v priebehu štyroch rokov dve paralelné triedy na gymnáziu, 
a to jednu športovú a druhú nešportovú. Metodológia dizertačnej práce vychádza 
z koncepcie longitudinálneho výskumu. Longitudinálny výskum znamená získa-
vanie údajov od rovnakých ľudí počas určitej zmysluplnej časovej periódy na 
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odhadnutie vývinových zmien, ktoré sa odohrávajú v danom veku.  Náš výskum 
zahŕňa celé obdobie adolescencie teda spĺňa kritéria kladené na takýto výskum. 
Longitudinálny výskum umožňuje intraindividuálne i interindividuálne porov-
nania. Skúmajú sa pritom dva aspekty časových vplyvov.  

a) zmena a persistencia psychických javov. V našom výskume zisťujeme 
zmeny a stálosť sebaobrazu, sociálnych statusov a vnímania sociálnej 
klímy. 

b) doznievanie počiatočného zásahu v priebehu času.  V našom výskume 
je počiatočným zásahom zaradenie do typu študijného programu 
a osadenstva triedy. 

Výhody longitudinálneho výskumu sú najmä senzitívnosť na individuálne zme-
ny, odhalenie štádií zmien, ich nadväznosť.  Umožňuje odhaliť charakter i rých-
losť zmien a dosah pôsobenia rôznych vplyvov na jednotlivca v čase.  
Nevýhody predstavujú najmä časová a finančná náročnosť, a nebezpečie odpad-
nutia časti vzorky. V našom výskume tieto nevýhody nepociťujeme vzhľadom 
na skutočnosť, že školské triedy sú relatívne stabilné skupiny a realizátorka vý-
skumu je so žiakmi v dennom kontakte. 
 
3.2 Charakteristika súboru 
Vzorka 
Výskumný súbor dotazníkového prieskumu bude tvorený dvomi triedami gym-
názia. Jedna trieda so zameraním na telesnú výchovu, konkrétne basketbal a 
jedna trieda so všeobecným zameraním (nešportovým). Športová 1D - 19 žia-
kov, nešportová 1A - 27 žiakov. 
 
Procedúra  zberu dát a zabezpečenie ochrany respondentov  
Dotazníkový výskum je uskutočňovaný od roku 2004. Všetky mená boli zakó-
dované identifikačnými znakmi a to nasledovne: Každému žiakovi bolo pridele-
né ľubovolné číslo , nie podľa menného zoznamu v abecede . Napr. žiaci prvých 
roč. 121A, 21A, 81D, 171D. Prvé číslo, resp. prvé a druhé ak je dvojciferné 
označuje meno žiaka podľa priloženého zoznamu a posledné písmeno a predpo-
sledné číslo označuje z ktorej triedy respondent pochádza. Pri opakovaných me-
raniach sa mení číslo triedy, číslo žiaka ostáva zachované. Návratnosť dotazní-
kov je vysoká pretože  po vyplnení sa hneď zbierajú. Niektoré údaje chýbajú, 
dotazníky neboli vyplnené žiakmi, ktorí sú dlhodobo v zahraničí, alebo chýbali 
pre chorobu. Žiaci, ktorí boli práve na stáži  v zahraničí však boli zahrnutí do 
sociometrického výskumu. Sociometrické údaje, ktoré nemôžu byť anonymné 
sú zabezpečené tak, že žiaci dostanú kódovacie tabuľky a do záznamu zapisujú 
iba číslo zvoleného a odmietaného spolužiaka. Tabuľky sa po skončení odklada-
jú u výskumníčky. 
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3.3 Metódy získavania výskumných údajov 
OSF omnibusový test sebaobrazu (L. Jensen a kol. 1991) 
Test vytvorila skupina psychológov z Utahu, USA a publikovala ho v r. 1991. 
Slovenský preklad bol urobený na ÚEP SAV a používa sa ako výskumná meto-
dika v štádiu overovania.  Test pozostáva z 89 položiek zoskupených do trinás-
tich škál. 

I. Morálny sebaobraz,  vnímanie vlastnej mravnej integrity 
II. Sebadôvera, miera dôvery vo vlastné schopnosti 
III. Spoliehanie sa na seba, schopnosť nečakať, že iní za mňa urobia , čo 

mám urobiť ja 
IV. Lži-skóre 
V. Sebaocenenie, úcta a uznanie seba ako osobnosti  
VI. Sebakontrola, sebaovládanie, kontrola vlastných impulzov 
VII. Nesebeckosť, miera sústredenia na vlastný prospech 
VIII. Sebaodhalenie, schopnosť povedať o sebe i nepríjemnú pravdu 
IX. Sebaúčinnosť, schopnosť realizovať vlastný potenciál 
X. Sebaúcta, vedomie vlastnej hodnoty 
XI. Sebakritickosť 
XII. Identita, vedomie zmyslu a poslania seba samého 
XIII. Sebareflexia, miera spôsobilosti kriticky sa pozrieť na samého seba. 

