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Úvod 
 
 
 
 V športových hrách sa stretávame predovšetkým s komplexným preja-
vom rýchlostných schopností. Pre herný výkon družstva a hráča však majú 
význam aj ich elementárne  formy resp. jednotlivé prejavy.  
 
 Príspevky učiteľov a doktorandov Katedry hier FTVŠ UK v Bratislave 
uverejnené v zborníku prinášajú informácie:  
 
 

• o krátkodobom intenzívnom zaťažení v kondičnom a hernom trénin-
gu futbalistov (hodnotenie krvného laktátu pri vytrvalosti v rýchlosti 
testom 7x30 m so zmenou smeru a v prípravnej hre 2:2+1) – doc. 
Holienka, prof. Kampmiller, Dr. Vanderka, 

 
• z diagnostikovania niektorých prejavov rýchlostných schopností 

mladých hádzanárov – Mgr. Križan, Dr. Zaťková, 
 

• z diagnostikovania rýchlostno-silových schopností mladých repre-
zentantiek SR (kadetiek) v basketbale pomocou výskokového ergo-
metra – Dr. Mačura, 

 
• o dynamike zmien vybraných prejavov rýchlostných schopností ne-

špecifickými prostriedkami u mladých tenistov na základe vstupného 
a výstupného merania s využitím batérie piatich testov – Mgr. Petrá-
šová, 

 
• o diagnostike pohybovej výkonnosti juniorských reprezentačných 

výberov v ľadovom hokeji – Dr. Výboh. 
 
 

Zborník je monotematicky zameraný na príspevky riešiace problematiku 
projektu VEGA r. č. 1/1397/04 
 
 
      Doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 
       vedúci riešiteľ projektu  
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KRÁTKODOBÉ INTENZÍVNE 
ZAŤAŽENIE V KONDIČNOM 

A HERNOM TRÉNINGU FUTBALISTOV 
 
Miroslav Holienka*, Tomáš Kampmiller**, Marián Vanderka**      
* Katedra hier FTVŠ UK, ** Katedra atletiky FTVŠ UK 
 
Kľúčové slová: tréningové zaťaženie, herný tréning, prípravná hra, kondič-

ný tréning, vytrvalosť v rýchlosti 
 
Rozbor problematiky  
 
Analýzy pohybových činností hráčov počas zápasu vo futbale (McLOAD – 
MAUGHAN – WILLIEMS, 1993) ukazujú, že toto zaťaženie možno cha-
rakterizovať ako modely opakovaných krátkodobých vysoko intenzívnych 
pracovných intervalov striedajúcich sa s intervalmi nižšej intenzity. Z tohto 
vyplýva, že dominantnou požiadavkou na hráča futbalu je: 
 

• schopnosť opakovane vykonávať krátkodobú, viac-menej intenzívnu 
činnosť kontinuálne v priebehu zápasu.  

 
Opakované krátkodobé intenzívne zaťaženie v priebehu zápasu si vyžaduje 
synergické zapojenie všetkých energetických systémov a ich pomer je v 
porovnaní so súvislým zaťažením značne špecifický. Pri intenzívnom zaťa-
žení sa anaeróbna glykolýza výrazne aktivizuje už po troch sekundách, pri-
čom krátkotrvajúce intenzívne podnety do 6 – 10, prípadne 15 sekúnd sa v 
minulosti považovali za anaeróbne alaktátové zaťaženie (VANDERKA, 
2000). K tomuto dlhodobo pretrvávajúcemu nesprávnemu poznatku sa do-
šlo zrejme tým, že väčšina meraní na hodnotenie podielu jednotlivých e-
nergetických systémov sa vykonávala na submaximálnych neprerušova-
ných, prípadne stupňovaných typoch zaťaženia v laboratórnych podmien-
kach.  
Pokiaľ ide o energetické nároky kladené na hráča počas futbalového zápa-
su, väčšina autorov sa zhoduje s názorom (EKBLOM, 1986), že podiel a-
naeróbnej glykolýzy ostáva nejasný, ale je pravdepodobne významný. 
Rozdielna metodika, rozdielna úroveň trénovanosti, rozdielne nasadenie 
hráča v zápase, rozdielne hráčske funkcie a iné spôsobilo, že hodnoty laktá-
tu namerané počas futbalového zápasu uvádzané v odbornej a vedeckej li-
teratúre kolísajú  od 2 do 12 mmol.l-1.  
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Ukazuje sa (SANTOS – VALENTE – SOARES, 2001), že hlavný rozdiel v 
kvalite hráčov, pokiaľ ide o kondičný faktor výkonu vo futbale, nie je v 
množstve nabehaných kilometrov, ale v percentuálnom zastúpení rýchlych, 
intenzívnych úsekov a v hodnotách vzdialeností nabehaných maximálnou 
rýchlosťou v zápase. Neznamená to však, že aeróbne schopnosti nie sú vo 
futbale dôležité. Skôr naopak, aeróbna fosforilácia je jediná možnosť vy-
rovnania kyslíkového deficitu v menej intenzívnych fázach hry. Preto je 
úroveň aeróbneho výkonu (VO2 max) a aeróbnej kapacity (vysoké percento 
VO2 max v relatívne dlhom časovom úseku) nezastupiteľná z pohľadu kon-
dičnej pripravenosti hráča.  
V minulosti sa produkcia laktátu (LA) považovala za hlavný ukazovateľ 
únavy. Vieme však, že s narastajúcim časom zaťaženia sa hodnoty LA ku-
mulatívne zvyšujú. Toto platí len v prípade rovnomerného alebo stupňova-
ného neprerušovaného zaťaženia. Keďže futbal je zaťaženie s variabilnou 
intenzitou, množstvo vyprodukovaného laktátu väčšinou neodzrkadľuje ani 
tak stupeň únavy ako skôr spôsob momentálneho krytia energetických po-
žiadaviek v danom úseku hry v závislosti od intenzity, trvania zaťaženia 
a typológie hráča.. 
Keďže LA sa zväčša produkuje v rýchlych svalových vláknach, môžeme 
povedať, že pri podobnom výkone dvaja hráči vyprodukujú rozdielne hod-
noty LA práve v dôsledku iného „spaľovania“, pretože majú inú typológiu 
svalových vlákien. V našej práci hodnoty LA chápeme v prvom rade ako 
prejav intenzity pohybového zaťaženia (anaeróbneho laktátového výkonu) 
z energetického hľadiska a nie z komplexne herného pohľadu. 

 
Cieľ 
 
Vychádzajúc z doterajších poznatkov sme si za cieľ stanovili sledovanie a 
porovnávanie hodnôt krvného laktátu (LA) a srdcovej frekvencie (SF) 
u dvojice hráčov staršieho dorastu ŠK Slovan Bratislava v kondičnom 
a hernom tréningu v priebehu tréningovej jednotky. 

 
 

Úlohy 
 

1. analyzovať fyziologickú krivku zaťaženia (SF) a hodnoty koncentrá-
cie LA pri teste 7x30, 

2. analyzovať fyziologickú krivku zaťaženia (SF) a hodnoty koncentrá-
cie LA pri PH (2:2+1), 

3. porovnať získané hodnoty a formulovať závery pre tréningový pro-
ces. 
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Metodika 
 

V prvej časti merania probandi bežali opakovane (7x) maximálnym úsilím 
úsek 30 m (obr. 1), pričom odpočinok tvoril aktívny poklus nízkou intenzi-
tou tak, aby vždy so začínajúcim 30-sekundovým intervalom opäť nasledo-
val štart intenzívnej časti. 

 

 
 

Obr. 1  Test 7 x 30 m 
 
Druhú časť merania predstavovala prípravná hra 2 : 2 + 1  (obr. 2) 
 

 
Obr. 2  Prípravná hra (PH) 
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Počet hráčov:   2 : 2 + 1 
Ihrisko:    2x pokutové územie 
Dávkovanie:  IZ: 2’  PO: 4  PS: 2 
     IO: 4’    IOs: 10’ 
Pomôcky:   kužele, lopty + náhradné lopty, rozlišovacie vesty 
Pravidlá hry: Hráči hrajú vo vymedzenom území maximálne na 3 do-

tyky na veľké bránky s brankármi. Dôraz kladieme na 
individuálne HČJ (výber miesta, prihrávku a streľbu). 
Neutrálny hráč hrá s dvojicou, ktorá má loptu pod kon-
trolou.  

 

Uplatňovaním zásady „adekvátneho krytia“ sa snažíme modelovať v tré-
ningovom procese prostredníctvom prípravných hier také herné podmien-
ky, ktoré sa blížia zápasovým podmienkam. 
Práve prípravné hry majú v tréningovom procese nezastupiteľné miesto. 
Prípravné hry efektívne pôsobia na rozvoj zručností, zdatnosti ale aj na 
rozvoj herného intelektuálneho potenciálu hráčov. Svojou variabilnosťou 
vytvárajú dobré predpoklady na rozvoj komplexnej hernej spôsobilosti hrá-
čov.  
Prípravné hry sú adekvátnou metodicko-organizačnou formou aj na rozvoj 
tvorivého myslenia a konania hráča. V podmienkach situačnej neočakáva-
nosti sú vlastne medzičlánkom medzi komplexným herným cvičením 
a vlastnou hrou.  
Podľa Kačániho (1997) rozoznávame tri skupiny prípravných hier s rôz-
nou úrovňou zaťaženia: 
 

- prípravné hry, pri ktorých tréningové zaťaženie neprevyšuje zápasové za-
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Prípravné hry sa v tréningovom procese (herný tréning) využívajú veľmi 
často. Z uvedených troch skupín sa realizujú najmä prípravné hry, pri kto-
rých tréningové zaťaženie prevyšuje zápasové zaťaženie. Vďaka vhodným 
intervalom zaťaženia a intervalu odpočinku, by sa mala srdcová frekvencia 
pohybovať v intervale zaťaženia nad úrovňou anaeróbneho prahu a v inter-
vale odpočinku, by mala klesnúť pod hranicu aeróbneho prahu.  
Pre tento príspevok sme si zvolili prípravnú hru s počtom hráčov dvaja pro-
ti dvom s jedným neutrálnym hráčom (2:2+1) na ploche ihriska asi 30 x 40 
metrov.  
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Z hľadiska počtu hráčov ide v našom prípade o „malú prípravnú hru“  
(KAČÁNI, 2002), kde tréningové zaťaženie prevyšuje skutočné zápasové 
zaťaženie a prípravná hra nám slúži ako špeciálny tréningový prostriedok 
na komplexný rozvoj kondičného faktora herného výkonu.    
 

 Výsledky a diskusia  
 

Pri oboch typoch zaťaženia sme u dvoch probandov, hráčov staršieho do-
rastu Slovana Bratislava, sledovali jednak tzv. fyziologickú krivku zaťaže-
nia športestermi Polar, t.j. priebeh srdcovej frekvencie a prístrojom Ac-
cusport hodnoty koncentrácie LA v prvej (1. min.), štvrtej (4. min.) a-
 ôsmej (8. min.) po zaťažení.   
V tabuľke 1 uvádzame dosiahnuté časy, percentuálny pokles výkonu v 
jednotlivých úsekoch a hodnoty LA po opakovaných šprintoch maximál-
nym úsilím. Tabuľka 2 obsahuje hodnoty LA počas prípravnej hry po rov-
nakých časových intervaloch od ukončenia. 
 

Tabuľka 1 Dosiahnuté časy a hodnoty krvného laktátu (LA) v teste 
(7x30m) maximálnym úsilím so zmenami smeru s intervalom 
odpočinku asi 24 s  

 

Krvný laktát 
(mmol.l-1) 

Časy jednotlivých opakovaní (s) a percentá z dosiahnutého maxima v 
1.min

. 

v 
 

4.min
. 

po 
8.min

. 

