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In our thesis we put our mind to comparing kinematic indicators of exercises chosen 

by us. Whereby we had compared their performance on horse with different 

probands.   

By using ex post facto research by using logical methods and computer systems we 

had been searching differencies and connections kinematic indicators. Exercises 

were performed on cantering horse. Monitored file had been the group of 3 trainees 

from riding club Lucky Drasov. 
With this work I would like to bring the enhance of knowledge about possible 

infulence on particular chosen kinematic indicators of global performance of 

particular exercise of compulsory test and take a stand useful for praxes and for 

development of this scientific discipline. 



Entry into problematic 

 

Vaulting riding belongs to the youngest riding disciplines. Sport performances in this 

field have achieved incredible movement forward comparing with traditional riding 

disciplines in the last years. Recent level and progressive trend of performance in vaulting 

riding requires need of deeper analysis and searching for the facts which have influence on 

sport performance. One of the field is kinematic structure of physical activity.  

Present progress of performance in vaulting riding has been defined by trainees who 

had started their career in one of the gymnastic discipline. Ability of perfect performing of 

majority exercising figures of compulsory test were determined by conditional and 

coordinational level of skills required by gymnatstic disciplines.  

In vaulting riding, there are still missing basic model characteristics of top class 

traineesi, criteria in selection of talented youth, training load and dynamic of changes in 

particular phases of long-term sport preparation etc. 

The thesis choice was infuenced by extremly short history of the discipline, recent 

condition of vaulting riding in Slovakia and Czech republic also by the lack of scientific or 

specialized work in this field. Own experience in this sport field had been part in selection the 

theme of thesis whereas I had been Slovak representant in individuals also in teams.   

 

CHARACTERISTIC OF DISCIPLINE 

 

Vaulting riding is independent riding discipline where vaulters can express own 

personality in harmony with horse by gymnastic and artistic fragments in limited time and 

space by keeping the FEI rule. Exercise are performed on horse galloping in the 12 – 14 m 

wide circle.  In the middle of the circle, there is longeur leading the horse. Vaulting has 

several categories as follows: individuals men, individuals women, teams and couples. Each 

category, except the couples, has its specified compulsory test and free test created by 

competitor or groups themselves composing own exercising figures into the music. 

In contrast to many other sport discipline, the vaulting is one of few sports, where 

quality of sport performance is higly influenced by live creature, in this case horse behaviour 

(obedience, horse’s skill to perform drilled exercises by as small impulse of rider as possible), 

motional and somatic assumptions. 



The vaulting performance is higly determined by level of progress of speed and power 

abilities with major accent on coordination skills and motional range of trainee (flexibility). 

Each of these abilities is strictly verified by particular exercised figures of compulsory test. 

Technical criteria can immediately show the lack of the abilities stated above or insufficient 

technical level.  

 

 Exercises in vaulting demanding high level of progress in coordination and condition 

abilities, require sequence and knowing nodal points and their details. One of the way how to 

improve this process is to analyze particular parts of motion. 

 Biomechanical analysis is mostly used in the sport praxes.  (Moravec - Slamka, 1999; 

Cihová, 2005, 2006; Lednický-Vavák 2007 ai.) 

 

  AIM OF THE WORK 

 

Aim of our work is comparing chosen biomechanical parameters of preparation to 

exercising of „click“ technique by using 3D biomechanical analysis with 3 trainees varied by 

performancing and gender.  

The aim of research is contributing to clarification of kinematic indicators of motional 

activity in selected exercised figures of compulsory test.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HYPOTHESES 

 

H1: Time sequentiality of particular motional segments will be different in each 

trainee  

 

  TASKS OF WORK 

 

Based on stated hypothese we have defined tasks as follows:  

 

1. Carry out kinematic analysis of vaulting exercises on horse in gallop and compare 

discovered kinematic charakteristic each other.  

 

2. Based on discovered relations and their logical revaluation make conclusions for 

praxes and monitored scientific discipline and outline further problems in our sport.  

 

METODIC 

 DEFINING RESEARCH SITUATION  

 

Carry out 3D biomechanical analysis of selected exercised figure.  Each proband 

performes chosen exercised figure on the horse 5 times. For processing is chosen the best 

attempt from the view of subjective rate of rational technique. 

 

 CHARAKTERISTIC OF TESTED GROUP 

 

The group of probands is completed by 3 trainees from riding club Lucky Drasov. The 

trainees are Jana Sklenaríková, age 25 years, Lukáš Klouda, age 25 years, Barbora Veselá, 

age 15  years, all active vaulters.  

 

 

 



METHODS OF REACHING OF EMPIRIC FACTS 

 

For recording of motional activity of the chosen exercise, so called „click“ we used for 

our research training from preparational period. Videorecording was carried out in covered 

riding arena of Lucky Drasov.  

For reaching kinematic indicator of motional activity we use videoanalysator Simi 

motion, which is able to use 3D analysis of kinograms.  According to our exercise is 

performed on the horse cantering in the circle, i tis rather problematic to achieve vertical set-

up of recording devices. We decided to get fixed set-up of cameras in assured distance from 

accurately limited zone on circle where the exercise are performed. In that condition we 

minimalize unaccuracies caused by curved track of horse motion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTS 
 

 

 
 
 

Graf  1. explanation:  

 

This picture is showing vaulter in position of hights speed in performance of  klick. Lukas is 

technically  most andvanced vaulter from our triple. We are able to see this fact on position of  

his legs, especially on their way down.  They reached almost one line position with his upper 

body before leaning. This point is very important  for vaulter to perform it correctlly because 

if   vaulter leans too soon on the horse neck,  he  automatically needs higher speed and more 

effort to bring his body up to full hand stand. 

 

 

 



 
 
 
Graf  2. explanation: 

 

This picture is showing vaulter in position of hights speed in performance of  klick. Jana was 

still able to accomplish full hand stand  even though she did a few mistakes  beside that major 

one which was described in explanation of graf A . Jana´s performance in this case takes 

shorter time compared with Lukas. We can see this fact at the left bottom part of picture. She 

has to use higher speed to get herself to full handstand because she uses  incorrect technique. 

 



 
 
Graf 3. explanation: 

 

Here we can see the youngest vaulter called Barbora from our tested group .  The reason why 

we  used her performance for biomechanical klick analysis was that we expected several 

major mistakes to highlite a problematic points in our grafs. On this graf we can perfectly 

advert a mistake of  soon leaning her  upper body which we described before. It is clearly 

visible on  the real motion picture too. Fact that this was the point of Barbara´s the hightest 

speed which is shown on graf at the right upper part of picture. On graf situated at the left 

bottom part of picture is visible problem with position of her shoulders. Red line is showing 

movement of  the horse canter, blue one movement of the vaulters shoulder. In this case we 

can say that she bumpt  the horse neck which caused less speed for her hips and legs.  

 

 

 

 



 

CONCLUSION 

 
Biomechanical  analysis proved that it is possible to perform particular exercise  by using 

different technique. We proved also that  correct timing in performance of  klicks does not 

require to use extreme effort and strength.  

 

DISCUSION 
As well as in case  of the other sports  is biomechanical analysis extremely useful method for 

diagnostic of  problematic points in performing many different skills in sport. It often happens 

to us in our coach practice that we can just hardly recognize a mistake only by visual analysis. 

This was the reason why we started with implementing  videoanalyzator Simi motion into the 

vaulting practice. 
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Abstract 
     The Summer Special Olympics in Shanghai in 2007 - a top worldwide event with 

participation of a Slovak unified volleyball representation team is a valuable source of 

knowledge on volleyball played by mentally handicapped sportsmen. In this article we 

analyze an occurrence of selected playing activities of an individual (a serve, a serve 

reception, an attack) and involvement of mentally handicapped volleyball players by means of 

their usage into the matches played by a Slovak team at the World Special Olympics. We 

were monitoring the use of a particular game system emphasizing the function of a setter and 

performance of playing activities of an individual. Assessment of the results has shown that in 

all monitored teams it was the partners who performed considerably higher number of playing 

activities of an individual than the “athletes” (mentally handicapped sportsmen). In a team 

with a system of one setter the “athletes” were not involved in a serve reception at all which 

was an advantage for such a team during the game. 

 

Key words: a mental handicap, an “athlete”, a “partner”, unified volleyball, playing activity 

of an individual (PAI), a serve, a serve reception, an attack, a game system 

 

1 Introduction 
 

     Before we start with a unified volleyball analysis it is appropriate to point out at the 

characteristics of a mental handicap as a subject of interest with respect to sports and in 

particular to the Special Olympics. 

     According to the 10th review of the International Classification of Diseases the following 

definition has been adopted to define a mental handicap: “A mental handicap is a condition of 

stopped or incomplete mental development characterized by a disorder of capabilities which 



are manifested during a period of development and contribute to a general intelligence level, 

i.e. cognitive, speech, locomotive faculties (Harineková, Stempelová, 2003). In an educational 

process mentally handicapped persons are included into a category of persons with a health 

handicap with a special modification of educational contents of come subjects and they 

belong to a group of so-called intellectual handicaps within the curriculum of health physical 

education. (The Curriculum, 2004). 

     The research results on inner life of mentally handicapped persons and their own life 

perception point out at intense inner life of such persons and significance of sports activities 

especially within groups and organized programs, such as within the Special Olympics 

(Válková, 2003). The research has shown that appropriate physical activity is necessary in 

every age not only as a therapeutic tool, but also as a stimulus towards the development of 

psycho -motoric ans socio-motoric indicators when more types of physical exercise and sports 

is performed. (Dluzewska-Martyniec, 2009). Low level of locomotive faculties and motoric 

performance of mentally handicapped sportsmen is demonstrated by rapid fatigue during the 

performance of practical activities (Lejčárová 2002). The selection of physical exercise and 

sports depends on the type and level of an intellectual handicap and as a rule, the following 

activities are among the inappropriate ones: speed development exercises, persistence 

development, complex coordination activities, long standing, bearing of heavy burdens, 

restriction of some head and neck back exercises for some handicaps (A Down Syndrome), 

high- intensity exercises, apparatus gymnastics, etc. ( Labudová 2001). 

     However, Válková (2000) states that even a mentally handicapped individual with respect 

to an intervention programme is able to develop progressively, which is a definite 

confirmation that sports play an important role for mentally handicapped persons. 

 

1.1 The Special Olympics and a unified sport 
      

     At present a lot of competitions for persons with health disorder, i.e. for mentally 

handicapped persons is being organized not only on the level of individual countries, but also 

on the international level. The Special Olympics Slovak Movement is concerned with support 

of the participation of handicapped persons in sports activities in the Slovak Republic whose 

message is to “provide an annual cycle of trainings and competitions in all types of Olympic 

sports for mentally handicapped children and adults”. They are constantly offered new and 

new opportunities to develop their physical preconditions in order to prove their courage, 



experience joy, friendship and share their success with their families and other sportsmen in 

Special Olympics and the society. The Movement offers an opportunity for everyone to get 

involved into something much more precious and valuable- which not a business -it is a help 

to a human being that brings a feeling of joy, happiness (www.shso.sk). 

     By means of the Special Olympics mentally handicapped sportsmen improve their 

locomotive faculties and skills, it enables to support their self-confidence and self-esteem 

(Roswal, Damentko 2006). For instance, the sports games themselves and the whole training 

process has a considerable effect on development of all playing activities of a mentally 

handicapped sportsman (Pčolka, Labudová, 2008). 

     When The Special International Olympic Games began in 1968 with their aim to enable 

the biggest possible number of mentally handicapped persons to train regularly and to take 

part in sports competitions regardless absolute sports performance, no one could ever suspect 

how the Special Olympics will spread into individual countries and how the scope of 

competition sports disciplines will grow. At the beginning there were individual and 

collective segregated competitions from which a unified sport was formed in the USA in the 

half of the 80’s, which is a unique implementation of an idea of mentally handicapped people 

integration and  extends an offer of sports possibilities for everyone searching for new 

opportunities. Now it is an inseparable part of the Special Olympics worldwide movement. 

To characterise a unified sport we can highlight some of its significance: 

• offering an opportunity for a joined training and competitions for mentally 

handicapped  sportsmen and their healthy partners in mixed teams on condition that 

they belong to the same performance level and are of a similar age, 

• an opportunity for mentally handicapped  persons to develop locomotive faculties, 

personal properties and to acquire skills, 

• an opportunity to make new friendships, experience a felling of unity and solidarity, 

• a demonstration how to overcome the barriers between healthy sportsmen and 

mentally handicapped  sportsmen, 

• a possibility to establish unified teams where there was not a sufficient number of 

sportsmen to make a team for a collective sport, 

• an impulse to involve family members of the sportsmen as team members or couches 

directly into the game, 

• an opportunity to spent leisure time for either of the social groups, 

• a way how to be awarded (www.shso.sk ). 



     Unified volleyball is one of the sports which are played in an integrated way. There are the 

teams of players made up either of mentally handicapped players where the players are 

designated as ”athletes” and a term “ partner” is used for  a mentally non- handicapped player. 

During unified volleyball trainings it has been found out that the mentally handicapped 
volleyball players have significant deficiencies in performance of the activities requiring 

particular accuracy, persistence, concentration or adhering to certain game rules (Pčolka 

2006). If the mentally handicapped players do not suffer from other associate physical 

handicap, the official FIBV rules apply for the game (www.avr-sr.sk). And moreover, The 

Special Olympics International Organisation provides even modified rules of volleyball for 

mentally handicapped sportsmen, however only for unified volleyball. 

(www.specialolympics.org).  

To assess individual sportsmen and the game efficiency it is important to accept for 

example the following rules: 

• 3 “athletes” and 3 “partners” must be present on the playground for the unified game 

• performance level of “partners” during the match must not exceed the level of 

“athletes” ( e.g. when the “athletes” are not able to smash, etc.) 

• during each warm-up an athlete must touch the ball at least once 

• every player must serve no more than 3 times in succession, and then a next player 

serves without a loss of a ball which results in a shift in a position of players on the 

playground. 

 

2   Objective, hypothesis and tasks of the research 
      

     The Special Olympics and competitions in unified volleyball represent performance 

presentation of both individual players and a team. Our objective was to broaden knowledge 

of the systems used by unified volleyball teams, of the activity of individual players in terms 

of playing activities’ presentation by an individual during the game. Since unified volleyball 

enables equal involvement of mentally handicapped players (“athletes”) into the game we 

have set the following hypothesis: 

H: We have assumed equality in the frequency of involvement of the “athletes” and 

“partners” into monitored playing activities of an individual during the matches. 



Tasks: 

1) Analyse active participation of players in monitored teams in selected playing 

activities of an individual (a serve, a serve reception, an attack) 

2) Compare the application of playing activities of an individual by “athletes” and 

“partners”  

3) Assess implementation of playing activities of an individual with respect to a game 

system used. 

 

3   Methodology of work 

 
3.1 Characteristics of a set 
    Summer Special Olympics in Shanghai took place in 2007 and a Slovak unified volleyball 

representation team took part in it. 8 unified volleyball teams of the world participated in 

these Special Olympics. Since the priority of the Special Olympics is to enable the biggest 

possible number of mentally handicapped people to participate in sports competitions 

regardless their absolute sports performance, the 8 teams were divided into two playing 

groups according to their performance level. Slovakia was chosen into the group A (with 

higher level of volleyball skills) together with Finland, the Czech Republic and Russia. The 

group B (with lower level of volleyball skills) contained unified teams from Germany, 

Austria, China and China Thai-pei. The subject of the research were the group A team 

members. 

3.2 Research methodology 

     To obtain the data we have used a research method of indirect observation- by means of a 

camera video records analysis from the matches. The Slovak team played 3 matches in within 

the group and one final match. All the matches were filmed by a static video camera which 

was placed in the auditorium above the playground and it was filming the whole playground, 

i.e. all the players of both playing teams. This record was used as a document needed for 

assessment of playing activities of an individual and involvement of mentally handicapped 

players into the game. 

     The assessment was carried out in such a way that each playing activity (both good one 

and the wrong one) in the match was assigned either to the “athletes” or “partners” of a 

particular team. Thus, the number of players involved into single playing activities of an 

individual was obtained (PAI). In consequence, we have calculated the percentage 



involvement of the “athletes” and “partners” as well as average values of the activities being 

assessed. Finally, we compared the values between the “athletes” or “partners” as well as 

between the individual teams. The results were included into the tables. 

 

4 Results and discussion 
 

     Everyone playing with everyone game system was used in the groups and then the teams 

placed 1st and 2nd were playing the final and the teams placed 3rd and 4th were competing for 

the 3rd place. In the group A (Slovakia, the Czech Republic, Russia, Finland) each team 

played 3 matches which were played for two winning sets. Where the 3rd set was to decide 

about the victory, it was played up to 25 points. The table 1 contains the points and the score 

from the competitions in a group A. 

 

Tab. 1 Competitions results in the group A 

 Points Winning

s  

Losses  Score  

Slovakia 6 3 0 6:1 

Finland 4 2 1 5:2 

The Czech Republic 2 1 2 2:4 

Russia 0 0 3 0:6 

  

Final match: played by Slovakia and Finland teams, with the result: 2:0 

Bronze competition:  played by the Czech Republic and Russian teams, the result:  2:0 

      

     In the matches monitored by us, the total number of serves was 376, from which the 

“athletes” were serving 190 times which is 51% and the “partners” 186 times, which is 49% 

(table 2). We have found out that both the “partners” and the “athletes” of the Slovak team 

served more than twice than the Finnish team and severalfold more than the Russian and the 

Czech teams, which actually demonstrates that, we recorded only 4 matches Slovak team, 2 

matches Finnland team, 1 match Czech Republic team and 1 match Russian team. In the 

percentage assessment it was only in the Russian and Czech team where proportional 

participation of both the “partners” and the “athletes” in this playing activity of an individual 

was observed which confirms the hypothesis only for the two teams. As for the other two 



teams we refuse the hypothesis on the same serving frequency, whereas for instance in a 

Finnish team it was the “athletes” who were serving more frequently, however, in the Slovak 

team it was the “partners”. 

 

 

     More detailed analysis of the Slovak team enable us to state that in 4 matches the 

volleyball players performed 22 serves, out of which 111 times it was the “athletes”, which is 

49 % and 113 times it was the “partners”, which is 51%. The data indicate that there is nearly 

a balance between the number of serves i.e., the effort in equal involvement of both the 

athletes and the partners into the PAI, however, the hypothesis has not been confirmed. This 

fact point out at appropriateness of a modified serve rule (one player can serve only 3 times in 

succession without errors), enabling the “athletes” to be involved into PAI and to prove that 

they have acquired the PAI to the same extent.  