 
Pri interpretácii výsledkov testu OSF treba brať do úvahy tú skutočnosť, že skó-
re má v skutočnosti záporné znamienko to znamená, že čím vyššie číslo tým 
viac problémov s príslušnou časťou sebaobrazu respondenti majú. Do korelač-
ných výpočtov výsledky testu vstupovali ako záporné čísla takže interpretácia 
korelačných matíc sa môže uskutočňovať v prirodzenej podobe. Kladné korelá-
cie reprezentujú vzťah s kladným pólom vlastnosti, záporné so záporným.  
 
Sociometrické zisťovanie 
Najrozšírenejšou metódou využívanou v oblasti výskumu a diagnostiky malých 
sociálnych skupín je nesporne sociometria.  
Pre sociometrický test je otázka výberového kritéria veľmi dôležitá. Aby bolo 
možné aspoň čiastočne zvýšiť motiváciu členov skupiny, musia sa kritéria čo 
najviac  približovať k faktickej činnosti skupiny. Ak je cieľom sociometrického 
šetrenia získať v danej skupine informácie o reálnej štruktúre, tak by sa výbero-
vé kritériá mali čo najbližšie vzťahovať k reálnym aktivitám skupiny. 
Termín  sociometria môže označovať celý rad rôznych aspektov problematiky. 
M Petrusek (1969) vymedzuje sociometriu ako metódu k riešeniu neformálnych 
vzťahov v malej sociálnej skupine z hľadiska preferencie, odmietania a indife-
rencie v situácii voľby. Z tohto hľadiska môžeme za sociometrický považovať 
výskum, ktorého cieľom je zisťovanie sociopreferenčných vzťahov. Prevádzané 
sociometrické výbery môžu mať charakter pozitívnych alebo negatívnych vo-
lieb. Niekedy môže voľba negatívnych výberov vyvolať nechuť odpovedať 
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a získané výsledky nebudú adekvátne. Na druhej strane zase negatívne výbery 
môžu viesť k reliabilným výsledkom najmä vtedy, ak je vytvorený vzťah veľkej 
dôvery skupiny k osobe, ktorá prevádza sociometrický výskum. Náš sociomet-
rický dotazník je tvorený  tak, že výbery majú charakter pozitívnych aj negatív-
nych volieb. Na spracovanie použijeme sociometrickú maticu. Sociometrický 
status bude skúmaný prostredníctvom dotazníka s ôsmimi otázkami: 
1. Keby ste vyhrali 10 000 Sk, ktorých dvoch spolužiakov by ste pozvali na 

slávnostnú večeru ? 
2. Koho by ste na slávnostnú večeru rozhodne nepozvali ? 
3. Keby sa hral turnaj trojíc, ktorých dvoch spolužiakov by ste si vybrali do 

družstva ? 
4. Keby sa hral turnaj trojíc, ktorých dvoch spolužiakov by ste si určite nevy-

brali  do družstva ? 
5. Keby ste sa zúčastnili súťaže Milionár, ktorých dvoch spolužiakov by ste si 

vybrali ako priateľa na telefóne ? 
6. Keby ste sa zúčastnili súťaže Milionár, ktorých dvoch spolužiakov by ste si 

nevybrali ako priateľa na telefóne ? 
7. Ktorým dvom spolužiakom by ste požičali 5000.- Sk s istotou, že vám ich 

vrátia ? 
8. U ktorých dvoch by ste tú istotu nemali ? 
 
Dotazník diagnózy sociálnej atmosféry v skupine (J. Melibruda, 1976) 
Pojem sociálnej klímy a sociálnej atmosféry nie je na teoretickej rovine celkom 
vyjasnený a oba pojmy sa navzájom zamieňajú.  V našom výskume sme atmo-
sférou nazvali osobnú reflexiu správania triedy voči respondentovi. Klímou sme 
nazvali kognitívne posúdenie výskytu istých skupinových javov relevantných 
pre celkový pocit pohody v triede. 
Dotazník sociálnej atmosféry publikovaný poľským pedagógom J. Melibrudom 
v roku 1976 skúma ako členovia triedy vnímajú spôsob správania spolužiakov 
voči sebe špeciálne či sa v správaní a vzťahoch prejavuje úprimnosť a empatia, 
porozumenie (kongruencia), ocenenie hodnoty spolužiaka, a akceptácia jeho 
dobrých i zlých stránok. Dotazník nemá všeobecné normy. Je určený skôr na 
intraskupinové posudzovanie zmien v správaní triedy. 
 
Dotazník sociálnej klímy „Naša trieda“ (Fraser-Fisher, 1986) 
Dotazník austrálskych autorov preložený a adaptovaný J. Lašekom (1991) je 
orientovaný na spoznávanie sociálnej klímy v triede podľa piatich hľadísk: 

 spokojnosť v triede, ktorá hovorí o vzťahu žiakov k svojej triede o 
miere uspokojenia a citovej pohody, 

 trenice v triede. Škála ukazuje komplikácie vo vzťahoch medzi 
žiakmi, mieru napätia, 

 súťaživosť v triede, zisťujú sa konkurenčné vzťahy medzi žiakmi, 
miera snahy po vyniknutí a prežívanie školských neúspechov, 
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 obtiažnosť učenia indikuje, ako žiaci prežívajú náročnosť školy, 
 súdržnosť triedy, miera kohézie vo vzťahoch medzi žiakmi. 