Proband 
1 

5,6
7 98

,5
%

 

5,5
9 10

0%
 

5,6
2 99

,4
%

 

5,6
2 99

,4
%

 

5,6
6 98

,7
%

 

5,6
0 99

,8
%

 

5,7
0 98

%
 

15,7 17,8 15,0 

Proband 
2 

5,6
7 10

0%
 

5,7
1 99

,3
%

 

5,6
8 99

,8
%

 

5,7
6 98

,4
%

 

5,7
7 98

,2
%

 

5,8
5 96

,8
%

 

5,8
5 96

,8
%

 

14,0 16,6 12,1 

 
Tabuľka 2  Hodnoty krvného laktátu (LA) po prípravnej hre (2 : 2 + 1) 

Krvný laktát (mmol.l-1) Probandi v 1.min. v 4.min. po 8.min. 
Proband 1 8,9 9,4 7,8 
Proband 2 8,8 10,1 8,2 

 

Z nameraných hodnôt LA je zrejmé, že prítomnosť lopty,  technické a sen-
zomotorické nároky ovplyvňujúce efektívnosť herných činností jednotlivca 
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v prípravnej hre neumožňujú dosiahnuť takú vysokú intenzitu  ako v teste 7 
x 30 m, ktorý má prevažne kondičný charakter. 
Sledovanie zmien srdcovej frekvencie (obr. 3) len dokresľuje uvedené fak-
ty, že v oboch prípadoch ide o zaťaženia stimulujúce všetky energetické 
systémy. To, ktorý prevažuje, vždy nesporne závisí od viacerých  faktorov: 
od charakteru zaťaženia a dĺžky jeho trvania (ako objemového ukazovate-
ľa), od intenzity, od intervalu a charakteru odpočinku, od organizácie pod-
netu, ale aj od jeho kondičnej zložitosti a v neposlednom rade od psychic-
kej náročnosti. Pokiaľ by sme brali do úvahy len priebeh srdcovej frekven-
cie, mohlo by sa zdať, že ide o energeticky identický charakter zaťaženia. 
Meraním hodnôt LA však dokumentujeme, že opakované krátkodobé in-
tenzívne zaťaženie stimuluje v omnoho vyššej miere aj anaeróbny laktáto-
vý energetický systém.  
Na druhej strane má prípravná hra komplexnejší, špeciálnejší charakter 
a v príslušných špecializovaných etapách (obdobiach) prípravy má pred-
nosť v letnom prípravnom období a v hlavných obdobiach. Kondične lade-
né zaťaženie predstavované opakovaným bežeckým zaťažením so zmenami 
smeru (typu 7 x 30 m s intervalom odpočinku do 30 s), na úrovni 97 – 
100% z momentálneho maxima hráča, patrí do prípravného obdobia. Vyvo-
láva výraznejší podnet na adaptáciu anaeróbneho a glykolytického energe-
tického systému. Preto má prevažne kondičný charakter a predchádza špe-
cifickému zaťaženiu v makrocykle prípravného obdobia. Môže vytvoriť 
vyššiu úroveň anaeróbneho výkonu a kapacity, ako aj schopnosti tolerancie 
voči laktátu. Tieto ukazovatele môžu potencionálne zabezpečovať vyššiu 
úroveň herného výkonu hráča. 
Posudzovanie zaťaženia len jedným parametrom môže viesť k značnému 
pochybeniu v interpretácii, preto je potrebné zaťaženie diagnostikovať po-
kiaľ možno viacerými premennými. Okrem toho vidíme rozdiely v posu-
dzovaní zaťaženia z  komplexne herného a kondične energetického pohľa-
du. 
 
Závery 
 

Prezentované výsledky poukazujú na v tréningovej praxi často podceňova-
ný problém, že čisto hernými prostriedkami nie je možné „vybičovať“ or-
ganizmus k takému výkonu, aby dostatočne stimuloval procesy anaeróbnej 
glykolýzy. Adaptačné mechanizmy na tréningový podnet iba herného cha-
rakteru nemôžu vytvárať dostatočnú rezervu. Preto odporúčame, a to nielen 
v prípravnom, ale aj v hlavnom období častejšie využívať opakované krát-
kointervalové vysokointenzívne zaťaženia nešpecifického charakteru, ktoré 
sa môžu neskôr uplatniť v samotnom zápase ako schopnosť lepšie zvládať 
herné situácie aj pri relatívne vysokých hodnotách LA. Tým však nespo-
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chybňujeme potrebu „adekvátneho krytia“ pomocou špecifických pros-
triedkov, ako je prípravná hra so zaťažením prevyšujúcim zápasové zaťa-
ženie. 
Zaznamenávanie odozvy organizmu na tréningové zaťaženie sa stáva ne-
vyhnutnou súčasťou tréningového procesu. Využívanie meracieho zariade-
nia srdcovej frekvencie a krvného laktátu sa na vrcholovej úrovni futbalu 
stáva jedným z dôležitých prvkov riadenia tréningového procesu. Vďaka 
zisteným údajom môžeme zefektívniť a skvalitniť tréningový proces a pri-
spieť k zlepšeniu výkonnosti hráčov. Pomocou diagnostiky zaťaženia vie-
me vybrať prostriedky, ktoré v danej etape prípravy optimálne prispievajú 
k plneniu tréningových cieľov. 
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Summary 
 

The contribution is aimed to problem of intensity evaluation in preparatory 
game (2:2+1) and in specific test of repeated short-term high intensive run-
ning intervals (7x30 m) with change direction. There are comparisons of 
the blood lactate and heart frequency values in two different types of activi-
ty usually applied in soccer. Results showed that only specific game facili-
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ties is could not make the stimulus to create the back up for boosting the 
intensity of repeated short-term activities during the real soccer game.  
 

Key words: training load, game training, small game, fitness training, speed 
endurance  
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DYNAMIKA ZMIEN RÝCHLOSTNÝCH 
A RÝCHLOSTNO-SILOVÝCH 

SCHOPNOSTÍ MLADÝCH 
HÁDZANÁROV V DVOJROČNOM 

CYKLE PRÍPRAVY 
 
 
Viera Zaťková – Martin Križan – Katedra hier  FTVŠ UK Bratislava 
 
 
Kľúčové slová: hádzaná, vývojové tendencie hádzanej, kategória mladších 

žiakov, rýchlostné schopnosti, testovanie rýchlostných 
a rýchlostno-silových schopností 

 
 
Vrcholové podujatia v hádzanej v obidvoch kategóriách jednoznačne po-
tvrdili zvýšenú dynamiku hry, rýchle striedanie útočných a obranných fáz 
hry, nárast podielu protiútoku na celkovom počte útokov družstva v zápase. 
Na neustálom zrýchľovaní hry sa výrazne podpísala najmä zmena pravidla 
o rozohraní lopty po obdržanom góle bez ohľadu na postavenie hráčov sú-
perovho družstva ( nemusia byť ako predtým na svojej polovici ihriska ). 
Táto zmena pravidla umožňuje okamžitú „kontru“ po obdržanom góle, núti 
brániace družstvu k okamžitému návratu do obrany a v podstate v tejto fáze 
neumožňuje striedanie špecialistov do obrany. Vynikajúca kondičná pri-
pravenosť hráčov v súčasnom ponímaní hry špičkových družstiev  sa stáva 
samozrejmosťou.  
Aby sa i naše výberové družstvá postupne dostali na vyššiu úroveň musia 
sa jednoznačne zlepšiť podmienky pre prípravu mládežníckych družstiev 
všetkých kategórii, musí sa skvalitniť ich príprava za  maximálneho  reš-
pektovania  vývojových tendencii hry a jej smerovanie do budúcnosti. 
Kondičnej príprave patrí v dlhodobej športovej príprave významné miesto. 
Zameriava sa na postupný rozvoj tých pohybových ( kondičných 
a koordinačných ) schopností, ktoré limitujú výkonnosť hádzanára. Zvýše-
ná úroveň pohybových schopností vytvára predpoklady  pre osvojenie si 
útočných a obranných herných činností jednotlivca, ktoré sa neskôr využí-
vajú v herných kombináciách a systémoch.   
Prirodzený rozvoj jednotlivých pohybových schopností má svoj s vekom 
súvisiaci priebeh. V dlhodobom rozvoji sa striedajú obdobia intenzívneho 
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a spomaleného rozvoja, ako aj relatívnej stagnácie. Zdôrazňuje sa potreba 
využívať na rozvoj jednotlivých pohybových schopností v maximálnej mie-
re tzv. „senzitívne“ ( citlivé ) vekové obdobie, kedy organizmus športovca 
reaguje na špecifické pohybové podnety najvýraznejšími zmenami ( prí-
rastkami).  
Význam a uplatnenie rýchlostných schopností v hádzanej je nediskutabilný. 
Prejavujú sa takmer vo všetkých činnostiach hráča. 
V obrannej fáze hry rýchlym pristupovaním a odstupovaním k hráčovi 
s loptou, rýchlou zmenou smeru pri bránení,  uvoľňovania sa útočníka bez 
lopty a s loptou resp. pri preberaní útočníkov  po križovaní a clonení, zis-
kom voľnej ( rýchlym vbehnutím do prihrávky, spracovanie odrazenej lop-
ty ) lopty, rýchlym návratom do obrany po zakončení útoku streľbou na 
bránku, po strate lopty (technická chyba – kroky, prerážanie, prešľap ap. ) 
a v neposlednom rade aj po vstrelení gólu. 
V útočnej fáze rýchlym vyštartovaním do protiútoku, jeho  vykonaním ma-
ximálnou rýchlosťou, súčinnosťou pri protiútoku skupiny hráčov ( druhá a 
tretia fáze protiútoku ), rýchlym rozohraním  „ zo stredu „ po obdržanom 
góle. V postupnom útoku, najmä pri aktívnych obranách, musí útočník 
veľmi rýchlo reagovať pohybom na vzniknutú hernú situáciu napr. rýchle 
uvoľnenie sa s loptou po náznaku pohybu resp. náznaku streľby, rýchle 
vbehnutie do voľného priestoru ap. 
Nesmieme však zabúdať najmä v príprave mladých hádzanárov, že vyko-
naniu herných činností jednotlivca maximálnou rýchlosťou musí predchá-
dzať dokonalé osvojenie štruktúry pohybovej činnosti, jej postupné osvojo-
vanie za zložitejších podmienok. 
Rýchlostné schopnosti definujeme ako schopnosť vykonávať pohybovú 
činnosť v minimálnom čase, maximálnou rýchlosťou – maximálnym úsilím 
(Holienka, 2003).  V hádzanej sa uplatňuje frekvenčná, akceleračná, akčná 
a cyklická rýchlosť (Šimonek, 1998). 
Frekvenčná rýchlosť - schopnosť vykonať za časovú jednotku čo najviac 
pohybových cyklov (bežeckých krokov), súčasné je jedným z faktorov 
podmieňujúcich úroveň akceleračnej a cyklickej rýchlosti. 
Akceleračná rýchlosť - schopnosť prejsť z pokoja alebo z menšej rýchlosti 
do maximálnej v čo najkratšom čase. Podmieňuje ju reakčná schopnosť, 
frekvenčná rýchlosť a výbušná sila dolných končatín. 
Akčná rýchlosť - rýchlosť jednorázového pohybu - schopnosť vykonať 
pohyb v čo najkratšom čase (odraz, streľba, obranný pohyb ap.). 
Cyklická (lokomočná) rýchlosť - schopnosť prekonať určitú vzdialenosť 
v čo najkratšom čase. Vyžaduje dokonalé zvládnutie techniky realizovanej 
činnosti, adekvátnu úroveň frekvenčnej a akceleračnej rýchlosti, ako aj vý-
bušnú silu dolných končatín (Šimonek, 2002). 
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Organizmus vo veku 9 - 10 až 13 - 14 dobre znáša krátkotrvajúce tréningo-
vé zaťaženia rýchlostného charakteru a preto možno toto obdobie považo-
vať za najvhodnejšie pre rozvoj rýchlostných schopností. Pri rozvoji rých-
lostných schopností sa využíva široký okruh tréningových prostriedkov 
a metód, ako aj veľká variabilnosť  tréningových zaťažení (Šimonek, 
1998). 
Pri rozvoji rýchlostných schopností v detskom veku jednoznačne využíva-
me hernú a súťažnú metódu pri ktorej vo veľkej miere uplatňujeme pohy-
bové hry a súťaživosť. Postupne zaraďujeme opakovaciu metódu, metódu 
sťažených a zľahčených podmienok, handicapovú metódu a komplexnú 
metódu. Avšak maximálny efekt možno dosiahnuť ich vhodnou kombiná-
ciou.   
 
 
Cieľ a úlohy 
 
Cieľom práce je zamerať sa na rozvoj rýchlostných schopností mladých 
hádzanárov, sledovať  dynamiku zmien ich úrovne počas dvojročnej prí-
pravy v kategórii mladších žiakov v hádzanej a tým prispieť k rozšíreniu 
poznatkov z tejto oblasti. 
 
Na splnenie vytýčeného cieľa sme si stanovili nasledujúce úlohy: 
 

1. evidovať realizované objemové ukazovatele rozvoja rýchlostných 
schopností, 

2. navrhnúť motorické testy na hodnotenie rýchlostných a rýchlostno-
silových schopností, 

3. analyzovať získané výsledky a urobiť závery pre prax. 
 
 
Metodika  
 
Charakteristika súboru 
Experimentálny súbor tvorilo 16 žiakov 8-ročného gymnázia v Bratislave, 
ktorí boli v školskom roku 2003/2004 zaradení do 5. ročníka hádzanár-
skych športových tried a  súčasne tvorili družstvo mladších žiakov v há-
dzanárskom klube ŠKP Bratislava (tab.1). Vekový priemer na začiatku ex-
perimentu bol 10,3 roka. Trénerom družstva bol diplomovaný tréner Mgr. 
M. Križan. 
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Tabuľka 1 

Charakteristika experimentálneho súboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizácia experimentu 
Experiment sa realizoval počas dvoch školských rokov 2003/2004 
a 2004/2005. Testovanie rýchlostných  a rýchlostno-silových schopností  sa 
realizovalo počas dvojročnej prípravy štyrikrát, vždy na začiatku a na konci 
školského roku (prvý septembrový a posledný júnový týždeň). Meranie 
a testovanie prebiehalo v štandartných podmienkach v športovej hale. 
 
Metódy získavania výskumných údajov  
Na začiatku experimentu sme stanovili plán všeobecných objemových uka-
zovateľov v dvojročnej príprave (tab. 2). Ako vyplýva z tab. 2, v druhom 
roku prípravy sa zvýšil počet vo všetkých objemových ukazovateľoch. Sta-
novila sa proporcionalita objemových ukazovateľov medzi kondičnou a-
 hernou prípravou v obidvoch rokoch prípravy (tab. 3). 

