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TRÉNING A HODNOTENIE STREĽBY 

VO VRCHOLOVOM BASKETBALE 
 

Gustáv ARGAJ, Dušan PANDULA 

Katedra športových hier, Fakulta telesnej výchovy a športu,  

Univerzita Komenského v Bratislave 

 

ABSTRAKT 

Témou práce je analýza streľby vo vrcholovom basketbale. Analýza bola zameraná na  

objem, obsah a intenzitu  streleckého tréningu vybraného družstva. Hlavným cieľom práce 

bolo prispieť k rozšíreniu poznatkov v oblasti streleckého tréningu a hodnotenia streleckej 

efektivity vo vrcholovom basketbale. Longitudinálne sme hodnotili efektivitu všetkých 

druhov streľby v súťažných zápasoch. Pri získavaní výskumných údajov sme použili 

metódy pozorovania a merania a pri vyhodnocovaní štatistické metódy. Pri rozbore 

získaných údajov sme sa zamerali na vzťahy medzi objemom, obsahom a intenzitou 

tréningov a efektivitou všetkých druhou streľby v súťažných zápasoch. Výsledkom práce 

sú modelové charakteristiky  ukazovateľov streľby  pre jednotlivé hráčske funkcie  vo 

vrcholovom basketbale a informácie o obsahu tréningového procesu v profesionálnom 

družstve.  

 

Kľúčové slová: basketbal, tréning streľby, hodnotenie streľby v zápase, obsah 

tréningového procesu 

 

ÚVOD 

V súčasnosti patrí basketbal medzi najrozšírenejšie športy na svete. Patrí medzi 

najnáročnejšie športové hry, je veľmi fyzicky, mentálne a technicky náročný. Spája sa 

v ňom maximálna rýchlosť, nasadenie, tvrdý fyzický kontakt s jemnou motorikou, ktorá je 

potrebná  pri streľbe na kôš. Všetky tieto aspekty je potrebné spojiť a v tom spočíva 

všestrannosť a jedinečnosť tejto hry. Streľba patrí medzi technicky najťažšie zvládnuteľné  

herné činnosti jednotlivca, je to otvorená pohybová zručnosť a preto by sa jej 

v tréningovom procese malo venovať dostatočné množstvo času. Cieľom streleckého 

tréningu je dosiahnutie čo najvyššej úspešnosti streľby v zápasoch. Vo vrcholovom 

basketbale  je dôležité udržať si určitú streleckú úspešnosť počas celej sezóny. 

Podľa Dobrého – Velenského (1987) je streľba herná činnosť jednotlivca , ktorej cieľom je 

vhodiť alebo odbiť loptu do koša. Na rozdiel od ostatných herných činností jednotlivca 

v basketbale a na rozdiel od iných zakončujúcich činností v športových hrách bránkového 

typu je nutné previesť celý pohyb pri streľbe veľmi presne. Presnosť alebo úspešnosť je 

podmienená využitím všetkých kladných momentov a prvkov s obmedzením,  poprípade 

vylúčením všetkých záporných vplyvov. Rehák (1999) charakterizuje streľbu ako útočná 

herná činnosť, pri ktorej sa hráč snaží hodiť loptu do koša. Úspešná streľba je 

vyvrcholením hry, rozhoduje o výsledku, nadchýna nielen obecenstvo, ale i hráčov. 

Streľba je najdôležitejšia herná činnosť v basketbale. Herné činnosti jednotlivca ako: 

prihrávka, dribling, obrana a doskakovanie vám môžu umožniť vysokú percentuálnu 

úspešnosť streľby, ale stále musíte byť schopný trafiť kôš. V skutočnosti, dobrá streľba 

môže často prekonať slabinu v ostatných činnostiach jednotlivca (Wissel,1994). Streľba je 

precízna zručnosť, ktorá vyžaduje dôslednosť a koncentráciu. Obidva tieto faktory sú 

ťažké najmä pri práci s deťmi. Aj keď vypustenie lopty je pri každej strele v základe 

rovnaké, je nutné učiť iba jednu techniku odhodu  (Hutchison, 1989). Velenský (2008) 
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a Argaj (2011) zdôrazňujú význam tréningu streľby v prepojení s ostatnými hernými 

činnosťami, ktoré vlastnej streľbe predchádzajú. Príklad analýzy streľby vo vrcholovom 

basketbale uvádza Argaj (1995), ktorý sa zameral na základné štatistické údaje streľby. Iný 

prístup k analýze streľby v basketbale uvádza Fondati (1997), ktorý hodnotil vzdialenosť 

hráča s loptou od koša v momente streľby a na činnosti predchádzajúce streľbe 

v jednotlivých vzdialenostných pásmach.  

 

CIEĽ VÝSKUMU 

V súčasnom vrcholovom basketbale patrí streľba medzi najdôležitejšie herné činnosti. 

Preto má tréning streľby a hodnotenie streľby v súťažných zápasoch veľký význam a patrí 

medzi základ tréningového procesu v basketbale.  Hlavným  cieľom práce je rozšíriť 

poznatky o tréningu streľby a o hodnotení streľby vo vrcholovom basketbale.   

 

METODIKA 

Súbor tvorilo družstvo BK Geofin Nový Jičín v sezóne 2008/2009, ktoré hralo  najvyššiu 

basketbalovú súťaž v Českej republike. Družstvo bolo zložené prevažne zo zahraničných 

hráčov. V družstve sa vystriedalo viacero hráčov,  skúmaný súbor (tab. 1) obsahoval iba 9 

hráčov. Boli to hráči, ktorí absolvovali viac ako polovicu zápasov v danom časovom 

pásme.  

 

Tab. 1   Charakteristika sledovaného súboru po základnej časti 

ČI M Z Č 2b 3b TH B F+ Du Do Zl A Bs Sl 

4 Š. R. 36 821 108/58 153/64 26/20 328 36 19 49 28 55 4 35 

5 E. U. 36 954 179/76 173/66 108/72 422 99 18 105 65 216 0 96 

6 D. P. 20 406 76/40 25/11 29/17 130 35 23 30 18 16 2 21 

7 L. P. 13 265 58/29 31/11 53/43 134 39 20 19 8 11 1 17 

8 D. H. 33 615 82/46 49/16 23/17 157 31 21 66 21 43 6 24 

9 J. G. 40 784 86/42 137/50 72/52 286 86 11 52 62 120 4 55 

11 K. W. 38 1007 332/211 10/1 171/138 563 154 97 201 59 20 49 62 

13 R. Š. 38 1143 267/138 186/62 168/134 596 154 46 231 41 63 12 83 

15 R. P. 36 537 131/87 0/0 57/38 212 46 41 73 15 10 26 24 

 

Zoznam skratiek: 

(ČI) číslo hráča  

(M) meno hráča 

(Z) zápasy 

(Č) čas v minútach 

(2b) streľba za dva body (pokusy/úspešné pokusy) 

(3b) streľba za tri body (pokusy/úspešné pokusy) 

(TH) streľba trestných hodov (pokusy/úspešné pokusy) 

(B) body 

(F+) získané fauly 

(Du) útočné doskoky 

(Do) obranné doskoky 

(Zl) získané lopty 

(A) asistencie 

(Bs) blokované strely 

(Sl) stratené lopty 
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Trénerom družstva bol Z. Ch. Realizačný tím tvorili: vedúci družstva M. D. lekári M. V., 

kondičný tréner D. K., masér L. R. 

Úlohou našej práce bolo analyzovať obsah športovej prípravy so zameraním na tréning 

streľby. V termíne od 27. 10. 2008 do 18. 1. 2009 (12 tréningových týždňov) sme 

zaznamenávali obsah tréningu streľby. Čiastočne sme analyzovali intenzitu cvičenia pri 

vybraných typoch tréningu streľby. Ďalej sme pozorovali stretnutia, ktoré družstvo 

odohralo v uvedenom časovom období a zaznamenávali sme frekvenciu a úspešnosť 

všetkých druhov streľby, ktoré sú uvedené v štatistickom zápise. Bolo to štrnásť ligových 

zápasov, z čoho štyri na domácej pôde a desať vonku. Po skončení obdobia základnej časti 

v sezóne 2008/20009 sme vybrali z každého družstva do piateho miesta dvoch najlepšie 

skórujúcich hráčov z každého postu (rozohrávač, krídlo, pivot). Určili sme si kritériá, 

podľa ktorých sme ich hodnotili a podľa nich sme vytvorili modelové charakteristiky 

ukazovateľov streľby. 

Údaje, ktoré boli nevyhnutné k vypracovaniu tejto práce sme získali nasledovnými 

metódami: 

 analýza literárnych poznatkov 

 meranie 

 pozorovanie 

Na meranie pulzovej frekvencie (ďalej PF) sme použili šport tester POLAR ACCUREX 

PLUS
TM

HRM.  Zaznamenávali sme  PF v intervale 15 sekúnd. Kvôli špecifikám 

basketbalu sme museli použiť špeciálne uchytenie šport testeru. Vzhľadom na tréningové 

podmienky sme šport tester použili iba v štyroch prípadoch. Používali sme ho pri 

konkrétnych streleckých cvičeniach.  

V našej práci sme použili nepriame, dlhodobé pozorovanie. Ako aktívny hráč družstva som 

absolvoval väčšinu zápasov. Na pozorovanie sme použili formulár, do ktorého sme 

zaznamenávali obsah tréningov. 

Získané empirické údaje sme vyhodnotili pomocou štatistických metód a metódou 

logickej a vecnej analýzy a syntézy.  

Ďalej sme použili metódu na určovanie streleckého indexu SI (Mc.Lendon,1968):  

               % úspešnosti * počet úspešných pokusov                       1 

SI  =   ---------------------------------------------------------- *         --------- 

                           počet odohraných minút                                    100 

 

V zásade sa vychádza z percenta úspešnosti. Je rozdiel z akého počtu pokusov bola 

dosiahnutá táto percentuálna úspešnosť. My sme zo vzorca vylúčili počet odohraných 

minút. Takže náš vzorec na výpočet streleckého indexu bol. 

               % úspešnosti * počet úspešných pokusov 

SI  =   ----------------------------------------------------------- 

                                         100 
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VÝSLEDKY  

Výsledky analýzy obsahu, objemu a intenzity tréningov počas základnej časti 
Obsah a objem tréningových jednotiek počas hlavnej časti súťaže v období od 27. 10. 

2008, do 18. 1. 2009 – základné tréningové prostriedky (obr. 1). 

 

 
Obr. 1   Podiel jednotlivých tréningových prostriedkov v minútach 

 

Použité skratky: 

(S) strelecké cvičenia  

(P) posilňovacie cvičenia 

(K) kompenzačné cvičenia 

(HČJ) herné činnosti jednotlivca 

(HK) herné kombinácie 

(HS) herné systémy 

(PH) prípravná hra 

(TP) teoretická príprava 

 

Obsah hlavnej časti súťaže sme rozdelili na tréningové mikrocykly. Bolo to dvanásť 

týždňových mikrocyklov. Štruktúra mikrocyklov sa menila podľa počtu zápasov 

odohraných v danom týždni. V každom mikrocykle sme zaznamenávali čas venovaný 

jednotlivým tréningovým prostriedkom. V tabuľkách 2 a 3 sú uvedené všeobecné a 

špeciálne tréningové ukazovatele jednotlivých týždňových mikrocyklov (tab. 2, 3). 
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Tab. 2   Všeobecné tréningové ukazovatele 

Všeobecné tréningové ukazovatele 

TMC KD DZ TJ TČ Z ČZ CČZ 

27.10-2.11. 7 6 6 605 2 80 685 

3.11-9.11. 7 5 4 395 2 80 475 

10.11.-16.11. 7 6 6 540 2 80 620 

17.11.-23.11. 7 6 6 490 2 80 570 

24.11.-30.11. 7 6 7 645 2 80 725 

1.12-7.12. 7 6 5 535 2 80 615 

8.12.-14.12. 7 6 6 570 2 80 650 

15.12.-21.12. 7 6 6 585 2 80 665 

22.12.-28.12. 7 2 3 300 0 0 300 

29.12-4.1. 7 4 6 530 1 40 570 

5.1.-11.1. 7 7 4 375 4 160 535 

12.1.-18.1. 7 4 5 475 1 40 515 

SPOLU 84 64 64 6045 22 880 6925 

 

 Zoznam skratiek: 

(TMC) týždenný mikrocyklus 

(KD) kalendárne dni 

(DZ) dni zaťaženia 

(TJ) tréningové jednotky 

(TČ) tréningový čas 

(Z) zápas  

(ČZ) čas zápasov 

(CČZ) celkový čas zaťaženia 

    

Tab. 3   Špeciálne tréningové ukazovatele 

Špeciálne tréningové ukazovatele 

TMC S P K HCJ HK HS PH TP CČZ 

27.10-2.11. 140 80 45 20 110 60 90 60 605 

3.11-9.11. 80 45 10 20 65 70 75 30 395 

10.11.-16.11. 125 90 20 15 130 40 90 30 540 

17.11.-23.11. 100 90 20 80 50 50 70 30 490 

24.11.-30.11. 140 45 10 90 120 60 150 30 645 

1.12-7.12. 120 75 10 20 55 45 120 90 535 

8.12.-14.12. 140 90 20 20 80 60 100 60 570 

15.12.-21.12. 135 70 10 50 110 60 90 60 585 

22.12.-28.12. 30 40 30 50 60 30 60 0 300 

29.12-4.1. 100 30 0 60 110 70 130 30 530 

5.1.-11.1. 95 75 10 10 50 35 70 30 375 

12.1.-18.1. 90 45 10 20 120 20 140 30 475 

SPOLU 1295 775 195 455 1060 600 1185 480 6045 
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Zoznam skratiek: 

(TMC) týždenný mikrocyklus   

(S) strelecké cvičenia       

P-posilňovacie cvičenia      

K-kompenzačné cvičenia   

HČJ-herné činnosti jednotlivca  

HK-herné kombinácie    

HS-herné systémy     

PH-prípravná hra     

TP-teoretická príprava    

CČZ-celkový čas zaťaženia 

   

Prehľad času, ktorý sa venoval streľbe v jednotlivých mikrocykloch počas celého 

sledovaného obdobia – priemerne sa streleckému tréningu venovalo do týždňa 83  minút. 

Najviac minút sa venovalo streleckým cvičeniam v 1.,5.,7. mikrocykle, 140 minút. 

Najmenej v 9. mikrocykle 30 minút, z dôvodu Vianoc (obr. 2).  

 

 
Obr. 2   Zastúpenie streleckých cvičení v jednotlivých mikrocykloch 

          

V ďalšej časti výsledkov uvádzame podiel streleckých cvičení z celkového zaťaženia 

v tréningovom procese počas 12 mikrocyklov. Z celkového tréningového zaťaženia 6045 

minút sa sledované družstvo venovalo streleckým cvičeniam 1295 minút. Čo predstavuje 

21 % z celkového zaťaženia. Je to najviac zo všetkých sledovaných prostriedkov (obr. 3). 

 

 
Obr. 3   Podiel streleckých cvičení z celkového zaťaženia 

 

Longitudiálne sledovanie frekvencie a efektivity streľby 

V našej práci sme zaznamenávali streľbu v troch kritických prípadoch – dvojbodová 

streľba, trojbodová streľba a streľba trestných hodov. Zaznamenávali sme celkový počet 

pokusov a počet úspešných pokusov. V každom z kritických prípadov  sme zisťovali 

percentuálnu úspešnosť a strelecký index. Vo výsledkovej časti uvádzame iba zápasy zo 

základnej časti NBL. V nasledujúcej časti uvádzame pre každého hráča tabuľku, v ktorej 
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sú zaznamenané všetky zápasy v uvedenom časovom období. Tabuľka obsahuje osobitne 

uvedené  vybrané strelecké parametre, ako aj počet bodov v jednotlivých zápasoch, 

celkový počet bodov, priemerný počet dosiahnutých bodov, priemernú percentuálnu 

úspešnosť jednotlivých kritických prípadoch a celkový strelecký index (ďalej iba SI) 

dosiahnutý v jednotlivých zápasoch.  

Vyhodnocovali sme hodnotu streleckého indexu v jednotlivých zápasoch a to v troch 

hlavných kritických prípadoch:  

- streľba za dva body 

- streľba za tri body 

- streľba trestných hodov 

V príspevku uvádzame ako príklad výsledky 3 hráčov (Š. R. – pivot, E. U. – rozohrávač, 

D. P. – krídlo): 

 

Hráč Š. R. (tab. 4) 

 

Tab. 4   Strelecké štatistiky 
Dátum Súper 2b % SI2 3b % SI3 TH % SITH B CSI 

29.10. Karma Poděbrady 2 3 67 1,3 1 3 33 0,33 2 2 100 2,00 9 3,67 

01.11. NH Ostrava 2 5 40 0,8 6 8 75 4,50 0 0 0 0,00 22 5,30 

07.11. BK Prostějov nehral 

12.11. BK Děčín 3 3 100 3,0 2 3 67 1,33 0 0 0 0,00 12 4,33 

15.11. BK B & W Opava 2 2 100 2,0 8 16 50 4,00 2 2 100 2,00 30 8,00 

19.11. ČEZ Basket Nymburk 1 1 100 1,0 0 2 0 0,00 0 0 0 0,00 2 1,00 

22.11. USK Praha 4 5 80 3,2 2 5 40 0,80 0 0 0 0,00 14 4,00 

30.11. BK Kondoři Liberec 1 1 100 1,0 3 6 50 1,50 0 2 0 0,00 11 2,50 

6.12. BC Kolín 3 5 60 1,8 3 4 75 2,25 0 0 0 0,00 15 4,05 

13.12. BK Synthesia Pardubice 0 5 0 0,0 0 4 0 0,00 2 2 100 2,00 2 2,00 

20.12. Karma  Poděbrady 1 2 50 0,5 0 1 0 0,00 0 0 0 0,00 2 0,50 

30.12. NH Ostrava 0 1 0 0,0 1 3 33 0,33 0 0 0 0,00 3 0,33 

9.1. BK Prostějov 0 1 0 0,0 0 1 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 

16.1. BK Děčín 1 2 50 0,5 0 2 0 0,00 0 0 0 0,00 2 0,50 

SÚČET 20 36  15,1 26 58  15,05 6 8  6,0 124 36,18 

PRIEMER 1 2 53 1,16 2 4 45 1,15 0 1 75 0,46 9 2,77 

 

Zoznam skratiek (rovnaké aj pre nasledujúce tabuľky): 

(2b) dvojbodová streľba 

(%) percento úspešnosti streľby 

(SI2) strelecký index dvojbodovej streľby 

(3b) trojbodová streľba 

(SI3) strelecký index trojbodovej streľby 

(TH) trestné hody 

(SITH) strelecký index trojbodovej streľby 

(B) celkový počet bodov 

(CSI) celkový strelecký index 

 

Hodnotenie dvojbodovej streľby 

Najvyššia hodnota SI bola v zápase proti USK Praha. Najnižšia v 2 zápasoch  0,0. 