 

Tab. 2 Serving frequency of individual teams performed by the “athletes” and the “partners”  

      

 

     The “athletes” performed 102 out of 333 serve receptions, which is 31% and the 

“partners” did 231 receptions, which is 69%. It has resulted form the mentioned above 

analysis that in total it was the “partners” who was more involved into the serve reception 

than the “athletes” in all monitored matches and teams, however, in Finnish and Czech teams 

the most frequently. It set the preconditions for better processing of not only the serve, but the 

pass itself. The results obtained have enabled us to refuse the hypothesis on equal 

participation of both the “athletes” and the “partners” in this playing activity of an individual. 

     Totally, the Slovak players have performed 137 receptions out of which 56 times it was the 

“athletes”, (41%) and 81 the “partners”, which is 59%. Such a difference occurring in other 

Serve 
Country Slovakia The Czech 

Republic 

Finland Russia Toghether 

 Number  % Number % Number % Number % Number % 

Athletes 111 49 14 50 53 53 12 50 190 51 

Partners 113 51 14 50 47 47 12 50 186 49 

Total 224  28  100  24  376  



teams as well has indicated that volleyball rules of a unified sport do not modify participation 

of the players in this PAI in any respect. We are of the opinion that the percentage of 

involvement of the “athletes” into the serve reception is closely connected with a game 

system. We have discovered that in a team where an “athlete” is a setter, the percentage of the 

serve reception performed by the “partners” has increased. Thus, each attack could have been 

finished by the “partner” again with the expectation of a higher quality attack performance of 

a particular team.  

 

Tab. 3 The number of PAI – a serve reception performed by the “athletes” and the “partners” 

      

 

     An attack hit is another PAI being analysed. In the monitored matches 681 attack hits was 

played, out of which 260 or 38% was played by the “athletes” and 421 by the “partners”, 

which is 62%. It results from the above mentioned values (tab.4) that there is inequality 

between the involvement of the “athletes” and the “partners” in favour of higher activity of 

the “partners” in all monitored teams. The given results enable to refuse the set hypothesis. 

     To achieve 4 winnings in these Special Olympics the Slovak team needed 349 attacks from 

which 136 attacks was performed by the “athletes” which is 39% and the remaining 213 

attacks were performed by the “partners”, which is 61%. An attack hit playing activity is 

considerably influenced by a unified volleyball rule saying: ”In each warm-up an “athlete” 

must touch the ball at least once.” As we had a chance to find out the use of an attack hit by 

the “athletes” in single teams of Slovakia, the Czech Republic and Finland was used between 

34- 39% of all the attacks. It means that these teams have ended up their games by attacks 

performed by the “partners”. 

 

Serve reception 
Country Slovakia The Czech 

Republic 

Finland Russia Together 

 Number  % Number % Number % Number % Number % 

Athletes  56 41 11 24 13 12 22 49 102 31 

Partners  81 59 34 76 93 88 23 51 231 69 

Total  137  45  106  45  333  



Tab. 4  The number of PAI – an attack hit performed by the “athletes” and the “partners” 

 

 

     Investigating the reasons of inequality between the involvement of the “athletes” into 

individual PAI can allow us to state that this can also be affected by a game system used by a 

team as well as by the setters themselves (either an “athlete” or a “partner”). The analysis of 

game systems has shown that every team used a different playing system in the game which 

also affected the role of the setter. The Slovak team played with a system 4:2 (1 “athlete” 

setter and 1 “partner” setter), the Finnish team was playing with a system 5:1 per one running 

setter (1 “athlete” setter), the Czech republic was playing with a system 4:2 (2 “athletes”  

setters) and Russia was playing with a system 6:0 ( each central player being a setter). 

     Then this was mainly reflected in the fact that only the “athletes” and “partners” of the 

Russian team were equally involved into all the playing activities of an individual monitored 

by us, where in the match against Slovakia they did the serve reception 45 times out of which 

22 times it was performed by the “athletes” and 23 times by the “partners” and they did the 

attacks 57 times in total, from which 27 times by means of the “athletes” and 30 times by 

means of the “partners”. In this team every “partner” and “athlete” was a setter in some of the 

warm-ups. 

     Other teams used, we can say, the “hole in the rules” in order to achieve the best possible 

result and they involved into a serve reception and an attack activities considerably more 

“partners” than the “athletes” . For example the Czech team with 2 setters “athletes” were 

performing a serve reception in the match against Slovakia 45 times in total, however, it was 

performed by the “athletes” only 11 times, which is 24% and they attacked totally 71 times 

from which it was 24 times by the “athletes” ( tab.4), whereas the “partners” did twice more 

attacks. 

Attack 
Country Slovakia The Czech 

Republic 

Finland Russia Toghether 

 Number  % Number % Number % Number % Number % 

Athletes  136 39 24 34  73 36 27 47 260 38 

Partners  213 61 47 66 131 64 30 53 421 62 

Total  349  71  204  57  681  



     Inequality in the number of played PAI by an “athlete” and a “partner” was mostly 

demonstrated in the Finnish team. A game with one setter, i.e. an “athlete” resulted in the fact 

that the “athletes” with the level of 12% involvement into the activity were almost absolutely 

omitted from the serve reception. And yet twice more “partners” was involved into the attacks 

than the “athletes”. It points out at the fact that in other Special Olympics the Finnish team 

was playing almost always the final. We are of the opinion that it was not due to equal 

performance of the other “athletes” and their “partners”, but on the contrary, because of the 

holes in the rules. In the World Special Olympics in Shanghai, however, they did not succeed 

mainly because of the fact that the Slovak representation had the “athletes” with high level of 

playing activities who created an unbeatable team together with quality “partners”. 

     The rules of unified volleyball are continuously developing and changing and we might 

state this on the basis of our own experience from the Special Olympics in Ireland in 2003 

where the coaches did not accept the rules that the performance level of partners during the 

match cannot exceed the level of the “athletes”. On these grounds of non- modified rules of a 

serve reception or of an attack requirement, the Austrian team came with a game system 4:2 

(2 “athletes” were the setters) and 100% of the receptions was performed by the “partners”. 

The role of the “athletes” was to set after a perfect reception (i.e. to rise up the ball as high as 

possible) and it was always followed by a successfully ended-up “partner’s” attack. 

 

Conclusion 
     The rules of unified volleyball applied properly have a great significance for the activity of 

mentally handicapped sportsmen and bring fair match results. The results and the assessment 

of application of single playing activities of an individual within the group of the “athletes” 

and their “partners” have shown that not all the teams have fulfilled the requirements for 

equal game participation of PAI. 

     The most successful and nearly equal participation was observed in the serves, and it is 

closely related to a specific serve rule. Involvement of the “athletes” into the serve reception 

and a team attack was significantly lower in all teams. The given results have allowed us to 

refuse a working hypothesis and confirm higher participation of the “partners” in PAI 

performance. 

     Coming out of the fact that so far the necessity of the participation of the “athletes” in the 

serve reception have not been defined more in detail in unified volleyball rules, the teams 



use such a situation and moreover, they create a system of the game enabling to exclude the 

“athletes” form the serve reception. 

     Following the analysis of the unified volleyball teams we recommend the following: 

a) modify the rules so as the “athletes” would have to be involved into the serve  

    reception in order to become equal game participants, 

b) supplement the rules with a remark that every team must have at least one “partner”  

    as a setter, 

     Our aim is to provide the opportunity to the “athletes” to be more involved into PAI. This 

was how the Slovak team was playing which is the evidence that a unified successful game 

with equal involvement of both “athletes” and “partners” into all playing activities of an 

individual is possible and it is not based on use of imperfections in the unified volleyball 

rules. 
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1 Vstup do problematiky 
 
         Snaha o maximálny výkon, jeden z najvýznamnejších atribútov športu, je zjavná najmä 

v športových odvetviach, v ktorých je výkon objektívne merateľný. Bezpochyby tu môžeme 

zaradiť aj vrh guľou, kde existuje predikčná rovnica (Leško 2000) a je priamo determinovaná 

nameranými výsledkami. 

 
         l  -  dĺžka vrhu 

        v0 – počiatočná rýchlosť 

        α – odvrhový uhol 

        g – tiažové zrýchlenie 

        h – odvrhová výška 

 

V tejto práci sa zaoberáme závislosťou výkonu od vybraných kinematických parametrov 

techniky vrhu guľou rotačnou technikou. Prostredníctvom ex post facto typu výskumu 

sme na základe biomechanických analýz vrcholových výkonov vo vrhu guľou za využitia 

matematicko-štatistického spracovania s využitím počítačového programu EXCEL 

zisťovali a objasňovali vzťah a závislosť vybraných parametrov techniky k výkonu. 
Touto prácou chceme priniesť prehĺbenie poznatkov o možnom vplyve jednotlivých 

vybraných kinetických parametrov na celkový vrh a zaujať stanoviská užitočné pre teóriu, 

prax a pre rozvoj tohto vedného odboru. 



Vrh guľou je jednou z technicky najnáročnejších atletických disciplín. O výkone 

rozhoduje celá rada faktorov a z biomechanického hľadiska sa bavíme o komplexe 

pôsobiacich síl, ktorý nemá v inej atletickej disciplíne obdoby. 

Dosiahnutie vysokého výkonu je prioritné v každom športe, pričom je dôležité 

upriamiť pozornosť na jednotlivé faktory, ktoré limitujú výkon. Je dôležité poznať a venovať 

pozornosť podmienkam smerujúcim k dosiahnutiu maximálneho športového výkonu. Vo 

všeobecnosti sú tieto podmienky známe. Sú to predovšetkým dispozície konkrétneho 

športovca pre danú pohybovú aktivitu a zvládnutie optimálnej techniky. Výkon na vrcholovej 

úrovni si vyžaduje riešenie problému optimalizácie techniky a to najmä v disciplínach, kde 

biomechanické parametre pohybovej štruktúry rozhodujú o dosahovaní vrcholových výkonov. 

Tento biomechanický prístup je založený na aplikácii mechanických princípov s 

prihliadnutím na biologické osobitosti tela športovca a jeho individuálne predpoklady. 

V snahe o zefektívnenie tréningového procesu a techniky športovca sa čoraz častejšie 

uplatňujú prostriedky, využívajúce moderné technické zariadenia a postupy. Skúsené oko 

trénera už často krát pri hľadaní nedostatkov v technike zverenca nepostačuje a analýza 

kinogramov je v mnohých prípadoch jediným prostriedkom preniknutia do štruktúry 

skúmaného pohybu.  

Práve skúmanie, porovnávanie a hlavne hľadanie vzťahov a závislostí medzi 

jednotlivými už nameranými hodnotami vybraných kinematických parametrov techniky 

vrcholových pretekárov vo vrhu guľou z dostupných literárnych a bibliografických prameňov 

je základom tejto štúdie. 

 

2 Cieľ, hypotézy a úlohy 
2.1 Cieľ práce 

 

Za pomoci korelačnej analýzy zistiť a zadefinovať závislosť medzi dosiahnutým 

výkonom a vybranými kinematickými parametrami techniky vrcholových výkonov vo vrhu 

guľou na úrovni od 17 – 23 metrov. 

 Čiastkovým cieľom je nájsť a porovnať vzťahy jednotlivých parametrov na rozličnej 

výkonnostnej úrovni. 

 

 

 



2.2 Hypotézy práce 

 

H1: Predpokladáme, že závislosť vybraných kinematických parametrov bude rozdielna 

v závislosti od výkonnostnej úrovne. 

H2: Predpokladáme, že v skupine lepších výkonov bude závislosť výkonu od celkovej 

rýchlosti vypustenia náčinia väčšia v porovnaní s parametrom uhla vzletu náčinia. 

 

2.3 Úlohy práce 

 
1. Zozbierať vybrané kinematické parametre techniky vrcholových pretekárov vo vrhu 

guľou z dostupných vrcholových súťaží  

2. Zistiť závislosť medzi športovým výkonom a vybranými kinematickými 

parametrami techniky vrcholových pretekárov 

3. Graficky znázorniť závislosti výkonu od vybraných kinematických ukazovateľov 

techniky celkovo, aj v závislosti od rôznej výkonnostnej úrovne. 
 
 
3 Metodika práce 
 

Jedná sa o ex post facto typ výskumu. Výskumnú vzorku tvorilo spolu 43 vrcholových 

výkonov vo vrhu guľou rotačnou technikou v mužskej kategórii, ktoré boli podrobené 2D resp 

3D biomechanickej analýze.  Na základe týchto analýz sme zozbierali vybrané kinematické 

parametre techniky, usporiadali v tabuľkách a získané empirické údaje sme podrobili 

matematicko-štatistickému spracovaniu s využitím počítačového programu EXCEL. Niektoré 

z analyzovaných výkonov neobsahujú všetky parametre. Vybrané parametre a ich rozdelenie 

je uvedené v Tab.1 . 

  Závislosť medzi sledovanými ukazovateľmi sme objasňovali párovou korelačnou 

analýzou s výpočtom párového korelačného koeficientu r podľa Pearsona (Wallace, Snedecor, 

1931), pričom sme sledovali závislosť celkovo – t.j. na celom skúmanom súbore a jednotlivo, 

na výkonnostne slabšom súbore s výkonmi od 17 do 20 m a na výkonnostne silnejšom súbore 

s výkonmi od 20 do 23m.Tieto súbory sme vytvorili na základe diskriminačnej analýzy. 

Štatistickú významnosť závislostí sme posúdili na 1% (**) a 5% (*) hladine. Výsledky 

výskumu sme podrobili logickej analýze a syntéze s využitím deduktívnych a induktívnych 

postupov. 

 



Parameter počet celkovo počet 17-20m počet 20-23m 
výkon 43 18 25 

výška vypustenia 28 12 16 
uhol vzletu 43 18 25 

celková rýchlosť 28 12 16 
hor.rýchlosť 14 8 6 
vert.rýchlosť 14 8 6 

Fáza 6 13 7 6 
1.krok 16 10 6 
2.krok 16 10 6 

 
Tab1: Vybrané kinematické parametre a ich počet v závislosti od výkonu 
 
 
4. Výsledky práce a diskusia 
 

Vrh guľou je fyzikálne šikmým vrhom a výkon je tu daný dĺžkou tohto šikmého vrhu, 

ktorá je podmienená  týmito faktormi: začiatočná rýchlosť náčinia, optimálny uhol vzletu a 

odvrhová výška náčinia. 

Počiatočná rýchlosť gule, ktorá v podstatnej miere určuje dĺžku vrhu, závisí na dĺžke 

dráhy, po ktorej vrhač pôsobí na guľu od momentu zaujatia odvrhového postavenia. Hoci ako 

štatisticky významná na 1% úrovni sa nám potvrdila závislosť medzi výkonom a začiatočnou 

rýchlosťou náčinia v celom súbore vrhov (graf 1) , pri sledovaní tohto faktora v skupine 20-23 

metrov konštatujeme štatistickú významnosť už len na 5% hladine (graf 2). V skupine 

vrhačských výkonov od 17-20 metrov sa nám závislosť výkonu od celkovej začiatočnej 

rýchlosti náčinia nepotvrdila ako významná (graf 3). 
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Graf 1: Závislosť výkonu od celkovej rýchlosti vypustenia v súbore 17-23m 

Graf 2: Závislosť výkonu od celkovej rýchlosti vypustenia v súbore 20-23m 

 

 

r = 0.68  (p<0.01)  n=28  

r=0.59  (p<0.05) n=16 
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Graf 3: Závislosť výkonu od celkovej rýchlosti vypustenia v súbore 17-20m 

 

Uhol vzletu náčinia je jedným z rozhodujúcich parametrov výkonu. Uhol je tvorený pretnutím 

dvoch priamok. Prvá tvorí dotyčnicu k trajektórii náčinia v momente vzletu a druhá priamka 

je rovnobežná so zemou, resp. plochou kruhu a pretína ťažisko náčinia v poslednej pozícii, 

kedy je ešte guľa v kontakte s rukou vrhača. 

Podľa Tuteviča (1969) je optimálny uhol vzletu pri výkonoch na úrovni 20 m zhruba 

42,5°. Zaujímavé zistenie priniesla aj zahraničná štúdia od autorov Bartonietz, Borgston 

(1995), na ktorej sa uskutočnila na finalistoch MS v atletike v Gotenborgu 2D analýza. Medzi 

vrhačov využívajúcich rotačnú techniku na  tomto preteku patrili J. Godina, M. Halvari a R. 

Barnes. Autori pre nich uviedli podľa výpočtov optimálny uhol vzletu medzi 40 - 42°. Takéto 

hodnoty však nedosiahol ani jeden. J. Godina v najlepšom výkone 21,47 m dosiahol uhol 

vzletu 31°, M. Halvari vo vrhu dlhom 20,93 m uhol 35° a R. Barnes v pokuse s dĺžkou 20,41 

m uhol vzletu len 30°. Autori ďalej uviedli, že v prípade priblíženia sa k hodnotám 

optimálneho uhlu vzletu by mohlo dôjsť k predĺženiu vrhu až o jeden meter.  

Podľa iných zdrojov (Putnam, 1993 a Linthorne, 2001) pri elitných vrhačoch na 

úrovni 20 m je optimálny uhol vzletu náčinia v intervale od 30° - 40°.  

To bol v podstate konkrétne aj náš prípad, kde nám na základe výpočtov nevyšla 

žiadna štatisticky významná závislosť medzi výkonom a parametrom uhla vzletu náčinia a to 

v ani jednej z troch sledovaných skupín výkonov. V celom súbore 43 výkonov bola korelácia 

výkonu a uhla vzletu na úrovni -0,11 , v skupine 17-20 m  (n=18) to bola hodnota 

korelačného koeficientu r= 0,02 a v skupine 20-23 m (n=25) r= -0,07. 

Winter (1990) hovorí, že čím je uhol väčší, tým viac musí vrhač počas odvrhovej fázy 

vynaložiť úsilia na prekonanie váhy gule, čo je však na úkor horizontálnej zložky pôsobenia 

impulzu sily a následnej akcelerácie gule. Ako dodáva, štruktúra tela je viac uspôsobená na 

r=0,26  nevýznamná  n=12



prekonávanie odporu v horizontálnej rovine ako vo vertikálnej, čo v praxi vidíme na príklade 

porovnania sily len vrchnej časti tela, kde väčšina športovcov prekoná väčšie závažie pri tlaku 

na lavičke ako pri tlaku v stoji, resp. nadhode. 

Čo sa týka miery závislosti horizontálnej a vertikálnej zložky rýchlosti vypustenia gule, 

štatisticky významná a to na 5% hladine vyšla len závislosť výkonu na horizontálnej zložke 

rýchlosti vypustenia gule v súbore 14 výkonov. V ostatných prípadoch vyšla závislosť výkonu 

od týchto parametrov , aj po rozdelení výkonov do 2 skupín ako štatisticky nevýznamná. 