Experimentálny súbor P.č. 
Meno Hmotnosť/kgVýška/cm 

1 M.O. 45 146 
2 R.Č. 40 149 
3 T. F. 46 152 
4 M. B. 45 162 
5 R. P. 45 149 
6 M. K. 41 150 
7 A. M. 39 145 
8 M. P. 50 162 
9 E. M. 69 166 
10 P. W. 57 156 
11 R. Š. 46 150 
12 T. T. 40 150 
13 R. V. 37 154 
14 R. VAN. 39 157 
15 L. R. 59 158 
16 B. H. 44 154 

Medián (Me) Exper. súbor 45 153 
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11 R. Š. 46 150 
12 T. T. 40 150 
13 R. V. 37 154 
14 R. VAN. 39 157 
15 L. R. 59 158 
16 B. H. 44 154 

Medián (Me) Exper. súbor 45 153 
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V prvom roku bol pomer medzi kondičnou a hernou prípravou 70 : 30 , 
v druhom roku 60 : 40 v prospech kondičnej prípravy. 
 
 
Tabuľka 2 
Plán všeobecných objemových ukazovateľov v dvojročnej príprave  

             1. rok športovej prípravy               2. rok športovej prípravy  
DZ MC TJ ZS HD DZ MC TJ ZS HD 
177 37 160 17 265 205   38 170 35 300 

 

Legenda: počet dni zaťaženia (DZ), počet mikrocyklov (MC), počet tré-
ningových jednotiek (TJ), počet zápasov (ZS) a hodín zaťaženia (HD). 
 
Tabuľka 3 
Realizácia objemových ukazovateľov v dvojročnej príprave 
V prvom roku prípravy bolo zameranie kondičnej prípravy na rozvoj pohy-
bových schopností  nasledovné: 

Silové schopnosti             10% 
Rýchlostné schopnosti     40% 
Vytrvalostné schopnosti   10% 
Koordinačné schopnosti   40% 

            Ukazovatele 
1. rok športovej prí-

pravy 
2. rok športovej prí-

pravy 

 Kondičná príprava 
Plá
n   
%

Realizá-
cia % 

Realizá-
cia 

(hod.) 

Plán 
% 

Reali-
zácia 

% 

Realizá-
cia 

(hod.) 
 Silové schopnosti              10 10 13,3 20 21,3 26,7 
 Rýchlostné schopnosti      40 38,8 51,7 30 29,3 36,7 
 Vytrvalostné schopnosti   10 12,4 16,6 20 20,0 25 
 Koordinačné schopnosti   40 38,8 51,7 30 29,3 36,6 
Kondičná príprava cel-
kovo 

70
% 67% 133,3 60

% 59% 125 

 Herná príprava       
 Herné činnosti jednotliv-
ca        90 80 53,3 80 76,5 67,4 

 Herné kombinácie             – –  –  10 11 9,9 
 Herné systémy                  10 20 13,4 10 12,5 11 

 Herná príprava celkovo 30
% 33% 66,7 40

% 41% 88,3 
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V druhom roku prípravy sa v kondičnej príprave zmenila proporcionalita 
rozvoja kondičných a koordinačných schopností: 

Silové schopnosti             20% 
Rýchlostné schopnosti     30% 
Vytrvalostné schopnosti   20% 
Koordinačné schopnosti   30% 

 
V hernej príprave v obidvoch rokoch jednoznačne dominovali herné čin-
nosti jednotlivca, z ktorých sa niektoré (samozrejme až po zvládnutí pohy-
bovej štruktúry) využívali aj pri rozvoji rýchlostných schopností ako napr. 
rýchla prihrávka, streľba, obranný pohyb ap. 
 
Hodnotenie rýchlostných a rýchlostno-silových schopností 
 

Navrhli sme päť testov na hodnotenie  zmien úrovne rýchlostných a rých-
lostno-silových schopností, z čoho dva patrili medzi testy všeobecnej po-
hybovej výkonnosti a tri medzi testy špeciálnej pohybovej výkonnosti.  
 
Všeobecná pohybová výkonnosť 
 

Skok do diaľky z miesta  -  faktor výbušnej sily dolných končatín 
Člnkový beh 10 x 5 m     -  faktor bežeckej rýchlosti so zmenami smeru 
 
Špeciálna pohybová výkonnosť 
 

Beh na 30 m                 - faktor špeciálnej bežeckej rýchlosti a techniky be-
hu 

Vedenie lopty na 30 m - faktor špeciálnej bežeckej rýchlosti a techniky ve-
denia lopty 

Vertikálny výskok        - faktor výbušnej sily dolných končatín 
 
Spôsob  spracovania a vyhodnocovania výskumných údajov 
 
Jednotlivé premenné týkajúce sa výsledkov meraní a testovaní sme charak-
terizovali pomocou aritmetického priemeru (x), mediánu (Me), minimálnej 
a maximálnej (min. resp. max.) hodnoty a variačného rozpätia (Vr). 
 
Ukazovatele tréningového zaťaženia sme evidovali v absolútnych (hod., 
min.) a relatívnych hodnotách (%). 
 
Pri testovaní významnosti rozdielov v úrovni rýchlostných a rýchlostno-
silových schopností v sledovaných časových úsekoch sme použili Wilco-
xonov T – test. 
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Výsledky a diskusia 
 
V realizácii všeobecných objemových ukazovateľov v dvojročnom cykle 
príprave evidujeme minimálne rozdiely oproti stanovenému plánu, avšak 
ako vyplýva už z plánu, v druhom roku prípravy evidujeme zvýšený počet 
vo všetkých sledovaných ukazovateľoch (tab.4).  
 
 
V prvom roku prípravy bolo 175 dní zaťaženia, 160 tréningových jedno-
tiek, 15 prípravných a súťažných zápasov a celkový počet hodín zaťaženia 
dosiahol 262,5 hodín. V druhom roku prípravy sa zvýšil počet dní zaťaže-
nia na 200 (o 25 dní viacej), zvýšil sa počet realizovaných tréningových 
jednotiek na 170 (o 10 viacej) a počet prípravných a súťažných zápasov na 
30 (o 15 viacej).  Zvýšil sa aj celkový počet hodín zaťaženia na 295, čo 
znamená o 32,5 hod. viacej ako v predchádzajúcom roku prípravy. Takže 
evidujeme postupné narastanie objemových ukazovateľov v príprave mla-
dých hádzanárov. 
 
V obidvoch rokoch prípravy sa dodržala proporcionalita medzi kondičnou a 
hernou prípravou, v prvom roku 70 : 30 a v druhom roku 60 : 40 v pro-
spech kondičnej prípravy. Obdobne to môžeme povedať aj o proporcionali-
te rozvoja kondičných a koordinačných schopností v obidvoch rokoch prí-
pravy. V prvom roku prípravy výrazne prevažoval rozvoj rýchlostných a-
koordinačných schopnosti oproti silovým a vytrvalostným, v druhom roku 
prípravy sa proporcionalita upravila o 10 % v prospech silových 
a vytrvalostných schopností. 
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Tabuľka 4 

Realizácia všeobecných objemových ukazovateľov v dvojročnej prí-
prave  
 
 

Legenda: počet dni zaťaženia (DZ), počet mikrocyklov (MC), počet tré-
ningových jednotiek (TJ), počet zápasov (ZS) a hodín zaťaženia (HD). 
 
Po prvom roku prípravy evidujeme štatisticky významné zlepšenie (p< 
0,01) vo všetkých sledovaných ukazovateľoch. V skoku do diaľky z miesta 
sa súbor zlepšil o 5,5 cm, v člnkovom behu  10 x 5 o 1,1 sekúnd,  v behu na 
30 m nastalo zlepšenie o 0,2 sekundy, vo vedení lopty na 30 m o 0,6 se-
kundy a vo vertikálnom výskoku o 8 cm (tab. 5 a 6). 
 
V druhom roku prípravy ( rozdiely medzi 3. a 4. meraním) opäť evidujeme 
štatisticky významné zlepšenie (p< 0,01) vo všetkých sledovaných ukazo-
vateľoch. V skoku do diaľky z miesta nastalo zlepšenie o 12,5 cm,  v behu 
na 10 x 5 m o 0,8 sekundy, v behu na 30 m o 0,2 sekundy, vo vedení lopty 
na 30 m o 0,6 sekundy a vo vertikálnom výskoku o 8 cm (tab. 5 a 6). 
 
Štatisticky významné zlepšenia evidujeme v sledovaných ukazovateľoch 
medzi všetkými meraniami. 
Z analýzy dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že sa potvrdila 
vhodnosť zastúpenia jednotlivých zložiek kondičnej prípravy v prvom 
a v druhom roku prípravy mladých hádzanárov. Zaujímavý je i fakt, že šta-
tisticky významne lepšie výsledky sa dosiahli i v tých pohybových schop-
nostiach, u ktorých sme zaznamenali nižší objem z hľadiska ich rozvoja 
v tréningovom procese (silové a vytrvalostné). U chlapcov zrejme ešte pô-
sobil globálny efekt v rozvoji pohybových schopností. 
 
 
 

     1. rok športovej prípravy      2. rok športovej prípravy 
DZ MC TJ ZS HD DZ MC TJ ZS HD 
175 37 160 15 262,5 200 38 170 30 295 
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Závery 
 
Dvojročný cyklus prípravy mladých hádzanárov (na začiatku experimentu 
bol vekový priemer súboru 10,3 roka), v ktorom bolo vyššie proporcionál-
ne zastúpenie kondičnej prípravy na úkor hernej prípravy, priniesol pozi-
tívne zmeny v rozvoji rýchlostných a rýchlostno-silových schopností. Jed-
noznačne sa potvrdil predpoklad o vhodnej proporcionalite zložiek kondič-
nej prípravy, za plného rešpektovania senzitívneho obdobia rozvoja pohy-
bových schopností. Potvrdil sa i poznatok, že vytvorením pohybových 
predpokladov pred samotným nácvikom (osvojením si pohybovej štruktú-
ry) základných herných činností jednotlivca pozitívne ovplyvnilo dobu ak-
valitu ich osvojenia. 
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Pri rozvoji rýchlostných schopností mladých hádzanárov sa musí klásť dô-
raz na vykonávanie cvičení  v intenzite 90 – 100% individuálnych možnos-
tí. Veľmi dôležitý je výber prostriedkov, ich pestrosť  s využívaním súťaži-
vých prvkov. V dvojročnej príprave mladších žiakov vo veľkej miere pre-
vládali rôzne pohybové  hry, bežecká abeceda, skákanie na švihadlách, 
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frekvencia krokov, štarty z rôznych polôh, opakované a stupňované úseky, 
handicapované behy ap.  
Vynikajúca úroveň rýchlostných  schopnosti, ako sme už uviedli v úvode 
príspevku, v súčasnej vrcholovej hádzanej je nediskutabilná. K tejto úrovne 
sa dá dopracovať postupne, za predpokladu, že jej rozvoju sa bude venovať 
pozornosť v športovej príprave systematicky od najnižších vekových kate-
górii za  plného  rešpektovania senzitívnych období ich rozvoja. 
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Resumé 
 

V príspevku sa autori zaoberajú sledovaním dynamiky zmien rýchlostných 
a rýchlostno-silových schopností mladých hádzanárov počas dvojročnej 
športovej prípravy. Súbor tvorilo družstvo mladších žiakov, ktoré malo na 
začiatku experimentu vekový priemer 10,3 roka. Experiment sa realizoval 
v priebehu  dvoch školských rokoch 2003/2004 a 2004/2005. Počas neho sa 
uskutočnili 4 merania rýchlostných a rýchlostno-silových schopností 5 mo-
torickými testami: skok do diaľky z miesta a člnkový beh na 10 x 5 m 
(všeobecná pohybová výkonnosť), beh na 30 m, vedenie lopty na 30m 
a vertikálny výskok (špeciálna pohybová výkonnosť). Proporcionalita roz-
voja kondičných a koordinačných schopností v prvom roku prípravy bola: 
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frekvencia krokov, štarty z rôznych polôh, opakované a stupňované úseky, 
handicapované behy ap.  
Vynikajúca úroveň rýchlostných  schopnosti, ako sme už uviedli v úvode 
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górii za  plného  rešpektovania senzitívnych období ich rozvoja. 
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silové (10 %), rýchlostné (40 %), vytrvalostné (10 %) a koordinačné 
(40%), v druhom roku prípravy nastala zmena v prospech silových (20 %), 
vytrvalostných (20 %) a znížilo sa zastúpenie rýchlostných (30 %) 
a koordinačných (30 %). 
Štatisticky významné zlepšenie (p< 0,01) evidujeme v prvom aj v druhom 
roku prípravy vo všetkých realizovaných meraniach. Jednoznačne sa potvr-
dil predpoklad o vhodnej proporcionalite zložiek kondičnej prípravy 
v dvojročnom cykle prípravy mladých hádzanárov za plného rešpektovania 
senzitívneho obdobia ich rozvoja. 
 