Priemerná hodnota SI bola 1,16. Hodnota v 13 zápasoch bola 15,1. V troch prípadoch sa 

hráčovi podarilo dostať nad hranicu priemerného výkonu. Podával stabilný výkon na nižšej 

úrovni. Celkovo dosahoval podpriemerný výkon. 

Hodnotenie trojbodovej streľby 
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Najvyššia hodnota SI bola v zápase proti NH Ostrava 4,5, najnižšia v 4 zápasoch 0,0. 

Priemerná hodnota SI bola 1,15. Hodnota dosiahnutá v 13 zápasoch bola 15,05. Hráč 

podával buď nadpriemerný alebo podpriemerný výkon, celkovo však dosahoval 

nadpriemerný výkon. 

Hodnotenie streľby trestných hodov 

Najvyššia hodnota SI bola v 3 zápasoch 2,0.  Najnižšia v ostatných zápasoch 0,0. 

Priemerná hodnota SI bola 0,46. Hodnota dosiahnutá v 13 zápasoch bola 6. V troch 

prípadoch sa hráčovi podarilo dostať nad hranicu priemerného výkonu, v ostatných bol 

podpriemerný. Celkovo dosahoval podpriemerný výkon. 

 

Hráč E. U. (tab. 5) 

 

Tab. 5 Strelecké štatistiky 
Dátum Súper 2b % SI2 3b % SI3 TH % SITH B CSI 

29.10. Karma Poděbrady 3 4 75 2,3 1 3 33 0,3 4 4 100 4,0 13 6,6 

01.11. NH Ostrava 1 2 50 0,5 1 4 25 0,3 5 6 83 4,2 10 4,9 

07.11. BK Prostějov 1 2 50 0,5 0 3 0 0,0 0 0 0 0,0 2 0,5 

12.11. BK Děčín 1 2 50 0,5 3 7 43 1,3 3 4 75 2,3 14 4,0 

15.11. BK B & W Opava 0 0 0 0,0 3 5 60 1,8 3 4 75 2,3 12 4,1 

19.11. ČEZ Basket Nymburk 4 10 40 1,6 0 1 0 0,0 2 2 100 2,0 10 3,6 

22.11. USK Praha 3 8 38 1,1 2 7 29 0,6 0 0 0 0,0 12 1,7 

30.11. BK Kondoři Liberec 2 7 29 0,6 1 4 25 0,3 1 6 17 0,2 8 1,0 

6.12. BC Kolín 3 5 60 1,8 5 9 56 2,8 0 0 0 0,0 21 4,6 

13.12. BK Synthesia Pardubice 5 17 29 1,5 3 7 43 1,3 4 6 67 2,7 23 5,4 

20.12. Karma Poděbrady 2 2 100 2,0 5 10 50 2,5 3 4 75 2,3 22 6,8 

30.12. NH Ostrava 4 5 80 3,2 5 10 50 2,5 2 2 100 2,0 25 7,7 

9.1. BK Prostějov 1 4 25 0,3 2 6 33 0,7 3 4 75 2,3 11 3,2 

16.1. BK Děčín 1 3 33 0,3 1 3 33 0,3 0 0 0 0,0 5 0,7 

SÚČET 31 71  16,1 32 79  14,6 30 42  24,0 188 54,7 

PRIEMER 2 3 44 1,15 2 6 41 1,04 2 3 71 1,7 13 3,9 

 

Hodnotenie dvojbodovej streľby 

Najvyššia hodnota SI bola v zápase proti BK NH Ostrava 3,2, najnižšia v zápase proti BK 

B & W Opava 0,0. Priemerná hodnota SI bola 1,15. Hodnota dosiahnutá v 14 zápasoch 

bola 16,1. Hráč podával stabilné výkony, jeho výkonnosť stúpala v druhej polovici. 

Celkovo dosahoval priemerný výkon. 

Hodnotenie trojbodovej streľby 

Najvyššia hodnota SI bola v zápase proti BC Kolín 2,8, najnižšia v zápasoch proti BK BK 

Prostějov a ČEZ Basket Nymburk,  0,0. Priemerná hodnota SI bola 1,07. Hodnota 

dosiahnutá v 14 zápasoch bola 14,6. Hráč podával celkovo nadpriemerný výkon. 

Hodnotenie streľby trestných hodov 

Najvyššia hodnota SI bola v zápase proti NH Ostrava 4,0. Najnižšia v 4 zápasoch  0,0. 

Priemerná hodnota SI bola 1,7. Hodnota dosiahnutá v 14 zápasoch bola 24. Hráč dosahoval 

buď nadpriemerné výkony, alebo podpriemerné. Výkonnosť mala kolísavé hodnoty, 

celkovo však hráč dosahoval nadpriemerný výkon. 
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Hráč D. P. (tab. 6) 

 

Tab. 6 Strelecké štatistiky 
Dátum Súper 2b % SI 3b % SI TH % SITH B CSI 

29.10. Karma Poděbrady 1 3 33 0,3 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 2 0,33 

01.11. NH Ostrava nehral 

07.11. BK Prostějov nehral 

12.11. BK Děčín 1 2 50 0,5 0 0 0 0,0 1 2 50 0,5 3 1,00 

15.11. BK B & W Opava 1 2 50 0,5 0 1 0 0,0 0 0 0 0,0 2 0,50 

19.11. ČEZ Basket Nymburk 2 3 67 1,3 1 1 100 1,0 0 0 0 0,0 7 2,33 

22.11. USK Praha 1 2 50 0,5 1 1 100 1,0 2 3 0 0,0 7 1,50 

30.11. BK Kondoři Liberec 1 2 50 0,5 1 2 50 0,5 1 2 50 0,5 6 1,50 

6.12. BC Kolín 1 5 20 0,2 1 1 100 1,0 2 3 0 0,0 7 1,20 

13.12. BK Synthesia Pardubice 3 7 43 1,3 1 1 100 1,0 0 0 0 0,0 9 2,29 

20.12. Karma Basket Poděbrady 4 6 67 2,7 1 2 50 0,5 4 5 80 3,2 15 6,37 

30.12. NH Ostrava 4 4 100 4,0 0 1 0 0,0 3 5 60 1,8 11 5,80 

9.1. BK Prostějov 2 3 67 1,3 1 2 50 0,5 0 0 0 0,0 7 1,83 

16.1. BK Děčín 2 8 25 0,5 0 1 0 0,0 0 2 0 0,0 4 0,50 

SÚČET 23 47  13,7 7 13  5,5 13 22  6,0 80 25,15 

PRIEMER 2 8 49 1,14 1 1 54 0,42 1 2 59 0,46 6 1,93 

 

Hodnotenie dvojbodovej streľby 

Najvyššia hodnota SI bola v zápase proti NH Ostrava 4,0, najnižšia v zápase proti BC 

Kolín 0,2. Priemerná hodnota SI bola 1,1. Hodnota dosiahnutá v 12 zápasoch bola 13,7. 

Hráč podával zo začiatku podpriemerné výkony. Jeho výkonnosť mala stúpajúcu tendenciu 

od 6. 12. až do 30. 12. Dosiahol 4 nadpriemerné výkony. Celkovo bola jeho výkonnosť 

podpriemerná. 

Hodnotenie trojbodovej streľby 

Najvyššia hodnota SI bola v 4 zápasoch 1,0. Najnižšia v 5 zápasoch 0,0. Priemerná 

hodnota SI bola 0,42. Hodnota dosiahnutá v 12 zápasoch bola 5,5. Hráč podával stabilné  

výkony na nízkej úrovni. Celkovo bola jeho výkonnosť podpriemerná. 

Hodnotenie streľby trestných hodov 

Najvyššia hodnota SI bola v zápase proti Karma Poděbrady 3,2, najnižšia v 8 zápasoch 0,0. 

Priemerná hodnota SI bola 0,46. Hodnota dosiahnutá v 12 zápasoch bola 6. Hráč podával 

podpriemerné výkony, nadpriemerné hodnoty sa mu podarilo dosiahnuť iba dvakrát 20.12. 

a 30.12. Celkovo bola jeho výkonnosť podpriemerná. 
 

Analýza zaťaženia pri streleckých cvičeniach 

Zamerali sme sa na hodnoty vnútorného zaťaženia – merali sme srdcovú frekvenciu počas 

vybraných cvičení a vyhodnocovali sme dĺžku cvičenia a rozsah od najnižšej po najvyššiu 

hodnotu srdcovej frekvencie. 

 

Príklady niektorých meraní – hráč D. P. : 

29. 11. 2009 – večerný tréning, cvičenie č. 1 (Kaunas), 18 minút. PF: 80 – 160, (obr. 4).  
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Obrázok 4 

 

28.12.2009 – ranný tréning, cvičenie č. 2 (5 X 10 vystrelených s prebiehaním, 2 X 50 

vystrelených trojbodových  pokusov s prebiehaním), 20 minút. PF: 100 – 160, (obr. 5). 
   

 
Obrázok 5 

 

24.11.2009 – ranný tréning, cvičenie č. 4, (3 X 21 trojbodových vystrelených pokusov 

s prebiehaním), 11 minút. PF: 120 – 180, (obr. 6).  
 

 
Obrázok 6 
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Vzájomné vzťahy medzi obsahom tréningov a štatistikami streľby 

Na základe získaných údajov sme hodnotili vzájomné vzťahy medzi obsahom tréningov 

a zistenými štatistikami. Strelecký index družstva v jednotlivých zápasoch mal klesajúcu 

tendenciu. Priemerná hodnota SI družstva bola 26,9. V troch zápasoch, ktoré družstvo 

prehralo (ČEZ Basket Nymburk, USK Praha, BK Synthesia Pardubice) bola hodnota SI na 

nízkej úrovni, v priemere iba 21,6. Môžeme vidieť vzťah medzi dosiahnutím určitej 

hodnoty SI a celkovou úspešnosťou v zápase (obr. 7). 

 

 
Obr. 7 Strelecký index družstva v jednotlivých zápasoch 

Návrh modelovej charakteristiky ukazovateľov streľby pre jednotlivé hráčske 
funkcie  
Pri zostavovaní modelovej charakteristiky ukazovateľov streľby sme vychádzali z metódy, 

ktorú uvádza Argaj (1995). Po skončení základnej  časti ročníka 2008/2009 NBL  sme 

vybrali z každého družstva, ktoré sa umiestnilo do piateho miesta, po dvoch hráčov pre 

každý post (rozohrávač, krídlo,  pivot). Boli to hráči, ktorí mali najviac odohraných minút. 

Vybrali sme kritické prípady a vypočítali sme strelecký index pre dvojbodovú streľbu, 

trojbodovú streľbu a trestné hody. Tak nám vyšli modelové charakteristiky pre jednotlivé 

hráčske posty. V nasledujúcej časti sú tabuľky pre jednotlivé hráčske funkcie (rozohrávači 

– tab. 7, krídla – tab. 8, pivoti – tab. 9). 

 

Tab. 7 Ukazovatele streľby pre rozohrávačov 

Družstvo 2b SIC SI avg 3b SI SI avg TH SI SI avg 

Nymburk 206 126 77,07 2,03 63 31 15,25 0,40 107 99 91,60 2,41 

Nymburk 136 74 40,26 1,15 175 61 21,26 0,61 67 54 43,52 1,24 

N, Jičín 179 76 32,27 0,90 173 66 25,18 0,70 108 72 48,00 1,33 

N. Jičín 86 42 20,51 0,51 137 50 18,25 0,46 72 52 37,56 0,94 

Dečín 348 179 92,07 2,30 161 54 18,11 0,45 152 117 90,06 2,25 

Dečín 92 33 11,84 0,32 99 31 9,71 0,26 31 22 15,61 0,42 

Prostějov 96 40 16,67 0,60 69 21 6,39 0,23 31 26 21,81 0,78 

Prostějov 40 13 4,23 0,15 31 10 3,23 0,12 29 21 15,21 0,54 

Liberec 339 179 94,52 2,55 209 82 32,17 0,87 163 135 111,81 3,02 

Liberec 158 87 47,91 1,20 69 18 4,70 0,12 59 19 6,12 0,15 

Priemer 168 84,9 43,73 1,17 118,6 42,4 15,42 0,42 81,90 61,70 48,13 1,31 
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Rozohrávači v najlepších družstvách Mattoni NBL po základnej časti dosahovali 

priemernú hodnotu streleckého indexu v jednom zápase 2, 9 a v jednotlivých typoch 

streľby: 

 streľba za dva body 1,17, 

 streľba za tri body 0,42, 

 streľba trestných hodov 1,31. 

 

Tab. 8 Ukazovatele streľby pre krídla 

Družstvo 2b SIC SI avg 3b SI SI avg TH SI SI avg 

Nymburk 255 167 109,37 2,88 86 32 11,91 0,31 65 57 49,98 1,32 

Nymburk 148 92 57,19 1,43 109 46 19,41 0,49 85 73 62,69 1,57 

N, Jičín 108 58 31,15 0,87 153 64 26,77 0,74 26 20 15,38 0,43 

N. Jičín 144 84 49,00 2,33 35 14 5,60 0,27 78 52 34,67 1,65 

Dečín 208 120 69,23 1,82 62 17 4,66 0,12 86 57 37,78 0,99 

Dečín 89 29 9,45 0,26 194 87 39,02 1,05 63 54 46,29 1,25 

Prostějov 172 82 39,09 0,98 291 115 45,45 1,14 104 86 71,12 1,78 

Prostějov 84 30 10,71 0,32 106 43 17,44 0,51 28 20 14,29 0,42 

Liberec 202 97 46,58 1,29 136 54 21,44 0,60 109 90 74,31 2,06 

Liberec 194 102 53,63 1,38 48 20 8,33 0,21 126 86 58,70 1,51 

Priemer 160 86,1 47,54 1,35 122 49,2 20,00 0,54 77,00 59,50 46,52 1,30 

 

Krídla v najlepších družstvách Mattoni NBL po základnej časti dosahovali priemernú 

hodnotu streleckého indexu 3,2, a v jednotlivých typoch streľby: 

 streľba za dva body 1,35, 

 streľba za tri body 0,54, 

 streľba trestných hodov 1,30. 

 

Tab. 9 Ukazovatele streľby pre pivotov 

Družstvo 2b SIC SI avg 3b SI SI avg TH SI SI avg 

Nymburk 259 173 115,56 2,89 2 0 0,00 0,00 84 70 58,33 1,46 

Nymburk 211 116 63,77 1,59 133 53 21,12 0,53 80 70 61,25 1,53 

N, Jičín 267 138 71,33 1,88 186 62 20,67 0,54 168 134 106,88 2,81 

N. Jičín 332 211 134,10 3,53 10 1 0,10 0,00 171 138 111,37 2,93 

Dečín 247 140 79,35 2,40 74 31 12,99 0,39 77 59 45,21 1,37 

Dečín 144 82 46,69 1,26 23 7 2,13 0,06 58 33 18,78 0,51 

Prostějov 251 156 96,96 4,22 2 1 0,50 0,02 148 69 32,17 1,40 

Prostějov 202 114 64,34 2,80 76 28 10,32 0,45 117 99 83,77 3,64 

Liberec 182 94 48,55 1,21 40 12 3,60 0,09 132 98 72,76 1,82 

Liberec 200 108 58,32 1,62 92 46 23,00 0,64 67 31 14,34 0,40 

Priemer 230 133 77,90 2,34 63,8 24,1 9,44 0,27 110,20 80,10 60,49 1,79 

 

Pivoti v najlepších družstvách Mattoni NBL po základnej časti dosahovali priemernú 

hodnotu streleckého indexu 4,4, a v jednotlivých typoch streľby: 

 streľba za dva body 2,34, 

 streľba za tri body 0,27, 

 streľba trestných hodov 1,79. 



 

Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č.19 

 

16 

 

DISKUSIA 

Streľba ako jedna z najdôležitejších a technicky najnáročnejších herných činností 

jednotlivca  je veľmi vhodným predmetom na analýzu. Nie iba v zápasoch, ale tak isto na 

tréningu. Cieľom každého trénera je mať úspešne strieľajúce družstvo a tréning je 

prostriedkom k dosiahnutiu tohto cieľa. Jednou z úloh, ktoré sme si stanovili bolo 

analyzovať objem, obsah a intenzitu streleckého tréningu. Skúmané obdobie trvalo 12 

týždňov a prebiehalo v základnej časti súťaže. Počas tohto obdobia družstvo absolvovalo 

62 tréningových jednotiek, streleckým cvičeniam sa venovalo 1295 minút. Prevažná časť 

streleckých cvičení sa vykonávala počas ranných streleckých tréningov. Hráči strieľali 45 

minút podľa vlastného uváženia (podľa hráčskych funkcií, odohraných minút v zápase, 

zranení). Intenzitu streleckých cvičení si tiež určovali sami. Tréner predpokladal, že 

skúsení hráči sami vedia, čo potrebujú trénovať. Organizované strelecké cvičenia boli 

zaraďované vo večerných tréningoch. Večerné tréningy boli viac zamerané na herné 

kombinácie a systémy, strelecké cvičenia slúžili ako vydýchanie medzi jednotlivými 

hernými cvičeniami, alebo rozcvičenie. Zaujímavosťou bolo zaradenie streleckého 

cvičenia „Kaunas“ vždy v poslednej tréningovej jednotke pred zápasom. 

Podľa nášho názoru objem streleckých cvičení bol dostačujúci. Tvoril 21% z celkového 

zaťaženia. Na základe meraní sa domnievame, že intenzita streleckých tréningov by sa 

mala viac približovať zápasovému zaťaženiu. Iba niektoré strelecké cvičenia to spĺňali. 

K tomu smeruje aj obsahová stránka streleckého tréningu. Komplex streleckých cvičení 

bol tvorený na udržanie určitej streleckej úspešnosti. Nebol pevne stanovený trénerom 

a hráči sa mohli zamerať na to, čo potrebovali. Myslím si, že to je do určitej miery dobré 

riešenie. Hlavne v prípade, že tréner má skúsených hráčov a družstvu sa darí. Ako tomu 

bolo v tomto prípade. Navrhujeme však doplniť strelecké cvičenia, ktoré imitujú strelecké 

situácie v zápase.  