Orientačné normy  boli urobené pre najvyššie triedy základnej školy. Vzhľadom 
na  účel na ktorý bol dotazník použitý nie sú normy samy osebe potrebné. Zau-
jímal nás hlavne rozdiel a podobnosť medzi triedami. 
 
 
3.4 Spôsob spracovania a vyhodnocovania výskumných údajov 
Na vyhodnocovanie a analýzu údajov využijeme možnosti, ktoré poskytuje šta-
tistický programový balík Winstat. Jednotlivé kroky spracovania údajov sú na-
sledujúce: 
1. Vyhodnotenie dotazníkov podľa  manuálov 
2. Usporiadanie údajov do trojrozmernej excelovskej matice kde: 

 Riadky zodpovedajú osobám 
 Stĺpce predstavujú jednotlivé škály  
 Pracovné listy zodpovedajú ročníkom 

3. Výpočet parametrov (priemeru a štandardnej odchýlky) jednotlivých škál 
a ich usporiadanie do tabuliek . 

4. Analýza výsledkov po jednotlivých ročníkoch s využitím rozdielovej (t testy) 
a korelačnej (Pearsonov koeficient) štatistiky. 

5. Prezentácia výsledkov analýzy v tabuľkách 
6. Analýza časových radov podľa jednotlivých ročníkov s využitím analýzy 

trendov a v obmedzenom rozsahu i kroskorelačnej analýzy (s posunom 
o jeden rok). 

7. Prezentácia výsledkov analýzy v tabuľkách a grafoch. 
8. Interpretácia získaných výsledkov 
 
3.5  Experimentálny činiteľ 
Projekt výskumu ráta s dvoma experimentálnymi činiteľmi.  
1. Typ študijného programu. Na začiatku štúdia sa vytvárajú paralelné triedy 

akademického programu, do ktorých sú študenti zaraďovaní viac-menej ná-
hodne. Na účely skúmania sme vybrali jednu z nich. Na základe splnenia vý-
berových kritérií sa na začiatku prvého ročníka vytvára jedna trieda so špor-
tovým programom. Žiaci tejto triedy sú povinní realizovať akademický vzde-
lávací program a okrem toho sa podrobujú intenzívnej športovej príprave. 
Tento rozdiel, predpokladáme, ovplyvňuje aj tempo individuálneho vývinu aj 
charakter sociálnych vzťahov a procesov v triede. 

2. Časový faktor. Obdobie školskej dochádzky v gymnáziu sa časovo prekrýva 
s vývinovým obdobím adolescencie. Na jeho začiatku je pubescent v cito-
vých zmätkoch, na konci by mal byť zodpovedný mladý človek spôsobilý 
vziať na seba zodpovednosť za vlastný osud. Prechod z dieťaťa na dospelého 
človeka prebieha počas uvedených štyroch rokov. Zachytením stavu v presne 
stanovených intervaloch po skončení polročných prázdnin umožňuje získať 
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obraz o zmenách a vzťahoch medzi jednotlivými činiteľmi a ukazovateľmi 
vývinu. 

 
4 Výsledky a interpretácia 
 
5 Predpokladané závery výskumnej práce 
5.1 Predpokladané závery pre rozvoj vedného odboru 
Závery pre rozvoj vedného odboru  budú vychádzať zo získaných výsledkov a 
budú obsahovať: 
1. Rozšírenie poznatkov o období adolescencie, v ktorých sa odrazí to, ktoré 

hypotézy sa vo výskume potvrdia. 
2. Rozšírenie poznatkov o vývine osobnosti športovca v období adolescencie  
3. Formulácia nových hypotéz výskumu vyplývajúcich z interpretácie získa-

ných údajov. 
4. Náčrt možností ďalšieho skúmania problematiky, ktorý bude závisieť od to-

ho, ktoré predpoklady ostanú na hranici overiteľnosti 
 

 
5.2. Predpokladané závery pre rozvoj športovej praxe 
Závery pre rozvoj praxe budú predovšetkým metodické, určené pre prácu so 
športovou triedou.  
1. Porozumenie procesom formovania účinných skupín v rámci pedagogického 

a tréningového procesu. 
2. Porozumenie procesom formovania osobnosti v období adolescencie je pred-

pokladom pre lepšie pedagogické ovplyvňovanie vývinu športovcov 
3. Predpokladáme, že získané poznatky budú využiteľné i pre trénerov mládež-