 
 
Zusammenfassung 
 

Im Beitrag wird die Entwicklung der Schnelligkeits- und Schnellkraft-
Fähigkeiten bei jungen Handballspielern im zweijährigen Trainingszyklus 
analysiert. Die Untersuchungsgruppe hat die Mannschaft der Jungen im 
durchschnittlichen Alter 10,3 Jahre am Anfang der Untersuchung gebildet. 
Das Experiment wurde in den Schuljahren 2003/04 und 2004/05 realisiert. 
Während dieser Zeit wurden die erwähneten Bewegungsfähigkeiten mit 
motorischen Tests für allgemeine (Standweitsprung, 10 x 5-Meter-Lauf) 
und spezielle motorische Leistungsfähigkeit (30-Meter-Lauf, 30-Meter-
Dribbling und vertikaler Aufsprung) viermal gemessen. Im ersten Train-
gsjahr wurde die Entwicklung der Schnelligkeits- und koordinativen ge-
genüber der Kraft- und Ausdauerfähigkeiten betont (40 – 40 – 10 – 10 %). 
Im zweiten Trainingsjahr wurde der Umfang der Kraft- und Ausdauer- zum 
Nachteil der koordinativen und Schnelligkeitsfähigkeiten erhöht (20 – 20 – 
30 – 30 %). Sowohl im ersten als auch im zweiten Trainingsjahr wurde ei-
ne signifikante Verbesserung in allen Tests festegestellt (p<0,01). Die im 
Experiment überprüfte Proportionalität der konditionellen Vorbreitung, die 
die senzitiven Perioden in der Entwicklung der Bewegungsfähigkeiten ber-
ücksichtigt, hat sich als geeignet erwiesen. 
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VÝŠKA VÝSKOKU MLADÝCH 
BASKETBALISTIEK REPRE-
ZENTANTIEK SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY 
 
PaedDr. Peter Mačura, PhD. – Katedra hier, Fakulta telesnej výchovy 
a športu, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika 
 
 
Kľúčové slová: basketbal, basketbalistka, výška výskoku 
 
Anotácia: 
 
Výška výskoku je jednou z dôležitých charakteristík hráčskeho výkonu v 
basketbale. Podmieňuje úspešnosť herných činností jednotlivca ako sú 
streľba z výskoku, obranné a útočné doskakovanie, blokovanie streľby sú-
pera a streľba po dvojtakte. S cieľom prispieť k poznaniu výšky výskoku 
mladých basketbalistiek reprezentantiek Slovenskej republiky sme pomo-
cou výskokového ergometra odmerali výšku výskoku skúmaných basketba-
listiek, ktorú sme dali do vzťahu k ich hráčskej funkcii a veku. Zistili sme, 
že výška vertikálneho výskoku mladých basketbalistiek reprezentantiek 
Slovenskej republiky vo veku x=15 rokov 6 mesiacov je na veľmi slabej až 
slabej úrovni x=34,4±4,71 cm. Odporučili sme rozšíriť merania na väčší 
počet hráčiek a širšie vekové spektrum a zvýšiť pozornosť hlavne klubo-
vých basketbalových trénerov na tréning vertikálneho výskoku. 
 
1 Teoretický rozbor problému 
 
Individuálny herný výkon basketbalovej hráčky obsahuje okrem základ-
ných lokomócií ako sú chôdza a beh aj špecifický druh skákania – vertikál-
ny výskok, ktorý má zabezpečiť, že hráčka má možnosť hrať s loptou 
v priestore kde je súperkám obtiažnejšie ju zasiahnuť, resp. sa jej zmocniť. 
Vertikálny výskok sa najviac vyskytuje v individuálnom výkone hráča pri 
basketbalovej streľbe z výskoku, pri doskakovaní v obrane a v útoku po 
streľbe z poľa a trestných hodov, pri blokovaní streľby súpera z poľa. 
Najčastejšie sa vyskytujúce strelecké spôsoby sú: streľba z výskoku jednou 
rukou sponad hlavy, streľba jednou rukou ponad hlavu z výskoku, streľba 
dopichovaním z výskoku, streľba smečovaním a streľba z miesta. 
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Okrem strelieb s prevažne vertikálnym smerom výskoku, t.j. streľba z vý-
skoku jednou rukou sponad hlavy, streľba jednou rukou ponad hlavu z vý-
skoku, streľba dopichovaním z výskoku a streľba smečovaním, rozlišujeme 
aj streľby, kedy letová dráha hráčky má aj vertikálny aj horizontálny smer. 
Vtedy hovoríme, že hráčka sa odráža šikmo hore najčastejšie vpred. Stre-
lecký spôsob so šikmým odrazom smerom nahor je streľba jednou rukou 
sponad hlavy po dvojtakte a streľba s odskokom vzad. 
Výškové a skokanské parametre hráčiek vo vrcholovom basketbale súčas-
nosti jednoznačne zapríčinili, že streľby z miesta z hry už nemajú svoje 
miesto v hernom výkone jednotlivca, čím stúpla potreba zaoberať sa prob-
lematikou výskoku v basketbale. 
V modernom basketbale súčasnosti sa používa už len jeden spôsob streľby 
z miesta: streľba z miesta pri trestných hodoch. 
 
Prehľad poznatkov 
 
Ak vychádzame z poznania požiadaviek na individuálny herný výkon v 
basketbale modelový proces výberu talentov pre basketbal (Herrmann 
a kol. 1976) a programy športovej prípravy v basketbale mládeže by mali v 
teoretickej rovine plniť očakávanie, že budú obsahovať normy pre vertikál-
ny výskok. Ani skôr vytvorené pre basketbalové športové triedy (Rehák-
Ivičič 1980), basketbalové školské športové strediská (Rehák-Ivičič 1986), 
tréningové strediská mládeže (Velenský-Kovář a kol. 1979), družstvá 
v systéme vrcholového športu (Velenský 1985) ani súčasne platné (Argaj 
a kol. 2003), Dobrý-Tomajko-Čegan (2001) neobsahujú normu, ako vysoko 
by mala vertikálne vyskočiť mladá basketbalistka – budúca reprezentantka.  
Rehák-Ivičič (1980, 1986) uvádzajú koľko majú vyskočiť bez pomoci švi-
hu paží 14 roční chlapci a dievčatá. Argaj a kol. (2003) neuvádzajú vôbec 
normy vertikálneho výskoku.  
 
Tabuľka 1: Výška vertikálneho výskoku so stupňami hodnotenia mladých 

basketbalistiek (Rehák-Ivičič 1980, 1986) 
 

Vek Stupne hodnotenia – dievčatá 
 1 2 3 

14 45 40 35 
 
Čerešneva (1968) poskytuje hodnoty výšky výskoku populácie basketbalis-
tiek – dievčat a žien: 
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Tabuľka 2: Výška výskoku v cm basketbalistiek – dievčat a žien  

(Čerešneva 1968) 
vek veľmi 

slabé 
slabé priemerné dobré výborné 

11 31 a menej 32-34 35-39 40-43 44 a viac 
12 30 31-35 36-41 42-46 47 a viac 
13 33 34-38 39-44 45-50 51 a viac 
14 37 38-43 44-49 50-55 56 a viac 
15 39 40-44 45-51 52-57 58 a viac 
16 38 39-44 45-51 52-57 58 a viac 
17 39 40-46 47-53 54-60 61 a viac 
18 43 44-49 50-56 57-62 63 a viac 

 
Bishop – Hay (1979) sa výskumne zaoberajú odpoveďou na otázku, či je 
možné zotrvať v kulminácii pre basketbalovej streľbe z výskoku dlhšie, ako 
je zvyčajné. Experimentom dokázali, že súčasné vystretie rúk smerom na-
hor a pokrčenie predkolení zapríčinilo dlhšie zotrvanie v kulminácii, ako 
bez týchto pohybov. Tento poznatok sa dá využiť v prípade streľby z vý-
skoku, kedy brániaci hráč v kulminácii výskoku sa snaží zablokovať strelu 
hráča. Strelec by dlhším zotrvaním v kulminácii navrhovanými pohybmi 
dosiahol, že blokujúci hráč by začal klesať, čím by sa strelcovi v oblasti 
lopty uvoľnil priestor na vystrelenie. 
Argaj-Argajová (1989) svojimi cvičeniami na nácvik a zdokonaľovanie 
doskakovania mladých basketbalistov nepriamo poukazujú na potrebu kon-
centrácie sa basketbalových trénerov na vertikálny výskok ako nenahradi-
teľného komponentu úspešného doskakovania v obrane i v útoku v basket-
bale. 
Horička (2005) poskytuje široké spektrum plyometrických cvičení na zvy-
šovanie vertikálneho výskoku basketbalistov. Okrem samotných cvičení sa 
zameriava na dôležitosť zahriatia pred samotnými plyometrickými skokan-
skými cvičeniami hlavne s profylaktických dôvodov. Práca je prínosom pre 
rozšírenie poznatkov basketbalových trénerov mládeže. 
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hor a pokrčenie predkolení zapríčinilo dlhšie zotrvanie v kulminácii, ako 
bez týchto pohybov. Tento poznatok sa dá využiť v prípade streľby z vý-
skoku, kedy brániaci hráč v kulminácii výskoku sa snaží zablokovať strelu 
hráča. Strelec by dlhším zotrvaním v kulminácii navrhovanými pohybmi 
dosiahol, že blokujúci hráč by začal klesať, čím by sa strelcovi v oblasti 
lopty uvoľnil priestor na vystrelenie. 
Argaj-Argajová (1989) svojimi cvičeniami na nácvik a zdokonaľovanie 
doskakovania mladých basketbalistov nepriamo poukazujú na potrebu kon-
centrácie sa basketbalových trénerov na vertikálny výskok ako nenahradi-
teľného komponentu úspešného doskakovania v obrane i v útoku v basket-
bale. 
Horička (2005) poskytuje široké spektrum plyometrických cvičení na zvy-
šovanie vertikálneho výskoku basketbalistov. Okrem samotných cvičení sa 
zameriava na dôležitosť zahriatia pred samotnými plyometrickými skokan-
skými cvičeniami hlavne s profylaktických dôvodov. Práca je prínosom pre 
rozšírenie poznatkov basketbalových trénerov mládeže. 
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2 Cieľ 
 
Prehľad poznatkov naznačuje, že pozornosť, ktorá sa venuje vertikálnemu 
výskoku v basketbale je pomerne malá. V dostupných dokumentoch sa 
normy pre výšku výskoku, či už všeobecnú populáciu alebo populáciu bas-
ketbalistiek vyskytujú veľmi sporadicky.  
Z uvedeného sme sformulovali cieľ príspevku: prispieť k poznaniu aktuál-
neho stavu výšky vertikálneho výskoku mladých basketbalistiek – repre-
zentantiek Slovenskej republiky.  
Zo zistených parametrov výšky vertikálneho výskoku mladých reprezen-
tantiek sa dá nepriamo usudzovať na celkový stav skokanskej pripravenosti 
populácie mladých basketbalistiek skúmanej vekovej kategórie v Sloven-
skej republike. 
 
 
Úlohy práce 
 
Pre splnenie cieľa práce sme si stanovili úlohy: 

• zistiť výšku vertikálneho výskoku z miesta mladých basketbalistiek 
reprezentantiek Slovenskej republiky v laboratórnych podmienkach 
podľa hráčskej funkcie a veku. 

 
 
3 Metodika výskumu 
Charakteristika skúmaného súboru 
 
Hráčky 
Skúmaný súbor tvorilo 15 basketbalistiek reprezentantiek Slovenskej re-
publiky vekovej kategórie Kadetky – ročník narodenia 1988 označovanej v 
riadiacej celosvetovej organizácii basketbalu FIBA ako U 16. 
S ohľadom na skutočnosť, že dievčatá narodené v 1988 boli výkonnostne 
slabšie ako ich o rok mladšie rovesníčky výraznú časť širšieho kádra druž-
stva tvorili hráčky narodené o rok skôr v roku 1989 (7) a jedna hráčka bola 
narodená v roku 1990 - viď údaje uvedené v tabuľke 3. 
Špecifikom družstva bolo, že sa skladalo z hráčiek 8 klubov. 
Zloženie širšieho kádra družstva podľa hráčskych funkcií nevybočili zo za-
užívanej schémy – viď. Tabuľku 4. 
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Tabuľka 3: Charakteristiky skúmaného súboru – širší káder reprezentácie 
 

 Hráčka Nar.  
(rok) 

Vek  
(rok/mes.)

Vek  
(mes.) 

Výška
(m) 

Hráčska 
funkcia 

 Klub 

1. KŠ 1989 15/1 181 1.72 Krídlo + AK 
2. KN 1989 15/6 186 1.65 Rozohr. + VK 
3. KL 1989 15/1 181 1.85 Center - ST 
4. LK 1990 14/5 173 1.74 Krídlo + VK 
5. MJ 1988 15/9 189 1.69 Rozohr. + VK 
6. ML 1988 16/0 192 1.89 Center - VK 
7. MN 1988 16/0 192 1.81 Center + BB 
8. MR 1988 16/0 192 1.78 Krídlo + R 
9. PR 1989 15/1 181 1.90 Center + VK 
10. PJ 1988 16/1 193 1.82 Krídlo + SM 
11. PK 1988 16/1 193 1.85 Center + VK 
12. SK  1989 15/0 180 1.80 Rozohr. + CK 
13. ZK 1988 16/4 196 1.74 Krídlo - R 
14. ZM 1989 15/2 182 1.91 Center + SN 
15. ZA 1989 15/3 183 1.80 Krídlo + SM 
   x=15/6 x=186,3     

 

Legenda: + hráčka bola nominovaná na Majstrovstvá Európy 
-  hráčka nebola nominovaná  

 
Tabuľka 4: Počty hráčiek podľa hráčskych funkcií 
 

Rozohrávačka Krídlo Center 
3 6 6 

 
Tréneri 
 
Hlavným trénerom družstva bol dlhoročný tréner mládeže v kategórii diev-
čat a v aktuálnom období tréner extraligového družstva a jeho asistent tré-
nerom dievčat. 
Obidvaja tréneri mali trénerskú kvalifikáciu tréner basketbalu II. triedy. 
Dĺžka trénerskej činnosti hlavného trénera bola v dobe merania 12 rokov 
a asistenta 9 rokov. 
 