Nakoľko celý súbor tvoria výkony vrhačov využívajúcich iba rotačnú techniku, potvrdilo sa 

nám, že práve títo guliari viac presadzujú horizontálny komponent rýchlosti v porovnaní 

s vrhačmi s chrbtovou technikou. Je to spôsobené aj efektívnejším využitím pružinových 

mechanizmov, i keď guľa sa v určitej časti pôsobenia zastaví. Pri vrhu chrbtovou technikou 

musia vrhači viac pôsobiť na guľu vo vertikálnej rovine. 

Výška ťažiska gule v momente odvrhu h  je dĺžka úsečky kolmej na podložku medzi 

ťažiskom náčinia v poslednej pozícii, kedy sa dotýka ruky  a podložkou. 

Závislosť výkonu od výšky vypustenia
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Graf 4: Závislosť výkonu a výšky vypustenia 

Graf 5: Závislosť výkonu a času trvania 2. dvojoporovej fázy odvrhu 

 

 Závislosť výkonu od výšky (graf 4) vypustenia nám v celom súbore vyšla na 1% hladine 

významnosti, čo potvrdzuje tento parameter ako jeden z limitujúcich faktorov techniky. Ak 

sledujeme tento parameter na úrovni výkonov 20-23m, dosahujeme 5% hladinu štatistickej 

významnosti, pri výkonoch do 20m sa javí tento parameter ako štatisticky nevýznamný. U 

nižších vrhačov teda musia existovať iné kompenzačné mechanizmy, ktoré napomáhajú 

konečnému výkonu.  

r = 0.64  (p<0.01)  n=28 

r = 0.77 (p<0.01)  n=13 



Výška vypustenia náčinia a niektoré externé faktory (bočný vietor) pôsobia na veľkosť uhla 

vzletu náčinia, ale vo vrhu guľou je to v oveľa menšej miere ako pri hode diskom alebo 

oštepom.  

Závislosť výkonu a času trvania 2. dvojoporovej fázy odvrhu (graf 5) je signifikantne 

limitujúci pre výkon vo vrhu guľou, štatisticky významný na 1% hladine významnosti. Pre 

širšiu interpretáciu vplyvu tohto parametra by bolo viac ako vhodné analyzovať aj vzťahy 

faktorov ako obvodová rýchlosť, akčný uhol preskoku a odvrhu, nakoľko práve tieto nám 

dotvárajú obraz dráhy a času pôsobenia na guľu. 

Parametre dĺžky 1. a 2. kroku sa nám v závislosti k výkonom potvrdili ako štatisticky 

nevýznamne ani celkovo, ani v jednotlivých skupinách na základe diskriminačnej analýzy. 

 

5. Závery 
 

Hypotézu 1 sme potvrdili, nakoľko závislosť a štatistická významnosť vybraných 

kinematických parametrov bola rozdielna v závislosti od výkonnostnej úrovne v týchto 

parametroch: 

a) Počiatočná rýchlosť gule, ktorá v podstatnej miere určuje dĺžku vrhu, 

sa nám potvrdila ako štatisticky významná na 1% úrovni medzi výkonom 

a začiatočnou rýchlosťou náčinia v celom súbore vrhov (r=0,68), no pri 

sledovaní tohto faktora v skupine 20-23 metrov konštatujeme štatistickú 

významnosť už len na 5% hladine (r =0,59) a  skupine vrhačských výkonov od 

17-20 metrov sa nám závislosť výkonu od celkovej začiatočnej rýchlosti náčinia 

nepotvrdila ako významná (r=-0,28) 

b) V celom súbore 43 výkonov bola korelácia výkonu a uhla vzletu na 

úrovni -0,11 , v skupine 17-20 m  (n=18) to bola hodnota korelačného 

koeficientu r= 0,02 a v skupine 20-23 m (n=25) r= -0,07. V každom z týchto 

prípadov to nepredstavuje štatistickú významnosť 

c) Čo sa týka miery závislosti horizontálnej a vertikálnej zložky rýchlosti 

vypustenia gule, štatisticky významná a to na 5% hladine vyšla len závislosť 

výkonu na horizontálnej zložke rýchlosti vypustenia gule v súbore 14 výkonov (r 

= 0,55). V ostatných prípadoch vyšla závislosť výkonu od týchto parametrov , aj 

po rozdelení výkonov do 2 skupín ako štatisticky nevýznamná. 

d) Závislosť výkonu od výšky vypustenia nám v celom súbore vyšla na 1% 

hladine významnosti (r=0,64), čo potvrdzuje tento parameter ako jeden 



z limitujúcich faktorov techniky. Ak sledujeme tento parameter na úrovni 

výkonov 20-23m, dosahujeme 5% hladinu štatistickej významnosti (r= 0,54), pri 

výkonoch do 20m sa javí tento parameter ako štatisticky nevýznamný(r= 0,14) 

Ďalej v skupine 20-23 metrov konštatujeme závislosť výkonu od celkovej odvrhovej rýchlosti 

na 5% hladine štatistickej významnosti s r =0,59 a a v tej istej skupine 20-23 m závislosť 

výkonu od uhla vzletu s korelačným koeficientom r= -0,07. Tento fakt nám potvrdzuje 

správnosť hypotézy č.2. Uhol sa javí ako relatívne fixovaný parameter techniky týchto 

vrhačov, rozdiel výkonov veľmi podmieňuje práve parameter celkovej odvrhovej rýchlosti. 

Práca sa zaoberá len vybranými výkonmi a parametrami, preto nie je možné podať relevantné 

a komplexné odporúčania do nasledovného tréningu a športovej praxe. Preto navrhujeme 

pokračovanie v započatom výskume.  
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ABSTRACT 
 In our thesis we are dealing with the verification of a gameplay oriented training on 

selected indicators of a game performance within the more intensive sport preparation period. 

The pedagogical experiment took place in natural conditions of a training process during the 

macro cycle of preparatory and major period I. We were trying to find out the influence of  an 

experimental factor on dynamics of changes during the evaluation of selected indicators of 

individual players´ gameplay performance in competitive matches. The results we obtained 

were analyzed and compared with the results of an experimental group. We came to the 

conclusion that the training plan of the experimental group with a dominant role of the 

gameplay training and applying more difficult methodically organized forms (predominance 

of preparatory games) had a positive influence on the game performance of the individual. 

 

Key words : gameplay oriented training; methodically organized forms; preparatory games; 

individual game performance. 

  

1 PROBLEM ANALYSIS 
Creation of optimal conditions for increasing the fitness of players, their game 

performance and game capabilities should be the effort of each trainer in training process. 

(Pakusza, 2005). 

Peráček (2002) says that it is necessary to mention progressive trends in particular 

sport when considering a strategy in youth sport preparation. These trends determined this 

process, its course, as well as final effect. Therefore we feel the need for new technologies, 

advanced programmes and unconventional approaches. 

Today the actual approach used in training process of youth reclining upon mastering 

isolated gameplay activities is not actual, leading to endless practice of gameplay activities 

without demonstrable transfer to solution of gameplay situations (Korček, 2000). Progressive 



notion of football builds on tactical understanding of  the game. Literature refers to „game for 

understanding“ as learning of the game to understand its nature. (Lowton – Werner, 1989; 

Werner – Thorpe – Bunker, 1996; Velenský, 1997; Tomajko, 1997). 

Recently the effort of making everything with ball prevails in sport preparation. The 

means and forms which respect this effort are used in training process. (Pakusza, 2005). 

Trainer´s job rests in searching and setting appropriate combinations of training load 

components, (Bangsbo, 2002; Hulse, 2003), the complexity of movement and skill content 

(Buzek – Bunc, 1996; Reilly, 1994; Strudwick – Reilly, 2001; Reilly, 2002; Balsom, 2003; 

Reilly, 2003; Strudwick, 2003). 

Gameplay training is up to a standard to make everything with a ball and to ensure 

required complexity of movement and skill content. Gameplay training with its impact creates 

a series of adaptation impulses of special orientation, which underlie player body adaptation 

to psychologically effective influence, resulting in psychological player adaptation to the 

game requirements. (Kačáni, 1999). 

           We consider gameplay training like Kačáni (1993) as the construction of gameplay 

load model with an approximate frequency and dynamic intensity. It requires such conditions, 

where  can be specific actions and specific load consistently applied. 

Especially preparatory games, which are characterized by a continuous game action, 

variability, diversity, situational unexpectedness, are ideal means of application of game 

oriented training in youth preparation. (Peráček 2003). 

Game oriented training differs from so call traditional approach which sees primary 

focus of training process in adopting gameplay activities technique isolated from gameplay 

conditions. Opponents of this approach point to the fact that this approach causes a gradual 

lose of interest among children to play a sport game and creates very complicated and 

difficult conditions for the transfer thus adopted gameplay activates into gameplay 

performance in a game. 

Other football schools prefer (i.e Hedergott, Brüggemann) approach that specific skill 

must be developed by a game. (Peráček et al., 2003). 

Frank (2000) mentions following arguments of game oriented training preference:  

• play with the ball motivates everybody  

• common training of tactics, fitness and psychology 

• possibility of differentiation of intensity and orientation according to age, fitness, 

and performance 



• improvement of team unity 

• development of individuality 

• possibility of creativity and imagination development 

.  

2 OBJECTIVE, HYPOTESIS, TASKS 
 

2.1 OBJECTIVE 

Identify the influence of training load in a gameplay training with a preference of 

preparatory games for the change of selected indicators of gameplay performance in the stage 

of detailed sport preparation in football. 

 

2.2 HYPOTHESIS 

We assume that the experimental group will improve all characteristics of the individual 

pursued the game of percentages higher than it is in the control group. 

 

2.3 TASKS 

1. Work out a plan for preparatory period I and main period I for young players in football 

with the dominant load in gameplay training.  

2. Perform experimental plan with experimental group.  

3. Compare general and special training indicators of experimental group to training 

indicators of control group.   

4. Identify dynamics of changes in selected indicators of individual gameplay performance 

in experimental and control group.  

5. Compare results of experimental and control group.  

 

3 RESEARCH METHODOLOGY 
This research was conducted in the conditions of two-group one factor parallel 

experiment. It was the experiment in natural conditions of regular training process. 

Experimental group (EG) consisted from young MFK Petžalka football players (U-

17). The team played 2nd youth league (U17) west group in competitive year 2009/2010.  

Control group (CG) consisted from young ŠK Slovan Bratislava players (U-16). The 

team played 2nd youth league (U16) west group in competitive year 2009/2010 



Experimental factor was different proportionality of training process components 

within gameplay training in observed period in experimental and control group in the stage of 

detailed sport preparation in football (table 1 and 2). 

 

Table 1 Proportionality of training process components in observed period (%) 

 Experimental group (EG) Control group (CG) 

Gameplay training 60 % 40 % 

Gameplay practice 20 % 40 % 

Fitness training 20 % 20 % 

 

 
Table 2 Proportionality of methodically organized forms in gameplay training in observed period (%) 

 Experimental group (EG) Control group (CG) 

Preparatory drills 15 % 40 % 

Gameplay drills 25 % 20 % 

Preparatory games/game 60 % 40 % 

 

We used observational analysis in our work to evaluate individual gameplay 

performance. It was a diagnostic activity in which we recorded selected signs of individual 

gameplay performance 

Data input sheets that we used for recording of selected indicator of gameplay 

performance were compiled on the basis of several previously used data input sheets (Kačáni 

– Peráček, 1989; Kačáni – Moravec - Peráček, 1989; Kačáni 1991, 2000, 2005; Kačáni – 

Peráček – Holienka, 1993; Hucko 2003a, 2003b). We observed selected indicators of 

gameplay performance in the experimental group as well as in the control group in stage A 

(first three rounds) and in stage B (last three rounds) 

We used the method of indirect observation, when we gathered information from 

DVD-recording. This was noted in predefined recording forms.  In recording forms we 

registered individual gameplay performance in selected indicators.  



Observed data were recorded into predefined recording forms, in which the success or 

failure was recorded with +/- sign. Sign „+“ for successful activity and sign „–“ for 

unsuccessful activity. After counting positive and negative signs we found out percentage of 

team success in selected gameplay performance indicators.  Thus we compared the success of 

individuals and groups in first and second stage.   

Successful dribble was when a player walked around the opponent or was fouled.  

Successful shoot was when it pointed into goal area and unsuccessful shot was when it 

pointed outside goal area.  

In evaluation of  headers (offensive, defensive stage of the game) we didn´t evaluate 

only 1:1 headers but also the situation in which players played the ball with head but not in 

direct contact with an opponent.  

When taking the ball we marked constructive taking of the ball with the sign „+“ . 

When player managed to take the ball of an opponent and get it under control or if an 

opponent lost the ball under pressure with wrong pass, wrong ball handle and the ball 

subsequently got under control by defending team we consider it as constructive taking the 

ball.  

We also marked taking the ball when with the sign  „+“  when it was destructive but in 

given situation it was critical gameplay situation from the view of defensive stage of play. (a 

team could get a goal or after following gameplay activity). At the same time we considered 

successful taking the ball when a player was fouled at trying to take the ball. 

Pass which got to a playmate we understood as successful exact pass.  

We understood final pass as a pass which was followed or could be followed by 

a shoot.  

 Unsuccessful handling of the ball was when the ball was taken by opponent. When 

a player managed to get the ball under control, we considered it as successful. 

 

4 RESEARCH RESULTS 
After the experiment, which lasted 126 days (D), we evaluated general and special 

training indicators (Table 3). By comparing general training indicators we found out that 

experimental group (EG) had in the observed period 98 training days (TD) and control group 

(CG) 100 training days. Players in the experimental group had 90 training units (TU) in 98 

training days and had by 11 training units more than players in the control group having 79 

training units. Total training time within training units (TT), including warm-up and 



compensation exercises was 7900 minutes in the experimental group compared to 6635 

minutes in the control group. Warm-up before training units (Wu) was 1535 minutes in the 

experimental group and 1180 minutes in the control group. We recorded following difference 

in  the amount of compensation exercises (CE): EG – 825 minutes, CG – 790 minutes.  

 
Table 3 Comparison of general training indicators  (number, minutes) 

 
 

Players in the experimental group played 12 friendly matches (FM) in the 

experimental period and 16 match games (MG), together 28 matches in the amount of (MT) 

2240 minutes. Players in the control group had bigger load by 475 minutes together 2715 

minutes. Pre-match warm-up (PWu) was 840 minutes in the experimental group and 865 

minutes in the control group. Experimental group players had theoretical preparation (TP) 

lasting 1000 minutes and control group players 945 minutes. Theoretical part was about pre-

match preparation and match analysis before a training unit. Players in the experimental 

groups used means of regeneration particularly in the macro cycle of preparatory period I. 

From the perspective of special training indicators analysis we payed attention to the 

proportionality of training process components, the proportionality of methodically organized 

forms within gameplay training, the proportionality of gameplay activities within gameplay 

preparation.  

Gameplay training (GT) was represented by 60% (3310 minutes in the experimental 

group and by 40% in the control group (1900 minutes). Other components were represented 

by 20% (1105 minutes) from total load of 5520 minutes. EG players spent 1835 minutes 

(40%) on gameplay practice (GP) and 930 minutes (20%) on fitness training(FT) (Picture 1). 
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Picture 1 Proportionality comparison of training process components 

 

Resulting from experimental agent we used mostly preparatory games (PG), own 

games (OG) represented by 60% (1990 minutes) in the experimental group. In the control 

group these methodically organized forms were represented by 40% (765 minutes).  It follows 

that EG players used within gameplay training mostly means which were characterized by 

a continuous gameplay action. The lowest representation in the control group had gameplay 

exercises (GE) only 20% (375 minutes). Preparatory exercises (PE) had the lowest 

representation in the experimental group. In EG we mostly used means, which were by their 

nature closer to game conditions and we wanted to respect principles of situational didactics 

in this way (Picture 2).  

 

 
Picture 2 Proportionality comparison of methodically organized forms within gameplay training  



During the observation period the highest representation in gameplay activities had in 

both groups individual gameplay activities. In the experimental group 1915 minutes (43%) 

a in the control group 1845 minutes (50%). Individual gameplay activities were followed by 

gameplay combinations represented by 1500 minutes (34%) in EG and by 1230 minutes 

(33%) in CG. Gameplay systems were represented by 570 minutes (13%) and gameplay 

standard situations by 430 minutes (10%) in EG. In CG gameplay situations were represented 

by 480 minutes (13%) and gameplay situations by 180 minutes (5%) (Picture 3). 

 

 
Picture 3 Proportionality comparison of gameplay activities in gameplay preparation during experiment  

 

In next part we compared selected indicators of individual gameplay performance 

among the experimental and control group. For each gameplay activity we found out the 

frequency of particular gameplay activity and calculated percentage of team success in 

implementation of particular gameplay activity out of it. Analysis of selected gameplay 

performance indicators are shown in tables 4 and 5.  

As we assumed in our hypothesis, players in the experimental group reached higher 

percentage of improvement than players in the control group in all observed gameplay 

performance indicators. About the same level of improvement we recorded at final gameplay 

activity – shooting – in both groups. In stage B we recorded worse results at dribbling around 

opponent (Table 4). 

 

 

 



Table 4 Comparison of selected gameplay performance indicators  

Multiciplity Success Multiciplity Success Multiciplity Success Multiciplity Success
EG 883 67,50% 49 40,82% 131 61,07% 689 87,66%
CG 844 68,25% 46 41,30% 125 62,40% 677 88,48%
EG 915 74,64% 51 43,14% 144 65,97% 691 89,00%
CG 864 71,88% 46 43,48% 145 61,37% 680 88,52%

Pass Final pass Dribbling Ball handling

Stage A

Stage B
 

 

At individual gameplay activity – pass – players in EG improved by 7% and by 3% in 

CG. In evaluating the final pass we recorder improvement by about 3% in EG and by about 

2% in CG. Players in EG improved their individual gameplay activity – dribbling – by almost 

5%. Also players in EG improved their ball handling more by 1,34% than players in CG by 

0,04 %. 

 
Table 5 Comparison of selected gameplay performance indicators  

Multiciplity Success Multiciplity Success Multiciplity Success
EG 52 36,54% 157 56,69% 287 53,66%
CG 45 35,56% 183 53,01% 307 53,09%
EG 55 38,89% 161 59,63% 327 57,49%
CG 56 37,50% 170 54,71% 298 53,36%

Stage A

Stage B

Shooting Header Tackling

 
 

At evaluating  shooting were the results at about the same level. Players in EG 

performed in the observed period by 6 shooting attempts more than players in CG.  At next 

gameplay activity – header – player in EG improved by 3% and players in CG just by 1%. 