Poznáme veľa spôsobov sledovania efektivity streľby v basketbale. Najpoužívanejšie je 

sledovanie streľby podľa percentuálnej úspešnosti. Tá však nerozlišuje počet pokusov (2/1 

= 50%, 10/5 = 50%). V našej práci sme sa rozhodli použiť SI, ktorý to zohľadňuje  (2/1 = 

0,5 SI, 10/5 = 2,5 SI). Myslíme si, že sledovanie efektivity streľby pomocou metódy 

streleckého indexu je veľmi kvalitný a jednoduchý spôsob. Pre trénera veľmi užitočný ako 

informácia o streleckej výkonnosti jednotlivých hráčov.  

Pri hľadaní vzťahu medzi obsahom tréningového procesu a kolísania SI družstva sme 

predpokladali, že nižšie hodnoty dosiahnutého SI budú znamenať väčší objem, alebo 

zmenu obsahu streleckého tréningu. Že to bude mať za následok zmeny v tréningovom 

procese. V určenom období družstvo síce dosahovalo kolísavé hodnoty SI,  ale vyhrávalo 

zápasy. Prehralo iba tri zápasy na súperovej pôde (dosiahlo najnižšie hodnoty SI), nijako sa 

to však neodrazilo v tréningovom procese, v streleckom tréningu. Tréner to nepovažoval za 

dostatočný impulz. V ďalšom priebehu sezóny družstvo prehralo viac zápasov za sebou 

a tréner okamžite zmenil strelecký tréning. Predpokladáme, že keby výskum prebiehal 

dlhšiu dobu (celá sezóna), vzťahy medzi tréningom streľby a efektivitou streľby by boli 

markantnejšie. 

Rozohrávači dosiahli celkovo najnižšiu hodnotu SI zo všetkých hráčskych funkcií. 

Najdôležitejšou funkciou rozohrávača je organizovať hru preto je pochopiteľná nízka 

hodnota SI. Pri streľbe za dva body dosiahli rozohrávači najnižšiu hodnotu SI zo všetkých 

hráčskych funkcií. Pri streľbe za tri body dosiahli hodnotu SI takmer na úrovni krídel. Je to 

dané vzdialenosťou od koša, v ktorej sa rozohrávači prevažne pohybujú. Pri streľbe 

trestných hodov dosiahli vyššiu hodnotu SI ako krídla. Aktívny rozohrávač často prichádza 

ku kontaktom s protihráčom. Kvalitný rozohrávač by mal z hľadiska streľby dokonale 

ovládať streľbu z väčších vzdialeností a streľbu trestných hodov. 
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Krídla dosiahli celkovo strednú hodnotu SI zo všetkých hráčskych funkcií. Najvyššiu 

hodnotu SI zo všetkých hráčskych funkcií dosiahli pri streľbe za tri body. Je to z dôvodu 

preferovania krídel ako strelcov. Pri streľbe za dva body dosiahli krídla vyššiu hodnotu SI 

ako rozohrávači. Krídla viac vnikajú pod kôš a využívajú streľbu zo stredných vzdialenosti 

ako rozohrávači. Pri streľbe trestných hodov dosiahli krídla najnižšiu hodnotu SI zo 

všetkých hráčskych funkcií. Kvalitné krídlo by malo z hľadiska streľby ovládať všetky 

spôsoby zakončenia. Vynikať by mal pri streľbe z väčších vzdialenosti a únikoch pod kôš. 

Pivoti dosiahli celkovo najvyššiu hodnotu SI zo všetkých hráčskych funkcií. 

Najdôležitejšou funkciou pivotov je doskakovanie a streľba z bezprostrednej vzdialenosti 

od koša, čo je dôvodom dosiahnutia najvyššej hodnoty SI pri streľbe za dva body zo 

všetkých hráčskych funkcií. Pri streľbe trestných hodov dosiahli najvyššiu hodnotu SI. 

Najčastejšie prichádzajú k fyzickému kontaktu, sú najčastejšie faulovaní. Najnižšiu 

hodnotu SI dosiahli pri streľbe za tri body. 

 

Modelové charakteristiky ukazovateľov streľby sme navrhli pre aktuálnu sezónu Mattoni 

NBL 2008/2009. Podľa streleckých štatistík počas základnej časti. Myslíme si, že potvrdili 

všeobecne platné charakteristiky pre jednotlivé hráčske funkcie. Bolo by zaujímavé 

sledovať ich vývoj v ďalších ročníkoch. Mohli by sme zistiť akým smerom sa posúvajú 

hranice uplatňovania jednotlivých druhov streľby pre jednotlivé hráčske funkcie. Ďalšou 

možnosťou je porovnanie ukazovateľov streľby v iných krajinách, súťažiach.   

 

ZÁVER 

V práci sme riešili problematiku analýzy tréningu a hodnotenia streľby vo vrcholovom 

basketbale. Na základe analýzy objemu, obsahu a intenzity  tréningov počas základnej časti 

súťaže konštatujeme, že streleckým cvičeniam sa družstvo venovalo 1295 minút, čo je 

priemerne 83 minút do týždňa a z celkového zaťaženia je to 21%. Zo všetkých 

tréningových prostriedkov to bol najväčší počet minút.  

Na základe longitudinálneho sledovania efektivity streľby v súťažných zápasoch počas 

toho istého dvanásť týždňového obdobia konštatujeme, že družstvo odohralo štrnásť 

ligových zápasov. Celková hodnota streleckého indexu, ktorú družstvo dosiahlo bola 

376,8. Priemerná hodnota družstva bola 26,9.  

Na základe výsledkov sme navrhli modelové charakteristiky ukazovateľov streľby pre 

jednotlivé hráčske funkcie. Po skončení základnej časti Mattoni NBL sme vybrali z prvých 

piatich tímov po dvoch hráčov z každej hráčskej funkcie (rozohrávač, krídlo, pivot) a 

vypočítali sme priemerný strelecký index pre každú hráčsku funkciu a to v troch typoch 

streľby (za dva body, za tri body, trestné hody). Modelové charakteristiky pre jednotlivé 

hráčske funkcie: 

Rozohrávači:  

SI streľba za dva body 1,17, SI streľba za tri body 0,42, SI streľba trestných hodov 1,31.  

Krídla:  

SI streľba za dva body 1,35, SI streľba za tri body 0,54, SI streľba trestných hodov 1,30. 

Pivoti:   

SI streľba za dva body 2,34, SI streľba za tri body 0,27, SI streľba trestných hodov 1,79. 

Z uvedených výsledkov je zrejmé, že priemerne najmenší SI dosahujú rozohrávači 2,9, 

potom krídla 3,2 a najvyšší SI dosahujú pivoti 4,4.  
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SHOOTING DRILLS AND EVALUATION IN TOP-LEVEL 

 

Gustáv ARGAJ, Dušan PANDULA 
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Comenius University in Bratislava, Slovakia 

 

ABSTRACT 

The aim of the study has been to evaluate the problem of shooting analysis in top-level 

basketball. There have been analysed the volume, contents and intensity of shooting 

training of chosen team. We want to contribute to the knowledge of shooting training and 

shooting evaluation in top-level basketball. There has been longitudinally evaluated the 

effectiveness of all kinds of shooting in a match. To gather the research data there has been 

used observation and measurement and to evaluate the data there has been used methods of 

statistical analysis. We have concentrated on the relationships between the volume, 

contents and intensity of shooting training and effectiveness of all kinds of shooting in 

league matches. The results of the work are model characteristics of shooting parameters 

for different playing positions in top-level basketball and information about the contents of 

training process in a top-level team.   

 

Key words: basketball, shooting drills, shooting evaluation in a match, contents of 

training process 
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VZŤAH MEDZI VYBRANÝMI PARAMETRAMI VONKAJŠIEHO 

ZAŤAŽENIA HRÁČA V ZÁPASE VO FUTBALE A HODNOTAMI 

YO-YO INTERMITTENT RECOVERY TESTU 
 

Michal HORNÝ, Miroslav HOLIENKA, Martin ŽAMBA 

Katedra športových hier, Fakulta telesnej výchovy a športu,  

Univerzita Komenského v Bratislave 

ABSTRAKT 
V našom príspevku sme sa zamerali na zisťovanie vzájomnej korelácie medzi 

parametrami vonkajšieho zaťaženia hráča v zápase a s výsledkami Yo-Yo Intermittent 

recovery testu Level 2. Z parametrov vonkajšieho zaťaženia hráča v zápase sme 

porovnávali maximálnu a priemernú rýchlosť hráča a objem nabehaných metrov v zápase. 

Ako výslednú hodnotu Yo-Yo Intermittent recovery testu Level 2 sme použili odbehnutú 

vzdialenosť hráča počas testu. Koreláciu na hladine p<0,01 sme zistili medzi priemernou 

rýchlosťou hráča v zápase a objemom nabehaných metrov počas zápasu. Žiadna 

signifikantná korelácia však nebola zistená medzi vybranými parametrami zápasového 

zaťaženia a výsledkom Yo-Yo Intermittent recovery testu Level 2. 

 

Kľúčové slová: vonkajšie zaťaženie hráča, maximálna rýchlosť, priemerná rýchlosť, 

objem nabehaných metrov, Yo-Yo Intermittent recovery test Level 2 

 
SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 

Futbal predstavuje intermitentné zaťaženie, v ktorom sa strieda vyššia intenzita behu 

s nižšou úrovňou intenzity (Bangsbo – Norregaard – Thorsoe, 1991; Bangsbo, 1994; Mohr 

– Krustrup – Bangsbo, 2003). Peráček (2000) charakterizuje toto zaťaženie ako zaťaženie 

s náhodne premenlivou pohybovou aktivitou. Hráči vykonávajú rôzne cyklické, ale aj  

acyklické herné činnosti s loptou alebo bez lopty, vykonávajú ich s odlišnou rýchlosťou a s 

rôznou dobou trvania. Každá takáto činnosť predstavuje rôzny typ zaťaženia, čo vyžaduje 

zapojenie rôznych energetických systémov a to v závislosti od momentálnej hernej situácie 

na ihrisku, ale aj od hráčskej funkcie, súpera a vlastného taktického konania. Kombináciou 

striedania zaťaženia, konania hráčov a ich rôznych pohybov v priestore sa futbal stáva 

nepredvídateľným a vysoko variabilným komplexom pohybových prvkov (Rienzi et al., 

2000; Mohr, et al., 2008; Anderson – Ekblom – Krustrup, 2008), ktoré prekračujú rámec 

subjektívneho hodnotenia.  

Futbal je „šport mnohonásobných šprintov“, ale tiež množstva pokojových úsekov, čo 

znamená, že hráči vykonávajú mnoho druhov pohybovej aktivity počas zápasu rôznou 

intenzitou (Glaister, 2005; Pitfield, 2010). 

Vo futbale je to až 1000-1500 krátkych výbušných pohybov alebo zmien pohybových 

aktivít počas hry (Mohr et al., 2008; Kirkendall, 2011).  

Podľa Boyle-a (2004) futbal predstavuje série šprintov, poklusu a chôdze, ktoré trvajú 

približne 90 minút. Pre futbalistov je veľmi dôležité, aby dokázali opakovane zrýchľovať 

a spomaľovať počas celého zápasu. 

Futbal je charakteristický striedaním dvoch základných fáz hry: obrany a útoku. 

Dynamickosť futbalu je ovplyvnená frekvenciou útoku a obrany hrajúcich družstiev, 

striedavou kontrolou lopty raz jedným, raz druhým družstvom (Kačáni – Horský, 1988). 

Všetky tieto faktory majú za následok únavu, ako prejav vplyvu zaťaženia na 

organizmus hráča. Moravec a kol. (2007) charakterizuje únavu ako prirodzený dôsledok 

pohybového zaťaženia, ktorý sa dočasne prejaví v znížení činnosti jednotlivých funkcií, 

systémov organizmu a tým aj výkonnosti. 
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Únavu môžeme vyrovnávať prostredníctvom vhodných výživových doplnkov 

a využívaním fyzikálnych regeneračných prostriedkov, ako aj aeróbnou pohybovou 

činnosťou. No najlepší spôsob, ako zamedziť nadmernej únave, je vytvoriť široký 

potenciál kondičných schopností u hráča v tréningovom procese (Reilly – Drust – Clarke, 

2008). 

Vonkajšie zaťaženie je stimulom vyvolaným požiadavkami, ktoré treba pohybom 

uspokojiť. Vonkajšie zaťaženie môžeme pomerne objektívne vyjadriť zložkami alebo 

komponentmi zaťaženia, ako sú objem, intenzita, zložitosť zaťaženia, hustota a trvanie 

podnetov, frekvencia tréningov (Kačáni – Horský, 1988; Schmid – Alejo, 2002; Glaister, 

2005; Martens, 2006; Moravec a kol., 2007). 

K vonkajším faktorom zaťaženia hráča v zápase teda patria o. i. objem, intenzita 

a charakter celkovej pohybovej činnosti hráča (Holienka, 2007). 

Objem vykonanej práce v zápase vyplýva z dĺžky hracieho času, veľkosti ihriska, 

množstva hráčov, prekonanej vzdialenosti a z množstva pohybových činností hráča 

s loptou a bez lopty (Holienka, 2007). 

Charakter zaťaženia vyplýva z celkového množstva pohybových štruktúr a ich 

kombinácií, z mnohostrannej techniky herných činností jednotlivca a z množstva 

neopakovateľných herných situácií (Holienka, 2007). 

Keďže futbal je aj hra „bežecká“, analýzam prebehnutých úsekov sa venuje dostatočná 

pozornosť. Získané hodnoty z analýz sú totiž dôležitými informáciami potrebnými pre 

kondičný tréning. Hodnoty úzko súvisia so zvoleným herným systémom, taktikou 

a v neposlednom rade s hráčskou funkciou (Holienka, 2007).  

Viaceré štúdie, v ktorých bolo hodnotené zaťaženie hráčov podľa hráčskych funkcií, 

poukazujú na fakt, že medzi jednotlivými hráčskymi formáciami je rozdiel v prekonaných 

vzdialenostiach. Wisloff – Helgerud – Hoff (1998) poukazujú na rozdielnosť úrovne 

kondičných schopností u hráčov v rôznych hráčskych funkciách. Rovnako Di Salvo et al. 

(2007) zistil významné rozdiely v zaťažení hráčov v rôznych hráčskych funkciách počas 

sledovaných 20 zápasov španielskej Primera Division a 10 zápasov Ligy majstrov.  

Gregson et al. (2010) pri analýze výsledkov zo sledovaní viac ako 7 000 hráčov 

anglickej Premier League dospel k záveru, že na bežecký výkon hráča počas zápasu – 

hlavne na výkon na a nad úrovňou vysokej intenzity, majú vplyv hráčske funkcie. Rovnako 

vplyv malo držanie lopty, čiže čas strávený v útočnej, resp. obrannej fáze. 
Dellal et al. (2011) zistil, že objem prekonaných vzdialeností u stredných obrancov je 

10,4 – 10,6 km, u krajných obrancov 10,6 – 10,8 km, u stredných stredových hráčov 11,0 – 

11,7 km a u útočníkov 10,8 km. 

Di Salvo et al. (2007) zistil, že koncoví hráči dokážu prekonať 11,3 km a strední 

stredoví hráči až 12 km. Pritom krajní stredoví hráči a útočníci prekonali až 446 ± 161m 

a 404 ± 140 m maximálnou intenzitou (šprint). 

Bangsbo – Norregaard – Thorso (1991) vo svojej štúdii zistili, že hráči odbehnú 

v zápase priemerne 10 800 m. Rozdiel na jedného hráča v rôznych zápasoch je maximálne 

920 m.  

 

METODIKA 
Sledovaný súbor tvorili hráči hrajúci v družstve MFK Dubnica pôsobiacom v najvyššej 

slovenskej futbalovej súťaži – Corgoň lige. Pozorovania sa realizovali počas prípravných 

stretnutí v prípravnom období II v súťažnom ročníku 2010/2011. V rozbore problematiky 

sme využívali metódu štúdia literárnych zdrojov a následného spracovania informácií 

súvisiacich s nami riešenou problematikou. Na získavanie údajov sme využívali metódu 

merania. Presnejšie sme merali srdcovú frekvenciu, rýchlosť a prekonanú vzdialenosť. Pri 
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meraní sme používali športtestery značky Polar RS800 G3 a POLAR RS800CX G3, 

ktorých funkcie sú totožné. Pri meraní rýchlosti a vzdialenosti pomocou senzoru G3 sme 

počítali aj s chybou merania, ktorej veľkosť udáva výrobca v rozmedzí  ±2% pri rýchlosti 

aj pri vzdialenosti.  

Prostredníctvom Yo-Yo Intermittent recovery testu Level 2 (Bangsbo, 1996) sme 

zisťovali úroveň vytrvalostných schopností v tréningovom procese. Z tohto testu sme 

v našom výskume využili údaje o objeme nabehaných metrov. 

Získané údaje sme podrobili štatistickej analýze. Využili sme Spearmanov poradový 

korelačný koeficient, na základe ktorého sme sa snažili poukázať na koreláciu sledovaných 

parametrov výkonu hráča v zápase a výsledku testu Yo-Yo Intermittent recovery Level 2.  

 

VÝSLEDKY 

V tabuľke 1 uvádzame vybrané hodnoty namerané počas prípravných zápasov družstva 

MFK Dubnica, ako aj hodnotu odbehnutej vzdialenosti počas testu Yo-Yo Intermittent 

recovery Level 2. 

 

Tabuľka 1 Vybrané parametre vonkajšieho zaťaženia hráčov v zápase a vzdialenosť 

dosiahnutá hráčmi v Yo-Yo Intermittent recovery test Level 2. 