Organizácia výskumu 
 
Meranie sa uskutočnilo v priebehu výcvikového tábora približne 14 dní 
pred odchodom na Majstrovstvá Európy v júli 2004 v laboratórnych prie-
storoch Ústavu vied o športe Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity 
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Komenského v Bratislave, Slovenská republika. Merania zabezpečili kvali-
fikovaní pracovníci Národného športového centra z Bratislavy. 
 
Metódy získavania a spracovania údajov 
 

Na získanie údajov sme použili testovanie s uplatnením výskokového er-
gometra (Zemková – Hamar, 2004), pomocou ktorého sme odmerali výšku 
vertikálneho výskoku skúmaného súboru, ktoré sme spracovali základnými 
metódami matematickej štatistiky štandardným počítačovým programom. 
 
Metódy vyhodnotenia spracovaných údajov 
 

Výsledky spracovania získaných údajov sme vyhodnocovali pomocou me-
tód logiky. 
 
 
4 Výsledky 
 

Priemerná výška vertikálneho výskoku basketbalistiek skúmaného súboru 
bola 34,04 cm ±4,71 cm (Tabuľka 6). Porovnaním s normami pre basketba-
listky (Rehák-Ivičič 1980, 1986; Čerešneva 1968) pre priemerný vek nášho 
súboru (15 rokov 6 mesiacov) konštatujeme veľmi slabý výkon v teste ver-
tikálny výskok z miesta. Ak zoberieme do úvahu rozdiel niekoľkých dekád 
medzi uverejnením noriem a obdobím merania prezentovaných výsledkov 
(2004) je výkon slovenských reprezentantiek vo vzťahu k potenciálnej 
úspešnosť skúmaných mladých basketbalistiek v dospelosti varujúci. Ak si 
zoberieme pre nedostatok dostupných údajov o vertikálnom výskoku bas-
ketbalistiek z miesta na pomoc normy z volejbalu (Zapletalová – Hiadlov-
ský, 2003) z učebných osnov športovej prípravy vo volejbale pre športové 
triedy základných škôl, osemročné športové gymnáziá a športové gymnáziá 
konštatujeme, že basketbalistky reprezentantky kadetskej kategórie s prie-
merným vekom 15 rokov 6 mesiacov dosahujú vo vertikálnom výskoku 
výkon mladších žiačok volejbalistiek, čiže približne o dve vekové kategórie 
nižšie. 
 

Kategória Výskok z miesta (cm) 
Mladšie žiačky 37-40 
Staršie žiačky 45-50 
Kadetky 50 

 
Tabuľka 5 Výkonové štandardy výskoku z miesta mladých volejbalistiek 

(Zapletalová – Hiadlovský 2003) 
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Výška výskoku podľa hráčskych funkcií 
 
Absolútne hodnoty priemerov a smerodajných odchýliek výšky vertikálne-
ho výskoku skúmaných mladých basketbalistiek podľa hráčskych funkcií 
rozohrávačka, krídlo a center vykazujú konvexný charakter (Graf 1, Graf 2, 
Tabuľka 6). Najvyšší výskok dosiahli krídelné hráčky, čo sa dalo očakávať. 
Len ojedinele by sme mohli čakať, že rozohrávačky môžu mať vyšší vý-
skok ako krídelné hráčky, čo súvisí s ich nižším telesným vzrastom.  
Na druhej strane výskok podkošových hráčiek by mal byť jednoznačnejšie 
vyšší ako rozohrávačiek, čo sme nezistili. Svedčí to o nízkej koncentrácii 
klubových trénerov podkošových hráčiek na špeciálnu skokanskú prípravu 
a/alebo aj o „chránení“ podkošových hráčiek pred potenciálnym preťaže-
ním, resp. pred úrazmi pohybového aparátu hlavne dolných končatín. 
 
Tabuľka 6: Výsledky testovania výšky výskoku podľa hráčskych funkcií 
 

Hráčska 
funkcia 

Hráčka Výška  
výskoku

(cm) 
Centre KL 29,4 
 ML 33,2 
 MN 26,6 
 PR 31,5 
 PK 37,5 
 ZM 35,0 
   x=32,20
   Sd=3,92
Krídla KŠ 35,2 
 LK 39,8 
 MR 26,6 
 PJ 36,3 
 ZK 36,3 
 ZA 44,1 
   x=36,38
   Sd=5,80
Rozohrávačky KN 33,2 
 MJ 35,1 
 SK  30,8 
   x=33,03
   Sd=2,16
Celý súbor  x=34,04
  Sd=4,71
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Graf 1: Výška vertikálneho výskoku mladých basketbalistiek podľa hráč-
skej funkcie: 1 – rozohrávačky, 2 – krídelné hráčky, 3 – centre 
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Graf 2: Priemerné hodnoty smerodajných odchýliek výšky výskoku podľa 

hráčskych funkcií: 1 – rozohrávačky, 2 – krídelné hráčky, 3 – 
centre 
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Výška výskoku podľa veku 
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Graf 3:  Výška výskoku mladých basketbalistiek podľa veku 
 
Výška výskoku skúmaných basketbalistiek k veku vykázala jednoznačnú 
nezávislosť (Graf 3). Čiastočne sa tým potvrdil poznatok, že výška verti-
kálneho výskoku basketbalovej hráčky je výrazne určená vrodenými biolo-
gickými predpokladmi, napr. ako je pomer bielych a červených svalových 
vlákien. Iným vysvetlením môže byť skutočnosť, že skupina skúmaných 
basketbalistiek je z pohľadu skokanských predpokladov vekovo príliš ho-
mogénna a vnútri skupiny preto nedošlo k dostatočnému rozlíšeniu podľa 
veku. 
 
 
Diskusia 
 
Je zrejmé, že vývojové trendy v basketbale budúcnosti sa budú uberať sme-
rom zvyšovania dynamizácie javov v hernom výkone hráčov a družstva. 
Basketbalová hra žien sa svojim charakterom bude ešte viac približovať 
k súčastnej hre mužov. Herné činnosti budú basketbalové hráčky a družstvá 
vykonávať rýchlejšie s väčším množstvom prekvapivých zmien rýchlosti.  
Dôležitosť výšky a rýchlosti vertikálneho výskoku pri doskakovaní odraze-
nej lopty po neúspešnej streľbe v obrane a v útoku, výšky a rýchlosti vý-
skoku pri streľbe z výskoku jednou rukou sponad hlavy zo všetkých vzdia-
leností, výšky výskoku pri streľbe jednou rukou sponad hlavy po dvojtakte, 
výskokov pri iných herných činnostiach basketbalovej hráčky neustále stú-
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Graf 3:  Výška výskoku mladých basketbalistiek podľa veku 
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pa a je jedným z limitných faktorov úspešného herného výkonu súčastného 
vrcholového basketbalu žien. 
Prierezové a longitudinálne sledovania výšky výskoku basketbalových hrá-
čiek prispievajú k objektívnym informáciám, na základe ktorých má tréner 
spätnoväzobne upravovať plány prípravy svojho družstva v zameraní na 
jednotlivé hráčky. Tradicionalistické spôsoby merania výšky výskoku majú 
svoje opodstatnenie hlavne pre svoju operatívnu uplatniteľnosť a nízku or-
ganizačnú náročnosť. V tomto smere sú merania výšky vertikálneho vý-
skoku výskokovým ergometrom organizačne a ekonomicky náročnejšie. 
V telocvičniach a halách kde sú pevne zabudované výskokomery môže tré-
ner merať výšku výskoku v podstate denne a núka sa aj možnosť meraní 
výšky výskoku individuálne hráčkami aj bez asistencie trénera. Tým, že 
výskokomer je stále k dispozícii a je stále v pozornosti pôsobí na hráčky aj 
motivačne. 
Podľa noriem (Čerešneva 1968) naše kadetky dosahujú výkon priemerných 
11 a 12 ročných sovietskych basketbalistiek v sedemdesiatich rokoch minu-
lého storočia, resp. slabý výkon podľa Rehák-Ivičič (1980, 1986). 
Výsledky nášho merania dokazujú veľmi zlú situáciu v skokanskej pripra-
venosti mladých basketbalistiek reprezentantiek Slovenskej republiky. Bez 
adekvátnej reakcie v obsahu kondičnej a koordinačnej príprave v basketba-
lových kluboch nebude možné v budúcnosti konkurovať ostatným repre-
zentačným a klubovým družstvám na medzinárodných podujatiach typu 
kvalifikácií na majstrovstvá Európy a sveta. 
 
 
Závery 
 

Vychádzajúc zo štruktúry herného výkonu jednotlivca v basketbale, z pre-
hľadu poznatkov o problematike vertikálneho výskoku v basketbale a z vý-
sledkov našej práce formulujeme nasledovné závery: 
 

• potrebné je okamžite zvýšiť pozornosť basketbalových trénerov a 
hlavne mladých dievčat na tréning vertikálneho výskoku, 

• zisťovanie výšky výskoku má byť prirodzenou a stálou súčasťou 
športovej prípravy v ženskom basketbale, 

• základný výskum by sa mal v blízkej budúcnosti zamerať na zistenie 
aktuálneho stavu výšky výskoku basketbalových hráčov a hráčiek 
všetkých výkonností v Slovenskej republike, pričom je potrebné za-
bezpečiť merania s väčšími počtami skúmaných hráčiek. Bez priere-
zovej informácie nie je možné navrhnúť správny ďalší postup zvyšo-
vania výšky vertikálneho výskoku na úrovni reprezentačných druž-
stiev mládeže a dospelých. 
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THE HEIGHT OF VERTICAL JUMP OF CADETTE´S SLOVAK 
REPUBLIC NATIONAL TEAM 
 
Key words: basketball, female basketball, height of vertical jump 
 
The height of vertical jump is important characteristic of player’s perform-
ance in basketball. It undermines the individual activities as: jump shot, de-
fensive and offensive rebounding, blocking a shot, lay-up shot, etc.  
The aim of the research was to know the actual height of vertical jump of 
young female basketball players – the members of national cadette´s (U-
16) team of Slovak republic. 
The height of the vertical jump was registered by jump ergometer. The 
height of the vertical jump was correlated to the age and to the positions in 
the game - playmaker, wing and centre. 
We find out, that the height of the vertical jump of the searched group of 
young basketball players (x=age 15 years and 6 months) was very low – 
x=34,4±4,71 cm. 
We recommend to extend: a) the number and b) the age of measured bas-
ketball players in next research of the vertical jump. Further the attention of 
the Slovak club trainers on the development of jump abilities should be 
considerable higher. 
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DYNAMIKA ZMIEN VYBRANNÝCH 
PREJAVOV RÝCHLOSTNÝCH 

SCHOPNOSTÍ NEŠPECIFICKÝMI 
PROSTRIEDKAMI U MLADÝCH 

TENISTOV 
 
Mariana Petrášová, Katedra hier FTVŠ UK 
 
Kľúčové slová: rýchlosť, nešpecifické prostriedky, tenis, test 
 
 
Teoretický rozbor 
V príspevku sa zameriavame na rozvoj rýchlostných schopností, ktoré sú 
jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich športový výkon. 
Existuje niekoľko definícií, kde sa rýchlosť chápe ako: 
 

• schopnosť vykonať pohybovú činnosť v minimálnom čase, maxi-
málnou rýchlosťou – maximálnym úsilím (Holienka, 2003) 

• schopnosť vykonávať krátkodobú pohybovú činnosť- do 20 sekúnd – 
v daných podmienkach (konštantná dráha alebo čas bez odporu alebo 
s malým odporom čo najrýchlejšie). Ide o činnosť maximálnej inten-
zity vyžadujúcej vysokú koncentráciu vôľového úsilia (Dovalil 
a kol., 2002). 

 
Z uvedených definícii vyplýva, že základnou zjednocujúcou charakteristi-
kou, ktorá vymedzuje rýchlosť ako pohybovú schopnosť, je vykonávanie 
príslušných pohybových činností v minimálnom čase s maximálnou rých-
losťou. 
Rychlostné schopnosti patria v tenise k dôležitým predpokladom. Prejavujú 
sa ako rýchlosť reakcie, z nej vyplývajúca rýchlosť v štartoch za loptou, 
v krátkych šprintoch rôznymi smermi, v rýchlych zastaveniach a zmenách 
smeru pohybu a v rýchlosti pohybu pri úderoch. V praxi to znamená prud-
ko vyštartovať z akéhokoľvek postavenia so snahou dobehnúť každú lop-
tičku umiestnenú v dvorci, rýchlo sa pohybovať po dvorci a vykonávať 
herné činnosti vo vysokej rýchlosti. 
Úroveň pohybu hráča po dvorci je preto jedným z rozhodujúcich faktorov 
jeho výkonnosti. Vlastná hra sa skladá z rýchlych výpadov a štartov kom-
binovaných s pohybom najrôznejších smerov a dĺžok. (Dent, 1998). 
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V úvahách o rýchlosti sa často objavuje otázka či je vôbec môžné rýchlost-
né schopnosti tréningom ovplyvniť. Doterajšie zistenia hovoria, že možnos-
ti pôsobenia v tomto smere nie sú veľké (Kovár 1981, Sologub a Tajmazov 
2000). 
Podľa rôznych rozborov zo zápasov sa zistilo, že najčastejšie sú to 3 – 5 
metrové šprinty k jednotlivým úderom, často s náhlymi zmenami smeru. 
Hráč v zápase nabehá 47 % vpred, 48 % do boku a 5 % vzad. Tenis je hra, 
v ktorej reakčná schopnosť zastáva veľmi dôležité miesto. Hráč má len mi-
nimálny čas na to, aby včas reagoval na podnet.  Na základe štatistických 
údajov sa zistilo, že v zápase medzi dvoma vyspelými hráčmi sa hrá výme-
na približne 5,2 sekundy pričom každú 1,1 sekundu musí hráč meniť smer 
pohybu na dvorci ( Kováčova, 1996). Vo štvorhre je tento čas ešte kratší. 
Doba reakcie sa tu skracuje v dôsledku dráhy letu lopty (Hohm, 1987). 
Melišová (1992) rozdeľuje v tenise rýchlostné schopnosti na: 
 

- štartová (reakčná rýchlosť) 
- akceleračná rýchlosť 
- distančná, traťová rýchlosť 
- rýchlosť brzdných pohybov 
- rýchlosť jednorázového pohybu 
- rýchlosť herných činností 

 
Juniorská kategória v tenise zahrňuje obdobie od 10 – 14 rokov. Dynamika 
procesov podráždenia a útlmu v CNS sú základom rýchlostných schopností 
a formujú sa asi v 12 až 13 roku života, vtedy sú najväčšie prírastky rých-
lostných schopností (Sozaňski a Witczak, 1981). 
Pri rozvoji rýchlostných schopností je potrebné dodržiavať tieto parametre 
zaťaženia:  
 

- intenzitu zaťaženia 
- dĺžku zaťaženia 
- interval oddychu 
- počet opakovaní 
- spôsob odpočinku 
- stimuláciu (Choutka, Dovalil, 1991). 
 