The success of tackling improved from 53,66% to 57,49% in EG what represents 

improvement by almost 4%. Players in CG remained in this individual gameplay activity at 

about the same level (Table 5). 

 

5 DEBATE 
In our contribution we wanted to demonstrate the influence of gameplay training on 

player performance improvement in the game. We assumed that the influence will have 

positive effects on dynamics of changes at evaluating of selected individual gameplay activity 

indicators in league matches. This assumption was fulfilled. Partly we succeeded in the claim 



that gameplay training has positive influence on the formation of player gameplay 

performance.  

Quality planning, training load record keeping, dedication to the development of 

player theoretical knowledge play an important role in youth sport preparation. (Hasprún – 

Záhorský, 2008). We used recording of training indicators into recording forms which were 

intended to record of training load in the system of top youth football. We recorded general 

and special training indicators into these forms. After evaluation of these indicators, we 

mostly compared the amount of training load and total load during observed period. In the are 

of special training indicators we mostly compared proportionality of training process 

components.  According to Záhorský (2006) little space is devoted to gameplay training in 

youth training process, so there is no adequate load for players. Therefore we have build on 

the work of Peráček (1992), Pakusza (2005), and Záhorský (2008) at setting up the 

experimental agent and emphasized dominant representation of gameplay training out of 

training process components and preparatory games from methodically organized forms. 

Pakusza (2005) and Záhorský (2008) dealt with the influence of gameplay training on youth 

players’ performance in their studies. We chose the period of two macro cycles – preparatory 

period I and main period I. In this period we applied the proportionality of training process 

components: GT – 60%, GP – 20%, FT – 20%. Pakusza (2005) applied following 

proportionality of training process components in his study: GT – 60%, GP – 25%, FT – 20%. 

Záhorský (2008) used this representation: GT – 55%, GP – 20%, FT – 25%.  At setting  up 

the plan we issued from Pakusza and his study (2005)  proportionality of particular training 

process components. We respected recommended norms by Kačáni – Peráček (1989) in CG: 

GT – 40%, GP – 40%, FT – 20 %.  We issued from the same studies at dividing of 

methodically organized forms. The proportionality of MOF within gameplay training was in 

our experiment: PG/OW – 60%, GD – 25%, PD – 15%.  It means that we preferred training 

means with continuous game action. The control group worked with following MOF 

proportionality within gameplay training: PG – 40%, GD – 20%, PD – 40%.   

We tried to prove the influence of gameplay training on individual gameplay 

performance improvement by observation, evaluation and comparison of selected IGP 

indicators.  

At evaluating of gameplay performance we tried to identify those indicators which in 

sufficient and adequate merit make current state of gameplay PERFORMANCE of observed 

player and team in the match objective (Tarkovič – Lipka, 1998). 



We issued from Záhorský study (2008) when we selected indicators of gameplay 

performance who observed five indicators of individual gameplay performance. We added 

two more indicators (ball handling, passing). Like mentioned author, we found out after 

evaluating observed indicators that players in the experimental group improved their solution 

of gameplay situation in all cases. Compared to the control group was this improvement 

higher in percentage. Thus we confirmed our hypothesis.   

Based on received information we can say that gameplay training has positive 

influence on development of skill potential and leads to transfer from training conditions into 

the match conditions. However the question is whether we have been able to provide the 

necessary development of fitness potential. Therefore the influence of gameplay training on 

fitness potential may be a research problem for further solution.  

 

6 CONCLUSIONS 
Football improves its quality and is constantly changing not only in senior category 

but also among youth. Therefore it is necessary to reassess, verify the effectiveness and adapt 

to current requirements implemented models of sport preparation among youth football 

players.  

Only thus we can ensure that young players will be trained applying recent trends and 

respect the latest knowledge.  

 

 preference of gameplay training  and preparatory games had positive influence on 

improving of individual gameplay performance – skill potential, positive transfer of 

gameplay situations from training process into match conditions,  

 it is questionable whether we have managed to provide necessary level of fitness potential 

development,   

 whereas we have reached improvement in observed indicators  of the control group, 

a question about the proportionality of training process components and methodically 

organized forms for particular stage of sport preparation remains open, but the fact is our 

selected proportionality had more complex influence on the development of gameplay 

capacity and ensured better transfer into match conditions. 

 for further treatment of this issue we recommend to monitor changes in observed 

indicators of performance individually for each player of the team– according to players´ 



functions and not only  the total success of the team.  
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Abstract: 

 
     The thesis goal was to learn a current level of physical and motor development in a sample 

of preschool and younger preschool children in the Bratislava Region, to monitore movement 

activity extent and capacity, to compare results according to children' s age and sex, as well as 

to make a comparison of obtained data with data from similar topic theses. Anthropometric 

data of group of children were acquired by somatometric measurement, movement activity 

extent and capacity were determined by an answer sheet method. Motor indices of children 

were detected by a reduced EUROFIT test battery, which consisted of seven motor tests. In 

terms of physical development and motor performance results formulation,  basic statistical 

characteristics and parametric t-test for independent samples were used. From the point of 

view of somatic development, watched indexes show that boys achieved better results in 

comparison with girls and  mainly boys were more successful in motor development, too. 

When comparing our monitored children with content - similar researches of selected authors, 

active Bratislava children and current population have reached approximately the same 

results. Stature, weight, fat volume and active body-mass volume were increasing depending 

on age, less depending on organized movement activity engagement. 

 
  

Key words:   movement activity, physical and motor development, preschool and younger  
 
preschool children. 
 
 
 



 
1   Introduction  and theoretical background       

 

     Nowadays the extent of children´s movement activity is more than insufficient, not only 

during children´s stay at schools – two hours per week, but in families as well, althought the 

positive influence of sports on physical health and mental balance of children is very well 

known. Not only adult population but also young children profit from appropriate and regular 

physical exercises, especially aerobic exercises as walking, running, cycling, swimming, 

skating, jogging, playing any ball - games  or doing any exercise to improve one´s 

coordination, strength or flexibility - stretching exercises etc. Physical activity can prevent our 

organism from many „lifestyle“ diseases (diseases of civilization) e.g. some cardio – vascular 

diseases, artherosclerosis, high blood pressure (hypertension), osteoporosis, diabetes, obesity,  

depression etc. Obesity is increasing in childhood too. 

 

     Children aged less than 12 or 13 years are in the age best for motor learning, therefore they 

must be encouraged to do as much physical activity as possible. As many researches proved, 

today´s children and young people declare, that they´re interested, instead of physical 

activities and physical education, in watching television, going to the disco or to the cinema, 

sitting and working with the PC, searching the internet, listening to music and reading 

magazines, visitng parties, nightclubs and restaurants or just  spending time with friends, 

many children says that they often feel bored etc. And this increasing lack of exercise may 

increase the risk of all the diseases - mentioned above.  Sport activities are probably the most 

essential as a prevention against drug abuse but as well as can prevent pupils from problems 

with backache, incorrect body posture, problems like scoliosis, cyrtosis, straight plantar arch 

etc. 

 

     Our goal during next years should be to raise student´s interest in sports. Therefore 

I consider it important to learn about actual level of physical and motor development of 

children and to  know the current extent and content of their movement activity. 

 

 
 
  
 
 
 



2  Purpose, hypothesis and the tasks of the research 
 
 
 
2.1  Purpose of the research 
 
 
     The goal of this study was to discover the current level of the movement activity of a 

sample of preschool and younger preschool children and to find out the dependence of the 

movement activity on their physical and motor development. 

 

 
2.2  Hypothesis 
 
 
H1        We suppose that children´s somatic and motor development will be related to the 

children´s age and gender as well as the extent of their movement activity. 

      
H2        We suppose that children in our research will achieve better results in somatic and 

motor development than children measured in other researches approximately ten and twenty 

years ago. 

 

 
2.3  Tasks 
 
 

T1   Acquire the chosen anthropometric data of group of children by somatometric 

measurement, detect the children´s motor indices by a reduced EUROFIT test battery and 

discover children´s movement activity extent and capacity by an answer sheet method.  

 

T2     Compare the results according to children' s age and sex, as well as to make a 

comparison of obtained data with data from similar topic theses.  

 
 
 
 
 
 
 



3  Methodology 
 
     In the project participated four schools – two of them were elementary schools, the rest 

were maternity schools. The research was realized in the school-year 2009/2010.  
Anthropometric data of group of children were acquired by somatometric measurement – we 

measured children´s body weight (kg), height (cm), body-fat (%), volume of (ATM) active 

body mass (%) and the index BMI (Body Mass Index).  Motor indices of children were 

detected by a reduced EUROFIT test battery, consisting of tests which were easy for children 

to realize and overall simple to realize in schools.  

 

The tests were:  

 

T1 – Sit and reach (cm),                                           T2 -  Flamingo test – balance (mistakes), 

T3 – Sit-ups (during 30 seconds),                            T4 – Long jump (cm), 

T5 – 10 x 5 m shuttle run (sec.),                              T6 – Flexed arm hang (sec), 

T7 – 20 m shuttle run (number of 20 m distances, that children were able to finish). 

 

Participants  

 

     Research participants were 123 preschool and younger preschool children in the Bratislava 

Region (n=123) together from four elementary and maternity schools. The mean age for the 

younger girls  was 5,65 years an the older girls were 6,53-year-old. The mean age of the  the 

younger – preschool boys was 5,59 years and the older boys´ age was 6,74 years.  

 

Tab. 1 
 

Research participants - sample of preschool and younger preschool children 
 

(n=123) 
 

 
Gender/Participation on movement 

activity (MA) 
 

 
Maternity schools 

 
Elementary schools 

  
Boys 

 
25 

 
48 

 
Girls 

 
30 

 
20 

 
(MA) Participating children 

 
19 

 
58 

   



Do not participate in any sport activity 36 10 

  

 Statistical analysis 
      

     The descriptive statistics of the anthropometric data and results of the sport motoric test 

were provided - mean values (MV), standard deviation (s.d.), minimum (min), maximum 

(max) and the parametric t-test for independent samples was performed for evaluation of the 

results.

 
4  Results and discussion 
 
     There are many factors influencing somatic development and motor abilities of children - 

except for genetic factors also age and gender, but also many social factors – family, school, 

friends, participation in sport activites etc.   

    In the sample of younger preschool children there wasn´t  a  significant relationship 

between the extent of movement activity and somatic or motoric developement, on the 

contrary, the group of preschool children participating on organized movement activity 

achieved better results in all of the motor tests (Tab 1., 2., and 3.): 

Tab 1. , 2., 3.: 

Children not participating in movement activities ( n = 36 ) 

 Children participatin in sport activities regularly ( n = 19 ) 
 

             

 

      

 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
x 2,681 8,167 8,500 97,51 27,84 4,594 13,47
s 3,977 4,266 4,551 17,02 2,493 3,383 3,038

3,00 7,00 8,00 98,5 27,45 3,55 13,00
Min. -6,00 0,00 0,00 66,0 23,40 0,10 9,00
Max. 10,00 16,00 17,00 126,0 32,80 14,20 21,00

Vr 16,00 16,00 17,00 60,0 9,40 14,10 12,00

Statistic d.

 Me

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
x 5,895 6,105 11,84 113,3 26,22 6,111 17,53
s 4,095 2,942 4,586 7,89 1,878 3,639 4,948

6,00 6,00 12,00 114,0 25,60 6,30 18,00
Min. -1,00 0,00 0,00 97,0 22,20 1,00 9,00
Max. 13,00 11,00 18,00 127,0 30,20 13,50 25,00

Vr 14,00 11,00 18,00 30,0 8,00 12,50 16,00

Statistic d.

 Me

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
t - test 2,821** 1,880(*) 2,583* 3,830** 2,486* 1,450 3,766**

p<0,01 p<0,10 p<0,05 p<0,01 p<0,05 p<0,01



     These data underline the importance of an active lifestyle even in one´s young age.  

   

    The group of preschool children is regularly physically active 30 hours per week (entire 

sport activity in maternity school), while the younger preschool children do six time less 

physical activity per week – only 5 hours weekly at the primary schools. 

   The questionnaire also revealed interesting information about leisure time behaviour of the 

children and thier parents. The preschool children sport together with their parents longer and 

more times pre week than the younger preschool children - four times a week during 48 

minutes while the younger preschool children only three times a week during 60 minutes. 

     We also focused on the extent of the movement activity of the parents and found out that 

39 % of the parents doesn´t do regularly any sport activity, as shown in the figure. 1. 

Fig. 1  

 Physical activity of parents (n=224) 

     Most popular sports among boys were football, swimming, hockey, gymnastics, girls 

preferred  dancing, gymnastics, figure-skating or horse riding. 

     The parents of 104 children reported that their children were active in sport clubs (85%), 

while 19 (15 %) of the children were only irregularly active. 

 

 

Any  
mov ement 
activ ity  39 %
Recreational 
sports 42 %
Competitiv e 
sports 19 %



 

5  Conclusion 
 
     This study showed that boys achieved better results of somatic development in comparison  

with girls and  mainly boys were more successful in motor development, too. Older children 

achived better results than preschool children.  When comparing our monitored children with 

content - similar researches of selected authors, active Bratislava children and current 

population have reached approximately the same results. Stature, weight, fat volume and 

active body-mass volume were increasing depending on age or gender, less depending on 

organized movement activity engagement. 

     Mainly the parents as well as the teachers should motivate students to practice physical 

activities more in their free time, because movement activity will bring them more lean body 

mass, less body fat, more muscles mean higher metabolism, firmer, stronger body and.  more 

strength and energy for daily activities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activ e in 
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Abstract  
     In this work the author focuses on documenting and comparing the level of motor 

performance of children competing in the category fitness, in the category of dance with 

youth not practising any sport. The level of the motor performance was recorded by using 

seven kinetic performance tests of 54 girls at older elementary-school age. After comparing 

the measured kinetic performance test results the impact of sports training in fitness of 

children on their higher level of motoric performance compared with their mates competing in 

the dance sport and the youth not practising any sport was confirmed.  
 

Key words  
     Fitness Training. Sports performance in fitness exercise. Motor performance. Tests of 

kinetic performance. Older elementary-school age.  

 

Introduction to the issue  
      According to a Terminological Dictionary of Sport Science (STREŠKOVÁ, 2007), the 

Slovak word fitnes (in Czech, English, German, Russian, French - fitness) is an attractive 

competition which arose from bodybuilding and in the sports performance proportionally 

balanced muscular harmony and the choreography accompanied with music are evaluated. 

The choreography of the top competitors in fitness, presented at the top competitions, is based 

on the difficulty of exercises and the quality of demonstration of the power and acrobatic 

exercises, as well as the composition. 

     Nowadays, fitness as a competitive discipline is very popular. Fitness competitions arose 

in the early 90s and already have their European Championship and World Championship. In 

Slovakia, the first fitness competition took place in 1992. Since 1995, the Slovak 

Championship in fitness is being held under the auspices of the Slovak Association of 

Bodybuilding, Fitness and Powerlifting (SAKFST). To the significant achievements of 



Slovakia also some of the top competitors have contributed, who together won several dozen 

of medals on the top international competitions. Slovakia organized the first competition in 

the fitness category of children in 2003, in which the children presented only their 

choreography. In 2006, the crisis of world fitness was gradually deepening and so in 2007 

SAKFST revised the rules of the children's categories and shifted them closer to the rules for 

women, taking into account the specificity of children's figure. Nevertheless, children's fitness 

on European and global level is still at the beginning. A pioneer in organizing children's 

competitions with compact fitness rules is Slovakia. In the children fitness in Slovakia, girls 

compete in four categories: up to 8 years, 9 to 10 years, 11 to 12 years and 13 to 15 years and 

boys in two categories: up to 12 years and 13 to 15 years. Competition in the category of 

children fitness consists of two competition disciplines. The first competitive discipline 

assesses the free choreography and in the second one the presentation of figure is evaluated. 

They compete in the order according to the starting numbers. On the instructions of the chief 

referee of the contestants perform 4 basic positions – quarter-turns. The criteria for assessing 

the figure always take into account the child's age.  

     Due to the researched we deal only with the age category of children in their older 

elementary-school age. At this time children grow annually by an average of 8 to 12 cm. This 

period starts earlier in girls and the growth in height and weight is larger than in boys until 

they are 14 years old (MORAVEC et al., 1990). From 11th to 13th year of age we can see a 

continuing rapid growth of organs and tissues in children. Growth rate is not the same in all 

parts. The first to grow are legs, then expands the chest (in boys shoulders), followed by the 

pelvis and the length of the body. In terms of motoric development the end of the second 

phase of younger elementary-school age and the beginning of the first phase of the older 

elementary-school-age period (11 to 12 years) is considered to be the top in the general 

development. The most characteristic feature is quick understanding of and the ability to learn 

new motoric skills with a wide adaptability to changing conditions. The movements learned at 

this age are usually stronger than those people learn later in their life (PERIČ, 2004). The 

faster is the growth, the greater are the differences between the individual parts of the body, 

causing uncoordinated body movements. In children in puberty the ability of precision and 

fluidity of movements is deteriorating. This should be taken into account in particular by the 

teachers of physical education lessons (PERIČ, 2004). Due to the concerns regarding the 

negative impact on the health condition of youth we still face a negative attitude to the booster 

exercises with dumbbells. Power drills used to be considered dangerous and ineffective for 

children and juniors. Recent studies and research, however, show "that when respecting 



certain principles the power exercise is not only safe but also effective means to not only 

improve physical fitness and performance in many sports, but also positively affect overall 

health" (HAMAR – KAMPMILLER, 2009). In addition to the positive impact on motoric 

skills, power exercise of children has also beneficial effects on their health. Boosting leads to 

a higher level of resistance to injuries that usually incur in extreme conditions and during 

unexpected overload (VANDERKA et al., 2009).  

     Sports training of adults and children in fitness consists of gymnastic training, dance 

training, choreography rehearsal and power training, designed to cope with challenging 

elements in the choreography and the development and shaping of an ideal "fitness figure" 

with enough harmonic development of muscles throughout the body and the desired 

proportionality of the individual parts of the body. In preparation for a fitness competition, the 

power training is very important because successful fitness choreography must contain a large 

number of gymnastics exercises, elements of flexibility and power components, which are 

carried out in fast tempo of the music combined with complex dance steps. Mastery of a large 

number of gymnastics and dance elements in some complex choreography, which often 

overshadow the performance of competitors in senior categories, is extremely difficult as far 

as fitness is concerned. That is why we have to say that the necessary constant improving and 

enhancing sports performance in fitness of children impose increasing demand on fitness and 

all movement skills.  