Hráčska 

funkcia 

Meno 

hráča 

Max. 

rýchlosť 

[km/h] 

Priem. 

rýchlosť 

[km/h] 

Objem 

nabehaných 

m [m] 

Yo-Yo IRT 

L2 [m] 

Krajní 

obrancovia 

M.D. 22,5 5,9 8 002 720 

M.I. 18,8 5,8 7 693 800 

J.M. 23,5 6,15 8 713 660 

M.I. 24,5 6,3 9 203 800 

Strední 

obrancovia 

M.K. 17,8 5,6 7 172 600 

M.N. 19,1 5,4 7 274 660 

M.B. 19,4 5,2 7 153 800 

M.K. 17,6 5,6 7 800 600 

Krajní 

stredoví 

hráči 

S.G. 15,3 5,5 7 596 560 

J.V. 18,7 7,8 11 006 960 

M.K. 19,3 6,4 8 945 720 

Strední 

stredoví 

hráči 

O.A. 20,8 6,6 9 490 640 

J.V. 19,4 6,1 8 762 960 

O.A. 21,4 6,5 9 303 640 

 

Z tabuľky 1 je už na prvý pohľad zrejmé, že najnižšie hodnoty objemu nabehaných 

metrov v zápase dosiahli strední obrancovia. Takisto dosiahli aj najnižšie hodnoty 

priemernej rýchlosti, ktorou sa počas zápasu pohybovali. U ostatných hráčskych funkcií 

pozorujeme takmer vyrovnané hodnoty nabehaných metrov či priemernej rýchlosti. 

V našom sledovaní sme sa však nezamerali na vyhodnocovanie najmenšieho či 

najväčšieho zaťaženia v rámci hráčskych funkcií, ale na intraindividuálnu koreláciu 

jednotlivých parametrov zaťaženia hráča v zápase a výsledkom dosiahnutým v Yo-Yo 

Intermittent recovery teste – Level 2. 
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Tabuľka 2 Výsledky Spearmanovho korelačného koeficientu – všetci hráči. 

Spearman Yo-Yo Max.r. Priem.r. Vzd. 

Yo-Yo 1       

Max.r. 0,341 1     

Priem.r. 0,262 0,407 1   

Vzd. 0,277 0,407 0,966** 1 

** korelácia na 1% hladine štatistickej významnosti 
 

Pri porovnávaní objemu nabehaných metrov hráčmi v teste Yo-Yo Intermittent 

recovery Level 2 s parametrami zaťaženia hráča v zápase, sme nezistili žiadnu štatisticky 

významnú závislosť (Tabuľka 2). Keď sme však porovnali jednotlivé parametre zaťaženia 

hráčov v zápase, zistili sme koreláciu (p<0,01) medzi priemernou rýchlosťou dosiahnutou 

hráčmi v zápase a objemom prekonanej vzdialenosti hráčmi v zápase. Znamená to teda, že 

čím vyššou priemernou rýchlosťou sa hráči v zápase pohybovali, tým väčší objem metrov 

počas zápasu prekonali. Maximálna rýchlosť nekorelovala ani s jedným z parametrov. 

 

Tabuľka 2 Výsledky Spearmanovho korelačného koeficientu – podľa hráčskych 

formácií. 

Spearman 
Yo-Yo/ 

Max.r. 

Yo-Yo/ 

Priem.r. 

Yo-Yo/ 

Vzd. 

Max.r./ 

Priem.r. 

Priem.r./ 

Vzd. 

Max.r./ 

Vzd. 

Obrancovia 0,568 0,637 0,793 0,611 0,922** 0,595 

Stredoví 

hráči 
0 0,353 0,353 0,314 1** 0,314 

** korelácia na 1% hladine štatistickej významnosti 
 

Ak porovnáme jednotlivé sledované parametre u jednotlivých hráčskych formácií 

(Tabuľka 2), tak pri oboch sledovaných formáciách sme zistili rovnakú koreláciu (p<0,01), 

ako v rámci celého sledovaného súboru medzi priemernou rýchlosťou a objemom 

nabehaných metrov počas zápasu. Podobne ako pri celom súbore, sme nezistili žiadnu 

závislosť medzi výsledkami Yo-Yo Intermittent recovery testu Level 2 a vybranými 

parametrami vonkajšieho zápasového zaťaženia. 

 

DISKUSIA 
Pri porovnaní sledovaných zápasových parametrov medzi sebou vidíme, že ani v rámci 

hráčskych formácií maximálna rýchlosť (okrem krajných obrancov) nekoreluje s ostatnými 

parametrami zápasového zaťaženia. Tento fakt je podložený značne logickým vysvetlením. 

Tak objem nabehaných metrov v zápase, ako aj priemerná rýchlosť dosiahnutá v zápase, 

majú výrazne vytrvalostný charakter, pričom maximálnu rýchlosť dosiahnutú v zápase 

považujeme za jednoznačný prejav rýchlostných schopností. 

Vysokú koreláciu vykazujú parametre priemernej rýchlosti a objemu nabehaných 

metrov počas zápasu u všetkých hráčov v rámci sledovaných hráčskych formácií. 

Ak sa pozrieme na koreláciu odbehnutej vzdialenosti počas Yo-Yo Intermittent 

recovery testu Level 2 a jednotlivých sledovaných zápasových parametrov, pri 

porovnávaní všetkých hráčov nenachádzame signifikantnú závislosť. Narozdiel od našich 

výsledkov však Castanga et al. (2009) vo svojich zisteniach poukazuje na signifikantnú 

koreláciu medzi zápasovými parametrami a testom Yo-Yo Intermittent recovery. Tento 

fakt si môžeme vysvetliť nižším počtom sledovaných hráčov, čo sa určite podpísalo aj pod 
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nami zistené výsledky. Ešte väčší vplyv na výsledky mal nízky počet hráčov pri 

vyhodnocovaní hráčskych formácií. 

Ďalším faktorom, ktorý sa mohol negatívnym spôsobom podieľať na výsledkoch je 

motivácia. Je veľmi ťažké ustrážiť, či hráči vykonávajú test či hrajú v zápase na hranici 

svojich možností. Existuje množstvo vnútorných ale aj vonkajších faktorov, ktoré sa mohli 

podpísať pod motiváciu hráčov. V neposlednom rade sa pod výsledky mohol podpísať 

súper, proti ktorému hráči nastúpili v zápase. Pre náš výskum sme však vybrali zápasy, 

ktoré boli svojim priebehom a výsledkom podobné, aby sme vylúčili extrémne rozdiely. 

Získané výsledky sú vzhľadom k nášmu zameraniu výskumu a sledovanému súboru 

relevantné. Prinášajú prehľad o úrovni zaťaženia hráčov v zápase a o miere korelácie 

jednotlivých parametrov vonkajšieho zaťaženia medzi sebou a výsledkom v teste Yo-Yo 

Intermittent recovery Level 2. 

 

ZÁVER 

V našom výskumnom zacielení sme zisťovali mieru korelácie vybranýh parametrov 

vonkajšieho zaťaženia hráčov v zápase navzájom a výsledkom v teste Yo-Yo Intermittent 

recovery Level 2. Pomocou Spearmanovho korelačného koeficientu sme zistili, že 

signifikantnú koreláciu medzi sebou vykazujú hlavne vytrvalostné parametre zaťaženia 

hráča v zápase. Nenašli sme však signifikantnú závislosť medzi parametrami zápasového 

zaťaženia a výsledkom v teste Yo-Yo Intermittent recovery Level 2. Totožné výsledky sme 

zistili aj pri skúmaní korelácie jednotlivých parametrov zaťaženia v rámci jednotlivých 

hráčskych funkcií. Pre ďalšie podobné výskumné zamerania, by sme odporúčali získať 

výsledky od čo najväčšieho počtu hráčov, aby výsledná korelácia nebola ovplyvnená 

nedostatočným počtom porovnávaných údajov. 
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RELATIONSHIP BETWEEN THE EXTERNAL MATCH LOAD PARAMETERS 

OF THE PLAYER AND YO-YO INTERMITTENT RECOVERY TEST 

 

Michal HORNÝ, Miroslav HOLIENKA, Martin ŽAMBA 

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

Comenius University in Bratislava, Slovakia 

 

ABSTRACT 

Our research is focused on founding a correlation between the match load parameters 

of each and between Yo-Yo Intermittent recovery test Level 2. We compare external load 

parameters – maximum and main speed, and distance covered. We used distance covered 

in the Yo-Yo Intermittent recovery test as the result of this test. We found a significant 

correlation (p<0,01) between main speed and distance covered during the match. No 

significant correlation was found between the match load parameters and the result of the 

Yo-Yo Intermittent recovery test Level 2. 

 

Key words: external load, maximum speed, average speed, distance covered, Yo-Yo 

Intermittent recovery test Level 2 
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OBSAHOVÉ ZAMERANIE TRÉNINGOVÉHO MIKROCYKLU 

S AKCENTOM NA NEŠPECIFICKÉ TRÉNINGOVÉ PODNETY 

VO VRCHOLOVOM FUTBALE 

 
Pavol PERÁČEK, Pavol PERÁČEK ml. 

Katedra športových hier, Fakulta telesnej výchovy a športu,  

Univerzita Komenského v Bratislave 

 

ABSTRAKT 

V  práci sme riešili problematiku zastúpenia nešpecifických a špecifických tréningových 

podnetov v tréningovom mikrocykle vybraných družstiev – Rangers FC Glasgow, 

Manchester City, ŠK Slovan Bratislava, MFK Košice, FC Baník Ostrava. 

Predmetom našej analýzy bolo  zastúpenie metodicko – organizačných foriem v uvedenom 

tréningovom mikrocykle a tiež aj proporcionalita objemu rozvoja pohybových schopností. 

V obsahovom zameraní jednotlivých tréningových mikrocyklov sa prejavila jedinečnosť 

trénerských filozofií, tradícia klubu, hráčsky káder, ale hlavne to, že družstvá Rangers FC 

Glasgow a Manchester City hrajú v súťažiach, ktoré majú jednovrcholový trojcyklový 

ročný tréningový cyklus a družstvá ŠK  Slovan Bratislava, MFK Košice a FC Baník 

Ostrava majú dvojvrcholový trojcyklový ročný tréningový cyklus.  

Výsledky ukázali, že v skupine družstiev s jedným vrcholom prevažujú špecifické 

tréningové podnety a výrazne menší objem tréningového zaťaženia.  

 

Kľúčové slová: futbal, tréningový mikrocykus, metodicko – organizačné formy, 

pohybové schopnosti,  nešpecifické a špecifické tréningové podnety 

 

SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY   

 Súčasná etapa vývoja futbalu je charakteristická vlastnými zvláštnosťami, ktoré 

majú podstatný vplyv na riadenie a plánovanie tréningového procesu. To znamená nové 

úlohy a požiadavky kladené na trénerov. Mali by ich nútiť k vyhľadávaniu optimálnych 

foriem riadenia tréningového procesu. Dobre plánovať je podmienené dôkladným 

poznaním charakteristických  znakov moderného futbalu pre daný čas. 

Charakteristické znaky súčasného futbalu: 

1. Dosahovanie vysokej výkonnostnej úrovne súčasných elitných hráčov 

v reprezentačných a klubových družstvách vyžaduje jasný cieľ. Kľúčovým slovom 

tu nie je cieľ, ale mať cieľ. Požiadavky na výnimočný výkon sa za posledné roky 

zvýšili tak, že žiadne reprezentačné, ani klubové družstvo nemá šancu ho dosiahnuť 

bez racionálneho a optimálneho plánovania (Kosendiak, Łasiński, 1987). 

2. Mimoriadne vysoká náročnosť stretnutí na Majstrovstvách Sveta (MS) 

a Majstrovstvách Európy (ME), ale aj v súťažiach klubových družstiev (Liga 

Majstrov, Európska liga) nesmierne zvýšila požiadavky na kvalitu, stabilitu 

a spoľahlivosť herného výkonu hráčov (niektoré zvláštnosti herného výkonu), na 

ich úroveň vôľových vlastností a ich psychickú stabilitu v podmienkach častých a 

dôležitých  stretnutí.  

3. Elitní hráči dosiahli veľmi vysokú úroveň špeciálnej kondičnej pripravenosti 

(telesnej aj psychickej), takže jej ďalšie zvyšovanie sa stáva veľmi zložitou úlohou. 

Je veľmi dôležité hľadať rezervy zvyšovania účinnosti tréningového procesu 

v rôznych oblastiach napr. v kvalitnej regenerácii a v spojení s tým racionalizovať 

systém stavby tréningového procesu ako celku (Bangsbo, 1994/a; Hoff, 2005; 

Reilly, Brooks, 1986). 
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4. Objem tréningového zaťaženia už nestúpa, ale racionalizuje sa intenzita 

tréningového zaťaženia v rámci ročného tréningového cyklu. Spolu s tým sa stala 

zrejmá nevyhnutnosť kritického vzťahu zvyšovania objemu ako spôsobu 

zvyšovania účinnosti tréningu (u mládeže je postupné zvyšovanie objemu 

opodstatnené). Z tohto vyvstávajú úlohy: 

 hľadať najefektívnejší vzájomný pomer tréningového zaťaženia s rôznym 

zameraním (kondičný tréning, herný tréning, herný nácvik) Peráček 

(2004/b). 

 využívať efekt superkompenzácie s plnohodnotným realizovaním 

adaptačných mechanizmov organizmu hráča na základe objektivizácie 

tréningového zaťaženia ( Maugham, Gleeson, Greenhaff, 1997). 

5. Vzrastá význam teoretických poznatkov z výskumov rôzneho zamerania nielen vied 

o športe, ale aj z výskumov interdisciplinárneho charakteru vychádzajúce nielen 

z objektivizácie tréningového zaťaženia, ale aj z objektívneho analyzovania 

(informačné technológie, softwarové programy) herného výkonu v zápase. Progresívni 

tréneri to chápu a pristupujú k veľmi úzkej spolupráci s ďalšími členmi realizačného 

tímu, podporného tímu a odborníkov pracujúcich v oblasti vedy a výskumu. 

Vyhľadávajú nové cesty racionalizácie a optimalizácie na zvyšovanie efektívnosti 

tréningového procesu zdokonaľovaním tradičných princípov a foriem tréningového 

procesu. Pokiaľ tréneri pracujú len s tradičnými princípmi a formami tréningového 

procesu, ktoré sa formovali pred mnohými rokmi,  časom sa zreteľne ukáže, že ich 

určitá časť stratila svoj progresívny význam a súčasným požiadavkám vrcholového 

futbalu nezodpovedá.  

Hľadanie ciest intenzifikácie tréningového procesu a jeho racionalizácie 

a optimalizácie podmienilo vhodnosť rozsiahleho využívania modelovania špecifických 

tréningových podnetov (herný tréning) a racionálneho zaraďovania nešpecifických 

podnetov (kondičný tréning)  v podmienkach tréningového procesu (Peráček, 1995; 

Peráček, 2004/a; Peráček, 2004/b;  Záhorský, 2008; Nincz, 2010, Rink, French, Tjeerdsma, 

1996, Rovný a kol., 1976). 

 

PLÁNOVANIE OBSAHU TRÉNINGOVÉHO PROCESU V TRÉNINGOVOM 

MIKROCYKLE Z POHĽADU ZARAĎOVANIA NEŠPECIFICKÝCH  

TRÉNINGOVÝCH  PODNETOV  

 Skladbu  tréningového roku (tréningový cyklus) diktuje kalendár majstrovských 

zápasov. Dĺžka hlavného obdobia je určená herným systémom, organizáciou súťaže. 

Začiatok a dĺžku prípravného obdobia si určuje každý hlavný tréner sám. Premenlivosť 

obsahu a intenzity zaťažovania zabezpečuje tréner plánovaním tréningového procesu (TP) 

prostredníctvom jeho súčastí (herný nácvik, herný tréning a kondičný tréning) resp. 

kondičnej prípravy, technicko-taktickej prípravy, teoretickej prípravy, zápasmi, 

kompenzačnými cvičeniami,  a pod. 

 Termínový kalendár vytvára ročný tréningový cyklus rôzneho obsahového 

zamerania (Peráček, 2004/a, Peráček, 2004/b, Reilly, 2005), kde určujúcimi činiteľmi sú 

majstrovské zápasy (vrátane pohárových zápasov – domácich, resp. medzinárodných).  

 Kľúčové a ťažiskové obdobie je hlavné obdobie, ktoré je  na Slovensku 

a v Čechách v približnej dĺžke okolo 35 týždňov, v Anglicku 44 týždňov, v Škótsku, 

podobne ako na Slovensku, 35 týždňov. V ročnom tréningovom cykle absolvujú družstvá 

zo Slovenska, z Česka a zo Škótska približne 45 zápasov a z Anglicka až 70-80 zápasov.  

 Prípravné obdobie je v Anglicku a v Škótsku pomerne krátke a je len jedno, v trvaní 

5-6 týždňov (júl - august). Na Slovensku a v Čechách sú dve prípravné obdobia, ťažiskové 
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je zimné – je to prípravné obdobie II., v trvaní 12-13 týždňov.( trvá od začiatku januára, 

približne do konca februára, začiatku marca) a v lete  prípravné obdobie I v trvaní 4-5 

týždňov, je od približne polovice júna do druhej časti júla, resp. začiatku augusta.   

 Obsahové zameranie tréningového mikrocyklu (TMC) napĺňajú: 

 Špecifické tréningové metódy s komponentmi tréningového zaťaženia (objemom, 

intenzitou, zložitosťou, hustotou podnetov, frekvenciou podnetov a pod.). 

 Regenerácia po tréningovom zaťažení. 

 Psychické determinanty – napr. motivácia, tímová kohézia, sebavedomie. 

 

Dopĺňanie tréningového procesu (komplementarita). 
 Obsahovo a účelovo diferencované zaťaženie vytvára doplňujúce účinky na stálu 

(konzistentnú) výkonnosť.   

 Akékoľvek slepé preberanie tréningových cvičení od výborných trénerov 

nezaručuje automaticky požadovaný prenos do výkonu. Efekt tréningu určujú hlavne jeho 

ciele, ktorými    aktivizujeme tréning herných zručností, herný intelekt a kondíciu (tak 

fyzickú, ako aj psychickú). Herné cvičenia a prípravné hry spolu s obsahom vlastnej hry 

predstavujú komplexnejšiu motorickú a intelektovú činnosť. Obsahovú štruktúru týchto 

herných cvičení a prípravných hier tvoria herné zručnosti, alternatívy ich používania, 

rozhodovanie v herných situáciách, kondičné pozadie a súper – jeho aktivita a agresivita. 

Herné cvičenia a prípravné hry, ktoré učia hráčov využívať a používať aj reťazce herných 

činností a teda aj reťazenie herných zručností v spojení s nárokmi na hráčsky intelekt, 

vyvolávajú upevňovanie herných zručností, odolnosť voči pohybovému diskomfortu a sú 

najčastejšie obsahom tréningového mikrocyklu vo vrcholovom futbale (Kačáni, Peráček, 

1989; Kačáni, Moravec, Peráček, 1989; Lottermann, 1990; Bukač, 2005; Verheijen, 2000). 