Nešpecifické prostriedky sú cvičenia, ktoré nesúvisia s charakterom obsahu 
hry. Môžu sa vykonávať na dvorci, ale aj mimo neho a sú zamerané na 
schopnosti, ktoré chceme rozvíjať. 
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Cieľ práce 
Cieľom príspevku je porovnať výsledky vstupných a výstupných  testov a 
prispieť k rozšíreniu poznatkov o problematike rozvoja rýchlostných 
schopností v tenise u mladých hráčov nešpecifickými prostriedkami. 

 
Úlohy práce 
Z cieľa práce vyplývajú nasledovné úlohy: 
 

• porovnať výsledky vstupných a výstupných testov 10-13 ročných 
hráčov. 

• na základe získaných výsledkov formulovať závery pre teóriu 
a odporúčania pre tréningovú prax. 

 
Metodika práce 
Pre experiment sme si vybrali súbor šiestich probandov, ktorí sú zaradení 
do CTM (centrum talentovanej mládeže) a VSM (vrcholové stredisko 
mládeže) pri oddiely TK Slovenská Sporiteľňa Slovan Bratislava. Vekové 
zloženie súboru je 10 – 13 rokov a hráči sú približne rovnakej výkonnosti. 
Základné údaje o hráčoch sú uvedené v tabuľke č. 1. 
 
Tab.č.1: Základné údaje experimentálneho súboru 
 

Iniciály Výška Váha Rok 

 cm kg narodenia 
1.  K.F         143         30 1995 

    
2.   M.Z         151         39 1994 

    
3.   K.O         164         39 1993 

    
4.   M.P         148         35 1993 

    
5.   J.K         155         50 1992 

    
6.   P.J         150         37 1992 

    
 
Účinnosť tréningového zaťaženie počas sledovaného obdobia v oblasti 
kondičnej prípravy na rozvoj rýchlostných schopností sme sa snažili zistiť 
pomocou vstupných a výstupných testov. Merania pozostávali z piatich tes-
tov: 
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1. agility 
2. výskokový ergometer 
3. beh na 10 m z vysokého štartu 
4. člnkový beh  
5. zbieranie lôpt (vejár) 

 
Zariadenie Fitro Agility check 
Faktor: rýchlosť reakcie 
Úlohou je dotknúť sa čo najrýchlejšie dolnou končatinou jednej z platní, 
podľa umiestnenia podnetu v príslušnom rohu obrazovky. Ako stimul sa 
používa modrý kruh na bielom pozadí. Jedno vyšetrenie pozostávalo  z 25-
tich stimulov. Podnety boli generované nepravidelne, v časovom rozmedzí 
od 500 do 3000 ms od ostatného konta. Hodnotiacim kritériom v teste je 
priemerný reakčný čas. 
 
V teste výskokový ergometer (jumper) 
Faktor: výbušná sila dolných končatín 
Princípom je meranie trvania opornej a letovej fázy pri opakovaných vý-
skokoch s presnosťou na tisícinu sekundy (0, 001s) a bezprostredným vý-
počtom parametrov: 
 

• výkon v aktívnej fáze odrazu /W/, 
• priemerný čas kontaktu / s /. 

 
Beh na 10 m z polovysokého štartu 
Faktor: maximálna bežecká rýchlosť 
Úlohou je čo najrýchlejšie prebehnúť 10 m z polovysokého štartu. Presnosť 
merania 0, 01 s. 
 
Člnkový beh 10x5 m 
Faktor: bežecká rýchlosť so zmenami smeru 
Pokyny pre experimentátora: na podlahe sa vyznačia dve rovnobežné čiary, 
ktoré sú od seba vzdialené 5 m a na ich konci sú umiestnené kužele. Úlo-
hou je čo najrýchlejšie vybehnúť z polovysokého štartu smerom k protiľah-
lej čiare vrátiť sa späť tak, aby ju prekračoval oboma chodidlami. Test po-
kračuje bez prerušenia po absolvovanie piatich cyklov. Test končí, keď 
proband prekročí jednou nohou cieľovú čiaru. Pred dobehnutím do cieľa sa 
nespomaľuje. 
Test sa vykonáva s presnosťou 0,1 s (Moravec, Kampmiller, Sedláček 
a kol., 2002). 
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Zbieranie lôpt (vejár) 
Faktor: akceleračná rýchlosť so zmenou smeru. 
Testovaný stojí v základnom postavení na bode A. Na povel vybieha sme-
rom k ľubovolnej méte, z ktorých každá je vzdialená 4,3 m od bodu A. Na 
méte je položená tenisová lopta, ktorú proband vezme a beží k tenisovej ra-
kete, ktorá je vzdialená 0,5 m od bodu A. Na túto raketu položí loptu tak, 
aby na nej zostala. Potom beží k ďalšej méte a pokračuje až kým všetkých 
5 lôpt, ktoré boli umiestnené na métach, nie je uložených na tenisovej rake-
te. Presnosť merania 0,01s. 
 
 
 
                                                             A 
 0,5m 
 
Tréningové jednotky na rozvoj rýchlostných schopností nešpecifickými 
prostriedkami boli aplikované vždy na začiatku TTP a dvakrát do týždňa 
bola vykonávaná kondičná príprava zameraná na rozvoj všeobecnej a špe-
ciálnej telesnej prípravy. 
 
Výsledky práce 
Vstupné testy sa uskutočnili 23.4. 2005 a výstupné testovanie 23.10. 2005.  
Vo všetkých disciplínách mali hráči 2 pokusy, zapisoval sa lepší výsledok. 
Výsledky vstupných testov sú uvedené v tabuľke č. 2. Výsledky výstup-
ných testov uvádzame v  tabuľke č. 3. 
 

Tab.č.2 

Meno 
10m beh 

(s) 
Člnkový beh

(s) 
Zbieranie lôpt

(s) 
Agility
(ms) 

Jumper 
(W/kg)     (s) 

 P. J   2,22 18,07      14,75 647,9 36,7     0,192 
          
 K. F   2,16 18,9        16,25 776 39,1     0,222 
          
 J. K   2,12 17,8      14,2 613,5 44,7     0,188 
          
 M. Ž   2,54 18,5       16,44 820 36,1     0,199 
          
K. O   2,09 18,0      15,53 611,2 38,9     0,171 
          
 M. Z   2,37 18,0       14,66 815 34,2     0,179 
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Tab.č.3 

Iniciály 
10m beh 

(s) 
Člnkový beh

(s) 
Zbieranie lôpt

(s) 
Agility
(ms) 

Jumper 
P (W/kg)      (s) 

P. J   2,15 17,09      14,2 647,9 36,7           0,184 
          
K. F   2,03 18,5        16,12 776 42,3           0,206 
          
J. K   1,97 16,60      14,1 613,5 46              0,174 
          
M. Z   2,13 18,2       16,35 820 38,7           0,196 
          
K. O   2,06 18,0      15,35 611,2 39,9           0,165 
          
 M. Z   2,28 17,60       14,62 815 36,9           0,172 
          

 
 
Závery 
Rozvoj rýchlostných schopností patrí v športovej príprave k najobtiažnej-
ším tréningovým úlohám.  
Okrem celého radu špecifických faktorov je treba pri rozvoji rýchlostných 
schopností rešpektovať určité zásady: 
 

• rýchlostný tréning zaradovať na začiatku tréningovej jednotky, prí-
padne v prvej polovici tréningovej jednotky, po zahriatí a rozcvičení; 

• rýchlostný tréning uskutočňovať maximálnou intenzitou, tá by sa 
mala prispôsobiť momentálnej individuálnej výkonnostnej úrovni; 

• prostriedky na rozvoj rýchlosti treba poznať a technicky dokonale 
zvládnuť; 

• pri rozvíjaní rýchlosti treba u cvičencov dosiahnuť maximálnu kon-
centráciu pozornosti a vysoký stupeň motivácie (Korček, 1996). 

 
V športových hrách rozvíjame rýchlostné schopnosti okrem uvedených 
všeobecných aj špeciálnymi prostriedkami. Špeciálne môžu byť individuál-
ne herné činnosti a kombinácie (Šimonek, Zrubák a kol., 2003). 
Pri porovnaní vstupných a kontrolných testov u sledovaných probandov 
môžeme konštatovať zlepšenie vo všetkých sledovaných ukazovateľoch. 
Zlepšenie výkonov nespočíva len v zvýšenej aplikácii nešpecifických pros-
triedkov, ale aj zväčšeným objem KP, ktorej súčasťou je aj rozvoj rýchlost-
ných schopností. 
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Na záver môžeme konštatovať, že zväčšenie objemu rýchlostného zaťaže-
nia a aplikovanie nešpecifických prostriedkov, účinne vplýva na rozvoj 
rýchlostných schopností v sledovanej vekovej kategórii. 
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Na záver môžeme konštatovať, že zväčšenie objemu rýchlostného zaťaže-
nia a aplikovanie nešpecifických prostriedkov, účinne vplýva na rozvoj 
rýchlostných schopností v sledovanej vekovej kategórii. 
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DIAGNOSTIKA POHYBOVEJ 
VÝKONNOSTI HRÁČOV ĽADOVÉHO 
HOKEJA JUNIORSKÝCH REPREZEN-

TAČNÝCH VÝBEROV 
 

Andrej Výboh 
Katedra hier, Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského, 
Bratislava 
 
Kľúčové slová: ľadový hokej, pohybová výkonnsť, fytrodyne, jumper. 
 
Úvod 
Ľadový hokej je charakteristický ako silovo–dynamické športové odvetvie.  
Rýchlostné športy vyžadujú z hľadiska pohybových schopností dynamické 
typy. Významným faktorom ovplyvňujúcim športovú výkonnosť je typoló-
gia svalového vlákna. Genotyp je určujúci zvlášť pre somatotyp, nervovú 
sústavu, typ svalového tkaniva, ale aj ďalšie vnútorné predpoklady. Všetky 
tieto dedičné znaky chápeme ako potencionálne možnosti, ktoré môžeme 
pod vplyvom vonkajších podmienok a aktívnej činnosti rozvíjať. Hoci sú 
mnohé znaky zdedené, predsa neostávajú nezmenené. Mnoho rokov sa vy-
berajú kritériá, ktoré by zabezpečovali určitú perspektívu úspešnosti uplat-
nenia vybraných jedincov. Pohybové schopnosti sú jednotou vrodeného a 
získaného a v jednote týchto dvoch stránok ich treba aj chápať, posudzovať 
a prípadne aj merať. Rýchlostné schopnosti sú geneticky podmienené stav-
bou svalového vlákna. Tréningovým procesom je ovplyvniteľná len do ur-
čitej miery na rozdiel od sily a vytrvalosti, kde možno tréningovým proce-
som dosiahnuť väčší výkonnostný vzostup. 
Podľa Hamara (1994) sa ukázal byť najvhodnejším test opakovaných vý-
skokov v 10 sekundovej perióde, vykonávaných maximálnou frekvenciou. 
Testovaný sa snaží skákať tak, aby bol čo najkratšie na zemi a čo najdlhšie 
vo vzduchu. Tento postup zaručuje vysokú spoľahlivosť, ktorú charakteri-
zuje pre výkon v aktívnej fáze odrazu s vysokým korelačným koeficientom 
0,94. Na základe týchto výsledkov a pomocou vzorcov sme vypočítali vý-
kon v aktívnej forme odrazu (Pakt). Pri výpočtoch vychádzame zo základ-
ných zákonov klasickej mechaniky, ktoré popisujú vzťahy medzi rýchlo-
sťou, časom, zrýchlením a dráhou voľného pádu, resp. rovnomerne zrých-
leného pohybu. 
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Cieľ  
Cieľom práce bol monitoring silovo-dynamických parametrov horných 
a dolných končatín hráčov ľadového hokeja reprezentačných výberov Slo-
venska do 16, 17, 18 a 20 rokov. 
 