 

Goal, Hypotheses, and Tasks 
     The goal of our research was to find out the level of motor performance of the competitors 

in the category children fitness, and to compare the results with the competitors in sport 

dancing as well as with common population – female pupils attending elementary school.  

     On the basis of our own long-lasting experience in sport preparation as a fitness 

competitor, coach and international referee, we have formulated a hypothesis and related 

working tasks: 

H: We assume that competitors in the category of children fitness will achieve higher level of 

dynamic power of lower limbs, static power perseverance, and in dynamic power of upper 

limbs in comparison to the group of girls competing in sport dancing and the group of 

randomly chosen individuals from common population of the same age. 

U 1: Perform measuring of the three groups using the construct testing battery. 

U 2: Statistically evaluate and compare the results of measuring of all three groups. 



U 3: Make practical conclusions. 

 

Research Methodology 
     Our approach involves an inter-individual overview ex post facto research that belongs 

among sport sciences – sport kinanthropology.  

     For the research file we deliberately chose 54 probands. Out of them we made three groups 

– the first group of girls consists of competitors in the category children fitness, the second 

group represents girls attending a sport dancing club, and the third is made of common 

population – female pupils attending elementary school. Homogeneity of all three groups was 

achieved by choosing the same gender and age.  

     In the first research group A, we deliberately included 18 girls competing in the age 

category between 10 and 15 years who regularly attend a fitness training process 3 times a 

week. During measuring, the average age of the probands in the group A was 11.73 ± 1.836 

years, whereas the decimal age of the youngest was 9.30 years and that of the oldest was 

14.63 years. The average height of the probands was 148.2 ± 8.933 cm, whereas the minimal 

value was 130 cm and the maximal value was 163 cm. The average weight of the probands 

was 40.72 ± 8.079 kg, whereas the minimal value was 26 kg and the maximal value was 56kg. 

The BMI index was 18.35 ± 1.723, whereas the minimal value was 15.38 and the maximal 

value was 21.76. According to a BMI index evaluation for children and youth (SEDLÁČEK – 

CIHOVÁ, 2009), we have found out that 4 probands falls within below the average 

(malnutrition), 9 probands fall within the average (norm) and 5 probands within above the 

average (overweight). 

     In the second research group B, we included 18 girls between 10 and 15 years of age who 

regularly attend a training process in a sport dancing club three times a week. During 

measuring, the average age of the probands was 11.70 ± 1.824 years, whereas the decimal age 

of the youngest was 9,54 years and that of the oldest was 14,84 years. The average height of 

the probands was 152.6 ± 11.52 cm, whereas the minimal value was 136 cm and the maximal 

value was 172 cm. The average weight of the probands was 41.44 ± 4.540 kg, whereas the 

minimal value was 34 kg and the maximal value was 49 kg. The BMI index was 17.85 ± 

1.512, whereas the minimal value was 15.62 and the maximal value was 21.22. According to 

a BMI index evaluation for children and youth (SEDLÁČEK – CIHOVÁ, 2009) the entrance 

measuring has demonstrated that 6 probands fall within below the average (malnutrition), 7 



probands within the average (norm), 4 probands within above the average (overweight)and 1 

proband  within above the average significantly (obesity). 

     In the third research group C, we included 18 girls between 10 and 15 years of age who do 

not regularly attend a training process in any sport. During measuring, the average age of the 

probands was 11.58 ± 1.714 years, whereas the decimal age of the youngest was 9.27 years 

and that of the oldest was 14.28 years. The average height of the probands was 147.8 ± 8.328 

cm, whereas the minimal value was 128 cm and the maximal value was 163 cm. The average 

weight of the probands was 42.50 ± 8.291 kg, whereas the minimal value was 32 kg and the 

maximal value was 59 kg. The BMI index was 19.34 ± 2.53, whereas the minimal value was 

15.95 and the maximal value was 23.49. According to a BMI index evaluation for children 

and youth (SEDLÁČEK – CIHOVÁ, 2009), the entrance measuring has demonstrated that 4 

probands fall within below the average (malnutrition), 4 probands within the average (norm), 

4 probands above the average (overweight), and 6 within above the average significantly 

(obesity). The research in the groups A and B was performed during regular training process 

and in the group C during regular physical education process in school.        

     The level of general kinetic performance was examined using a battery of standardized 

motor tests consisting of seven items. It was based on EUROFIT tests, standardized motor 

tests (MĚKOTA – BLAHUŠ, 1983, SEDLÁČEK – CIHOVÁ, 2009) and SGF tests for CTM 

(PEREČÍNSKA, 2008). In preparing our test battery, we focused on detecting the level of 

general and specific motoric skills through tests: holding time in pull-up, sit-ups, press-up on 

a pad, long jump, vertical jump, 20 meters run and shuttle run 10 x 5 meters. 

     In the evaluation we used a research method - comparative analysis. 

     When processing our results, in addition to cognitive and logical methods we used mainly 

the basic methods and mathematical statistics: the arithmetic mean (x), median (Me), standard 

deviation (s), minimum (MIN) and maximum (MAX) values measured and variation range of 

the measured values (VR). The statistical significance of relations will be decided at 1%, 5% 

and 10% significance level using the non-parametric Mann-Whitney U-Test. They will be 

used to compare differences between the individual groups. 

   

Results of the Work and Discussion 
     When comparing the results (table No.1, 2, 4) we find that the group of competitors in 

children  fitness (SA) in average attained the best results in each motor tests in comparison to 

the group of girls competing in sport dancing (SB) and the group of randomly chosen 



individuals from common population  (SC) of the same age. Fitness competitors (SA) attained 

significant differences in endurance strength of upper limbs (pull-up), in dynamic and 

endurance strength of abdominal and hip-thigh muscles (sit-up), in explosive strength of 

lower limbs (long jump), in speed abilities (20 meters run) and in running speed with changes 

of direction (shuttle run 10 x 5 m). The group of competitors in dance (SB) attained the same 

average performance in endurance strength of upper limbs (press-ups) as the fitness girls (SA) 

and only 0.06 cm in average fell behind SA in vertical jump. The common population – pupils 

of basic schools (SC), attained the worst average performance in endurance strength of upper 

limbs (press-ups), in explosive strength of lower limbs (long jump, vertical jump) and in 

speed abilities (20 meter run), but they got ahead of the dancers (SB) in static, endurance 

strength of muscles of upper limbs (pull-up) and in dynamic and endurance strength of 

abdominal and hip-thigh muscles (sit-up).  

 
Tab. 1 Statistic Evaluations of Selected Characteristics of Body and Basic Motor Performance ( Group SA) 

SA DA BH BW BMI pull-up sit-ups press-up l.jump v.jump 20m 10x5m

x. 11,73 148,2 40,72 18,35 42,46 25,11 19,50 167,4 34,00 3,92 20,21 

s 1,836 8,933 8,079 1,723 14,25 2,654 6,364 27,65 6,224 
0,44

7 1,649 
Me 11,74 148,0 39,5 17,97 41,3 25,0 18,0 168,0 34,75 3,9 20,0 
MIN 9,30 130 26 15,38 13,9 21 11 120 20,00 3,1 18,0 
MAX 14,63 163 56 21,76 68,3 30 30 220 44,00 4,7 24,4 

VR 5,33 33 30 6,38 54,4 9 19 100 24,00 1,6 6,4 
 
 

Tab.2  Statistic Evaluations of Selected Characteristics 

of Body and Basic Motor Performance ( Group SC) 
 

SC DA BH BW BMI pull-up sit-ups press-up l.jump v.jump 20m 10x5m

x. 11,58 147,8 42,50 19,34 9,517 16,22 3,944 135,6 21,92 
5,07

8 28,18 

s 1,714 8,328 8,291 2,530 10,44 5,631 5,557 22,80 4,924 
0,61

5 5,543 
Me 11,54 148,5 40,0 19,09 6,5 15,5 2,0 136,5 20,50 5,0 27,2 
MIN 9,27 128 32 15,95 0,0 8 0 100 14,00 4,2 20,0 
MAX 14,28 163 59 23,49 32,5 27 22 179 30,50 6,5 38,0 

VR 5,01 35 27 7,53 32,5 19 22 79 16,50 2,3 18,0 
 

 

Tab. 3  Statistic significance in the non-parametric Mann-Whiney U-test  (comparison SA-SC) 

U - test   0,063 0,554 1,155 4,736** 4,249** 4,731** 3,117** 4,369** 4,624** 4,636**

p < 0,01 p < 0,01 p < 0,01 p < 0,01 p < 0,01 p < 0,01 p < 0,01
 

 



Tab. 4  Statistic Evaluations of Selected Characteristics of Body and Basic Motor Performance ( Group SB) 
 

SB DA BH BW BMI pull-up sit-ups press-up l.jump v.jump 20m 10x5m

x. 11,70 152,6 41,44 17,85 7,033 12,83 19,50 150,2 34,06 4,556 24,92 
s 1,824 11,52 4,540 1,512 6,026 6,474 6,364 13,45 4,318 0,340 2,795 
Me 11,60 150,0 41,0 17,52 4,8 14,5 18,0 153,5 34,50 4,6 24,6 
MIN 9,54 136 34 15,62 0,0 0 11 128 27,00 4,1 21,3 
MAX 14,84 172 49 21,22 21,5 21 30 181 41,00 5,1 30,0 

VR 5,30 36 15 5,60 21,5 21 19 53 14,00 1,0 8,7 
 

Tab. 5  Statistic significance in the non-parametric Mann-Whiney U-test  (comparison SA-SB) 

U - test   0,855 0,602 0,807 5,016** 5,054** 0,000 2,137* 0,190 3,716** 4,589**

p < 0,01 p < 0,01 p < 0,05 p < 0,01 p < 0,01
 

Tab. 6  Statistic significance in the non-parametric Mann-Whiney U-test (comparison SB-SC) 

U - test   0,934 0,032 1,740(*) 0,175 1,220 4,731** 1,963* 4,764** 2,686** 1,677(*) 
p < 0,10 p < 0,01   p < 0,05    p < 0,01 p < 0,01  p < 0,1)

     The highest possible value (figure No.1) in the test No. 1 (holding time in pull-up) is 68.3 

seconds, which was attained by 1 competitor (SA) and the lowest possible value was 0 

seconds, which was attained by 7 competitors (3 from SB, 4 from SC). The highest possible 

value in the test No. 2 (sit-up in 30 seconds) was 30 repetitions, which was attained by 1 

competitor (SA), and the lowest possible value was 0 repetitions, which was attained by 1 

competitor (SB). The highest possible value in the test No. 3 (press-ups on the pad) is 30 

repetitions, which was attained by 4 competitors (2 from SA, 2 from SB), and the lowest 

possible value was 0 repetitions, which was attained by 6 competitors (SC). The highest 

possible value in the test No. 4 (long jump) is 220 cm, which was attained by 1 competitor 

(SA), and the lowest possible value is 100 cm, which was attained by 1 competitor (SC). The 

highest possible value in the test No. 5 (vertical jump) is 44 cm, which was attained by 1 

competitor (SA), and the lowest possible value is 14 cm, which was attained by 1 competitor 

(SC). The highest possible value in the test No. 6 (20 meter run) was 6.5 seconds, which was 

attained by 1 competitor (SC), and the lowest possible value was 3.1 seconds, which was 

attained by 1 competitor (SA). The highest possible value in the test No. 7 (shuttle run 10 x 5 

meters) was 38 seconds, which was attained by 1 competitor (SC), and the lowest possible 

value was 18 seconds, which was attained by 1 competitor (SA). 

     In comparison of SA and SC (table No. 3) we observed high level of statistic significance 

in the non-parametric Mann-Whiney U-test (p < 0.01) in each motor test. In comparison of 

SA and SB (table No. 5) we observed high level of statistic significance (p < 0.01) in holding 

time in pull-up (test No.1), sit-ups (test No. 2), 20 meters run (test No.6), shuttle run 10 x 5 



meters (test No.7) and p < 0.05 was in long jump (test No.4). In comparison of SA and SC 

(table No. 6) we observed high level of statistic significance (p < 0.01) in press-up on a pad 

(test No.3), vertical jump (test No.5), 20 meters run (test No.6) and p < 0.05 was in standing 

jump (test No.4) and lower level of statistic significance (p < 0.10) was only in  shuttle run 10 

x 5 meters (test No.7). 
 

Figure 1  Average values of 7 motor tests  
             

            Holding time in pull-up (test 1) [s]                  Sit-ups (test 2) [n]                     Press-upon a pad (test 3) [n] 

                            
              Long jump (test 4) [cm]              Vertical jump with (test 5) [cm]              20 meters run (test 6) [s] 

                              
                                                               Shuttle run 10 x 5 meters (test 7) [s] 

 

Conclusions 
    By the analysis of differences between the individual groups, we state that in our research 

paper, after processing and comparing the results of the tests, the hypothesis of the paper was 

confirmed, i.e. higher level of explosive strength of lower limbs, static endurance in strength 

and endurance strength of upper limbs in the group of children’s fitness SA, where we 

observed the most significant difference in static endurance in strength of upper limbs 

(holding time in pull-up) in comparison with the group of girls competing in dancing sport 

and common population in the same age. At the same time SA was also best in dynamic and 

endurance strength of abdominal and hip-thigh muscles (sit-ups), in explosive strength of 



lower limbs (long jump, vertical jump), in speed abilities (20 meters run) and in running speed 

with changes of direction (shuttle run 10 x 5 m). Unlike SC, SA and SB had regular sports, or 

dancing preparation, where we can see from the measurements that especially sports 

preparation in fitness is a very good means for development fitness abilities especially 

strength abilities. Smaller differences in some of the stated motor tests indicate the necessity 

to include in the sports preparation of children’s fitness the exercises focused on development 

of running speed, plyometrics of developing of explosive power and development of 

endurance strength of muscles of upper limbs. For the purpose of harmonic muscles of the 

whole body, we propose to include in dancing preparation the exercises for development of 

endurance strength of muscles of upper limbs and dynamic and endurance strength of 

abdominal and hip-thigh muscles and development running speed.  

We give the results of the school youth in relation to the level of teaching of physical 

education at schools, and it concerns not only the content of teaching, but also the number of 

classes of compulsory physical education in a week. According to a BMI index evaluation for 

children and youth one third from group SC was classified above the average significantly 

(children obesity). This is not only by reason of worse performance of motor tests, but also 

consequences of “making sports” only within the mandatory physical education. 
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ABSTRAKT: 
 

V našej práci sme sa snažili posúdiť účinnosť 6-týždňového kondičného programu na 

rozvoj rýchlostných schopností. Náš súbor tvorili 7 hráči družstva AŠK Inter Bratislava B. 

Vstupnými meraniami sme zistili úroveň ich motorickej výkonnosti vo vybraných testoch. 

Ďalej sme zostavili a realizovali na nich 6-týždňový kondičný program v prípravnom období. 

Výstupnými meraniami sme opäť zisťovali úroveň ich motorickej výkonnosti. Výsledky 

vstupných a výstupných testov sme potom porovnali a štatisticky vyhodnotili. Hodnoty 

výstupných meraní sme porovnali s hodnotami, ktoré dosahujú univerzitní hráči v USA. 

Získané poznatky sme zhrnuli do záveru, kde sa nachádzajú aj odporúčania pre prax. 

 

 
Kľúčové slová: kondičná príprava, rychlostné schopnosti, basketbal, testovanie 
 
 
 
1 VSTUP DO PROBLEMATIKY 
 

Basketbal  patrí v súčasnosti medzi najpopulárnejšie kolektívne športy na svete. Už 

základná charakteristika hry poukazuje na to, že rýchlostné schopnosti v nej budú hrať veľkú 

rolu. Rozmery hracej plochy sú 28 x 15 metrov, z čoho vyplýva, že hráč nemôže počas hry 

prekonať dlhšiu vzdialenosť ako 30 metrov, bez toho aby zmenil smer. Počas zápasu je na 

ihrisku 5 hráčov z každého družstva. Za posledné roky je vo svetovom basketbale badať 

zvýšenie rýchlostného a silového fondu na všetkých hráčskych postoch. Týka sa to aj hry 

pivotov, ktorých ťarbavosť a nemotornosť je dávno minulosťou. Káder družstva je zložený 

z 10 – 12 hráčov, čo umožňuje rýchle striedanie. V máji roku 2000 upravila FIBA (Féderation 



Internationale de Basketbal) pravidlá,  ktoré mali tiež za účel zrýchliť hru, tak aby sa stala 

atraktívnejšou pre divákov. Trvanie zápasu sa zmenilo z dvoch 20-minutových polčasov na 

štyri 10-minutové štvrtiny. Trvanie jedného útoku sa skrátilo z 30 sekúnd na 24 sekúnd. 

Prechod z obranného pásma do útočného sa skrátil z 10 na 8 sekúnd.  

 Basketbal je intermitentný šport, v ktorom sa striedajú úseky od veľmi vysokej 

intenzity až po úseky s veľmi nízkou intenzitou.  Hra zahŕňa rýchle šprinty, beh vzad, obranný 

pohyb, časté zmeny smeru pohybu, výskoky. Počas jedného zápasu vykoná hráč 105±52 

krátkych šprintov v trvaní 1,7 - 2,1 s. a 46±12 vertikálnych výskokov. Zmena v smere pohybu 

sa vyskytuje každé 2 sekundy. (McInnes a kol. 1995) U elitných hráčov bol nameraný 

maximálny vertikálny výskok 71,4±10,4cm. (Latin, Berg a kol. 1994) Priemerné hodnoty 

laktátu, namerané počas zápasu boli 6,8±2,8mmol.l-1, maximálna hodnota laktátu, ktorú hráč 

počas zápasu dosiahol bola 13,2mmol.l-1. (McInnes a kol. 1995)    

 Z predchádzajúcich poznatkov vyplýva, že v basketbale budú dominovať rýchlostné, 

vytrvalostno- rýchlostné a rýchlostno-silové schopnosti. Medzi limitujúce faktory 

v basketbale patrí akceleračná rýchlosť, rýchlosť so zmenami smeru, vytrvalosť v rýchlosti so 

zmenami smeru, výbušná sila a agility. Najväčší význam hrá v basketbale práve agility. Ide 

o schopnosť rýchlej akcelerácie a náhlej decelerácie, rotácie tela, náhlych zmien polohy 

ťažiska a smeru pohybu. (Grausgruber, Cacek. 2008) 

 

 

 

2 CIEĽ, HYPOTÉZY A ÚLOHY PRÁCE 
 

2.1 Cieľ práce 
 

Cieľom práce je posúdiť účinnosť 6-týždňového kondičného programu na rozvoj 

rýchlostných schopností na súbore prvoligových basketbalistov a prispieť k rozšíreniu 

poznatkov v oblasti rozvoja rýchlostných schopností v basketbale. 