níckych družstiev v klubových podmienkach. 
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ABSTRACT 
The aim of the research was to find out, how the sport-class background had in-
fluenced the development of personality, the forming the self-esteem, the crea-
tion of social relations among the pupils in comparison to non-sport class of sec-
ondary grammar school during the period of four years. 
We wanted to investigate dynamics of group processes in sport-class, changes of 
group climate and atmosphere, and shifting of sociometrical choices in relation 
to dynamics of sport and academic performances, too. 
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Abstrakt 
Streľba trestných hodov patrí k najdôležitejším herným činnostiam jednotlivca, 
ktoré hráč používa v zápase. Kľúčová otázka výskumu znie: Aké má byť trénin-
gové zaťaženie strelca trestných hodov, z pohľadu intenzity a komplexnosti cvi-
čení, aby vyvolalo čo najlepší zápasový výsledok v tejto hernej činnosti ? Cie-
ľom výskumu je obohatiť poznanie o možnosti organizovania tréningu trestných 
hodov tak, aby sa dosiahol nárast percentuálnej úspešnosti streľby trestných ho-
dov v zápase. Formulovali sme dve hypotézy: 1) predpokladáme, že špecifické 
tréningové cvičenia vyvolajú zaťaženie strelca trestných hodov v zápase; 2) 
predpokladáme, že po skončení sledovaného obdobia sa dosiahne vyššia percen-
tuálna úspešnosť streľby trestných hodov v súťažných zápasoch experimentálnej 
skupiny v porovnaní s kontrolnou skupinou. Uplatníme súčasný dvojskupinový 
pedagogický experiment s experimentálnou a kontrolnou skupinou. Budeme 
skúmať 12–14 ročných basketbalistov. Na získanie údajov a ich spracovanie po-
užijeme metódy pozorovanie, testovanie, meranie a hodnotenie. Špeciálne zaria-
denia SUUNTO Team Pack a športtestery použijeme na získanie hodnôt pulzo-
vej frekvencie počas špeciálnych prípravných cvičení a strieľania trestných ho-
dov v zápasoch. V závere projektu sú formulované očakávané výsledky. 
 
1 Teoretický rozbor problému 
Basketbalová streľba je považovaná mnohými autormi za najdôležitejšiu hernú 
činnosť hráča v basketbale (Mavridis et al., 2004; Katuna, 2008; Mačura, 2008; 
Tománek, 2008). Streľba trestných hodov má svoje špecifické postavenie v bas-
ketbalovom zápase. Oproti spôsobom streľby zakončovanej  počas plynutia hry 
(Mačura, 2008) sa môže na prvý pohľad javiť, že streľba trestných hodov je re-
latívne jednoduchá. Hráč ju vykonáva počas prerušenia hry, bez obrany súpera, 
sám stojí v priestore vymedzenom na vykonanie trestných hodov a má stanove-
ný časový limit 5 sekúnd na jej vykonanie. Samotnú realizáciu streľby trestných 
hodov však basketbalista vykonáva v špecifických podmienkach. Rozhoduje 
množstvo objektívnych a subjektívnych činiteľov ako kvalita tréningového pro-
cesu, intenzita a zložitosť zaťaženia, technika streľby, psychická stabilita, moti-
vácia a prostredie. Výskumy Vaquera et al. (2008) uvádzajú, že dôležitá v bas-
ketbale je aj diferenciácia streľby podľa hráčskych postov (rozohrávač, krídlo, 
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center). Súvislosti s realizáciou streľby trestných hodov z pohľadu ostrosti vide-
nia skúmala Vickers (1996), dĺžku prípravy na streľbu skúmal Mack (2001), 
stabilitu doby prípravy strieľania trestných hodov skúmal Wrisberg – Pein 
(1992). Ďalšie činitele ako pohlavie, vek, vzdialenosť od obruče, streľba 
v tréningu a v súťažnom zápase skúmal Mačura (2008). Úspešnosť streľby trest-
ných hodov rozhoduje o výsledku zápasu. Podiel bodov dosiahnutých streľbou 
trestných hodov na celkovom skóre družstva v zápase dosahuje 16–18%, u vy-
spelých kolektívov až 22%. Percentuálna úspešnosť streľby v slovenských súťa-
žiach sa dá považovať za nízku (obrázok 1). Podiel bodov dosiahnutých streľbou 
trestných hodov na celkovom skóre družstva v zápase dosahuje 16–18%, 
u vyspelých družstiev až 22% (Extraliga SR 2008/2009). 
Streľba trestných hodov v basketbalovom zápase je vykonávaná v zaťažení ana-
eróbneho a aeróbno–anaeróbneho charakteru, ktoré výrazným spôsobom 
ovplyvňuje jej úspešnosť. Časový úsek od ukončenia činnosti až po samotnú 
realizáciu streľby trestných hodov (prvého trestného hodu) býva približne 20 – 
35 sekúnd. Za tento čas je potrebné, aby sa strelec dostal do relatívne optimál-
neho stavu zabezpečujúceho potenciálny úspešný prvý a následný trestný hod. 
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Obrázok 1 Percentuálna úspešnosť streľby trestných hodov v súťažiach Sloven-

skej basketbalovej asociácie 2008/2009 (Spracované podľa zdrojov 
Slovenskej basketbalovej asociácie, hracia komisia) 