Úlohy práce 
Vykonať testy pohybovej výkonnosti jumper a fytrodyne u juniorských re-
prezentačných výberov a vyhodnotiť ich.  
 
Metodika práce 
Jumper - test na spočíva v opakovaných výskokoch na výskokovej platni 
s cieľom vyskočiť čo najvyššie s krátkou dobou kontaktnej oporovej fázy a 
čo najdlhšou letovou fázou. Na základe týchto parametrov asomatotypo-
vých ukazovateľov probanda softvér určí úroveň kvality dynamických 
schopností na grafe a v škále bodovania 1 až 5. Vyhodnocujeme výšku vý-
skoku a prácu W/kg. 
 

Tab. 1  Koeficient  hodnotenia výkonu na výskokovom ergometri. 
jump. koef. 1 2 3 4 5 

výkon slabý podpriem.priemernýnadpriem. výborný 
 
Fytrodyne – test spočíva v dvíhaní bremena (benchpres) o váhe 70% 
z maximálnej hodnoty výkonu v jednorázovom tlaku, kde diagnostické za-
riadenie zastavuje probanta pri klesajúcej intenzite pohybu pod 80 % ma-
ximálneho výkonu vo meraných vo watoch. Vyhodnocujeme prácu vo wa-
toch, hmotnosť bremena a počet opakovaní. 
Diagnostické zariadenie obsahuje diagnostický valec, interface a príslušný 
softvér. Podľa vytvoreného programu  pri opakovaných výskokoch  s pres-
nosťou na tisícinu sekundy meriame trvanie oporných a letových fáz, výšku 
výskoku a výkon v aktívnej fáze odrazu. Posledný parameter vyjadruje 
schopnosť odraziť sa čo najintenzívnejšie v čo najkratšom čase, čo je pod-
mienené podielom rýchlych a pomalých svalových vlákien. Výkon v aktív-
nej fáze odrazu vyjadruje schopnosť vykonať prácu v čo najkratšom čase a 
závisí od morfologického zloženia aktivovaných svalov a funkčného stavu 
nervovosvalových mechanizmov, ktoré regulujú kontrakciu jednotlivých 
svalových skupín dolných končatín. V prípade morfologického zloženia hrá 
rozhodujúcu úlohu podiel rýchlych svalových vlákien, u ktorých je nárast 
sily kontrakcie v porovnaní s pomalými takmer o 100% rýchlejší a maxi-
málna sila takmer päťkrát vyššia (HAMAR - TSCHAN, 1991).  
 

Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 4 
 

46

 

Cieľ  
Cieľom práce bol monitoring silovo-dynamických parametrov horných 
a dolných končatín hráčov ľadového hokeja reprezentačných výberov Slo-
venska do 16, 17, 18 a 20 rokov. 
 
Úlohy práce 
Vykonať testy pohybovej výkonnosti jumper a fytrodyne u juniorských re-
prezentačných výberov a vyhodnotiť ich.  
 
Metodika práce 
Jumper - test na spočíva v opakovaných výskokoch na výskokovej platni 
s cieľom vyskočiť čo najvyššie s krátkou dobou kontaktnej oporovej fázy a 
čo najdlhšou letovou fázou. Na základe týchto parametrov asomatotypo-
vých ukazovateľov probanda softvér určí úroveň kvality dynamických 
schopností na grafe a v škále bodovania 1 až 5. Vyhodnocujeme výšku vý-
skoku a prácu W/kg. 
 

Tab. 1  Koeficient  hodnotenia výkonu na výskokovom ergometri. 
jump. koef. 1 2 3 4 5 

výkon slabý podpriem.priemernýnadpriem. výborný 
 
Fytrodyne – test spočíva v dvíhaní bremena (benchpres) o váhe 70% 
z maximálnej hodnoty výkonu v jednorázovom tlaku, kde diagnostické za-
riadenie zastavuje probanta pri klesajúcej intenzite pohybu pod 80 % ma-
ximálneho výkonu vo meraných vo watoch. Vyhodnocujeme prácu vo wa-
toch, hmotnosť bremena a počet opakovaní. 
Diagnostické zariadenie obsahuje diagnostický valec, interface a príslušný 
softvér. Podľa vytvoreného programu  pri opakovaných výskokoch  s pres-
nosťou na tisícinu sekundy meriame trvanie oporných a letových fáz, výšku 
výskoku a výkon v aktívnej fáze odrazu. Posledný parameter vyjadruje 
schopnosť odraziť sa čo najintenzívnejšie v čo najkratšom čase, čo je pod-
mienené podielom rýchlych a pomalých svalových vlákien. Výkon v aktív-
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Výsledky práce 
Namerané hodnoty sme vyhodnotili a zaznamenali v tabuľke, kde sme evi-
dovali najlepší, najslabší a priemerný výkon súboru a smerodajnú odchýlku 
u jednolivých reprezentačných výberov.  
 

Tab. 2   SR „16  “ 
Štatistická charakteristika  

    h (cm) P (W/kg) koef. bench P (W) váha (kg) opak v sérii 
n 34           
x 31,57 45,71 3,46 344,30 46,30 6,33 
x-

min 24,00 36,10 2,00 190,00 30,00 2,00 
x-

max 43,90 59,70 5,00 487,00 60,00 11,00 
s 5,139 6,422 0,922 67,506 7,760 2,044 

 

V súbore SR „16“ zaznamenávame priemerné hodnoty v teste dolných 
končatín vo výške výskoku 31,57 cm, hodnoty Pakt (W/kg) 45,71 s koefi-
cientom 3,46. V dynamike horných končatín bench (W) 344,30, s váhou 
46,30 a 6,33 opakovaniami na súbor. 
 

Tab. 3   SR „17  “  
Štatistická charakteristika  

    h (cm) P (W/kg) koef. bench P (W) váha (kg) opak v sérii 
n 29           
x 30,63 43,23 2,79 400,60 54,43 5,80 

x-min 22,10 30,30 1,00 307,00 42,50 1,00 
x-max 38,20 55,60 4,00 460,00 70,00 10,00 

s 6,609 12,651 1,510 77,134 13,790 4,503 

V súbore SR „17“ zaznamenávame priemerné hodnoty v teste dolných 
končatín vo výške výskoku 30,63 cm, hodnoty Pakt (W/kg) 43,23 s koefi-
cientom 2,79. V dynamike horných končatín bench (W) 400,60, s váhou 
54,43 a 5,80 opakovaniami na súbor. 
 

Tab. 4   SR „18  “ 
Štatistická charakteristika  

    h (cm) P (W/kg) koef. bench P (W) váha (kg) opak v sérii 
n 30           
x 34,62 48,75 3,43 449,94 61,10 6,83 
x-

min 26,90 36,90 2,00 31,00 50,00 2,00 
x-

max 42,00 57,90 5,00 726,80 75,00 11,00 
s 6,564 10,529 1,500 350,309 12,526 4,504 
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Tab. 2   SR „16  “ 
Štatistická charakteristika  

    h (cm) P (W/kg) koef. bench P (W) váha (kg) opak v sérii 
n 34           
x 31,57 45,71 3,46 344,30 46,30 6,33 
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min 24,00 36,10 2,00 190,00 30,00 2,00 
x-

max 43,90 59,70 5,00 487,00 60,00 11,00 
s 5,139 6,422 0,922 67,506 7,760 2,044 

 

V súbore SR „16“ zaznamenávame priemerné hodnoty v teste dolných 
končatín vo výške výskoku 31,57 cm, hodnoty Pakt (W/kg) 45,71 s koefi-
cientom 3,46. V dynamike horných končatín bench (W) 344,30, s váhou 
46,30 a 6,33 opakovaniami na súbor. 
 

Tab. 3   SR „17  “  
Štatistická charakteristika  

    h (cm) P (W/kg) koef. bench P (W) váha (kg) opak v sérii 
n 29           
x 30,63 43,23 2,79 400,60 54,43 5,80 

x-min 22,10 30,30 1,00 307,00 42,50 1,00 
x-max 38,20 55,60 4,00 460,00 70,00 10,00 

s 6,609 12,651 1,510 77,134 13,790 4,503 

V súbore SR „17“ zaznamenávame priemerné hodnoty v teste dolných 
končatín vo výške výskoku 30,63 cm, hodnoty Pakt (W/kg) 43,23 s koefi-
cientom 2,79. V dynamike horných končatín bench (W) 400,60, s váhou 
54,43 a 5,80 opakovaniami na súbor. 
 

Tab. 4   SR „18  “ 
Štatistická charakteristika  

    h (cm) P (W/kg) koef. bench P (W) váha (kg) opak v sérii 
n 30           
x 34,62 48,75 3,43 449,94 61,10 6,83 
x-

min 26,90 36,90 2,00 31,00 50,00 2,00 
x-

max 42,00 57,90 5,00 726,80 75,00 11,00 
s 6,564 10,529 1,500 350,309 12,526 4,504 
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V súbore SR „18“ zaznamenávame priemerné hodnoty v teste dolných 
končatín vo výške výskoku 34,62 cm, hodnoty Pakt (W/kg) 48,75 
s koeficientom 3,43. V dynamike horných končatín bench (W) 449,94, 
s váhou 61,10 a 6,83 opakovaniami na súbor. 
 

Tab. 5   SR „20  “ 
Štatistická charakteristika  

    h (cm) P (W/kg) koef. bench P (W) váha (kg) opak v sérii 
n 33     31     
x 34,06 48,35 2,79 625,10 67,68 6,16 

x-min 27,60 37,40 1 391,00 50 2 
x-max 40,70 62,10 5 924,00 83 13 

s 5,378 12,376 2,004 377,297 16,514 5,554 

V súbore SR „20“ zaznamenávame priemerné hodnoty v teste dolných 
končatín vo výške výskoku 34,06 cm, hodnoty Pakt (W/kg) 48,35 
s koeficientom 2,79. V dynamike horných končatín bench (W) 625,10, 
s váhou 67,68 a 6,16 opakovaniami na súbor. 
 

Tab. 6  SR „16, 17, 17, 20“ 
Štatistická charakteristika priemerných hodnôt  
SR   h (cm) P (W/kg) koef. bench P (W) váha (kg) opak v sérii 
16 31,57 45,71 3,46 344,30 46,30 6,33 
17 30,63 43,23 2,79 400,60 54,43 5,80 
18 34,62 48,75 3,43 449,94 61,10 6,83 
20 34,06 48,35 2,79 625,10 67,68 6,16 

V jednotlivých reprezentačných družstvách zaznamenávame kvôli pre-
hľadnosti všetky štatistické charakteristiky dosiahnuté v teste jumper a fyt-
rodyne, ktoré znázorňujeme aj v obrázkoch 1 a 2. 
 
Obr. 1  Jumper 
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V súbore SR „18“ zaznamenávame priemerné hodnoty v teste dolných 
končatín vo výške výskoku 34,62 cm, hodnoty Pakt (W/kg) 48,75 
s koeficientom 3,43. V dynamike horných končatín bench (W) 449,94, 
s váhou 61,10 a 6,83 opakovaniami na súbor. 
 

Tab. 5   SR „20  “ 
Štatistická charakteristika  

    h (cm) P (W/kg) koef. bench P (W) váha (kg) opak v sérii 
n 33     31     
x 34,06 48,35 2,79 625,10 67,68 6,16 

x-min 27,60 37,40 1 391,00 50 2 
x-max 40,70 62,10 5 924,00 83 13 

s 5,378 12,376 2,004 377,297 16,514 5,554 

V súbore SR „20“ zaznamenávame priemerné hodnoty v teste dolných 
končatín vo výške výskoku 34,06 cm, hodnoty Pakt (W/kg) 48,35 
s koeficientom 2,79. V dynamike horných končatín bench (W) 625,10, 
s váhou 67,68 a 6,16 opakovaniami na súbor. 
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Štatistická charakteristika priemerných hodnôt  
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16 31,57 45,71 3,46 344,30 46,30 6,33 
17 30,63 43,23 2,79 400,60 54,43 5,80 
18 34,62 48,75 3,43 449,94 61,10 6,83 
20 34,06 48,35 2,79 625,10 67,68 6,16 

V jednotlivých reprezentačných družstvách zaznamenávame kvôli pre-
hľadnosti všetky štatistické charakteristiky dosiahnuté v teste jumper a fyt-
rodyne, ktoré znázorňujeme aj v obrázkoch 1 a 2. 
 