 

2.2 Hypotézy práce 
 

H:  Predpokladáme, že absolvovaním 6-týždňového kondičného mezocyklu sa                      

u prvoligových basketbalistov zvýši výkonnosť vo vybraných motorických testoch.  



2.3 Úlohy práce 
 

Ú1:  Zistiť vstupnú úroveň motorickej výkonnosti vo vybraných testoch. 

Ú2:  Zostaviť a realizovať 6-týždňový tréningový program.  

Ú3:  Zistiť výstupnú úroveň motorickej výkonnosti vo vybraných testoch. 

Ú4:  Diagnostikovať mieru zmien vo vybraných testoch. 

Ú5:  Porovnať úroveň motorickej výkonnosti sledovaného súboru so súborom basketbalistov 

NCAA – I.Divízia 

 

 

3 METODIKA PRÁCE 
 

3.1 Stanovenie výskumnej situácie 
 

Našu prácu zaraďujeme do sekcie veda o športe – športová edukológia. Typ výskumu 

je kvázi experiment, presnejšie kvázi-kvázi experiment, keďže nemáme k dispozícii kontrolný 

súbor, ani kontrolné obdobie. Ako výskumnú metódu sme použili porovnávaciu analýzu. Na 

porovnanie výsledkov sme použili neparametrický Wilcoxonov T-test pre závislé súbory.  

 

Zápis výskumnej situácie je nasledovný:  

V(7)(S1-3)to  experim. činiteľ   V(7)(S1-3)t1 

 

Zápis hypotézy je nasledovný: 

(S1-3)to < (S1-3)t1 

 

V = výber tvorený prvoligovými basketbalistami 

n = počet basketbalistov = 7 

S1 = stav v motorickom teste člnkový beh 10 x 5 metrov [s] 

S2 = stav v motorickom teste agility T-test [s] 

S3 = stav v motorickom teste 30 yardový šprint [s] 

t0 = vstupné testy, vykonané v dňoch 12.8. a 13.8.2009 

t1 = vstupné testy, vykonané v dňoch 1.10. a 6.10.2009 

experimentálny činiteľ = 6-týždňový mezocyklus zameraný na rozvoj pohybových schopností 



3.2 Charakteristika sledovaného súboru 
 

Sledovaný súbor tvorili basketbalisti prvoligového tímu AŠK Inter Bratislava B. 

V sezóne 2008/2009 obsadilo družstvo v druhej najvyššej seniorskej súťaži 9. miesto 

spomedzi 16 družstiev, s celkovou bilanciou 15 víťazstiev a 13 prehier. 9 hráčov absolvovalo 

všetky vstupné testy, ďalších 12 postupne vstupovalo do kondičnej prípravy, avšak len 7 

hráčov absolvovalo kompletnú prípravu, vrátane vstupných a výstupných testov.  

 V tabuľke 1 uvádzame základné údaje o našom sledovanom súbore. Tvorilo ho 7 

hráčov s priemerným vekom 19,3 roku. Rozohrávači mali priemernú výšku 182 cm a  

priemernú hmotnosť 76,5 kg. Krídla mali priemernú výšku 196 cm a priemernú hmotnosť 

83,5 kg. Pivoti mali priemernú výšku 204,7cm a priemernú hmotnosť 106,7 kg. 

Predpokladáme, že biologický vývoj bol už u hráčov tohto veku ukončený a zmeny úrovne 

pohybových schopností boli vyvolané cieleným tréningovým procesom. Výnimkou by mohol 

byť hráč T.Š., ktorý mal počas sledovaného obdobia 17,2 na začiatku a 17,3 roku na konci 

sledovaného obdobia. Jeho telesná výška sa nezmenila, avšak jeho telesná hmotnosť sa 

zvýšila o 4 kilogramy.  

 

Tabuľka 1 Základné údaje o hráčoch  

MENO POST       
HRÁČA 

VEK           
(roky) 

ŠPORT. 
VEK     

(roky)  

TELESNÁ 
VÝŠKA 

(cm) 

TELESNÁ 
HMOTNOSŤ 

(kg) 
vstup výstup vstup výstup 

M.N. rozohrávač 18,5 18,6 5 182 69 69 

D.M. rozohrávač 21,8 21,9 12 182 84 80 

A.B. krídlo 19,4 19,5 4 198 80 80 

T.Š. krídlo 17,2 17,3 8 194 87 91 

R.K. pivot 18,8 18,9 5 210 95 90 

A.K. pivot 19,4 19,5 5 200 110 108 

J.F. pivot 20,1 20,2 9 204 115 115 

priemer.
hodnota - 19,3 19,4 6,9 196 91,4 90,4 

minim. 
hodnota - 17,2 17,3 4 182 69 69 

maxim. 
hodnota - 21,8 21,9 12 210 115 115 



3.3 Popis experimentálneho činiteľa 
 

Prvý oficiálny tréning B – družstva v sezóne 2009/2010 sa konal v pondelok 

10.8.2009. Prvý týždeň mal charakter ľahkého kondičného a technicko-taktického zaťaženia. 

Počas tohto týždňa sme vykonali aj vstupné merania (12.8.,13.8.). Po absolvovaní vstupných 

testov nasledoval šesťtýždňový mezocyklus (17.8. – 25.9.), v ktorom sme aplikovali náš 

tréningový program. Počas experimentálneho obdobia sme museli z organizačných 

a technických príčin tréningový program niekoľkokrát upravovať. Po jeho ukončení 

absolvovali hráči výstupné merania (1.10. a 6.10,).  Počas experimentálneho obdobia hráči 

absolvovali spolu 35 tréningových jednotiek, z toho 15 kondičného, 9 technicko-taktického 

a 11 zmiešaného charakteru. Družstvo odohralo počas tohto mezocyklu 7 prípravných 

zápasov. V tabuľke 2 uvádzame prehľad o objeme tréningového zaťaženia v jednotlivých 

týždňoch mezocyklu. 

 

Tabuľka 2 Počet tréninkových jednotiek a prípravných zápasov v jednotlivých týždňoch        

6-týždňového mezocyklu   
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1. 5 4 0 9 0 

2. 5 3 0 8 1 

3. 3 2 1 6 3 

4. 1 0 4 5 0 

5. 1 0 3 4 1 

6. 0 0 3 3 2 

celkom 15 9 11 35 7 



Tréningová jednotka trvala v rozmedzí 1,5 – 2 hodiny. V tabuľke 3 uvádzame prehľad 

o počte stimulov pre rozvoj jednotlivých pohybových schopností počas 6-týždňového 

mezocyklu. 

 

Tabuľka 3 Frekvencia aktivácie jednotlivých pohybových schopností počas 6-týždňového 

mezocyklu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rýchlostné schopnosti sme rozvíjali prvé tri týždne selektívne nešpecifickými 

prostriedkami, tak aby sme vytvorili dostatočný kondičný základ na ďalšie obdobie. 

Frekvenčnú, akceleračnú a vytrvalostnú rýchlosť sme rozvíjali samostatne. Na rozvoj 

frekvenčnej rýchlosti sme využívali cvičenia na frekvenčnom rebríku a cvičenia, pri ktorých 

sme vykonávali frekvenčnú prácu chodidiel v rôznych polohách. Na rozvoj akceleračnej 

rýchlosti sme využívali 20 metrové úseky, vejár 3 x 6 m a cvičenie so zmenami smeru 4 x 7 

m. Na rozvoj vytrvalosti v rýchlosti sme využívali dlhšieúsekové cvičenie 5 x 150 m 

a kratšieúsekové cvičenie 5 x (5 x 25m). Ďalšie tri týždne sme už začali využívať rôzne 
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1. 1 2 2 1 0 3 0 0 5 2 

2. 2 2 1 2 0 0 3 0 5 2 

3. 1 2 2 1 0 0 1 1 4 2 

4. 1 0 0 0 2 0 0 2 4 2 

5. 1 0 0 0 2 0 0 2 3 2 

6. 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2 

celkom 6 6 5 4 5 3 4 7 24 12 



špecifické prostriedky, ktoré majú vysokú afinitu s basketbalom – tzv. agility drily. V tabuľke 

4 je zaznamenaný objem rýchlostného zaťaženia v jednotlivých týždňoch mezocyklu. 

 

Tabuľka 4 Objem rýchlostného zaťaženia v jednotlivých týždňoch 6-týždňového mezocyklu 

TÝŽDEŇ 

AKCELERAČNÁ 
RÝCHLOSŤ     

(m) 

RYCHLOSTNÁ 
VYTRVALOSŤ 

(m) 

AGILITY                         
(m)

1. 280 750 

2. 144 1375 

3. 256 625 

4. 576 

5. 536 

6. 375 

celkom 
680 2750 

1487 

 

 

3.4 Metódy získavania empirických údajov 

 
Na získanie empirických údajov sme použili metódy štúdia odbornej literatúry, 

testovania a merania. Štúdiom slovenských aj zahraničných zdrojov sme získali rozsiahlejšie 

poznatky o problematike rozvoja kondičných schopností. Získané informácie sme zhromaždili 

a na ich základe sme vytvorili kondičný program. Počas nášho experimentu sme cieľavedome 

a systematicky vplývali na náš súbor, aby sme u neho vyvolali požadované zmeny. Hráčov 

sme merali a testovali pred a po ukončení kondičného programu. Na meranie telesného 

rozvoja sme použili základné merania telesnej výšky a telesnej hmotnosti. Na meranie úrovne 

rýchlostných schopností sme použili tri motorické testy. Prvým bol test eurofitu - člnkový beh 

10 x 5 metrov. Ďalšie dva testy sa u nás bežne nepoužívajú. Prvým z nich je agility T-test 

a druhým je 30 yardový šprint. Tieto dva testy sme použili, lebo sú špecifické pre basketbal. 

Získané hodnoty z testov sme porovnali s hodnotami, ktoré dosahujú univerzitní hráči z USA.  



1.test – člnkový beh 10 x 5 metrov 

FAKTOR: Bežecká rýchlosť so zmenami smeru 

POPIS TESTU: Testovaná osoba štartuje z polovysokého štartu, pričom prednú nohu má 

tesne pred štartovou čiarou. Na štartový povel rýchlo vybieha smerom k protiľahlej čiare 

a vráti sa späť k štartovej čiare. Čiary sú dlhé 1,2 metra a na ich koncoch sú umiestnené 

kužele. Vzdialenosť medzi čiarami je 5 metrov, testovaný ich prekračuje oboma nohami. Test 

pokračuje bez prerušenia, po absolvovaní piatich cyklov (desať 5-metrových dĺžok). 

Examinátor nahlas počíta každý ukončený cyklus. Pri prekonávaní poslednej dĺžky testovaný 

spomaľuje až za cieľovou čiarou. Test sa končí, keď testovaný prekročí jednou nohou cieľovú 

čiaru. Pri zmenách smeru sa nesmie testovaná osoba šmýkať!  

HODNOTENIE: Hodnotí sa čas, za ktorý testovaná osoba vykoná desať 5-metrových dĺžok. 

Test sa vykonáva jedenkrát. Čas je meraný s presnosťou na desatinu sekundy. (Moravec a kol. 

2002) 

 

 

2.test – agility T-test 

FAKTOR: Agility 

POPIS TESTU: 4 kužele sú usporiadané do písmena T (obrázok 1). Vzdialenosť medzi 

kužeľmi A a B je 10 yardov (9,14 metra), vzdialenosť kužeľa C a D od kužeľa B je 5 yardov 

(4,57 metra). Testovaná osoba štartuje z polovysokého štartu, pričom prednú nohu má tesne 

pred  štartovou čiarou - vedľa kužeľa A. Na štartový povel rýchlo vybieha smerom ku kužeľu 

B a dotkne sa ho. Obranným pohybom smerom doľava sa dostáva ku kužeľu C, respektíve 

smerom doprava ku kužeľu D a dotkne sa ho ľavou, respektíve pravou rukou. Pokračuje 

v obrannom pohybe doprava ku vzdialenejšiemu kužeľu D, respektíve doľava ku kužeľu C 

a dotkne sa ho pravou, respektíve ľavou rukou (nedotýka sa kužeľu B). Testovaný pokračuje 

obranným pohybom ku kužeľu B, dotkne sa ho a behom vzad sa dostáva ku kužeľu A. Test sa 

končí v momente, keď testovaný prekročí cieľovú čiaru – vedľa kužeľa A. Testovaná osoba 

nesmie pri obrannom pohybe prekrižovať nohy a vynechať dotyk kužeľov!  

HODNOTENIE: Hodnotí sa čas, za ktorý testovaná osoba čo najrýchlejšie prejde celú dráhu. 

Testovaný má tri pokusy. Započítava sa najlepší výkon. Medzi jednotlivými pokusmi musí 

byť dostatočne dlhý odpočinok – aspoň 3 minúty. Čas je meraný na desatinu sekundy. 

(Hoffman. 2006) 

 

 



 
 

Obrázok 1 Agility T - test 

 

 

3.test – 30 yardový šprint 

FAKTOR: Akceleračná rýchlosť 

POPIS TESTU: Testovaná osoba štartuje z polovysokého štartu, pričom prednú nohu má asi 

30 cm pred štartovou čiarou. Testovaný vybieha na vlastný podnet a čo najrýchlejšie beží za 

cieľovú čiaru, pričom nespomaľuje ani nezastavuje beh, kým neprekročí cieľovú čiaru. 

Vzdialenosť medzi štartovou a cieľovou čiarou je 30 yardov, čo je v prepočte 27,43 metra. 

HODNOTENIE:  Zabehnutý čas zaznamenávajú elektronické fotobunky, ktoré sú na úrovni 

štartovej a cieľovej čiary. Testovaný má tri pokusy. Započítava sa najlepší výkon. Medzi 

jednotlivými pokusmi musí byť dostatočne dlhý odpočinok - aspoň 2 minúty. Čas je meraný 

na stotinu sekundy. 

 

 

3.5 Metódy spracovania a vyhodnotenia získaných údajov 
 

Získané údaje z motorických testov sme zapísali do tabuliek. Následne sme u každého 

hráča vypočítali rozdiel medzi vstupným a výstupným meraním. Rozdiel sme do tabuľky 

zapísali a vyjadrili v číselnej aj percentuálnej hodnote. Vypočítali sme taktiež priemernú 

hodnotu  celého súboru zo vstupných a výstupných hodnôt a z rozdielov vyjadrených 

v číselnej aj percentuálnej hodnote. Výsledky sme potom analyzovali a porovnávali s hráčmi 

1.divízie NCAA. Na získanie výsledkov štatistickej významnosti sme použili neparametrický 

Wilcoxonov T-test pre závislé súbory. 

 



4 VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA 

 

4.1 Dynamika zmien vo vybraných testoch 
 

V tabuľke 5 uvádzame namerané hodnoty motorických testov, vypočítané rozdiely 

a priemerné hodnoty. Všetci hráči dosiahli zlepšenie vo všetkých troch testoch. Pomocou 

neparametrického Wilcoxonovho T-testu pre závislé súbory sme zistili, že tieto zmeny sú 

štatisticky významné na 1% hladine štatistickej významnosti.  

 

Tabuľka 5 Dynamika zmien vo vybraných testoch 

 

 

Výsledky 1.testu – člnkový beh 10 x 5 metrov 

Pri vstupnom meraní dosiahli najlepší výkon (16,1s.) dvaja hráči M.N. a A.B., najhorší 

výkon (18,5) podal hráč J.F., priemerný výkon bol 17,2 s. Pri výstupnom meraní dosiahli 

najlepší výkon (15,1s.) traja hráči M.N., D.M. a A.B., najhorší výkon (17,9s.) podal hráč 

A.K., priemerný výkon bol 16,3 s. Najväčšie zlepšenie (-1,6s., respektíve 9,6%) dosiahol hráč 

D.M., najmenšie zlepšenie (-0,2s., respektíve 1,1%) dosiahol hráč A.K. Priemerné zlepšenie 

bolo o 0,9 s., respektíve 5,1%. 

hráč 

člnkový beh 10 x 5m (s) Agility T-test (s) 30 yardový šprint (s) 

vstupné 
meranie 

výstupné 
meranie 

+/- 
(s) 

+/-  
(%) 

vstupné 
meranie 

výstupné 
meranie 

+/-   
(s) 

+/- 
(%) 

vstupné 
meranie 

výstupné 
meranie 

+/-    
(s) 

+/ 
(%) 

M.N. 16,1 15,1 - 1,0 + 6,2 8,9 8,7 - 0,2 +  2,2 3,84 3,68 - 0,16 + 4,2

D.M. 16,7 15,1 - 1,6 + 9,6 9,5 9,0 - 0,5 +  5,3 4,14 3,96 - 0,18 + 4,3

A.B. 16,1 15,1 - 1,0 + 6,2 9,2 8,6 - 0,6 +  6,5 3,66 3,57 - 0,09 + 2,5

T.Š. 16,7 16,0 - 0,7 + 4,2 9,6 8,8 - 0,8 +  8,3 3,91 3,82 - 0,09 + 2,3

R.K. 18,3 17,5 - 0,8 + 4,4 10,1 9,7 - 0,4 +  4,0 4,44 4,19 - 0,25 + 5,6

A.K. 18,1 17,9 - 0,2 + 1,1 10,5 9,9 - 0,6 +  5,7 4,41 4,21 - 0,20 + 4,5

J.F. 18,5 17,7 - 0,8 + 4,3 11,5 10,3 - 1,2 +10,4 4,65 4,40 - 0,25 + 5,4

priemer 17,2 16,3 - 0,9 + 5,1 9,9 9,3 - 0,6 + 6,0 4,15 3,98 - 0,17 + 4,1



Výsledky 2.testu – Agility T-test 

Pri vstupnom meraní dosiahol najlepší výkon (8,9s.) hráč M.N., najhorší výkon (11,5) 

podal hráč J.F., priemerný výkon bol 9,9 s. Pri výstupnom meraní dosiahol najlepší výkon 

(8,6s.) hráč A.B., najhorší výkon (10,3s.) podal hráč J.F., priemerný výkon bol 9,3s. Najväčšie 

zlepšenie (-1,2s., respektíve 10,4%) dosiahol hráč J.F., najmenšie zlepšenie (-0,2s., respektíve 

2,2%) dosiahol hráč M.N. Priemerné zlepšenie bolo o 0,6 s., respektíve 6%. 

 

Výsledky 3.testu – 30 yardový šprint 

Pri vstupnom meraní dosiahol najlepší výkon (3,66s.) hráč A.B., najhorší výkon (4,65) 

podal hráč J.F., priemerný výkon bol 4,15s. Pri výstupnom meraní dosiahol najlepší výkon 

(3,57s.) hráč A.B., najhorší výkon (4,40s.) podal hráč J.F., priemerný výkon bol 3,98s. 