 Cvičenia, ktoré zaraďujú tréneri s cieľom vyvolať špecifickú aktiváciu 

metabolického krytia činnosti hráča majú kondičný význam (Helgerud, Engen, Wislof, 

Hoff, 2001). Čím viac sú motoricky bližšie k hernej realite, tým viac sú špecifickejšie. Čím 

sú vzdialenejšie od hernej reality, tým všeobecnejší je účinok ich vplyvu na herný výkon. 

Ak sa aj v tréningovom mikrocykle nachádzajú prípravné cvičenia s rôznym obsahom 

herných činností jednotlivca, neprítomnosť intelektovej zložky obmedzuje ich herný efekt. 

Okrem toho hráči nie sú odolní voči veľmi náročným, zložitým herným situáciám zápasov. 

 Čím sú však aj napriek vyššie uvedenému viac herne orientované, tým je ich herná 

podpora účinnejšia.  

  Futbal je metabolicky silno viazaný na anaeróbne energetické zdroje 

s aeróbnou energetickou základňou. Herný výkon v zápase tvorí veľmi široký register 

pohybových činností.  Pokiaľ tréner plánuje zaradiť aj nešpecifické tréningové podnety do 

programu tréningu, musí vychádzať z obsahu hry a charakteru pohybovej činnosti hráčov. 

Čím viac sa totiž kondičné prostriedky blížia k materskej pohybovej realite, tým lepšie. 

Z tohto dôvodu voľba tréningových prostriedkov, intenzity záťaže a tréningového 

prostredia určuje hodnoty a kvalitu kondičnej užitočnosti. Prax často krát potvrdzuje, že 

nie vždy je kondičný tréning volený správne.  

Prispôsobenie organizmu hráča na opakované tréningové a zápasové zaťaženie prebieha 

v podstate na základe Lamarckovho (1914) výroku, že funkcia si tvorí orgán. To znamená, 

že pri zvýšenom využívaní orgánu dochádza k jeho hypertrofii, naopak nečinnosť vedie 

k atrofii orgánu. Na každé narušenie homeostázy reaguje organizmus regulačnými 

mechanizmami, ktoré podmieňujú zmeny orgánových funkcií tak, že sa narušenie 

minimalizovalo (Lipton, 2011). Adaptácia prebieha predovšetkým v dejoch na bunkovej 

úrovni, pričom existuje určitá postupnosť v tomto procese. Najprv sa aktivizujú procesy 

súvisiace s hromadením energie v bunkách, v tomto prípade sa uplatňuje zákon 
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superkompenzácie, čo je možné chápať ako obranný mechanizmus pre prípad 

opakovaného zaťaženia organizmu. Príkladom je tvorba svalového glykogénu po zaťažení 

– toto zvýšenie, jeho tvorba, je prechodného rázu pokiaľ sa zaťaženie do určitej doby 

nezopakuje. Ďalej sa vytvára RNA, ktorá je nevyhnutná pre tvorbu kľúčových enzýmov 

tohto cyklu v metabolizme. Tento proces umožní efektívnejšie využívať energetické 

rezervy v bunke pri svalovej práci. Súčasne dochádza  k akumulácii bielkovín pre účely 

hypertrofie svalov. Superkompenzácia nie je iba hypertrofia svalov a orgánov (napr. 

srdcového svalu), ale aj adaptácia na úrovni regulačných mechanizmov. Pri tréningu hernej 

činnosti (v procese motorického učenia) prebiehajú zmeny v CNS vytváraním nových 

spojení medzi neurónmi v mozgovej kôre (na základe podráždenia a útlmu).  

 

CIEĽ PRÁCE 

Cieľom práce bolo rozšíriť poznatky o obsahovom zameraní tréningového 

mikrocyklu s akcentom na nešpecifické tréningové podnety a o rozvoji  jednotlivých 

pohybových schopností vo vybraných družstvách vrcholového futbalu.  

 
HYPOTÉZA PRÁCE 

V družstvách s jedným súťažným vrcholom budú v sledovanom tréningovom 

mikrocykle prevládať špecifické tréningové prostriedky, na rozdiel od družstiev s dvoma 

súťažnými vrcholmi, kde budú v sledovanom tréningovom mikrocykle prevládať 

nešpecifické tréningové prostriedky.  

 
ÚLOHY PRÁCE 

 Úloha 1 

Zistiť a porovnať proporcionalitu jednotlivých metodicko-organizačných foriem v    

tréningovom  mikrocykle  sledovaných družstiev. 

Úloha 2 

Zistiť a porovnať proporcionalitu objemu rozvoja jednotlivých pohybových 

schopností v sledovanom tréningovom mikrocykle vybraných družstiev. 

Úloha 3 

Zistiť a porovnať proporcionalitu špecifických a nešpecifických tréningových 

podnetov v sledovanom tréningovom mikrocykle vybraných družstiev. 

 
METODIKA PRÁCE 

CHARAKTERISTIKA SÚBOROV 

Pre náš výskum sme si vybrali 5 družstiev vrcholového futbalu z rôznych štátov (Škótsko, 

Anglicko, Česko a Slovensko, z ktorých dve, Rangers FC Glasgow a Manchester City FC 

sú družstvá s jedným vrcholom v ročnom tréningovom cykle (1. skupina) a ŠK Slovan 

Bratislava, MFK Košice a FC Baník Ostrava sú družstvá s dvomi vrcholmi (2. skupina).   

Charakteristika súboru bola platná v čase (up to date), to znamená, že všetky údaje 

ktoré sú tu uvedené, platili v čase nášho výskumu, ak nie je napísaná iná aktuálna 

informácia, ktorá však nemusí mať spojitosť s našim výskumom. 

METÓDY ZÍSKAVANIA VÝSKUMNÝCH ÚDAJOV 

Evidencia tréningu je zložitý, a nielen v odborných kruhoch, opakovane diskutovaný 

problém. Jedna zo základných teoretických otázok je, ktoré ukazovatele tréningu a v akom 

rozsahu má a  môže evidencia tréningového procesu postihovať. 

 Dokonalé spracovanie dát a ich využitie (analýza) sa opakovane stretáva s celým 

radom teoreticko-praktických požiadaviek a aj prekážok. Jedna z kľúčových otázok je 

množstvo a aj rozsah zaznamenávaných dát (Hendl, 1991). 



 

Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č.19 

 

31 

 

 Pokiaľ sa eviduje malé množstvo ukazovateľov, potom nemá riadiaca zložka 

dostatočné množstvo relevantných vstupov pre rozhodovanie v ďalšom smerovaní 

tréningu. Pokiaľ je naopak evidovaných príliš veľa ukazovateľov, nastávajú komplikácie 

technicko-organizačného charakteru. Dnes nám výpočtová technika ponúka pomerne veľké 

množstvo informácií významne uľahčujúcich proces evidencie a riadenia tréningového 

procesu, či už z pohľadu ľahšieho zaznamenávania viacerých ukazovateľov alebo ich 

neskoršieho vyhodnocovania.   

 Obsahové zameranie tréningového mikrocyklu zaznamenávali asistenti trénerov do 

vopred pripravených zberných hárkov. V nich  zaznamenali tie tréningové ukazovatele, 

ktoré  boli vhodné na evidenciu tréningového zaťaženia vo futbale. V týchto zberných 

hárkoch sú zachytávané všeobecné tréningové ukazovatele (VTU) a špeciálne tréningové 

ukazovatele (ŠTU). Z nich sme vybrali tie tréningové ukazovatele, ktoré boli predmetom 

nášho skúmania. 

 Pri ich koncipovaní sme vychádzali z charakteristiky futbalu. Futbalový tréning  

ovplyvňuje veľké množstvo faktorov a vplyvov. Herný výkon (HV) je funkciou veľkého 

množstva premenných: HV = f(x1; x2; x3 ....... x9).  

 Množina prvkov x1 ...........x9 je systémom prvkov, ktorých stav a vzájomné vzťahy 

určujú výstup – teda daný herný výkon. Teoreticky je popis aktuálneho stavu riadeného 

systému veľmi zložitý (HV je multidimenzionálny a multifaktoriálny jav). Mal by byť 

charakterizovaný za veľkého použitia, takmer nekonečného množstva charakteristík jeho 

stavu. V našom výskume  sme využili ex post facto výskumnú metódu.  

 

 METÓDY SPRACOVANIA A VYHODNOTENIA  ZÍSKANÝCH ÚDAJOV 

Na spracovanie a vyhodnotenie výskumných údajov sme využili kvantitatívne 

a kvalitatívne metódy. 

Z charakteristík základných metód matematickej štatistiky (kvantitatívne metódy) 

sme využili frekvenčnú analýzu, aritmetický priemer, minimum, maximum, variačné 

rozpätie, percentuálnu analýzu. 

 
VÝSLEDKY PRÁCE 

PROPORCIONALITA METODICKO-ORGANIZAČNÝCH 

FORIEM V SLEDOVANÝCH TRÉNINGOVÝCH MIKROCYKLOCH 

 

Na obr. 1 znázorňujeme proporcionalitu z hľadiska využívania metodicko-

organizačných foriem v sledovanom  mikrocykle.  

Rangers FC Glasgow sa venoval prípravným cvičeniam (PC) spolu 20 minút, 

herným cvičeniam (HC) 20 minút a najväčšie zastúpenie v sledovanom mikrocykle mali 

prípravné hry (PH), ktorým sa venoval 110 minút.  

Manchester City FC využíval  50 minút pre prípravné cvičenia a prípravné hry mali 

zastúpenie 120 minút, ostatné metodicko – organizačné formy nemali v ich tréningu 

zastúpenie.  
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Obr. 1.  Proporcionalita metodicko-organizačných foriem v tréningovom mikrocykle. 

 

ŠK Slovanu Bratislava tréner naplánoval 15 minút prípravných cvičení a prípravné 

hry mali zastúpenie 135 minút.  

MFK Košice si naplánovali iba  HC a PH, pričom HC malo zastúpenie 25 minút 

a PH mali zastúpenie 120 minút.  

FC Baník Ostrava využíval vo svojich tréningových jednotkách všetky metodicko-

organizačné  formy a v porovnaní s ostanými družstvami im aj venoval najviac času. 

V sledovanom tréningovom mikrocykle mali PC zastúpenie 95 minút, HC 90 minút 

a prípravné hry 135 minút.  

PC sa najviac zo všetkých družstiev venovali v FC Baník Ostrava. Tieto 

najjednoduchšie cvičenia mali u nich zastúpenie 95 minút, naopak MFK Košice sa 

nevenovali prípravným cvičeniam vôbec. Herným cvičeniam sa tiež venovali najviac v FC 

Baník Ostrava, u ktorých mali časové trvanie 90 minút, pričom Manchester City FC a ŠK 

Slovan Bratislava sa herným cvičeniam nevenovali vôbec.  

Prípravné hry majú približne rovnaké zastúpenie u všetkých družstiev, ich 

zastúpenie sa pohybuje od 110 do 135 minút v sledovanom tréningovom mikrocykle. 

Družstvá počas tréningových jednotiek vôbec nevyužívali vlastnú hru (VH), no 

všetky sledované družstvá mali vo svojom týždennom mikrocykle zápasy, či už prípravné, 

(ŠK Slovan Bratislava – 1 zápas, MFK Košice – 2 zápasy, FC Baník Ostrava – 1 zápas) 

alebo majstrovské (Rangers FC Glasgow – 1 zápas, Manchester City FC – 1 zápas). 

 

PROPORCIONALITA OBJEMU  ROZVOJA JEDNOTLIVÝCH  POHYBOVÝCH 

SCHOPNOSTÍ V TRÉNINGOVOM  MIKROCYKLE 

 Jednou z úloh tréningového procesu je zabezpečiť dosiahnutie vysokého stupňa 

výkonnosti. Rozvoj pohybových schopností je vo futbale považovaný za nešpecifický 

tréningový podnet.  
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Zaujímalo nás koľko času venovali jednotlivé družstvá rozvíjaniu pohybových 

schopností  (obr. 2) a v akom vzájomnom pomere z celkového času rozvoja pohybových 

schopností ( obr. 3 a obr. 4).  
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Proporcionalita objemu rozvoja jednotlivých pohybových 

schopností v tréningovom mikrocykle (v minútach)

Rangers FC Glasgow 40 10 0 5

Manchester City 0 0 10 0

ŠK Slovan Bratislava 110 5 35 0

MFK Košice 120 20 140 30

FC Baník Ostrava 45 20 75 10

SILA RÝCHL. VYTRV. KOORD.

 
Obr.  2 : Proporcionalita objemu rozvoja jednotlivých pohybových schopností 

v tréningovom mikrocykle sledovaných družstiev. 

  

Družstvo Rangers FC Glasgow (obr. 2) sa v sledovanom tréningovom mikrocykle 

venovalo najviac rozvoju silových schopností a najmenej rozvoju koordinačných 

schopností. Počas celého tréningového mikrocyklu nerozvíjalo vôbec vytrvalosť. 

 Manchester City je výnimočné družstvo, lebo v uvedenom tréningovom mikrocykle 

sa v tréningových jednotkách venovalo len 10 minút rozvoju vytrvalostných schopností 

a ostatným pohybovým schopnostiam sa nevenovali vôbec.  

 Rozvoj silových schopností bol prioritou ŠK Slovana Bratislava a zaberal čas 110 

minút v tréningovom mikrocykle. Časový objem 35 minút bol pre rozvíjanie 

vytrvalostných schopností a minimum 5 minút pre rozvíjanie rýchlostných schopností. 

Vôbec sa nevenovali rozvoju koordinačných schopností. 

 Najviac času pre rozvoj pohybových schopností venoval tréner z MFK Košice 

a jeho preferenciou boli vytrvalostné schopnosti (140 minút) a silové schopnosti (120 

minút). 30 minút venovali MFK Košice venovali 30 minút rozvíjaniu koordinačných 

schopností a 20 minút rozvoju rýchlostných schopností. 

V FC Baník Ostrava sa zamerali najmä na rozvíjanie vytrvalostných schopností (75 

minút), silových schopností (45 minút), rýchlostných schopností (20 minút) 

a koordinačných schopností (10 minút). 
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Obr. 3: Celkový objem a proporcionalita zastúpenia rozvoja jednotlivých pohybových 

schopností v sledovaných družstvách. 

 

Družstvo Rangers FC Glasgow (obr. 3) sa v sledovanom tréningovom mikrocykle 

venovalo rozvoju pohybových schopností celkovo 55 minút. Manchester City 10 minút, 

ŠK Slovan Bratislava 150 minút, MFK Košice 310 minút (najviac) a FC Baník Ostrava 

rovnako ako ŠK Slovan Bratislava 150 minút.  

Všetky družstvá venovali 315 minút rozvoju silových schopností, 260 minút 

rozvoju vytrvalostných schopností, 55 minút rozvoju rýchlostných schopností a  45 minút 

rozvoju koordinačných schopností. Družstvá preferovali rozvoj kondičných schopností 

a menej sa venovali rozvoju koordinačných schopností. 

V akom vzájomnom pomere z celkového času venovaného rozvoju pohybových 

schopností je rozvíjanie jednotlivých schopností ukazuje obrázok 3.  

Družstvá MFK Košice a FC Baník Ostrava vo svojom tréningovom mikrocykle 

rozvíjali všetky kondičné (sila, rýchlosť, vytrvalosť) aj koordinačné schopnosti, no každé 

družstvo v inom pomere tak, ako to znázorňuje graf na obrázku 3.  
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Obr. 4: Proporcionalita zastúpenia rozvoja jednotlivých pohybových schopností 

v tréningovom mikrocykle v percentách. 

 

Družstvá Rangers FC a ŠK Slovan Bratislava sa až 73% z celkového času pre 

rozvíjanie pohybových schopností venovali rozvoju silových schopností. 

Družstvo Manchestru City sa 100% z celkového času venovaného rozvíjaniu 

pohybových schopností venovalo rozvoju vytrvalostných schopností. I keď to 

predstavovalo len 10 minút, iné pohybové schopnosti v sledovanom mikrocykle 

nerozvíjali. Toto percentuálne zastúpenie zodpovedá len vytrvalostným schopnostiam. 

Družstvá MFK Košice (45%) a FC Baník Ostrava (50%) sa približne v rovnakom 

pomere zo svojho celkového času venovaného pre rozvoj pohybových schopností venovali 

rozvoju vytrvalostných schopností. 

 

POROVNANIE NEŠPECIFICKÝCH A ŠPECIFICKÝCH TRÉNINGOVÝCH 

PODNETOV V SLEDOVANÝCH TRÉNINGOVÝCH MIKROCYKLOCH 

 Pri porovnaní proporcionality špecifických a nešpecifických podnetov nám pomôže 

niekoľko obrázkov s grafmi.  

Zamerali sme sa v nich na proporcionalitu v rámci celkového času tréningového 

mikrocyklu a výsledky uvádzame v minútach na obrázku  5. 
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Obr. 5: Proporcionalita špecifických a nešpecifických tréningových podnetov 

v tréningovom mikrocykle (v minútach). 

 

 V tomto prípade sme rátali do času aj rozcvičenie pred tréningom a kompenzačné 

a uvoľňovacie cvičenia po tréningu. Najväčší podiel špecifických tréningových podnetov 

malo družstvo FC Baník Ostrava s 560 minútami, po ňom nasledovalo družstvo MFK 

Košice s 520 minútami a ostatné družstvá  využívali špecifické podnety úplne zhodne po 

400 minút.  

Nešpecifické tréningové podnety vo zvýšenej miere oproti iným družstvám boli 

zaraďované do sledovaného tréningového mikrocyklu v družstvách MFK Košice 190 

minút a ŠK Slovan Bratislava 150 minút. Ak to porovnáme s družstvami s jedným 

vrcholom, tak tieto sa venovali nešpecifickým tréningovým podnetom oproti MFK 

Košiciam len devätinu času (Manchester City FC), resp. približne jednu štvrtinu času 

(Rangers FC Glasgow). 

 

Otázkou ďalšieho sledovania bolo, aké percento zo sledovaného tréningového 

mikrocyklu predstavovali nešpecifické tréningové podnety (kondičný tréning – KT) v 

porovnaní k špecifickým podnetom (herný tréning – HT, herný nácvik – HN). Takto 

formulovanú otázku sme spracovali  za pomoci výskumných údajov a výsledok je 

prezentovaný na obr. 6. 
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Obr. 6: Proporcionalita súčastí tréningového procesu (HT, HN, KT) v tréningovom 

mikrocykle (percentá). 