 
Zaťažovanie je jedna zo základných teoretických kategórií športového tréningu, 
ktorá má rozhodujúci vplyv na športovú činnosť. Tréningové zaťaženie, je-
ho intenzita, zložitosť, objem, hustota a špecifické zaťaženie vytvárajú základný 
predpoklad úspešnosti streľby. Podstatu a typ zaťaženia v basketbale je potrebné 
individualizovať podľa jednotlivých hráčskych postov a reakcií na tréningové 
a zápasové zaťaženie. Rozdiely sú dané typológiou hráča, funkciou a úlohami, 
ktorú v zápase plní. Mačura, Vranský (2009) skúmali a porovnávali zmeny cha-
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rakteru zaťaženia, ktoré dosahuje športovec počas basketbalovej streľby v zápa-
sovom a tréningovom zaťažení. Zistili, že počas tréningu športovec dosahuje 
zaťaženie aeróbno–anaeróbneho, resp. anaeróbno–laktátového charakteru. 
Na základe  výsledkov analýzy tréningového a zápasového zaťaženia v basket-
bale vyplýva, že vo väčšine tréningové zaťaženie nezodpovedá zaťaženiu zápa-
sovému (Argaj, 2009). Medzi autorov, ktorí sa zamerali na analýza tréningového 
a zápasového zaťaženia, patria i Bílek (1983), Mačura – Moravec – Tománek 
(2007). 
 
2 Cieľ práce, hypotézy a úlohy práce 
 
2.1 Cieľ práce 
Cieľom práce je prispieť k rozšíreniu poznatkov o možnosti účinnejšieho využi-
tia tréningového procesu zameraného na zdokonaľovanie streľby trestných ho-
dov v basketbale približujúceho sa podmienkam zápasového zaťaženia. 
Intenzitu a zložitosť tréningového zaťaženia a špecifické cvičenia predchádzajú-
ce hádzaniu trestných hodov sa bude považovať za rozhodujúci faktor možného 
zvýšenia úspešnosti streľby trestných hodov v basketbale. 
 
2.2 Hypotézy práce 
1. Predpokladáme, že špecifické tréningové cvičenia vyvolajú zaťaženie strelca 

trestných hodov v zápase. 
2. Predpokladáme, že po skončení sledovaného obdobia sa dosiahne vyššia per-

centuálna úspešnosť streľby trestných hodov v súťažných zápasoch experi-
mentálnej skupiny v porovnaní s kontrolnou skupinou. 

 
2.3 Úlohy práce 
1. Zrealizovať pedagogický experiment so zameraním na zdokonaľovanie streľ-

by trestných hodov. 
2. Vyhodnotiť súbor špecializovaných cvičení a po uplatnení vyhodnotiť 

v porovnaní experimentálnej a kontrolnej skupiny. 
3. Na základe výsledkov  sformulovať výsledky a závery do teórie a praxe špor-

tovej prípravy v basketbale. 
 
 
3 Metodika výskumu 
 
3.1 Stanovenie výskumnej situácie 
Dvojskupinový experiment spočíva v sledovaní experimentálnej a kontrolnej 
skupiny v prirodzených podmienkach tréningového a zápasového zaťaženia. 
Dĺžka sledovaného obdobia bude jeden ročný tréningový cyklus. Experimentál-
ny súbor absolvuje v rámci ročného tréningového cyklu súbor vytvorených špe-
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cifických cvičení so zameraním na zdokonaľovanie streľby trestných hodov. 
Kontrolný súbor absolvuje vlastný ročný tréningový cyklus. 
Za východiskový stav budeme považovať percentuálnu úspešnosť streľby trest-
ných hodov ako jednotlivých členov, tak i súboru experimentálnej a kontrolnej 
skupiny v súťažnom ročníku 2009/2010. Za vstupné údaje o zápasovom zaťaže-
ní budeme považovať prvú časť sledovaného súťažného obdobia (neuplatníme 
súbor špecializovaných cvičení). Tieto porovnáme s výsledkami obdobia druhej 
časti súťaže, kedy uplatníme súbor špecializovaných cvičení a porovnáme vý-
sledky experimentálnej a kontrolnej skupiny. 
 
3.2 Charakteristika súboru 
Do výskumu  zaradíme 2 súbory, experimentálny a kontrolný. Kritériom stano-
venia experimentálneho a kontrolného súboru je rovnaké pohlavie, vek, dĺžka 
športovej prípravy a kategória súťaže. Súbory v počte 15 tvoria športovci dosa-
hujúci vek 12, 13 a 14 rokov. Dĺžka športovej prípravy sa pohybuje od 3 do 5 
rokov. Žiacka kategória je vybraná cielene, nakoľko v tejto kategórii bolo v sú-
ťažnom období 2008/2009 hodených v priemere na jeden zápas 50 trestných ho-
dov (kategória  minibasketbal 32, kadeti 20, kadetky 19, juniori 22, juniorky 17, 
1. liga muži a ženy 20, extraliga muži 22, ženy 20). 
 