Najväčšie zlepšenie (-0,25s., respektíve 5,4 a 5,6%) dosiahli hráči J.F. a R.K., najmenšie 

zlepšenie        (-0,09s., respektíve 2,3 a 2,5%) dosiahli hráči T.Š. a A.B. Priemerné zlepšenie 

bolo o 0,17 s., respektíve 4,1%. 

 

 

4.2 Porovnanie úrovne vo vybraných testoch 

 
 Hodnoty výstupných meraní z testov Agility T-test a 30 yardový šprint sme porovnali 

s hodnotami, ktoré dosahujú hráči I.divízie NCAA. I.Divízia NCAA je najvyššia univerzitná 

súťaž v USA. Elitní hráči z tejto súťaže sú draftovaní do profesionálnej súťaže NBA. 

 

 V Agility T-teste dosiahli rozohrávači z NCAA časy 8,33 až 9,15 sekundy, krídla 8,56 

až 9,32 a pivoti 8,47 až 10,09 sekundy. (Latin, Berg a kol. 1994) Rozohrávači M.N. a D.M. 

dosiahli časy 8,7 respektíve 9,0. Obidvaja sa svojimi časmi zmestili do rozpätia výkonov, 

ktoré dosahujú rozohrávači v NCAA, avšak D.M. by v tomto rozpätí patril medzi podpriemer. 

Krídla A.B. a T. Š. dosiahli časy 8,6 respektíve 8,8. Obidvaja hráči sa svojimi časmi zmestili 

do rozpätia výkonov, ktoré dosahujú krídla v NCAA a obidva výkony sú v tomto rozpätí 

nadpriemerné. Pivoti R.K., A.K. a J.F. dosiahli časy 9,7, 9,9 a 10,3. R.K. a A.K. sa svojim 

časmi zmestili do rozpätia výkonov, ktoré dosahujú pivoti z NCAA, avšak obaja by v tomto 

rozpätí patrili medzi podpriemer. J.F. sa so svojim výkonom nezmestil do rozpätia. 

 



 V 30 yardovom šprinte dosiahli rozohrávači z NCAA časy 3,54 až 3,82 sekundy, 

krídla 3,67 až 3,99 a pivoti 3,76 až 4,18 sekundy. (Latin, Berg a kol. 1994) Rozohrávači M.N. 

a D.M. dosiahli časy 3,68 respektíve 3,96. M.N. by sa so svojim výkonom zmestil do rozpätia 

výkonov, ktoré dosahujú rozohrávači v NCAA, D.M. by sa do tohto rozpätia nezmestil. 

Krídla A.B. a T. Š. dosiahli časy 3,57 respektíve 3,82. Hráč T.Š. sa so svojim časom zmestil 

do rozpätia výkonov, ktoré dosahujú krídla z NCAA. Hráč A.B. dosiahol v teste čas, ktorý je 

dokonca lepší ako najlepší čas zo súboru krídiel NCAA. Jeho výbornú úroveň rýchlostných 

schopností možno odôvodniť tým, že sa pred basketbalom 5 rokov venoval skoku do výšky. 

Pivoti R.K., A.K a J.F. dosiahli časy 4,19, 4,21 a 4,40. Ani jeden z pivotov sa svojim 

výkonom nezmestil do rozpätia výkonov, ktoré dosahujú pivoti z NCAA. 

 

U všetkých hráčov došlo k zlepšeniu vo všetkých troch testoch. Po použití 

neparametrického Wilcoxonovho T-testu sme dospeli k záveru, že zlepšenia sú štatisticky 

významné na 1 % hladine štatistickej významnosti. Môžeme teda skonštatovať, že sa nám 

podarilo potvrdiť stanovenú hypotézu. 

 

Z porovnávania výstupných meraní nášho súboru so súborom univerzitných hráčov 

z USA možno konštatovať, že iba traja hráči (A.B., T.Š., M.N.) sa v oboch testoch zmestili 

svojimi výkonmi do rozpätia výkonov, ktoré dosahujú hráči  I.divízie NCAA. 

 

 

5 ZÁVER 
 

Cieľom našej práce bolo posúdiť účinnosť 6-týždňového kondičného programu na 

rozvoj rýchlostných schopností, čo sa nám podarilo dosiahnuť. U každého hráča došlo 

k zlepšeniu vo všetkých 3 motorických testoch. Ďalším cieľom bolo prispieť k rozšíreniu 

poznatkov v oblasti rozvoja rýchlostných schopností v basketbale. Pri rozvoji rýchlostných 

schopností v basketbale odporúčame na začiatku prípravného obdobia zaraďovať cvičenia 

s nešpecifickým obsahom, vďaka ktorým hráči získajú určitý kondičný základ. V druhej 

polovici prípravného obdobia sa treba postupne zameriavať na cvičenia so špecifickým 

obsahom, ktoré majú vysokú afinitu s basketbalom – tzv. agility drily. V praxi sa treba viac 

zamerať na rozvoj rýchlostných schopností u pivotov, ktorí výraznejšie zaostávajú oproti 

svetovej špičke. 
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Zmeny plaveckej výkonnosti na majstrovských súťaţiach SR za olympijský 

cyklus v rokoch 2005-2008 

Bc. Ivan Močko 

Katedra športov v prírode a plávania 

 

Abstrakt   

     Práca rieši dynamiku plaveckej výkonnosti v kategórii Open vo vybraných plaveckých 

disciplínach na Majstrovstvách SR v plávaní za olympijský cyklus v rokoch 2005-2008. 

 

Kľúčové slová: 

     plavecká výkonnosť, výkon,  plavecký klub, Majstrovstvá SR  

1 Vstup do problematiky 

     Skúsenosti z posledných rokov nás presvedčujú, ţe čoraz väčšmi rastie výkonnosť 

pretekárov vo vrcholovom športe. Túto realitu podmieňujú jednak biologické a spoločenské 

faktory, jednak faktory odborne športové. Súčasne sa ustavične prehlbujú vedomosti a 

skúsenosti o fyziologickom a psychickom vývoji. Plávanie je charakteristické nielen 

výnimočne ranou špecializáciou, ale i dosahovaním vysokých športových výsledkov mládeţe 

uţ v dorasteneckom veku. V práci sa orientujeme na plaveckú výkonnosť najlepších 

pretekárov v Slovenskej republike. Prezentujeme dynamiku najlepších výkonov 

v sledovaných plaveckých disciplínach. Športové súťaţe sú základnou „vizitkou“ 

konkrétneho športu. Sú obohacujúcimi prvkami celej spoločnosti a určujú v nej aj jeho 

postavenie. Popularita a príťaţlivosť súťaţí závisí nie len od úrovne športových výkonov ale i 

širších spoločenských súvislostí. Úspešné výsledky vyvolávajú ohlas verejnosti, posilňujú 

národnú hrdosť občanov. Športové súťaţe sú však neodmysliteľnou súčasťou športovej 

prípravy. Sú konkrétnou, presne vymedzenou súčasťou tréningového zaťaţenia.  

 

 



2 Ciele , hypotézy a úlohy práce 

Analýza výkonnosti na plaveckých súťaţiach tvorí jednu zo základných podmienok pre 

moţnosti plánovať perspektívny rast pretekárov. Okrem evidencie osobných výkonov sa v 

súčasnosti veľká pozornosť venuje aj pôsobeniu plaveckých klubov z pohľadu prípravy 

talentovaných jedincov pre reprezentáciu. Úspešnú prezentáciu práce klubov je moţné 

objektívne posúdiť cez výkonnostný rast svojich klubových pretekárov. Práca poukazuje na 

jednu z moţností ako posudzovať výkonnostnú dynamiku plaveckých klubov. 

 

 

2.1 Cieľ práce 

Cieľom práce je analyzovať dynamiku plaveckej výkonnosti v kategórii Open na 

Majstrovských súťaţiach v plávaní Slovenskej republiky v rokoch 2005-2008. 

 

2.2 Úlohy práce 

1. Vyhodnotiť dynamiku najlepších výkonov v kategórii  Open na  letných a zimných 

majstrovských súťaţiach SR v plávaní v olympijskom cykle za obdobie rokov  2005-2008 

v disciplínach 50m voľný spôsob a 50m znak. 

2. Spracovať rebríček a podiel zastúpenia plaveckých klubov za sledované obdobie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3   METODIKA PRÁCE 

 

3.1 Výber a charakteristika súboru 

 

Súbor tvorili plavci a plavkyne, ktorí sa v r. 2005-2008 zúčastnili letných a zimných 

Majstrovstiev Slovenskej republiky v plávaní. Vyhodnocovali sme najlepších plavcov vo 

finále nami pozorovaných disciplín. 

 

3.2 Metodika získavania údajov 

 

     V  práci sme spracovali najlepšie výkony plavcov v plaveckých disciplínach, ktoré sú dané 

v športovo- technických dokumentoch, oficiálnom a jednotnom materiáli Slovenskej 

plaveckej federácie(SPF). Okrem spracovania zaplávaných časov sme vyhodnocovali bodové 

hodnoty výkonov. Na letných a zimných Majstrovstvách SR v olympijskom cykle v rokoch 

2005-2008 sme sledovali výsledky v disciplínach: 50 m voľný spôsob a 50 m znak v kategórii 

Open. 

 

3.3 Metóda spracovania a vyhodnocovania údajov 

 

Vyhodnocovali sme oficiálne výsledkové listiny zaregistrované v Slovenskom 

plaveckom zväze (SPZ) za rok 2005, 2006, 2007 a 2008. 

Získané údaje sme spracovali základnými matematickými úkonmi a výsledky prezentujeme v 

grafickej podobe.  

     Pri interpretácii výsledkov vyuţívame metódy logickej analýzy a syntézy.  

 

 

 

 

 

 

 



4 Výsledky 

4.1 Dynamika plaveckej výkonnosti na majstrovských súťaţiach SR v kategórii 

Open v rokoch 2005-2008 

     V prvej úlohe prezentujeme dynamiku plaveckej výkonnosti muţov a ţien v kategórii 

Open na Majstrovstvách Slovenskej republiky v plávaní. Dynamiku plaveckej výkonnosti 

zaznamenávame vţdy u najlepších troch pretekárov i v celom finále, t.j. najlepších ôsmich 

pretekárov kvôli hľadaniu širších súvislostí v zmenách výkonnosti. 

Obr. 1 Dynamika plaveckej výkonnosti v disciplíne 50m voľný spôsob v kategórii Open na 

LM SR v plávaní v rokoch 2005-2008 vyhodnotená v bodoch 

 

Tab. 1 Dynamika plaveckej výkonnosti v disciplíne 50m voľný spôsob v kategórii Open na 

LM SR v plávaní v rokoch 2005-2008 vyhodnotená v sekundách 

    rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 

muţi 50m VS LM SR  x3 24,18s 24,02s 24,06s 24,60s 

  x8 24,53s 24,57s 24,69s 25,01s 

ţeny 50m VS LM SR  x3 27,33s 26,84s 26,49s 27,60s 

  x8 27,90s 27,54s 27,00s 28,42s 
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Dynamika plaveckej výkonnosti v disciplíne 

50m voľný spôsob na LM SR v rokoch 2005-2008



     V disciplíne 50m voľný spôsob muţi na Letných majstrovstvách Slovenskej republiky v 

plávaní v kategórii Open sme v období rokov 2005-2008 nezaznamenali progresívnu 

dynamiku plaveckej výkonnosti. Najväčší rozdiel medzi  prvými tromi medailistami a celým 

finále bol v roku 2006- 47,9 bodu, čo dokazuje vysokú individuálnu plaveckú výkonnosť 

pretekárov Romana Kučíka(1981) z klubu DuBB, Michala Navaru(1986) z  STU a Radoslava 

Ţembu(1986) z LBGBa. Títo traja pretekári boli účastníkmi finále a drţiteľmi medailí v tejto 

disciplíne takmer kaţdý rok v nami pozorovanom období. Najväčší bodový rozdiel najlepších 

troch pretekárov je v roku 2006- o 51,3 bodu lepší ako v roku 2008 a rozdiel celého finále je 

lepší v roku 2005 o 39,3 bodu oproti finále z roku 2008. 

     V disciplíne 50m voľný spôsob ţeny na Letných majstrovstvách Slovenskej republiky v 

plávaní v kategórii Open sme v období rokov zaznamenali progresívnu dynamiku plaveckej 

výkonnosti z hľadiska celého finále iba v rokoch 2005- 2007. Najlepšími pretekárkami 

v danej disciplíne boli za nami sledované obdobie Katarína Milly(1988) a Miroslava 

Syllabová(1990) z  AQSLe. Najväčší rozdiel medzi  prvými tromi medailistkami a celým 

finále bol v roku 2008- 58,4 bodu, pričom toto finále malo najniţšiu výkonnosť v nami 

sledovanom období. Najväčší bodový rozdiel najlepších troch pretekáriek je v roku 2007- 

o 91 bodov lepší ako v roku 2008 a rozdiel celého finále je lepší v roku 2007 o 108,7 bodu 

oproti finále z roku 2008. Najväčšia plavecká výkonnosť bola dosiahnutá v roku 2007, najmä 

vďaka finálovej účasti zahraničných pretekárok. Účasť zahraničných plavkýň bola 

právoplatne schválená Slovenskou plaveckou federáciou(SPF). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obr. 2 Dynamika plaveckej výkonnosti v disciplíne 50m voľný spôsob v kategórii Open na 

ZM SR v plávaní v rokoch 2005-2008 vyhodnotená v bodoch 

 

Tab. 2 Dynamika plaveckej výkonnosti v disciplíne 50m voľný spôsob v kategórii Open na 

ZM SR v plávaní v rokoch 2005-2008 vyhodnotená v sekundách 

    rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 

muţi 50m VS ZM SR  x3 23,38s 23,52s 23,57s 23,62s 

  x8 24,03s 24,04s 24,05s 24,13s 

ţeny 50m VS ZM SR  x3 25,95s 26,90s 26,51s 26,62s 

  x8 26,87s 27,56s 28,19s 27,50s 

 

     V disciplíne 50m voľný spôsob muţi na Zimných majstrovstvách Slovenskej republiky v 

plávaní v kategórii Open sme v období rokov 2005-2008 zaznamenali regresívnu dynamiku 

plaveckej výkonnosti. Najväčší rozdiel medzi  prvými tromi medailistami a celým finále bol 

v roku 2005- 57,9 bodu. Vysokú individuálnu plaveckú výkonnosť dokazujú najmä pretekári 

Radoslav Ţemba(1986), Roman Kučík(1981) z klubu DuBB a v posledných dvoch rokoch 

nami sledovaného obdobia Milan Medo(1991) z plaveckého klubu  ŠKTop. Najväčší bodový 

rozdiel najlepších troch pretekárov je v roku 2005- o 23,4 bodu lepší ako v roku 2008 
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a rozdiel celého finále je lepší v roku 2005 o 6,7 bodu oproti finále z roku 2008. Celkovo je 

v danej disciplíne medzi muţmi veľmi vyrovnaná úroveň plaveckej výkonnosti.  

     V disciplíne 50m voľný spôsob ţeny na Zimných majstrovstvách Slovenskej republiky v 

plávaní v kategórii Open sme v období rokov 2005-2008 zaznamenali kolísavú dynamiku 

plaveckej výkonnosti. Medzi najlepšie pretekárky v danej disciplíne za nami sledované 

obdobie moţno označiť Katarínu Milly(1988) a Miroslavu Syllabovú(1990) z plaveckého 

klubu AQSLe, aj keď sa v priebehu sledovaného obdobia nezúčastnili na kaţdých ZM SR. 

Najväčší rozdiel medzi  prvými tromi medailistkami a celým finále bol v roku 2007- aţ 110 

bodov, čo spôsobil najmä výkon Sabiny Šinskej(1988) z plaveckého klubu ViB, ktorá zjavne 

ignorovala pretek. Najväčšia plavecká výkonnosť prvých troch medailistiek bola dosiahnutá 

v roku 2005 -najmä vďaka účasti Martiny Moravcovej(1976) z plaveckého klubu KuPi- oproti 

roku 2006 a to 83,3 bodu. Najväčší bodový rozdiel celého finále je lepší v roku 2005 o 82,3 

bodu oproti finále z roku 2007.  

 

Obr. 3 Dynamika plaveckej výkonnosti v disciplíne 50m znak v kategórii Open na LM SR v 

plávaní v rokoch 2005-2008 vyhodnotená v bodoch 
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Tab. 3 Dynamika plaveckej výkonnosti v disciplíne 50m znak v kategórii Open na LM SR v 

plávaní v rokoch 2005-2008 vyhodnotená v sekundách 

    rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 

muţi 50m Z LM SR  x3 28,09s 27,14s 27,20s 27,83s 

  x8 29,09s 28,86s 28,29s 29,03s 

ţeny 50m Z LM SR  x3 32,59s 32,52s 31,09s 32,94s 

  x8 33,13s 33,31s 32,17s 33,54s 

 

     V disciplíne 50m znak muţi na Letných majstrovstvách Slovenskej republiky v plávaní 

v kategórii Open sme v nami sledovanom období zaznamenali progresívnu dynamiku 

plaveckej výkonnosti len v rokoch 2005-2007. Najväčší rozdiel medzi  prvými tromi 

medailistami a celým finále bol v roku 2006- aţ 126,1 bodu, čo dokazuje vysokú individuálnu 

plaveckú výkonnosť pretekárov Ľuboša Kriţka(1979) z DuBB a Miroslava Machoviča(1976) 

rovnako z DuBB v porovnaní s ostatnými pretekármi. Títo dvaja pretekári boli účastníkmi 

finále a drţiteľmi medailí v tejto disciplíne kaţdý rok v nami pozorovanom období. Ľuboš 

Kriţko v sledovanom období vytvoril európsky rekord v disciplíne 50m znak s časom 23,15s 

na Majstrovstvách Európy v chorvátskej Rijeke v decembri roku 2008. Z juniorských 

pretekárov je nevyhnutné ako najlepších uviesť Filipa Nádaského(1989) z plaveckého 

klubu STU a Martina Tomaníka(1988).  Najväčší bodový rozdiel najlepších troch pretekárov 

je v roku 2007- o 63 bodov lepší ako v roku 2008 a rozdiel celého finále je lepší v roku 2007 

o 61,4 bodu oproti finále z roku 2008 

     V disciplíne 50m znak ţeny na Letných majstrovstvách Slovenskej republiky v plávaní 

v kategórii Open sme v období rokov 2005-2008 zaznamenali kolísavú dynamiku plaveckej 

výkonnosti. Objektívne najlepšou pretekárkou v danej disciplíne bola za nami sledované 

obdobie Katarína Listopadová(1993), ktorá v danej disciplíne vytvorila rekord Slovenskej 

republiky dvanásť a aj štrnásťročných ţien. Najväčší rozdiel medzi  prvými tromi 

medailistkami a celým finále bol v roku 2007- 72,3 bodu-  v tomto roku bola dosiahnutá 

najväčšia plavecká výkonnosť aj kvôli finálovej účasti zahraničných pretekárok a aj vďaka 

výkonu Kataríny Milly(1988) z J&TBA- 1.miesto a rekordu Slovenskej republiky štrnásťročných ţien 

v danej disciplíne v podaní Kataríny Listopadovej(1993)- celkovo 3.miesto. Najväčší bodový 

rozdiel najlepších troch pretekárok je v roku 2007- o 131,3 bodu lepší ako v roku 2008 

a rozdiel celého finále je lepší v roku 2007 o 92,1 bodu oproti finále z roku 2008.  