Obr. 1  Jumper 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

1 2 3 4

SR 16        SR 17        SR 18        SR 20

Jumper (koeficient)

Series1

 



Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 4 
 

 
49

Obr. 2  Fytrodyne 
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Záver 
Diagnostika dynamiky dolných a horných končatín u jednotlivých repre-
zentačných výberoch nemá vzostupnú krivky výkonnosti akoby sme pred-
pokladali. V teste Jumper  dominuje družstvo SR „16“, nasleduje SR „18“ 
a rovnaké priemerné hodnoty dosiahli družstvá SR“18“ a SR „20“. V teste 
Fytrodyne dominuje družstvo SR „18“, nasleduje SR „16“, potom SR „20“ 
a nakoniec SR“17“. V hmotnosti bremena je vzostupná tendencia, čo 
vzhľadom aj na jednotlivé kategórie pochopiteľné. Na základe dosiahnu-
tých výsledkov doporučujeme upraviť tréningový program u jednotlivých 
hráčov, priemerné hodnoty uvádzame len kvôli prehľadnosti dosiahnutých 
výsledkov v jednotlivých súboroch. 
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A. VYJADRENIE O DOTERAJŠOM SPLNENÍ VEDECKÝCH CIEĽOV PROJEKTU (formulovaných v žiadosti o grant) 

 
Cieľom vedeckého výskumu v prvých dvoch etapách vedeckého projektu bolo prispieť k hodnoteniu sta-
vu rýchlostných, rýchlostno-silových a rýchlostno-reakčných schopností mladých športovcov na úrovni 
reprezentačných kolektívov. Vzhľadom k rozšíreniu súboru sme do sledovaných súborov zaradili aj mla-
dých športovcov na úrovni mládežníckeho vrcholového športu – družstvá 1. ligy.  
Na  základe získaných poznatkov sme zisťovali dynamiku rozvoja uvedených pohybových schopností. 
Poskytovaním informácií pre trénerov sledovaných súborov sme prispeli k objektívnejšej analýze trénin-
gového procesu a hodnoteniu individuálneho herného výkonu hráčov v zápase.  
Vzhľadom na ukončenie pracovného pomeru 1 riešiteľa (Melišová), sa v tenise nepodarí splniť požado-
vané ciele výskumu. 
 
 
B. SPRESNENIE VEDECKÝCH CIEĽOV PROJEKTU NA POSLEDNÚ ETAPU RIEŠENIA 
 
Cieľom vedeckého výskumu v záverečnej etape bude porovnať získané výsledky medzi jednotlivými sú-
bormi a podsúbormi a vytvoriť odporúčané normy pre jednotlivé vekové kategórie v príslušných kolek-
tívnych športových hrách.  
Pre zvýšenie kvality tréningového procesu budeme formulovať odporúčania pre tréningovú prax ako aj 
súbory cvičení pre jednotlivé hráčske funkcie a vekové kategórie.  
 
 
C. NAJDÔLEŽITEJŠIE VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ PRI RIEŠENÍ PROJEKTU – stručná anotácia výsledkov 

 
Pri riešení projektu môžeme zatiaľ pozitívne hodnotiť rozpracovanosť a aj čiastkové poznatky získané 
v basketbale, futbale, ľadovom hokeji a volejbale.  
Basketbal – príspevky prinášajú poznatky najmä z hodnotenia úrovne rýchlostných schopností 14-15 r. 
basketbalistov, ich vzťahy k hernej výkonnosti ako aj poznatky o disjunktívnom reakčnom čase dolných 
končatín mladých basketbalistiek (reprezentantiek SR v Ba). 
Futbal – tu dominujú predovšetkým výsledky získané diagnostikovaním rýchlostných schopností v útvare 
talentovanej mládeže (ŠK Slovan BA) a poznatky získané analýzou pohybového prejavu vrcholových 
futbalistov.  
Ľadový hokej – získané poznatky z diagnostikovania (Jumper, Fitrodyne) rýchlostno-silových schopností 
reprezentačných družstiev (SR – 16, 17, 18, 20) slúžia ako podklad pre úpravu tréningových programov 
u jednotlivých hráčov v sledovaných súboroch.  
Volejbal – pre pozitívne zmeny v rozvoji rýchlostných schopností 14-15 ročných volejbalistiek pri reš-
pektovaní primeraných intervalov trvania zaťaženia a odpočinku odporúčajú vo volejbale predovšetkým 
opakovaciu, hrovú a kontrastnú metódu.  
 
 
D. ZOZNAM RUKOPISOV A PUBLIKÁCIÍ ( ktoré vznikli na základe výsledkov projektu) 
 
1.) AAB  Holienka Miroslav.: Futbal – kondícia – tréning – Rýchlostné schopnosti. Bratislava, SVS pre TVaŠ,   
               2004, 2. vydanie s. 115         (1,0) 
2.) ADF  Holienka Miroslav.: Rýchlostné schopnosti a herný výkon hráča vo futbale. In: Profutbal č. 1, Bratislava,  
      SFZ a ÚFTS, 2004 č. 26 –28          (1,0) 
3.) AED  Holienka Miroslav.: Diagnostikovanie rýchlostných schopností futbalistov v útvare talentovanej mládeže. 
     In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 2, Bratislava, PEEM, 2004 s. 20-35       (1,0) 
4.) AED  Vanderka Marian, Kampimiller Tomáš, Holienka Miroslav.: Opakované krátkodobé intenzívne zaťaženie   
        vo futbale. In: Actá Facultatis Educations Physicae Universitatis Comenianae XLV, Bratislava, UK,     
                2004 s. 227-234          (0,4) 
5.) AAB  Holienka Miroslav.: Kondičný tréning vo futbale. Bratislava, PEEM, 2005, s. 158  (0,2) 
6.) AEC  Holienka Miroslav.: Speed of Team Cooperation in Top Soccer. In: Team Games in Physical Education 
    and Sport. Krakow, AWF, 2005 s. 141-149        (1,0) 
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7.) AFC  Holienka Miroslav: Hodnotenie niektorých prejavov rýchlostných schopností mladých reprezentantov 
    SR vo futbale. Zborník v tlači         (1,0) 
8.) AED  Holienka Miroslav.: Diagnostikovanie rýchlostných schopností mladých futbalistov. Zborník v tlači  
             (1,0) 
9.) AED   Holienka Miroslav.: Nové trendy v rozvoji kondičných schopností vo futbale. In Zborník prednášok  
                a vzdelávacích aktivít Národného športového centra; rok 2004. Bratislava, Národné športové centrum,   
      2005 s. 196-199           (0,2) 
10.) AED Holienka Miroslav, Peráček Pavol, Tarkovič Štefan.: Komparácia vybraných ukazovateľov vonkaj- 
     šieho zaťaženia futbalistov Champions Leauge a Corgoň ligy z pohľadu rôznych hráčskych funkcií   
       Actá... v tlači            (0,2) 
11.) AAB Peráček Pavol. Príprava reprezentačných družstiev mládeže vo futbale. Bratislava, SFZ, 2004 s. 144 
             (0,4) 
12.) AED Štulrajter Vojtech, Peráček Pavol.: Fyziologické aspekty motorického učenia a regulácie pohybov a 
      vybrané aspekty humannej etológie športu vo futbale. In: Zborník vedeckých prác Katedry hier  
     FTVŠ UK č. 2, Bratislava, PEEM, 2004 s. 4-19       (0,2) 
13.) AED Peráček Pavol.: Intenzifikácia tréningového procesu ako cesta zvyšovania výkonnosti v športových 
     hrách. In: Zborník prednášok zo vzdelávacích aktivít Národného športového centra, rok 2004.  
     Bratislava, Národné športové centrum, 2005 s. 209-212      (0,2) 
14.) AFC Výboh Andrej, Tóth Igor.: Dynamika zmien rýchlostných schopností v závislosti od interindividuálnej 
    stavby svalových vlákien. In: Sborník z mezinárodní konference FTVS UK v Praze, Praha; FTVS UK,  
    2004 s. 64-68 (prezentované na DVD)        (1,0) 
15.) AFC Doležajová Ladislava, Tománek Ľubor.: Hodnotenie úrovne pohybových schopností 12-15 ročných bas- 
    ketbalistov. In: Sborník z mezinárodní konference: Optimálni působení tělesné záteže a výživy.  
    Hradec Králové, PF UHK, 2004 s. 114-117        (1,0) 
16.) AED Tománek Ľubor, Doležajová Ladislava.: Pohybová výkonnosť a hodnotenie úrovne kondičných a koor- 
    dinačných schopností mladých basketbalistov. In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ č. 1,  
      Bratislava, PEEM, 2004 s. 63-69         (1,0) 
17.) AED Tománek Ľubor, Moravec Roman.: Úroveň rýchlostných schopností vo vzťahu k hernej výkonnosti  
    14-15 ročných basketbalistov. Zborník v tlači        (1,0) 
 
 
E. INFORMÁCIA O VÝZNAMNÝCH OKOLNOSTIACH OVPLYVŇUJÚCICH RIEŠENIE PROJEKTU 
 

Informácie a významné  okolnosti ovplyvňujúce riešenie projektu: 
 
Ukončenie pracovného pomeru na FTVŠ UK v priebehu roku 2005 u riešiteľov – PaedDr. Lýdia Melišo-
vá a PaedDr. Štefan Tarkovič.  
 
 

D. ZOZNAM RUKOPISOV A PUBLIKÁCIÍ ( ktoré vznikli na základe výsledkov projektu) 
 

18.) AED Mačura Peter.: Disjunktívny reakčný čas dolných končatín mladých basketbalistiek - reprezentantiek  
    Slovenskej republiky. In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 2, Bratislava, PEEM,  
    2004 s. 68-78           (1,0) 
19.) AED Mačura Peter.: Uplatnenie výskokového ergometra v basketbale. Zborník v tlači  (1,0) 
20.) AED Výboh Andrej.: Úroveň kondičných schopností hráčov ľadového hokeja reprezentačných výberov   
       Slovenska. Zborník v tlači          (1,0) 
21.) AED Zapletalová Ludmila, Kleskeňová Simona.: Rozvoj rýchlostných schopností mladých volejbalistiek.  
     In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 2, Bratislava, PEEM. 2004 s. 36-44 
             (1,0) 
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7.) AFC  Holienka Miroslav: Hodnotenie niektorých prejavov rýchlostných schopností mladých reprezentantov 
    SR vo futbale. Zborník v tlači         (1,0) 
8.) AED  Holienka Miroslav.: Diagnostikovanie rýchlostných schopností mladých futbalistov. Zborník v tlači  
             (1,0) 
9.) AED   Holienka Miroslav.: Nové trendy v rozvoji kondičných schopností vo futbale. In Zborník prednášok  
                a vzdelávacích aktivít Národného športového centra; rok 2004. Bratislava, Národné športové centrum,   
      2005 s. 196-199           (0,2) 
10.) AED Holienka Miroslav, Peráček Pavol, Tarkovič Štefan.: Komparácia vybraných ukazovateľov vonkaj- 
     šieho zaťaženia futbalistov Champions Leauge a Corgoň ligy z pohľadu rôznych hráčskych funkcií   
       Actá... v tlači            (0,2) 
11.) AAB Peráček Pavol. Príprava reprezentačných družstiev mládeže vo futbale. Bratislava, SFZ, 2004 s. 144 
             (0,4) 
12.) AED Štulrajter Vojtech, Peráček Pavol.: Fyziologické aspekty motorického učenia a regulácie pohybov a 
      vybrané aspekty humannej etológie športu vo futbale. In: Zborník vedeckých prác Katedry hier  
     FTVŠ UK č. 2, Bratislava, PEEM, 2004 s. 4-19       (0,2) 
13.) AED Peráček Pavol.: Intenzifikácia tréningového procesu ako cesta zvyšovania výkonnosti v športových 
     hrách. In: Zborník prednášok zo vzdelávacích aktivít Národného športového centra, rok 2004.  
     Bratislava, Národné športové centrum, 2005 s. 209-212      (0,2) 
14.) AFC Výboh Andrej, Tóth Igor.: Dynamika zmien rýchlostných schopností v závislosti od interindividuálnej 
    stavby svalových vlákien. In: Sborník z mezinárodní konference FTVS UK v Praze, Praha; FTVS UK,  
    2004 s. 64-68 (prezentované na DVD)        (1,0) 
15.) AFC Doležajová Ladislava, Tománek Ľubor.: Hodnotenie úrovne pohybových schopností 12-15 ročných bas- 
    ketbalistov. In: Sborník z mezinárodní konference: Optimálni působení tělesné záteže a výživy.  
    Hradec Králové, PF UHK, 2004 s. 114-117        (1,0) 
16.) AED Tománek Ľubor, Doležajová Ladislava.: Pohybová výkonnosť a hodnotenie úrovne kondičných a koor- 
    dinačných schopností mladých basketbalistov. In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ č. 1,  
      Bratislava, PEEM, 2004 s. 63-69         (1,0) 
17.) AED Tománek Ľubor, Moravec Roman.: Úroveň rýchlostných schopností vo vzťahu k hernej výkonnosti  
    14-15 ročných basketbalistov. Zborník v tlači        (1,0) 
 
 
E. INFORMÁCIA O VÝZNAMNÝCH OKOLNOSTIACH OVPLYVŇUJÚCICH RIEŠENIE PROJEKTU 
 

Informácie a významné  okolnosti ovplyvňujúce riešenie projektu: 
 
Ukončenie pracovného pomeru na FTVŠ UK v priebehu roku 2005 u riešiteľov – PaedDr. Lýdia Melišo-
vá a PaedDr. Štefan Tarkovič.  
 
 

D. ZOZNAM RUKOPISOV A PUBLIKÁCIÍ ( ktoré vznikli na základe výsledkov projektu) 
 

18.) AED Mačura Peter.: Disjunktívny reakčný čas dolných končatín mladých basketbalistiek - reprezentantiek  
    Slovenskej republiky. In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 2, Bratislava, PEEM,  
    2004 s. 68-78           (1,0) 
19.) AED Mačura Peter.: Uplatnenie výskokového ergometra v basketbale. Zborník v tlači  (1,0) 
20.) AED Výboh Andrej.: Úroveň kondičných schopností hráčov ľadového hokeja reprezentačných výberov   
       Slovenska. Zborník v tlači          (1,0) 
21.) AED Zapletalová Ludmila, Kleskeňová Simona.: Rozvoj rýchlostných schopností mladých volejbalistiek.  
     In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK č. 2, Bratislava, PEEM. 2004 s. 36-44 
             (1,0) 
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