3.3 Popis experimentálneho činiteľa 
Intenzita a zložitosť tréningového zaťaženia , ktoré chceme súborom cvičení po-
užitých v experimentálnej skupine dosiahnuť, bude obsahovať faktory zápaso-
vého zaťaženia a zložitosti. Cvičenia budú vytvorené  tak, aby čo najvernejšie 
napodobňovali podmienky basketbalového zápasu, rešpektovali novosť a neob-
vyklosť s charakterom použitia v individuálnom, skupinovom a kolektívnom 
tréningu. Pri tvorbe budeme vychádzať z teoretických poznatkov a praktických 
skúseností. Zameriame sa na oblasť vnútorného zaťaženia organizmu pri reali-
zácii vybraných špecializovaných cvičení. 
Súbor vybraných cvičení používaných pred vykonaním trestných hodov dosahu-
je intenzitu zápasového zaťaženia. Intenzita zaťaženia má vyvolať charakter a-
naeróbneho alebo anaeróbno – aeróbneho zaťaženia športovca pred a počas sa-
motnou realizáciou streľby. Súbor  špecifických cvičení vytvoríme na základe 
piatich pásiem intenzity pohybového zaťaženia podľa Karvonena et al. (1957) 
a realizovaných prác Moravec – Tománek (2006), Moravec – Tománek (2007), 
Mačura – Vranský (2009). Pri tvorbe špecifických cvičení na zistenie paramet-
rov cvičenia použijeme zariadenie SUUNTO Team pack a sporttester. 
 
3.4 Metódy získavania údajov 
Metódy získavania údajov slúžia na zistenie potrebných informácií o súboroch, 
ktoré zaradíme do výskumu. Vo výskume použijeme metódy : pedagogický ex-
periment, pozorovanie, testovanie, meranie, spracovanie a vyhodnotenie.  
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3.5 Metódy spracovania a vyhodnotenia získaných údajov 
Pri spracovaní a vyhodnotení získaných hodnôt a údajov uplatníme zodpoveda-
júce matematicko–štatistické metódy a metódy logiky (porovnanie, analýza, 
syntéza, indukcia, dedukcia). 
 
4 Predpokladané výsledky práce 
Predpokladáme, že vytvorený súbor špecifických tréningových cvičení na zdo-
konaľovanie streľby trestných hodov dosiahne  intenzitu a zložitosť zápasového 
zaťaženia. 
Predpokladáme, že po skončení sledovaného obdobia dosiahne experimentálna 
skupina v porovnaní s kontrolnou skupinou vyššiu percentuálnu úspešnosť 
streľby trestných hodov v súťažných zápasoch. 
Predpokladáme, že faktor individuálnej zápasovej minutáže môže do určitej 
miery ovplyvniť výsledok výskumu. 
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ABSTRACT 
The crucial question of the research is: What should be the intensity and com-
plexity of exercise load preparing a free–throw shooter to gain the best match 
percentage? The aim of the research is to enrich the knowledge about the possi-
bilities how to organize the basketball free–throw shooting training to raise the 
match free–throw percentage. Two hypotheses are formulated: 1) the specific 
free–throw shooting training exercises will evoke the same load as it is during 
the match; 2) the experimental group will shoot match free–throw shots with 
higher percentage in comparison to control group. The pedagogical simultane-
ous two groups (experimental and control) experiment will be used. The 12–14 
year old basketball players will be examined. To gain the research data the 
methods observing, testing, measuring, treating and evaluation will be used. The 
special apparatuses SUUNTO Team Pack and Sporttester help to measure the 
heart frequency of the players during the special preparation exercises and the 
match free–throws, either. The expected results of the research are stated. 
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Abstrakt 
Basketbalová streľba je jediný spôsob dosahovania bodov v zápase. Cieľom vý-
skumu je prispieť k poznaniu vzťahu medzi tréningovým a zápasovým zaťaže-
ním k úspešnosti streľby v zápase. Predpokladáme, že vyššia intenzita a väčšia 
zložitosť tréningového a zápasového zaťaženia bude mať vplyv na úspešnosť 
streľby skúmaných basketbalistiek. Výskumný súbor bude tvoriť družstvo bas-
ketbalistiek (n = 12) v sezóne 2010/2011 vo veku od 13 do 15 rokov. Údaje bu-
deme získavať pomocou vytrvalostného člnkového behu, v súťažných zápasoch 
a pri uplatňovaní batérie cvičení v tréningovom procese. Zo získaných údajov 
SFmax každej probandky odvodíme individuálne rozmedzia srdcovej frekvencie 
zodpovedajúce piatim pásmam intenzity pohybového zaťaženia. Pri spracovaní 
údajov sa využijú metódy matematickej štatistiky a pri vyhodnocovaní údajov a 
formulovaní záverov logické metódy (porovnanie, analýza a syntéza, abstrakcia 
a konkretizácia, indukcia a dedukcia). Týmto postupom zistíme vzťahy medzi 
intenzitou a zložitosťou zaťaženia k úspešnosti streľby v basketbale. 
 