 

Dve družstvá (Rangers FC Glasgow a ŠK Slovan Bratislava) sa vôbec 

v sledovanom mikrocykle nevenovali hernému nácviku. Najviac sa mu venovalo družstvo 

FC Baník Ostrava, aj to len 20%. Najvyššie percento využívania herného tréningu bolo 

v družstve  s jedným vrcholom Manchester City FC 89 % a tiež u druhého družstva 

s jedným vrcholom, u družstva Rangers FC Glasgow.  

Menšie percentuálne zastúpenie herného tréningu malo družstvo MFK Košice. Viac 

sa vo svojich tréningových jednotkách v rámci sledovaného tréningového mikrocyklu 

venovalo rozvíjaniu pohybových schopností.  

Ak si za špecifické tréningové podnety dosadíme herný tréning a herný nácvik a ich 

zastúpenie  bude vystupovať v komplexe ako špecifické tréningové podnety a naproti 

tomuto si dáme kondičný tréning ako nešpecifické tréningové podnety, potom túto situáciu 

zobrazuje obrázok  7. 
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Obr.  7: Proporcionalita súčastí tréningového procesu (HT+HN : KT) v tréningovom 

mikrocykle (v percentách, bez minút venovaných rozcvičeniu a kompenzačným 

a uvoľňovacím cvičeniam). 

 

          Na tomto obrázku  je zrejmé, ktoré družstvá sa venovali najviac nešpecifickým 

tréningovým podnetom vo svojom tréningovom mikrocykle – boli to v tomto poradí: 

Košice, Slovan (ktorý mal vyrovnanú bilanciu 50 : 50), Rangers FC Glasgow, FC Baník 

Ostrava a najmenej Manchester City, ktorý bol v sledovanom súťažnom ročníku víťazom 

anglickej ligy.  

Náš predpoklad vyjadrený v hypotéze sa nepotvrdil. Predpokladali sme, že 

v družstvách s jedným súťažným vrcholom budú v sledovanom tréningovom mikrocykle 

prevládať špecifické tréningové prostriedky, na rozdiel od družstiev s dvoma súťažnými 

vrcholmi, kde budú prevládať v sledovanom tréningovom mikrocykle  nešpecifické 

tréningové prostriedky.  

 Družstvo FC Baníka Ostrava a družstvo ŠK Slovan Bratislava nespĺňali tento 

predpoklad, preto hypotézu zamietame. 

 

DISKUSIA  
Zaujímavosťou je, že obidve sledované družstva sa v danom tréningovom 

mikrocykle nevenovali štandardným situáciám. V družstve Manchestru City bolo 50%-tné 

zastúpenie HČJ (hlavne streľba a prihrávanie), prípadne reťazce týchto dvoch HČJ – tak 

typických pre ostrovný futbal, čo je skôr charakteristické pre nižšie vekové kategórie 

(Kačáni, Peráček, 1989).  

Mnohé futbalové družstvá z britských ostrovov sa venujú často týmto dvom HČJ, 

ktoré sú mimoriadne u hráčov obľúbené. V repertoári trénera je veľmi veľa takýchto 

jednoduchých cvičení (prípravných cvičení), ktoré hráči radi vykonávajú napriek tomu, že 

viacerí hráči niektorých hráčskych funkcií sa k streľbe v zápase vôbec nedostanú. 

V družstve Rangers Glasgow sa viac venovali skupinovej taktike ako Manchester City 
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(26% - 9,3%), pričom tento druh taktiky viac zvýrazňujú (Brüggemann, Albrecht, 1998, 

Seno, Bourell, 2002, Marzialli, Mora, 2007). 

  Je možné, že pestrosť uplatňovaných metód a foriem, ako  ju uvádza a zvýrazňuje 

Kačáni (1993) v tomto prípade bola výberom trénera Manchestru City menšia (PC – 

50´(30%),      HC –  0´, PH – 120´ (70%)) ako v prípade Rangers Glasgow (PC –  

20´(13%) HC – 20´ (13%), PH – 110´ (74%)). Aj v prípade proporcionality HČ 

v sledovanom TMC u týchto  družstiev, Manchester City viac preferoval HČJ – 85´(50%), 

precizácia techniky, psychicky výrazne menšia náročnosť, ako komplexné riešenie HS ( 

útočné , resp. obranné ,,vlny“ ) iba 9,3% HK v porovnaní s HK Rangers Glasgow 25%.  

Dôvodom mohla byť stabilizácia zostavy v predošlom období a z nej vyplývajúca 

potreba rozvíjať skupinovú taktiku, prípadne zohrávanie viacerých hráčov, čo je aj 

čiastočne v rozpore so Singerom (1972) a jeho postulátmi. V hernom výkone sa môže 

vplyvom rôznych faktorov a premenných prejavovať kolísanie jeho kvality ( vzostup, ale aj 

pokles ). Ak si však hráči dobre osvoja herné zručnosti, vytvoríme u hráčov značnú 

odolnosť voči vplyvu týchto podmienok (Dobrý, Semiginovský, 1988 ). Ak by sme 

porovnali obsahové zameranie TMC obidvoch sledovaných družstiev Manchestru City 

a Rangers Glasgow z pohľadu MOF nachádzame určitú podobnosť s TMC Bayern 04 

Leverkusen – veľké zastúpenie PH (HT) a HC s akcentom na skupinovú taktiku (až 55 

minút z 85 minút) v druhej fáze  tréningu utorok ( Paldan, Borbély, 2000).                                                            

              Rozdiely sú však v tom, že po MZ v sobotu, bol v nedeľu regeneračný 

pozápasový tréning – 30´bicyklovanie na ergometri s individuálnou záťažou a s ďalšími 

regeneračnými procedúrami. V pondelok mali hráči voľno, ale v utorok dvojfázový tréning 

– 1. fáza (95´) – 60´ kondičná gymnastika (strečing a sila), 30´ basketbal v hale a  15´ 

vyklusanie. Druhá fáza trvala 85´, z toho 55´ PH. V stredu 85´tréning ( z toho 60´ PH), vo 

štvrtok trval tréning (110´), z toho 35´(HT – HK ), 35´PH, 20´ ŠS. Piatok  družstvo 

trénovalo 75´ –  z toho 15´ PH, 20´ HN – HČJ a  10´ VH, kde hrali 11 proti 11. V sobotu 

bol majstrovský zápas – Werder Brémy. 

   

Ak by sme porovnávali rôzne ďalšie charakteristiky tréningového zaťaženia, vždy 

by sme našli určité rozdiely. V nami sledovaných družstvách boli prvé rozdiely v tom, že 

v tomto termíne je pre družstvá Česka, Slovenska, Poľska, Rakúska a ďalších okolitých 

krajín prípravné obdobie II. – ktoré je kľúčové, ťažiskové z hľadiska kondičnej prípravy ( 

aj keď došlo aj v tejto oblasti k dosť podstatným zmenám v chápaní charakteru 

tréningových podnetov a transferu zložiek športového tréningu na súčasti tréningového 

procesu).  

A pre družstvá Anglicka, Írska, Holandska, Škótska, Španielska a ďalšie, ide 

o hlavné obdobie a celý RTC ma iba jeden vrchol. V obsahovom zameraní tréningových 

mikrocyklov sa premietla filozofia trénerov, ich hráčske kádre, ekonomické možnosti 

klubu,  jeho tradície. Preto má futbal mnoho rôznych podôb.  

 

ZÁVER PRÁCE  
V našej práci sme porovnávali špecifické a nešpecifické tréningové prostriedky 

v družstvách Rangers FC Glasgow,  Manchester City FC, ŠK Slovan Bratislava, MFK 

Košice a FC Baník Ostrava. Prvé dve družstva hrajú v súťažiach, ktoré majú jeden súťažný 

vrchol s 3 makrocyklami.  Ďalšie tri mužstvá hrajú v súťaži, ktorá začína v jeseni  a končí 

na  jar, to znamená, že súťaž má 2 vrcholy – má dve hlavné obdobia – jesenné a jarné, 

a dve prípravné obdobia – letné (cca 4 – 5 týždňové obdobie) a zimné (cca 8 – 9 týždňov 

v januári, februári a časť aj v decembri, kedy družstvá absolvujú predprípravu – spolu  11 – 

12 týždňov). Toto obdobie je pomerne dosť komplikované pre trénerov. Prax viackrát 

ukázala, že družstvá, ktoré boli výborné na jeseň, na jar športovú formu buď stratili 
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čiastočne, alebo športová forma kulminovala neskôr, ako bolo potrebné. Preto je 

plánovanie tréningového procesu kardinálnou činnosťou pre trénera a tréneri sa jej musia 

venovať veľmi starostlivo. 
Keďže sme sa venovali nešpecifickým tréningovým podnetom, zaujímalo nás aj to, 

aký je podiel objemu rozvoja jednotlivých pohybových schopností, ktoré tréneri pri 

plánovaní tréningového mikrocyklu preferovali (úloha č.2 ). Ďalej vo výsledkovej časti 

porovnávame špecifické tréningové podnety vo vzťahu k nešpecifickými tréningovými 

podnetom (úloha č.3). 

Hypotézu sme mali formulovanú smerom k nešpecifickým tréningovým podnetom 

a ich podiele na objeme zaťaženia: V družstvách s jedným súťažným vrcholom budú 

v sledovanom tréningovom mikrocykle prevládať špecifické tréningové prostriedky, na 

rozdiel od družstiev s dvoma súťažnými vrcholmi, kde budú prevládať v sledovanom 

tréningovom mikrocykle nešpecifické tréningové prostriedky. Analýzou tréningových 

ukazovateľov sme získali poznatky, ktoré hypotézu nepotvrdzujú.  

To znamená, že družstvá (ŠK Slovan Bratislava, FC Baník Ostrava a aj MFK 

Košice) s dvomi vrcholmi v ročnom tréningovom cykle aj takom období ako je február 

a približne štvrtý tréningový mikrocyklus, majú v svojom obsahovom zameraní prevahu 

špecifických tréningových podnetov. Predpokladali sme, že to bude naopak. Toto ukazuje 

na to, že tréneri pochopili, že v takomto období je potrebné viacej sa zamerať na 

komplexný prístup pri plánovaní tréningového procesu. Zvýšenie intenzity tréningového 

procesu je možné dosiahnuť nielen nešpecifickými, ale aj špecifickými prostriedkami. 

Zložitosť obsahu tréningového procesu  a náročnosť výberu vhodných metodicko-

organizačných foriem do istej miery bráni v bežnej praxi zlepšovať anaeróbnu a vysokú 

aeróbnu práceschopnosť organizmu hráčov. Potom sa stáva, že prevažnú časť tréningovej 

jednotky tvoria herné činnosti nízkej intenzity a preto nestačíme s takouto kvalitou na 

medzinárodnej úrovni na súperov. Vysoká herná výkonnosť vyžaduje rozvíjať pohybové 

schopnosti a herné zručnosti, ktoré sú priamo obsahom herného výkonu.  

Vyžaduje to lepšie zhodnotiť nielen prípravné cvičenia, ale aj herné cvičenia 

a prípravné hry, ktoré by integrovali nešpecifické a špecifické tréningové podnety 

v tréningu (herný tréning). Problematika manipulácie so zaťažením v tréningu vyžaduje 

neustále precizovať objektivizáciu zachytávania tréningového zaťaženia najmä 

špecifického charakteru s akcentom na rôzne bioenergetické systémy. Práve tieto 

prostriedky zabezpečujú dokonalé ovládanie zvládnutia techniky, technickej stránky 

herných činností v podmienkach hry a ich zladenie s príslušnými pohybovými 

schopnosťami.  

Zameranie obsahu tréningových mikrocyklov ukázalo na rozdielne prístupy 

trénerov pri plánovaní tréningového procesu. Vo výsledkovej časti sme poukázali aj na 

rôzne dôvody týchto postupov. Futbal má obrovské množstvo podôb a rôzne cesty 

smerujúce k tomu istému, k úspechu. Aj v tejto oblasti naznačujeme, že existuje 

diverzifikácia v  myslení a uvažovaní trénerov.  Súčasná polemika o tom, či sa dá získať 

adekvátna výkonnosť len špecifickými tréningovými prostriedkami, alebo musíme venovať 

istý čas aj nešpecifickým tréningovým podnetom,  nechávajú túto oblasť naďalej otvorenú 

pre skúmanie  vedcov a využitie ich poznatkov jednotlivými trénermi pri  plánovaní 

tréningového procesu.  
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TRAINING MICROCYCLE CONTENT FOCUSED SPECIALLY  

ON NON SPECIFIC TRAINING STIMULI IN ELITE SOCCER 

 

Pavol PERÁČEK, Pavol PERÁČEK ml. 

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

University in Bratislava, Slovakia 

 

ABSTRACT 

In this  work is solved the issue about the representation of nonspecific and specific 

training initiatives in training microcycle in selected teams – Glasgow Rangers FC, 

Manchester City FC, Slovan Bratislava, MFK  Košice and  FC Banik Ostrava. We 

analyzed the proportionality of the individual components of the training process – training 

focused on game, training focused on condition, and training focused on football skills drill 

in selected training microcycle of all above named football teams. The subject of our 

analysis was the representation of the playing activities in the training microcycle and also 

the proportionality of the volume of development of motor skills.  For a comprehensive 

view, we introduced the general and special training indicators. The focus on the content of 

the training microcycle exhibited a unique coaching philosophy, the tradition of the 

football club, players’ cadres. The differences were between the teams of Glasgow Rangers 

FC and Manchester City FC, which play in competitions where is an one peak three cycle 

system in the annual training cycle. The another teams ŠK Slovan Bratislava, MFK Košice 

and FC Banik Ostrava have two peaks three cycle system in the annual training cycle. The 

results showed that in the group with one peak dominated indicators of specific training 

and a significantly smaller volume of training load. 

 

Key words: football, training mikrocycle, part of the training process, football drills, 

nonspecific and specific training initiatives 
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ANALÝZA VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV OBSAHU ZAŤAŽENIA 

STREDNEJ SPOJKY V HÁDZANEJ MLÁDEŽE 
 

Silvia PRIKLEROVÁ 

Katedra športových hier, Fakulta telesnej výchovy a športu,  

Univerzita Komenského v Bratislave 

 

ABSTRAKT 

Cieľom príspevku bolo zistiť frekvenciu výskytu vybraných útočných herných činností 

jednotlivca strednej spojky na Majstrovstvách Slovenska starších žiačok v hádzanej 

Základnou metódou, ktorú sme použili bolo nepriame pozorovanie a následná analýza. 

Analyzovali sme základné útočné činnosti jednotlivca v 5 zápasoch. Najčastejšie vyžívaná 

útočná herná činnosť strednej spojky bola prihrávka, ktorá tvorila 68 % zo všetkých 

sledovaných ukazovateľov. Zo základných spôsobov streľby prevládala streľba bez 

výskoku 52 %. V náročnejších zápasoch z hľadiska herného výkonu sme zistili významné 

rozdiely (χ=31,64; p<0,01) v útočných herných činnostiach strednej spojky. V sledovaných 

zápasoch bola nízka frekvencia streľby z výskoku, ktorá je charakteristická pre hráčsku 

funkciu spojka. Na základe získaných výsledkov odporúčame klásť dôraz na variabilitu 

streľby. Do tréningového procesu zaraďovať herné cvičenia simulujúce zápasové situácie. 

Obsah tréningovej jednotky špecializovať podľa hráčskych funkcií. 

 

Kľúčové slová: hádzaná, stredná spojka,  útočné činnosti jednotlivca 

 

ROZBOR PROBLEMATIKY 

Športová príprava mládeže je najdôležitejšou etapou v športovej činnosti hráča. Obsahová 

stránka športovej prípravy musí vychádzať z poznania požiadaviek kladených na herný 

výkon v konkrétnej športovej hre. Poznaním zaťaženia hráča v zápase môžeme skvalitniť 

obsah športovej príprav, čím môžeme zvýšiť hernú výkonnosť hráčov. Vonkajším 

zaťažením hráčov sa zaoberali Přidal – Zapletalová 2003, Hianik 2010, Pakusza 2009, 

Holienka- Slyško 2009). Hodnotenie vonkajšieho zaťaženia hráča v zápase je zamerané na 

zisťovanie nasledujúcich ukazovateľov (Přidal 2011): 

- Absolútna a relatívna početnosť vzdialenostných charakteristík pohybovej aktivity, 

- absolútne a relatívne časové charakteristiky pohybovej aktivity, 

- absolútna a relatívna početnosť obsahovej stánky herného výkonu. 

Vonkajšie zaťaženie môžeme diagnostikovať priamo alebo nepriamo pomocou 

videozáznamu. Evidenciu môžeme vykonávať podobne ako pri hodnotení herného výkonu 

v zápase ručne do záznamových hárkov alebo pomocou počítačových programov (Přidal, 

2011). Obsahovú stránku môžeme charakterizovať ako súhrn všetkých herných činností 

hráča, ktorými sa v priebehu zápasu zapája do hry a podieľa sa na riešení herných situácií 

(Holienka – Slyško 2009). V našom príspevku sme sledovali len činnosti hráča s loptou. 

Poznanie obsahovej stránky vonkajšieho zaťaženia hráčov v zápase napomáha pri tvorbe 

obsahu športovej prípravy družstva. Holienka (2007) nazýva hernú aktivitu hráča v zápase 

ako technický profil hráča. 

 

CIEĽ 

Cieľom príspevku je zistiť frekvenčný výskyt vybraných útočných herných činností 

strednej spojky v mládežníckej hádzanej počas zápasu. 

Predpokladáme výrazné rozdiely vo frekvencii realizovaných herných činností strednej 

spojky v sledovaných zápasoch. Najfrekventovanejšou činnosťou strednej spojky bude 
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prihrávka na kratšie vzdialenosti, čo vyplýva z hlavnej úlohy strednej spojky, 

rozohrávanie. Hráčka hrajúca na strednej spojke by mala mať danosti potrebné pre danú 

hráčsku funkciu: cit pre hru, anticipácia, musí vedieť rozohrávať a takticky myslieť. 

Výsledky sledovania by mali prispieť k rozšíreniu poznatkov o obsahovej stránke herného 

výkonu a zároveň k tvorbe  technického profilu hráčskej funkcie stredná spojka v žiackej 

kategórii. Výsledky taktiež prispejú k tvorbe obsahovej stránky športovej prípravy mládeže 

v hádzanej. 

 

METODIKA 

Výskumným súborom bolo družstvo starších žiačok ŠKP Bratislava. Hodnotili sme 5 

zápasov na vrcholovom podujatí Majstrovstiev Slovenska 2011. Na hráčskej funkcii 

stredná spojka sa vystriedali 3 hráčky sledovaného družstva. V sledovaných zápasoch 

družstvo zaznamenalo 4 výhry a jednu remízu.  

Základnou metódou získavania údajov bolo nepriame pozorovanie na základe analýzy 

DVD záznamov z Majstrovstiev Slovenska starších žiačok 2011. Sledované ukazovatele 

sme zaznamenávali do záznamových hárkov.   

Hlavnou úlohou nášho výskumu bolo zaznamenávanie základných útočných činností 

jednotlivca v útočnej fáze hry: 

 prihrávky priame - krátke (do 5 metrov), stredne dlhé (5-10 metrov) a dlhé (nad 10 

metrov), prihrávky odrazom od zeme, 

 streľbu - vo výskoku, skokom do  bránkoviska, bez výskoku a pádom, 

 dribling - jednoúderový a opakovaný,  

 klamavú činnosť.  

V druhej časti výskumu sme zisťovali rozdiely vo frekvencii výskytu sledovaných 

ukazovateľov v jednotlivých zápasoch. 

Pri vyhodnocovaní získaných údajov sme použili základné štatistické charakteristiky 

(frekvenčný výskyt, priemer). Z induktívnych metód sme použili test dobrej zhody chí-

kvadrát pri určovaní rozdielov vo výskyte vybraných útočných činností v sledovaných 

piatich zápasoch. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Analýza útočných herných činností strednej spojky v postupnom útoku. 

 

  
Obr. 1 Výskyt vybraných útočných činností jednotlivca strednej spojky 
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Zistili sme, že zo sledovaných ukazovateľov bola najfrekventovanejšia útočná činnosť 

jednotlivca prihrávka, ktorá v piatich zápasoch predstavovala až 68 % zo sledovaných 831 

útočných herných činností jednotlivca (ÚHČJ). Prihrávka na krátku vzdialenosť do 5 

metrov tvorila 90 % zo všetkých realizovaných prihrávok. Najmenej vyžívaná bola 

prihrávka na dlhé vzdialenosti a odrazom od zeme 2 %. Tento jav je daný hlavne 

charakterom útočnej hry družstva v protiútoku, stredná spojka nezakladala protiútok až tak 

často. V obrannej fáze hry zastávala funkciu druhého obrancu z kraja, resp. vysunutého 

obrancu. Prihrávky odrazom od zeme sú z technického hľadiska náročné na spracovanie 

a preto je ich výskyt nižší. Početnosť prihrávok na krátku vzdialenosť vychádza z hry 

strednej spojky, ktorej hlavnou úlohou v útočnom systéme družstva je rozohrávanie.  

 

 
Obr. 2 Výskyt jednotlivých druhov prihrávok v sledovaných zápasoch 

 

Zo sledovaných zápasov môžeme konštatovať, že streľba nie je dominantou strednej 

spojky v sledovanom družstve. Touto vlastnosťou sa odlišuje od krajných spojok. Výskyt 

streľby v sledovaných zápasoch predstavoval 7 %, v priemere za zápas vystrelila hráčka na 

hráčskej funkcii stredná spojka 12 krát. Zo sledovaných základných spôsobov streľby bol 

najčastejší spôsob streľba bez výskoku 52 % a pádom 24 %, čo je špeciálny spôsob 

streľby, všetky zakončenia na bránkovisku boli sprevádzané faulom, ktorý bol príčinou 

pádu. Zo získaných výsledkov je zaujímavé, že výskyt streľby z výskoku bol výrazne nižší 

než streľby bez výskoku. Takýmto spôsobom streľby je charakteristická  jedna z najlepších 

seniorských stredných spojok na svete Anita Gorbicz. Eiko Yamada (2010) uvádza vo 

svojej štúdii, v ktorej analyzuje streľbu vybraných hráčok z priestoru strednej spojky, že 

práve tento spôsob streľby bol spomínanou hráčkou realizovaný najčastejšie a zároveň bol 

aj najefektívnejší. Naopak pri analýze streľby hráčok japonskej reprezentácie tvorila 

streľba z výskoku 80 %.  
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Obr. 3 Výskyt základných spôsobov streľby strednej spojky 

 

Druhou najčastejšie sa vyskytujúcou útočnou činnosti strednej spojky bolo v sledovaných 

zápasoch vedenie lopty, čo predstavovalo 18 % z celkového počtu útočných činností hráča. 

Opakované vedenie lopty využívali hráčky v protiútoku jednotlivca v priemere 5 krát 

počas zápasu. Častejší bol výskyt jednoúderového driblingu, ktorý bol používaný hlavne 

pri uvoľňovaní sa hráča s loptou, a tiež pri spomaľovaní hry. V zápasoch sme zaznamenali 

nízky výskyt klamavej činnosti a následného vlastného uvoľnenia 7%.  

V druhej časti výskumu sme zisťovali rozdiely medzi útočnými hernými činnosťami 

strednej spojky v sledovaných piatich zápasoch. 

 

 
Obr. 4 Výskyt útočných činností strednej spojky v sledovaných zápasoch 

 

Na základe testu dobrej zhody chí-kvadrát sme zaznamenali štatisticky významný rozdiel 

(χ=31,64; p<0,01) medzi realizovanými hernými činnosťami strednej spojky 

v jednotlivých zápasoch. Realizácia herných činností závisí od viacerých faktorov, hlavne 
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od súpera. Najviac činností 214, čo predstavuje 26 % z celkového počtu činností sme 

zaznamenali v najťažšom zápase, v ktorom družstvo remizovalo. Najmenej činností 127 

vykonala stredná spojka v zápase s najľahším súperom, zápas skončil najvýraznejším 

rozdielom v skóre. Počet realizovaných činností závisí taktiež od poradia a dôležitosti 

zápasov. V zápase o konečné tretie miesto uskutočnila stredná spojka 23 % útočných 

herných činností z celkového počtu ÚHČJ v sledovaných piatich zápasoch, napriek tomu, 

že bol výsledok jednoznačne v prospech sledovaného družstva. 

 

 
Obr. 5 Výskyt prihrávok v sledovaných zápasoch 

 

Významný rozdiel na 1% hladine významnosti sme zaznamenali aj pri 

realizovaní prihrávok (χ=18,02; p<0,01). Najviac prihrávok 24 % z celkového počtu 

prihrávok zo sledovaných zápasov sme zaznamenali v zápase, v ktorom družstvo 

remizovalo v skupinovej časti turnaja a v zápase o konečné 3. miesto. S relatívne slabším 

súperom realizovala stredná spojka pod 20% prihrávok z celkového počtu. Jej herná 

aktivita bola nižšia čo sa prejavilo nižším počtom realizovaných ÚHČJ.  

 

 
Obr. 6 Výskyt streľby strednej spojky v sledovaných zápasoch 
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Štatistickú významnosť medzi streľbou strednej spojky v jednotlivých zápasoch sme 

zaznamenali na 5 % hladine významnosti (χ=11,87; p<0,05). Najvyššie percentuálne 

zastúpenie streľby 34 % realizovala stredná spojka v už spomínanom zápase, ktorý skončil 

remízou v skupinovej časti, neskoršiemu Majstrovi Slovenska. V tomto zápase realizovali 

hráčky hrajúce na sledovanej hráčskej funkcii najviac ÚHČJ. Môžeme konštatovať, že 

práve v tomto zápase zobrala stredná spojka priebeh zápasu do svojich rúk a snažila sa 

o efektívnu útočnú činnosť. Ďalším zápasom, v ktorom sa stredná spojka aktívne zapojila 

do útočného snaženia družstva bol zápas o celkové tretie miesto.  

 

 
Obr. 7 Porovnanie percentuálneho zastúpenia streľby a prihrávky v sledovaných zápasoch 

 

Z obrázku jednoznačne vyplýva, že sledovaná hráčska funkcia stredná spojka, hrala veľmi 

takticky počas jednotlivých zápasov. Vo vyrovnaných zápasoch a v zápasoch o konečné 

umiestnenie na turnaji realizovala viac ÚHČJ ako v zápasoch s jednoznačným priebehom. 

S ťažkým súperom sa stredná spojka aktívne zapájala, snažila sa ovplyvniť skóre streľbou, 

percentuálny podiel streľby v pomere s prihrávkou bol 87% prihrávka a 13% streľba.  

V zápasoch s jednoznačným priebehom v skupinovej časti sa zamerala na rozohrávku 

pomer prihrávky a streľby v zápase s najväčším rozdielom v skóre 95% prihrávka - 5% 

streľba. Tieto výsledky poukazujú aj na taktickú vyspelosť hráčok hrajúcich na hráčskej 

funkcii stredná spojka, ich schopnosť pre hru, anticipáciu, riadenie a organizáciu útoku.  

 

ZÁVER 

Naše predpoklady sa potvrdili. Útočná hra strednej spojky bola v zápasoch rozdielna 

(χ=31,64; p<0,01), prispôsobená súperovi a dôležitosti zápasu. Tento výsledok poukazuje 

na taktické myslenie strednej spojky, už vo veku 14-tich rokov. Z výsledkov výskumu 

vyplýva, že v zápasoch prevládala streľba bez výskoku 52%. Hianik, Zaťková (2009) 

uvádzajú, že streľba spojky musí byť variabilná. Zo sledovaných ukazovateľov útočných 

herných činností jednotlivca prevláda prihrávka 68%.  

Odporúčania pre prax 

Do každej tréningovej jednotky zaraďovať pre strednú spojku cvičenia zamerané na 

prihrávku a jej spracovanie, zaraďovať prihrávky na rôzne vzdialenosti. Využívať herné 

cvičenia a prípravné hry, kde sa kladie dôraz na prihrávku. 
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Vyššiu pozornosť venovať variabilite streľby z priestoru strednej spojky, simulovať herné 

cvičenia vyplývajúce zo samotnej hry. Do tréningovej jednotky by sa mali zaraďovať 

cvičenia zamerané na streľbu z väčších vzdialeností.  

Zvýšiť cvičenia zamerané na uvoľňovanie sa hráča s loptou, hru 1:1. 

Zaraďovať do tréningového procesu herné cvičenia a prípravné hry, kde sa kladie dôraz na 

taktické myslenie hráčok. Nie všetky hráčky sú typovo vhodné na hráčsku funkciu strednej 

spojky, preto je úlohou trénera už v mladom veku vytypovať správnu hráčku, napriek 

tomu, že by mali hráčky na jednotlivých hráčskych funkciách rotovať. Na rozvoj 

taktického myslenia môže tréner vplývať aj nepohybovými úlohami, formou teoretickej 

prípravy, riešením úloh písanou formou a analýzou vlastnej hry. 

Obsah tréningovej jednotky v kategórii starších žiačok by mal byť pre všetky hráčske 

funkcie zameraný na herné činnosti jednotlivca. Už v kategórii starších žiačok by mal byť 

obsah tréningovej jednotky špecializovaný na jednotlivé hráčske funkcie.    
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ABSTRACT 

The article deals with the observation of the chosen parameters of the content of game 

performance in central back in the offensive phase of the game at a top-level event in youth 

handball.  The basic method we used was to observe. There were analysed basic offensive 

skills in 5 games of the Slovak championship in the category of 14-year-olds. The most 

used offensive skill of a central back was a pass, which was produced in 68% of all 

observed parameters. From the basic styles of shooting the most frequent was shooting 

without jumping 52%. In more challenging games in terms of game performance there 

were determined significant differences (χ=31,64; p<0,01) in the offensive skills of central 

back. We observed a low frequency of jump shot, which is a characteristic for the back 

players. Based on these results we recommend the variability of shooting. Into the training 

process we use situation from the game. The training content has to specialize according to 

players´ functions. 

 

Key words:  handball, central back, offensive skills 
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ABSTRAKT 

Cílem práce bylo zjistit pomocí dotazníkového šetření, jak a do jaké míry je regenerace 

využívána v nejvyšších basketbalových ženských ligách v České republice. Regenerace je 

důležitou složkou kvalitního výkonu a je definována jako trvalý biologický proces, který 

má za úkol vyrovnat a obnovit reverzibilní pokles funkčních schopností jednotlivých 

orgánů nebo celého organismu. Díky velkým nárokům na neustálé zvyšování výkonů, 

zaujímá regenerace sil stále významnější místo. Výzkumný soubor se skládal z 50 

profesionálních hráček Excelsior ŽBL a z 50 hráček 1. ženské basketbalové ligy ve věku 

16-36 let. Pro získání dat byl použit nestandardizovaný dotazník.  Z výsledků šetření je 

patrné, že regenerace je neoddělitelnou součástí tréninkového procesu. Pokud je 

opomíjena, roste riziko vzniku zranění. 

 

Klíčová slova: basketbal, dotazník, aktivní regenerace, pasivní regenerace, 

tréninková jednotka, Excelsior ŽBL, 1. liga žen 

 

ÚVOD 

Basketbal je kolektivní míčová hra, která se hraje většinou v hale. V průběhu hry se 

uplatňují hlavně běhy, přihrávky, driblink, střelba, střelba z výskoku a doskoky odražených 

míčů při pokusu o střelbu. Jedná se o fyzicky náročný acyklický výkon, přičemž úroveň 

cyklických dějů (např. běhu) je vysoká. Ve hře tedy rozhodují rychlostně-silové schopnosti 

především dolních končetin, dále obratnostní a vytrvalostní schopnosti i rychlé reakce při 

řešení jednotlivých herních situací a postřeh (Havlíčková et al., 1993). U hráče basketbalu 

často dochází ke změně pohybu, až každé dvě sekundy. Každý pohyb je výsledkem práce 

svalů. Svalová činnost má převážně dynamický charakter. Zatěžovány jsou hlavně svaly 

dolních končetin, především odrazové svaly, méně zatěžovány jsou již svaly trupu a paží. 

Největší energetický výdej má hráč při driblinku, nižší při střelbě a nejnižší při přihrávce 

z místa (Havlíčková et al., 1993). Pro basketbal je typické přerušování hry s možností 

střídání hráčů. Tím jsou do jisté míry určeny fyziologické nároky a způsob krytí 

energetického výdeje. Využívání energetických zdrojů pro práci kosterního svalu je tedy 

závislé na intenzitě a době trvání daného výkonu. Při utkání jsou rozhodujícími 

energetickými zdroji makroergní fosfáty a to až z 85%, které jsou resyntetizovány 

oxidativně ze svalového glykogenu a lipidů. Za účelem plnění náročných úkolů při 

basketbalovém utkání musí tělo spoléhat také na anaerobní způsob získávání energie pro 

svalovou činnost (Havlíčková et al., 1993; Havlíčková et al., 1999). 

Jak již bylo řečeno, basketbal je fyzicky náročný sport. Soutěžní období v basketbale 

může být dlouhé až 8 měsíců, proto se zde nemůžeme obejít bez účelné regenerace sil. Jde 

hlavně o načasování, udržení a vyvrcholení sportovní formy. Podle odborníků lze zvýšit 

intenzitu tréninku až o 20 % pomocí odpovídající regenerace (Velenský a kol., 1987). 

Regenerace sil je trvalý biologický proces, který má za úkol vyrovnat a obnovit 

reverzibilní pokles funkčních schopností jednotlivých orgánů nebo celého organismu. 

Každá činnost (tělesná či duševní) vyvolává únavu většího či menšího charakteru, kdy 

dochází k postupnému ubývání výkonnosti a vyžaduje určitou dobu a určité metody k 
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zotavení. Regenerace zahrnuje veškerou činnost, která vede k rychlému a plnému zotavení 

všech tělesných i duševních procesů, jejich klidová rovnováha byla nějakou předcházející 

činností narušena a posunuta do určitého stupně únavy. Vlivem zatížení v rámci 

sportovního tréninku dochází u sportovců k mnohem větší únavě než u běžné populace, 

protože jejich sportovní výkon se velmi často pohybuje na hranici metabolických i 

psychických možností. Cílem tréninkového procesu je dosažení maximálních výkonů, 

proto je nutné dodržovat účelnou komplexní regeneraci, která zrychluje odstranění únavy 

po zatížení a umožňuje realizaci následné tréninkové jednotky tak, aby vedla ke zvýšení 

výkonnosti. Regenerace plní na jedné straně funkci preventivní (předcházení přetížení či 

přetrénování, případně jiným škodám na zdraví, které mohou vzniknout v souvislosti s 

intenzivním tréninkem), na straně druhé podmiňuje zvýšení trénovanosti, protože 

fyziologické změny v organismu vznikající vlivem zatížení se neomezují pouze na dobu 

samotné pohybové činnosti, ale pokračují i po ukončení. Dokonce se dá říci, že hlavní 

změny v organismu, podmiňující zvýšení trénovanosti, probíhají nikoliv během pohybové 

činnosti, ale po jejím ukončení (superkompenzace). Odborně vedený trénink musí být 

proto zakládán na znalostech zotavení. V dnešní době už není pochyb o tom, že schopnost 

absolvovat náročnou sportovní přípravu a udržovat si vysokou výkonnost závisí právě na 

možnostech regenerace psychofyzických sil (Jirka, 1990; Hošková, Majorová & 

Nováková, 2010; Miller et al., 1991). 

V komplexní regeneraci hraje významnou roli adaptace na tělesnou zátěž.  Je to 

schopnost různých orgánových systémů přizpůsobovat se funkčně i morfologicky 

mnohonásobně opakovaným, dlouhodobým vlivům zátěže.  Adaptace je závislá na druhu, 

frekvenci, intenzitě a době působení fyzické aktivity či jiného zdroje zatížení. 

Adaptace je obecný biologický děj, který představuje soubor biochemických, 

funkčních, morfologických a psychologických změn v organismu jako celku i v 

jednotlivých orgánech. Změny jsou vyvolány dlouhodobými a opakovanými změnami 

vnějšího prostředí. V oblasti sportu jde o jeden ze základních principů tréninku. Pokud 

sportovec chce podávat maximální výkony bez větších zdravotních rizik, je nutné, aby byl 

na požadovanou kvantitu a intenzitu tréninkového zatížení dostatečně adaptovaný. 