1 ROZBOR PROBLEMATIKY 
O víťazstve družstva v zápase rozhoduje úspešná streľba, ako jediný možný spô-
sob dosahovania bodov. Basketbalovú streľbu definujeme ako útočnú hernú čin-
nosť jednotlivca, ktorej cieľom je vhodiť loptu zhora cez obruč – do koša 
(MAČURA, 2008). 
Útočné herné činnosti, majú pomôcť k vytvoreniu čo najideálnejšej pozície na 
zakončenie útoku, teda pre úspešnú streľbu. Prikláňame sa k názoru viacerých 
autorov (McGEE et al., 2007; BRODZINSKI, 2007; KRAUSE et al., 2008; 
TOMÁNEK, 2008), že streľba je najdôležitejšia útočná herná činnosť jednotliv-
ca, pretože priamo rozhoduje o výsledku zápasu. 
Vychádzajúc z práce KRAUSE et al. (2008) rozdeľujeme basketbalovú streľbu 
na: 

 Streľba z poľa (field goal shooting), do ktorej patrí: 
- streľba po dvojtakte (lay-up), odrazom z jednej nohy, 
- streľba z miesta (set shot), 
- streľba vo výskoku (jump shot), odrazom z dvoch nôh, 
- bočná streľba sponad hlavy (hook shot). 

 Streľba trestných hodov (free throw shooting). 
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Tréningové strelecké ciele musia byť minimálne o 5 % vyššie ako zápasové, 
pretože sa očakáva percentuálny pokles v úspešnosti streľby počas zápasu (tab. 
1). 
 
Tab. 1 Požadované % úspešnosti streľby z poľa (KRAUSE et al., 2008) 

Tréning Zápas Klasifikácia 
úrovne Za 2 body Za 3 body Za 2 body Za 3 body 

1. stupeň ZŠ 35 % - 30 % - 
2. stupeň ZŠ 40 % - 35 % - 

Stredná škola 45 % 35 % 40 % 30 % 
Vysoká škola 50 % 45 % 45 % 40 % 
Profesionáli 55 % 45 % 50 % 40 % 

Zaťaženie, ako jedna zo základných teoretických kategórií športového tréningu, 
má pre prax značný význam, ale jedine vtedy, ak dôjde k jeho pochopeniu. 
PERÁČEK et al. (1993) charakterizujú rast športovej výkonnosti hráča ako pro-
ces adaptácie, proces morfologickej funkčnej prestavby tkanív a orgánov v 
zmysle prispôsobenia sa požiadavkám športového výkonu. Adaptácia na telesné 
zaťaženie prebieha na subcelulárnej a celulárnej úrovni, na úrovni orgánov a or-
gánových systémov aj organizmu ako celku (ŠTULRAJTER, 2007). 
PERÁČEK et al. (1993) rozoznávajú v športových hrách komponenty vonkaj-
šieho zaťaženia: 
 

a) Objem; 
b) Intenzita – udáva prácu vykonanú v časovej jednotke v priebehu série 

podnetov. Intenzita vždy odráža fyziologickú činnosť zaťaženia; 
c) Zložitosť – určujú požiadavky na riadiace a koordinačné funkcie centrál-

nej nervovej sústavy, ktoré vyplývajú z charakteru komplexnej hernej 
činnosti hráča a to hlavne z pospájaných reťazcov herných činností;  

d) Hustota podnetov; 
e) Trvanie podnetov; 
f) Frekvencia tréningových jednotiek; 
g) Špecifickosť podnetov; 
h) Nešpecifickosť podnetov. 

 
Srdcová frekvencia (SF) je stále najdostupnejším a najčastejšie sledovaným u-
kazovateľom, pomocou ktorého sa sleduje vnútorná reakcia organizmu na von-
kajšie zaťaženie (tréningové, resp. zápasové). V minulosti boli možnosti zisťo-
vania SF obmedzené (až po ukončení cvičenia, po vystriedaní hráča). Sportteste-
ry otvorili cestu získavania hodnôt SF v tréningovom procese (TOMAJKO, 
2002; ARGAJ, 2005) a v dnešnej dobe moderné telemetrické systémy aj v sú-
ťažnom zápase (HOLMBERG, 2004; MORAVEC – TOMÁNEK, 2006; 
MORAVEC, 2008; MAČURA – VRANSKÝ, 2009). 
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2 Cieľ, úlohy a hypotéza práce 
 
2.1 Cieľ práce 
 
Problematika zaťaženia ako jedna z kľúčových zložiek, má nezastupiteľné mies-
to pri riadení športového tréningu. Cieľom práce je prispieť k rozšíreniu poznat-
kov v oblasti zaťaženia v basketbale, nájsť vzťahy medzi intenzitou a zložitos-
ťou zaťaženia k úspešnosti streľby v basketbale v zápase. 
 
2.2 Úlohy práce 
 
Z cieľa práce vyplývajú nasledovné úlohy: 
 

 zistiť maximálnu srdcovú frekvenciu (SFmax) vo vytrvalostnom člnkovom 
behu (VČB) a pomocou nej stanoviť individuálne rozmedzia srdcovej 
frekvencie v piatich pásmach intenzity pohybového zaťaženia 
(JANSSEN, 2001), 

 zistiť úspešnosť streľby v tréningovom procese a v súťažnom zápase, 
 zaznamenať vnútornú odozvu organizmu hráčov (ich srdcovocievneho 

systému) na vonkajšie zaťaženie (intenzitu a zložitosť) v tréningu a počas 
zápasu, 

 určiť a vyhodnotiť vplyv vonkajšieho zaťaženia (intenzity a zložitosti) 
pomocou vnútornej odozvy organizmu na úspešnosť streľby 
v tréningových a súťažných podmienkach. 

 
2.3 Hypotéza práce 
Sú subjektívne, resp. vedecky nepodložené názory, že vyššia intenzita a väčšia 
zložitosť pohybového zaťaženia ovplyvňuje úspešnosť streľby v basketbale. 
Predpokladáme, že vyššia intenzita a väčšia zložitosť tréningového a zápasové-
ho zaťaženia bude mať vplyv na úspešnosť streľby skúmaných basketbalistiek. 
 
3 Metodika výskumu 
 
3.1 Stanovenie výskumnej situácie 
 
V práci použijeme ex post facto (retrospektívny) výskum, z hľadiska početnosti 
interindividuálny výskum, ktorý uplatníme pri longitudinálnom sledovaní. 
 
3.2 Charakteristika súboru 
Výskumný súbor bude tvoriť družstvo basketbalistiek (n = 12) klubu BK Petr-
žalka, ktoré v sezóne 2010/2011 budú  mať od 13 do 15 rokov. 
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3.3 Organizácia výskumu 
Na začiatku sezóny absolvujú hráčky test VČB, ktorý bude slúžiť na diagnosti-
kovanie SFmax, pomocou ktorého stanovíme individuálne pásma intenzity pohy-
bového zaťaženia u každej hráčky. SF probandiek budeme monitorovať počas 
súťažných zápasov, v procese tvorby cvičení a následne v novo zostavenej baté-
rii cvičení rôznej intenzity a zložitosti pohybového zaťaženia. 
 
3.4 Metódy získavania údajov 
Hlavný spôsob získavania údajov bude meranie. Meranie aktuálnej SF ako vnú-
tornej odozvy organizmu na pohybové zaťaženie predchádzajúce streľbe a v 
momente streľby, budeme uskutočňovať zariadením na registráciu a vyhodno-
covanie záznamov SF, telemetrickým systémom SUUNTO Team Pack. Uplat-
níme aj metódu priameho pozorovania (VČB) a sprostredkovaného pozorovania 
(videozáznam a videoanalýza). 
Údaje budeme získavať z: 

 vytrvalostného člnkového behu, 
 súťažných zápasov, 
 batérií cvičení v tréningovom procese. 

 
3.5 Metódy spracovania a vyhodnocovania údajov 
Získané údaje SFmax každej probandky následne využijeme na odvodenie indivi-
duálnych rozmedzí srdcovej frekvencie zodpovedajúce piatim pásmam intenzity 
pohybového zaťaženia podľa rovnice KARVONENA et al. (1957), ktorú odpo-
rúčajú používať aj WILMORE – COSTILL (1999) a JANSSEN (2001). 
Pri spracovaní údajov sa využijú metódy matematickej štatistiky a pri vyhodno-
covaní údajov a formulovaní záverov logické metódy (porovnanie, analýza a 
syntéza, abstrakcia a konkretizácia, indukcia a dedukcia). 
 
4 Predpokladané výsledky práce 
Zistíme vzťahy medzi intenzitou a zložitosťou zaťaženia k úspešnosti streľby v 
basketbale. Poskytneme modelové charakteristiky streleckých cvičení rôznej 
intenzity a zložitosti pohybového zaťaženia približujúce sa podmienkam streľby 
v zápasoch. 
Práca prispeje k rozšíreniu poznatkov v oblasti zaťaženia v basketbale, k lep-
šiemu pochopeniu vzťahu medzi intenzitou a zložitosťou zaťaženia a úspešnos-
ťou streľby. V konečnom dôsledku budú použiteľné výsledky a závery aj v tré-
nerskej praxi, čo bude viesť k zefektívneniu tréningového procesu. Môžeme tak 
progresívne vplývať na rast hráčskej výkonnosti jednotlivcov a hráčskych kolek-
tívov v basketbale. 
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THE INFLUENCE OF INTENSITY AND COMPLEXITY OF TRAINING 

AND MATCH LOAD ON SUCCESSFULNESS OF BASKETBALL 
SHOOTING DURING A MATCH 

 
Tomáš Vencúrik – Department of Games, Faculty of Physical Education and 
Sports, Comenius University in Bratislava, Slovak republic 
Mačura Peter – Department of Games, Faculty of Physical Education and 
Sports, Comenius University in Bratislava, Slovak republic 
 
 
Abstract 
The basketball shooting is the only way how to gain the points during the bas-
ketball match. The aim of the research is to find out the relation of training and 
match load to successfulness of shooting during a match. The hypothesis of the 
research is: the intensity and complexity of the training and match load influ-
ences the successfulness of shooting during the basketball match. The experi-
mental group will be 12 basketball club players, girls of age from 13 to 15 years 
old, during the season 2010/2011. We are going to get data during the using of 
training drills and competition matches. These data will be the base of deriving 
the individual PRmax which corresponds to the five intervals of intensity of 
movement load. When treating the data we are going to use adequate methods of 
statistics. The formulation of outcomes will need to use the methods of logic 
(comparison, analysis, synthesis, abstraction, induction and deduction). We find 
out the relations of the intensity and complexity of load to the successfulness of 
shooting during a match. 
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