Přizpůsobování organismu na opakovanou tréninkovou zátěž je vlastně vytváření adaptace 

v jednotlivých orgánech až na buněčné úrovni. Jak již bylo řečeno, při poklesu nebo 

vymizení adaptačních projevů, postihující funkční i morfologické vlastnosti celé řady 

orgánových systémů dochází k dezadaptaci (detréninku). Tato situace je podmíněna 

oslabením nebo vynecháním pravidelných podnětů, které vedly k adaptaci a je závislá na 

genetických predispozicích, věku pohlaví, tělesných dimenzích a na zdravotním stavu 

jedince. V rámci tréninkového procesu může dojít i k maladaptaci, která může vést 

k závažným funkčním a morfologickým poruchám ohrožujících zdraví a někdy i život. 

K faktorům ovlivňující její vznik patří zejména nadměrná, neadekvátní a dlouhodobá zátěž 

v extrémních podmínkách. Nesprávná pohybová zátěž má řadu negativních vlivů a zdraví 

škodlivých následků postihujících většinu orgánových a funkčních systémů. Zmíníme se 

pouze o negativním vlivu na pohybový systém, kde se setkáváme s výskytem 

makrotraumat. Jedná se o tělesné nebo duševní trauma (úraz, zranění), náhlou zevní 

událost působící na organismus s následkem poruchy zdraví, mimořádně velkého rozsahu. 

Dále se setkáváme s výskytem mikrotraumat, která vznikají jako nepatrný zevní nebo 

vnitřní opakovaný inzult, který je důsledkem opakovaného lokálního přetížení a postihuje 

měkké části, svaly, šlachy, kosti a klouby. A v poslední řadě se jedná o chronická 

poškození vznikající z přetížení fyziologickým protrahovaným zatížením, opotřebováním 

tkání nadměrnou (nefyziologickou) zátěží, po opakovaných úrazech a mikrotraumatech, po 

nedostatečném léčení, rehabilitaci, regeneraci (Bursová, 2005; Jirka, 1990; Máček et al., 

2011). 
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Rozlišujeme regeneraci časnou, která je součástí denního režimu a prostupuje 

prováděnou činností nebo na ni bezprostředně navazuje. Hlavním cílem je likvidace akutní 

únavy. Dále regeneraci pozdní, kterou můžeme označit také jako rekondici, která je 

součástí přechodného období. Cílem je udržení určitého stupně výkonnosti, umožnit 

zotavení z předcházející dlouhotrvající intenzivní tělesné činnosti a umožnit i psychickou 

relaxaci (Jirka, 1990; Hošková, Majorová & Nováková, 2010).  

Během pasivní regenerace dochází k přirozené činnosti organismu bez vnějšího 

zásahu (likvidace metabolické acidózy, obnova energetických substrátů, přesuny iontů, 

vyrovnání teplotních změn, likvidace katabolitů, reparace poškozených buněk, vyrovnání 

elektrických potenciálů v nervové soustavě, zintenzivnění činnosti trávicího a 

vylučovacího ústrojí), která probíhá během zátěže a po ní, kdy se vychýlená rovnováha 

všech fyziologických funkcí a hodnot vnitřního prostředí vrací k původní rovnováze, 

eventuálně nastane superkompenzace. Základní formou je odpočinek v klidu a spánek.  

Aktivní regenerace zahrnuje všechny vnější prostředky, metody, procedury, které 

jsou použity cíleně a plánovitě k urychlení celého přirozeného procesu zotavení po zátěži. 

Jejím hlavním účelem je urychlení zotavovacích procesů, což následně umožňuje 

zvyšování tréninkového úsilí a tím možnost dosažení kvalitnějších sportovních výkonů. 

Bohužel potřebu aktivní regenerace si sportovec nemusí uvědomovat. Zatěžování bez 

dostatečné regenerace může časem vyvolat funkční poruchy až strukturální, degenerativní 

změny pohybového systému. Výsledkem jsou chronická poškození, zpočátku se mohou 

vyznačovat jen bolestivostí, později až trvalými změnami (Bursová, 2005; Jirka, 1990; 

Hošková, Majorová & Nováková, 2010). 

Regenerační prostředky je nutné využívat komplexně (komplexní regenerace), výběr 

daného regeneračního prostředku provádět vždy po dokonalém rozboru situace, kvantity a 

kvality tréninkového zatížení a v závislosti na individuálních potřebách jedince, sportovce.  

Podle svého charakteru je lze rozdělit do čtyř skupin, mezi kterými je přímá souvislost: 

pedagogické prostředky, psychologické prostředky, biologické prostředky (racionální 

výživa, včetně rehydratace a remineralizace, prostředky fyzikální, balneologické a 

regenerace pohybem), farmakologické prostředky (Jirka, 1990). 

Toto rozdělení je obecné a jde v něm zejména o vytvoření určitých kategorií pro 

jednotlivé regenerační prostředky. Používá se zejména pro názornost a má spíše didaktický 

charakter. V praxi se všechny prostředky vzájemně prolínají a je na znalostech a 

zkušenostech trenéra, aby dokázal správně vyhodnotit situaci a v daný okamžik aplikovat 

nejvhodnější způsob řešení. Pokud je to možné, pak při volbě regeneračního prostředku je 

vhodná spolupráce trenéra se sportovním lékařem či fyzioterapeutem (Jirka, 1990; 

Hošková, Majorová & Nováková, 2010). 

 

CÍL 

Cílem práce bylo zjistit do jaké míry je regenerace po sportovní zátěži využívána u 

basketbalových hráček v Excelsior ŽBL a v 1. ženské basketbalové lize. 

 

HYPOTÉZY 

Předpokládáme, že v nejvyšší basketbalové soutěži žen využívají více aktivních i 

pasivních regeneračních prostředků než hráčky, které hrají 1. ligu žen. 

Dále předpokládáme, že u hráček Excelsior ŽBL dochází častěji k úrazům než u 

hráček v 1. lize žen. 

 

 

 

 



 

Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č.19 

 

55 

 

METODOLOGIE 

Výzkumná skupina byla složena z 50 profesionálních basketbalových hráček 

Excelosior ŽBL a z 50 hráček 1. ženské basketbalové ligy z celé České republiky. Věk 

hráček se pohyboval v rozmezí 16-36 let. 

Pro zjištění dat byla zvolena metoda dotazníku, jejímž úkolem bylo analyzovat 

význam a aplikaci regenerace v tréninkové jednotce u profesionálních basketbalových 

hráček Excelsior ŽBL a 1. ligy žen. Jednalo se o nestandardizovaný dotazník, který byl 

sestaven pro splnění cílů daného experimentu. Obsahoval 12 otázek, z nichž 5 bylo 

otevřených, kdy respondent nemohl vybírat z odpovědí a odpovídal vlastními slovy. V 

dalších 6 uzavřených otázkách měl dotazovaný možnost volby z daných odpovědí. 1 

otázka byla pootevřená, kde respondent mohl uvést další možnosti (Chráska, 2007). 

Příprava dotazníkového šetření byla provedena pomocí pilotního výzkumu, který byl 

proveden mezi hráčkami basketbalového klubu Czech coal Aldast Strakonice, který měl 

prověřit srozumitelnost dotazníku a zjistit jeho případné nedostatky. V případě odhalení 

nějakých chyb by bylo přistoupeno ke změně formulace otázek. Z výsledků pilotního 

výzkumu vyplynulo, že položky dotazníku jsou dostatečně srozumitelné. Následně bylo 

přistoupeno k ostrému výzkumu, kdy dotazníky byly rozdány do dvou nejvyšších 

basketbalových soutěží žen v České republice (Excelsior ŽBL a 1. liga žen). Výzkum byl 

proveden v průběhu dvou měsíců roku 2010. Účast byla anonymní a dobrovolná. Celkem 

bylo dotazníkovým šetřením osloveno 115 hráček Excelsior ŽBL (nejvyšší hraná ženská 

basketbalová soutěž v České republice) a 1. liga žen (svou kvalitou o soutěž nižší). Zpět 

jsme obdrželi 106 vyplněných dotazníků. Šest dotazníků bylo vyřazeno pro neúplné 

vyplnění. Výsledných 100 dotazníků (z obou soutěží stejný počet respondentů), které byly 

úplné, byly použity pro analýzu v programu Microsoft Excel 2003. 

 

VÝSLEDKY 
V grafu 1 je znázorněno rozdělení počtu respondentů podle věku.  

 
Graf 1. Počet respondentů podle věku 
 

Nejvíce respondentů bylo zastoupeno ve věkové kategorii 20-21 let. Průměrný věk 

basketbalistek  ŽBL Excelsior je 22,36 roku a 1. liga žen je 22,76 roku. 
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Graf 2. Zastoupení respondentů výzkumu Excelsior ŽBL 

 

V grafu 2 je znázornění procentuálního zastoupení respondentů ve výzkumu z Excelsior 

ŽBL. Levý graf zobrazuje basketbalové kluby, které měly zastoupení respondentů vyšší 

než 10 %. Pravý graf zobrazuje basketbalové kluby, které měly zastoupení respondentů 

menší než 10 %. Nejvíce respondentů, 22 %, bylo z klubu BK Czech coal Aldast 

Strakonice. Z klubu VŠ Praha se bohužel do výzkumu nezapojila žádná hráčka. 

 

 
Graf 3. Zastoupení respondentů výzkumu 1. liga žen 

 

V grafu 3 je znázornění procentuálního zastoupení respondentů v dotazníkovém šetření z 

1. ligy žen. Levá část grafu zobrazuje basketbalové kluby, které měly zastoupení 
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respondentů vyšší než 10 %. Pravá část zobrazuje basketbalové kluby, které měly 

zastoupení respondentů nižší než 10 %. Nejvíce respondentů, 24 %, bylo z klubu Aritma 

Praha. Kluby TJ Sokol Pečky a SBŠ Ostrava se do výzkumu nezapojily. 

 

 
Graf 4. Délka basketbalové kariéry u dotazovaných respondentů Exelsior ŽBL 

 

V grafu 4 je znázornění délky basketbalové kariéry u dotazovaných hráček Excelsior ŽBL. 

Pro přehlednost jsou počty hráček doplněny procentuálním zastoupením. Nejdelší 

basketbalová kariéra u dotazovaných hráček je 22 let, tato skupina je pouhými 2 % ze 

všech dotazovaných hráček této soutěže. Nejkratší zjištěná délka basketbalové kariéry je 6 

let, i tato skupina představuje pouze 2 %. Největší procento respondentů, 22 %, hraje 

basketbal 14 let. 

 

 
Graf 5. Délka basketbalové kariéry u dotazovaných respondentů 1. ligy žen 
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V grafu 5 je grafické znázornění délky basketbalové kariéry u dotazovaných hráček 1. ligy 

žen. Pro přehlednost jsou počty hráček doplněny procentuálním zastoupením. Nejdelší 

basketbalová kariéra u dotazovaných hráček je 20 let. Tato skupina hráček tvoří pouze 4 % 

z celkového počtu dotazovaných hráček 1. ligy žen. Nejkratší zjištěná délka basketbalové 

kariéry je 10 let. Zastoupení těchto hráček bylo 6 %. V této skupině hrají hráčky, jejichž 

délka basketbalové kariéry se nejčastěji pohybuje okolo 12 let. 

 

POROVNÁNÍ PROCENTUÁLNÍHO VZNIKU ZRANĚNÍ ZA DOSAVADNÍ 

BASKETBALOVOU KARIÉRU V TRÉNINKOVÉ JEDNOTCE 

V 1. lize žen dochází ke zranění častěji než v Excelsior ŽBL. Podvrknutí je 

nejčastějším zraněním v obou soutěžích. U 1. ligy žen došlo k tomuto zranění u 86 % 

respondentů a v Excelsior ŽBL k podvrknutí došlo u 80 % respondentů. Dalším častým 

zraněním v obou soutěžích je natažení vazů nebo svalů. U 1. ligy žen se s natažením vazů 

nebo svalů setkalo 78 % hráček. V Excelsior ŽBL se vyskytlo natavení vazů nebo svalů u 

74 % respondentů, což může být příčinou špatného strečinku. Nejméně dochází ke 

zlomeninám a tržným ranám a to jak v 1. lize žen, tak i v Excelsior ŽBL. V 1. lize žen 

došlo u 38 % a v Excelsior ŽBL u 34 % respondentů ke zlomeninám během dosavadní 

basketbalové kariéry v tréninkové jednotce. Je zajímavé, že výskyt zlomenin v Excelsior 

ŽBL předčil výskyt tržných ran, které se vyskytly pouze u 28 % respondentů. U 1. ligy žen 

se více vyskytovaly tržné rány a to téměř u poloviny (44 %). 

 

VYUŽITÍ STREČINKU PŘED TRÉNINKOVOU JEDNOTKOU 

V 1. lize žen je nejvíce využíván statický strečink, kterému se věnuje více než 

polovina hráček a to 54 %. Dynamický strečink před tréninkovou jednotkou v 1. lize žen je 

prováděn pouze u 12 % dotazovaných hráček. U Excelsior ŽBL nejsou značné rozdíly 

mezi prováděním jednotlivých druhů strečinku. Mezi dotazovanými bylo 38 % hráček, 

které před tréninkovou jednotkou provádějí statický strečink, 30 % dynamický strečink a 

32 % kombinuje, jak statický tak dynamický strečink. V žádném případě nedochází k 

tomu, že by hráčky vynechaly strečink před tréninkovou jednotkou. 

 

VYUŽITÍ STREČINKU PO TRÉNINKOVÉ JEDNOTCE 

Po tréninkové jednotce všechny dotazované hráčky Excelsior ŽBL využívají statický 

strečink. V 1. lize žen využívá 70 % dotazovaných hráček statický strečink a 30 % 

neprovádí žádná strečinková cvičení. 

 

VYUŽITÍ REGENERACE PO TRÉNINKOVÉ JEDNOTCE 

Respondenti z Excelsior ŽBL využívají vždy po tréninkové jednotce regeneraci. 

Nejvíce je využívána sportovní masáž a sauna. V 1. lize žen není využívání regenerace v 

takové míře jako v Excelsior ŽBL. V 1. lize žen využívá 50 % respondentů bazén, 40 % 

sportovní masáž. 20 % respondentů z 1. ligy žen nevyužívá žádné regenerační prostředky. 

 

DISKUSE 

Stanovený první předpoklad se potvrdil. Důvodem je fakt, že profesionální hráčky 

Excelsior ŽBL mají dostatečné finanční zabezpečení. Trenéři a vedení klubů mají zájem na 

tom, aby hráčky podávaly, co nejlepší výkony a byly co nejméně zraněné oproti hráčkám z 

1. ligy žen, kde trenéři a vedení klubů velice opomíjí pasivní regenerační prostředky a 

nedostává se jim potřebné finanční podpory.  

Druhá hypoteza nebyla potvrzena a to z toho důvodu, neboť byla založena na 

přesvědčení, že hráčky Excelsior ŽBL mají větší zatížení v tréninkových jednotkách, a tím 

by mohlo vznikat větší riziko výskytu zranění. Prokázal se však opak, jelikož u hráček 1. 
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ligy žen jsou více opomíjeny regenerační prostředky, na základě toho dochází k rozvoji 

únavy, přetížení organismu a zvyšuje se riziko vzniku poranění (Jirka, 1990; Pilný, 2007). 

Z toho plyne i výsledné zjištění, že u hráček 1. ligy žen byla vyšší úrazovost než u hráček 

Excelsior ŽBL. 

Zde je nutné podotknout, že volba regeneračních prostředků je plně v kompetenci 

trenéra (Jirka, 1990), proto je nutné, aby si zejména trenér uvědomoval nutnost používání 

prostředků regenerace v rámci tréninkového plánu, protože sportovec si sám známky 

únavy a potřebu regenerace uvědomovat nemusí nebo je může vědomě přehlížet.  

Nepříjemným důsledkem únavy v basketbale jsou zranění a úrazy. Výsledkem je 

pokles výkonnosti. Nejčastějšími příčinami úrazů jsou uvedeny nedostatečné rozcvičení, 

nadměrná lokální únava, nedostatečná příprava nebo nehoda při kolizi hráčů. Nejhorším 

druhem zranění jsou zranění chronická. Jedná se o dlouhodobě trvající zranění, vyvolaná 

několikanásobnými drobnými úrazy (mikrotraumaty) nebo předčasným návratem po léčbě 

do tréninkového procesu. Hráči se chronických zranění těžko zbavují, znenadání vypuknou 

a často se vrací. Nejčastějšími úrazy jsou poškození hlezenního a kolenního kloubu 

(distorze, léze), které tvoří více než polovinu všech úrazů. Dochází i k poškození 

postranních kolenních vazů, dále zkřížených vazů a menisků. Vyskytují se i zlomeniny 

končetin, převážně horních, zejména článků prstů a zápěstí (Velenský a kol., 1987). Při 

našem šetření jsme došli k podobným zjištěním. 

Vhodná regenerační metoda prokazatelně snižuje výskyt výše uvedených poškození 

pohybového aparátu. Při aplikaci regeneračních procedur může ovšem přirozená schopnost 

adaptace narušit jejich požadovaný efekt. Používáme-li stále stejný typ regeneračního 

prostředku a navíc stále stejně vázaný na tréninkový nebo závodní výkon, s postupujícím 

opakováním dochází k adaptaci na tento typ procedury, regenerace přestává být účinná, a 

tedy klesá reakce na výkon. Z tohoto hlediska je nutné, aby komplexní regenerace byla 

promyšlenou součástí ročního tréninkového plánu sportovce (Jirka, 1990). 

 

ZÁVĚR 

Z výsledků šetření je patrné, že regenerace je neoddělitelnou součástí tréninkového 

procesu. Pokud je opomíjena, roste riziko vzniku zranění. 
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ABSTRACT 

The aim of the work was determined using the questionnaires, how and to what extent is 

the regeneration of used in the top women's basketball leagues in the Czech Republic. 

Regeneration is an important component of quality performance and is defined as 

continuous biological processes, which is responsible for balance and restore functional 

ability decline reversible individual organs or the entire body. Thanks to large claims for 

continuous improvement of the performances, occupies increasingly important place force 

regeneration. Research file consisted of 50 players of professional Excelsior women´s 

basketball league and 50 players of women's premier league at the age of 16-36 years. 

From the results of the investigation show that regeneration is an integral part of the 

training process. If it is neglected, the growing risk of injuries. 

 

Key words: basketball, questionnaire, active regeneration, passive regeneration, training, 

Excelsior women´s basketball league, women's premier league 

 
 

 