 



Obr. 4 Dynamika plaveckej výkonnosti v disciplíne 50m znak v kategórii Open na ZM SR v 

plávaní v rokoch 2005-2008 vyhodnotená v bodoch 

 

Tab. 4 Dynamika plaveckej výkonnosti v disciplíne 50m znak v kategórii Open na ZM SR v 

plávaní v rokoch 2005-2008 vyhodnotená v sekundách 

    rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 

muţi 50m Z ZM SR  x3 26,75s 25,71s 26,30s 26,12s 

  x8 27,61s 26,99s 27,59s 27,48s 

ţeny 50m Z ZM SR  x3 30,06s 30,32s 30,45s 30,06s 

  x8 30,93s 31,46s 31,38s 31,21s 

 

     V disciplíne 50m znak muţi na Zimných majstrovstvách Slovenskej republiky v plávaní 

v kategórii Open sme v období rokov 2005-2008 nezaznamenali progresívnu dynamiku 

plaveckej výkonnosti. Najväčší rozdiel medzi  prvými tromi medailistami a celým finále bol 

v roku 2006- 102,2 bodu. Vysokú individuálnu plaveckú výkonnosť dokazujú najmä pretekári 

Ľuboš Kriţko(1979) z DuBB a Miroslav Machovič(1976) rovnako z DuBB ako i juniori Filip 

Nádaský(1989) z plaveckého klubu STU a Martin Tomaník(1988). Najväčší bodový rozdiel 
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najlepších troch pretekárov je v roku 2006- o 92 bodov lepší ako v roku 2005 a rozdiel celého 

finále je lepší v roku 2006 o 49,8 bodu oproti finále z roku 2005. 

     V disciplíne 50m voľný spôsob ţeny na Zimných majstrovstvách Slovenskej republiky v 

plávaní v kategórii Open sme v období rokov 2005-2008 zaznamenali kolísavú dynamiku 

plaveckej výkonnosti. Medzi najlepšie pretekárky v danej disciplíne za nami sledované 

obdobie moţno označiť Katarínu Milly(1988) a Katarínu Listopadovú(1993), ktoré sa v 

priebehu sledovaného obdobia na ZM SR v tejto disciplíne pravidelne dostávali na medailové 

pozície. Najväčší rozdiel medzi  prvými tromi medailistkami a celým finále bol v roku 2008- 

78,3 bodu, najmä vďaka výkonom uţ spomínaných najlepších pretekárok v tejto disciplíne. 

Najväčšia plavecká výkonnosť prvých troch medailistiek bola dosiahnutá v roku 2005 -najmä 

vďaka účasti Martiny Moravcovej(1976) z plaveckého klubu KuPi a aj rekordu Slovenskej 

republiky dvanásťročných ţien v tejto disciplíne, ktorý vytvorila Katarína Listopadová(1993) 

s časom 30,93s - oproti roku 2006- 57,7 bodu. Najväčší bodový rozdiel celého finále je lepší 

v roku 2005 o 35,6 bodu oproti finále z roku 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Zastúpenie plaveckých klubov na majstrovských súťaţiach SR za 

obdobie rokov 2005 – 2008 v kategórii Open 

Plavecká výkonnosť kaţdého jednotlivca sa ukáţe aj na bodovom hodnotení jednotlivých 

plaveckých klubov a oddielov. V druhej úlohe charakterizujeme percentuálny a bodový podiel 

najúspešnejších desiatich plaveckých klubov na medailových pozíciách v kategórii Open  na 

letných aj zimných majstrovstvách Slovenskej republiky ako súčet za nami sledované obdobie 

rokov 2005-2008. 

Obr. 5 Percentuálny podiel najúspešnejších desiatich plaveckých klubov na medailových 

pozíciách na Majstrovstvách SR v plávaní za obdobie rokov 2005-2008 v kategórii Open 

 

Tab. 5 Bodový podiel najúspešnejších desiatich plaveckých klubov na medailových pozíciách 

na Majstrovstvách SR v plávaní v období rokov 2005-2008 v kategórii Open 

ViB STUTT STU DuBB ŠKTop J&TBA ŠKPKo NerŢi KuPi VŠKUK 

223782 94928 77961 67349 63597 61689 58627 33756 34471 28802 

      

     Pri celkovom bodovom súčte z Majstrovstiev Slovenskej republiky v plávaní za 

kalendárne roky 2005, 2006, 2007 a 2008 v kategórii Open sa na prvej pozícii umiestnil 

plavecký klub Vital Bratislava s celkovým počtom bodov 223782 a percentuálnym 
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zastúpením aţ 30% z podielu najlepších desiatich plaveckých klubov na MSR. Na druhom 

mieste skončil klub STUTT s počtom bodov 94928 a percentuálnym zastúpením 13%. Tretie 

miesto obsadil plavecký klub STU s dosiahnutými bodmi v hodnote 77961 a percentuálnym 

zastúpením 10%. Nad hranicu 60000 bodov z medailových pozícií sa ešte dostali kluby 

DuBB- 67349 bodov a 9%, ŠKTop- 63597 bodov a 9% a J&TBA- 61689 bodov a 8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Závery 

     Evidencia, vyhodnotenie, analýza výkonnosti na plaveckých súťaţiach je aktuálnym 

obrazom celkovej koncepcie práce v telovýchovnom hnutí. Plavecká výkonnosť prezentovaná 

na najvyššej úrovni v slovenských súťaţiach poodhalila niektoré skutočnosti v práci 

plaveckých klubov. 

     Na základe analýzy plaveckej výkonnosti na zimných a letných Majstrovských súťaţiach 

v kategórii Open môţeme sumárne konštatovať, ţe stálu pozíciu na najvyššom umiestnení 

mal klub Vital Bratislava. Tento plavecký klub štartujú pretekári, ktorí študujú na športovom 

plaveckom gymnáziu, čo vytvára predpoklad pre najlepšiu tréningovú prípravu.  Za sledované 

obdobie sa dostali medzi najlepšie kluby aj novovzniknutý J&TBA a ŠKTop, ktorých 

výkonnosť plavcov je odrazom modernejšej práce s talentovanými jedincami. Postupne na 

najlepších pozíciách nahradili uznávané kluby ako STU, STUTT, KuPi, ŠKPKo a pod. 

Musíme ale podotknúť, ţe dobrý výsledok klubu ako celku, sa skladá hlavne z individuálnych 

plaveckých výkonov, čiţe športových talentov a je odrazom ich snahy.  Na základe výsledkov 

pretekov sa spracúvajú dlhodobé i krátkodobé tabuľky plaveckých výkonností. Tieto tvoria 

základnú informáciu o zmenách výkonnosti plávania vo svete. Podobne i táto práca uviedla 

výsledky výkonnosti najlepších pretekárov v kategórii Open. Výsledky okrem hodnotenia 

výkonnosti najlepších plavcov  poukázali nielen na progresívny nárast, ale aj kolísanie 

plaveckej výkonnosti. Povaţujeme za dôleţité sledovať dynamiku výkonnosti plavcov z 

dôvodu včasného odhaľovania nedostatkov v športovej príprave, ale i z dôvodu objektívnych 

informácií o jej zmenách. Na základe našich výsledkov by sme chceli zdôrazniť, ţe len 

systematickou, perspektívnou prácou s mladými plavcami je moţné dosiahnuť dlhodobejší 

úspech, ktorý by mal smerovať do reprezentačných druţstiev. 
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1. http://www.swimmsvk.sk/main.html 



 1

Univerzita Komenského 

Fakulta telesnej výchovy a športu 

 

 

 

 

 

Možnosti uplatnenia prvkov aquafitness v základnom plávaní 

 

 

Silvia Švecová 

 

 

 

 

Katedra športov v prírode a plávania FTVŠ UK v Bratislave 

 

Bratislava apríl 2010 

 

 

 



 2

Abstrakt 

         Práca sa zaoberá tvorbou pohybových programov s prvkami jednotlivých 

druhov aquafitness vhodných pre žiakov mladšieho školského veku s možnosťou ich 

uplatnenia vo výuke základného plávania. Obsah pohybových blokov vychádza z 

prvkov chôdze vo vode (aquawalking), behu vo vode (aquajogging), aerobiku vo vode 

(aquarobics), rovnovážnych a zábavných cvičení vo vode (aquabalance, aquasplash). 

Na základe osobnej anamnézy a výsledkov monitoringu úrovne základných 

plaveckých zručností v skupine 15 detí vo veku 6 až 7 rokov sme vytvorili jednotlivé 

bloky s prvkami aquafitness s cieľom zvýšenia motivácie a aktivizácie detí, ako aj s 

cieľom zefektívnenia hodín základného plávania. 

 

Kľúčové slová: základné plávanie, základné plavecké zručnosti, deti mladšieho 

školského veku, aquafitness. 
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1 Vstup do problematiky 

Cieľom základného plávania je naučiť neplavca plávať. Podľa Macejkovej 

(2005, 2008) sa tento cieľ plní v jednotlivých etapách základného plávania:  

• Prípravná etapa – cieľ zvládnuť základné plavecké zručnosti. 

• Základná etapa – cieľ naučiť žiaka preplávať 25 m jedným plaveckým 

spôsobom, 15 m iným, preplávať s doskou 25 m ľubovoľné nohy 

a skočiť do hlbokej vody. 

• Zdokonaľovacia etapa – cieľ naučiť žiaka preplávať súvisle 200 m 

a viac jedným plaveckým spôsobom, 50 m iným a rozšíriť plavecké 

zručnosti (plávanie pod vodou, dopomoc unavenému plavcovi). 

 

1. Prípravná etapa (zúčastňujú sa jej deti v predškolskom veku) – úlohy: 

 zoznámiť sa a adaptovať na zákonitosti vodného prostredia 

 zvládnuť základné plavecké zručnosti – dýchanie, ponáranie 

a orientácia pod vodou, vznášanie a splývanie v polohe na prsiach a znaku, 

skoky a pády do vody, napodobňovanie prvých plaveckých pohybov 

a preplávanie prirodzeným hrabaným detským pohybom 5-10 m vzdialenosť 

 bezpečne zvládnuť pohyb vo vode po prsia 

 

2. Základná etapa (deti v mladšom školskom veku) – úlohy: 

 zdokonaľovať a rozširovať základné plavecké zručnosti 

 nácvik techniky najmenej dvoch plaveckých spôsobov a prvkov 

ďalších spôsobov 

 bezpečne zvládnuť skok do hlbokej vody 
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3. Zdokonaľovacia etapa (bez obmedzenia veku) – úlohy: 

 zdokonaľovať tri plavecké spôsoby, jednoduché štarty a obrátky 

 zdokonaľovať nadštandartné plavecké zručnosti 

 oboznámiť sa so základmi plaveckých zručností zo záchrany 

topiaceho, skok, plávanie pod vodou 

 zdokonaľovať pocit istoty pri plávanív hlbokej vode, plávanie 

v sťažených podmienkach napr. v tričkách 

 

Ružbarský (2006) uvádza cieľ základného plavacekého výcviku odstrániť strach 

z vodného prostredia, naučiť deti preplávať 25 metrov jedným plaveckým spôsobom 

a zdokonaliť základné plavecké zručnosti. 

Príspevok (LABUDOVÁ, BENČURIKOVÁ, 2008) sa zaoberá možnosťami využitia 

jednotlivých druhov aquafitness vo výuke základného plávania. Predkladá možnosti 

aplikovania prvkov aquagymnastic (gymnastiky vo vode), aquajogging (beh vo vode) 

a aquasplash (zábavné cvičenia vo vode) v praxi a zároveň nové poznatky a možnosti 

zvýšenia motivácie a aktivizácie detí a zefektívnenia hodín základného plávania. 

Pri tvorbe programov postupujeme tak, že slová  napr. riekanky, textu piesní 

najprv naučíme vytlieskávať a potom pridáme jednoduchý pohyb. Zmeny pohybu 

vykonávame podľa zmien hudby - daného rytmu. Každý pohybový motív je syntézou 

rytmického, priestorového a dynamického členenia pohybu. Ak chceme vystihnúť 

pohybový motív, musímne rešpektovať jeho charakter, amplitúdy, trvanie a rýchlosť.      

Najoptimálnejšia pedagogická forma výuky v základnom plávaní je hromadná. Podľa 

charakteru pohybových úloh zaraďujeme cvičenia v kruhu, v zástupe, v rade, pričom 

môžeme využívať nadľahčovacie pomôcky (dosky, penový valec – woggle, piškoty). 

Dôležitú úlohu pri všetkých metódach zohráva osobnosť učiteľa a dodržiavanie 

pedagogických zásad. Pri práci využíva neverbálnu komunikáciu (signály, gestá, 

mimika), sleduje reakciu cvičencov na požadované úlohy, upravuje podľa potreby 

počet opakovaní a dĺžku trvania jednotlivých cvičení, podporuje vlastnú tvorivosť 

zainteresovaných. 
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2 Cieľ a úlohy práce 

2.1 Cieľ práce 

Cieľom práce je navrhnúť pohybové bloky vo vode s prvkami aquafitness, 

ktoré je možné aplikovať v základnom plaveckom výcviku detí mladšieho 

školského veku, pre zvýšenie ich aktivizácie a motivácie, ako aj zefektívnenie 

pedagogického procesu.  

 

2.2 Úlohy práce 

1. Zistiť somatické charakteristiky vybraného súboru detí. 

2. Zistiť úroveň vybraných základných plaveckých zručností u detí mladšieho 

školského veku.                                    

3. Navrhnúť pohybové bloky vo vode s prvkami aquafitness.  
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3 Metodika práce 

3.1 Stanovenie výskumnej situácie 

Zisťovanie úrovne vybraných plaveckých zručností sa realizovalo v januári 

2010 na plavárni v Pezinku. Prebiehalo nasledovne: každé dieťa vstupovalo do bazéna 

spolu s inštruktorom plávania, ktorý mu dal 3 možnosti vstupu – skok do vody 

samostatne, s dopomocou inštruktora alebo po rebríku. Nasledovala miera ponorenia, 

ku ktorej inštruktor dieťa nevyzval v prípade samostatného skoku do vody. V hĺbke 

vody 80-100 cm sa hodnotila orientácia pod vodou, kedy deti lovili puk, mali 2 

pokusy. Vznášanie sa hodnotilo v úrovni splnil-nesplnil.  

 

3.2 Charakteristika súboru 

Súbor tvorí 15 detí mladšieho školského veku, konkrétne vo veku 6-7 rokov. 

Niektoré z nich absolvovali kurz „plaveckých jasličiek“, všetky deti prešli výberom 

do plaveckého klubu. Počas tohoto výberu sme získavali nasledujúce empirické údaje. 

 

3.3 Metodika získavania empirických údajov       

      3.3.1  Metóda štúdia dokumentov 

Na získavanie empirických údajov tejto práce som sa zamerala na štúdium odborných 

publikácií, ktoré sa zaoberali problematikou základného plávania a zisťovania úrovne 

základných plaveckých zručností. 

 

3.3.2 Metóda merania a odborného posudzovania 

Pri získavaní výskumných údajov sme použili testy zisťovania úrovne plaveckých 

zručností a meranie somatických charakteristík. 
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Zisťovanie úrovne vybraných plaveckých zručností (vstup do vody, miera 

ponorenia, orientácia pod vodou, vznášanie a splývanie) prebiehalo nasledujúcimi 

testami: 

1. vstup do vody hodnotený v 3 úrovniach  

            -     skok do vody samostatne 

- skok do vody s dopomocou 

- po rebríku 

2. miera ponorenia: 

- po nos 

- ponorená celá hlava 

- neponorilo sa vôbec 

3. orientácia pod vodou – vylovenie puku:  

- na prvý pokus 

- na druhý pokus 

- nevylovenie puku 

4. vznášanie: 

- splnil 

- nesplnil 

 

3.4 Metodika spracovania a vyhodnotenia údajov 

Pri  spracovaní a vyhodnotení získaných údajov výskumu zameraného na zisťovanie 

úrovne základných plaveckých zručností a pri zisťovaní somatických charakteristík 

sme použili základné štatistické, vecné a logické metódy. Výskedky zisťovaných 

ukazovateľov popisujeme na základe I. stupňového triedenia na úrovni percentuálnej 

analýzy. 
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4 Výsledky a diskusia 

4.1 Úroveň telesného rozvoja  

V tabuľke 1 uvádzame nami namerané hodnoty telesnej výšky a hmotnosti a hodnotu 

BMI indexu vypočítanú pomocou vzorca: podiel telesnej hmotnosti v kilogramoch 

a telesnej výšky v metroch na druhú.  

Tabuľka 1 

 telesná výška (cm) telesná 
hmotnosť(kg) 

BMI 

1. D.M. 124 28 18,2 

2. H.A. 116 24 17,8 

3. J.T. 128 30 18,3 

4. K.V. 127 28 17,4 

5. K.A. 120 27 18,8 

6. N.F. 125 26 16,6 

7. O.N. 121 29 19,8 

8. R.K. 126 31 19,5 

9. Š.S. 128 31 18,9 

10. Š.M. 127 32 19,8 

11. Z.P. 122 27 18,1 

12. B.S. 114 24 18,5 

13. P.O. 126 29 18,3 

14. S.E. 120 24 16,7 

15. P.M. 124 26 16,9 

priemer (x) 123,2 27,7 18,24 

min. hodnota 114 24 16,6 

max. hodnota 128 32 19,8 
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V porovnaní s populáciou rovnakého veku - tabuľky v Eurofite (Moravec et al., 1996) 

sa náš súbor probandov nie veľmi líši v porovnaní telesnej výšky i hmotnosti. 

Moravec et al. (1996) uvádza telesnú výšku 7-ročných detí priemerne125 cm (+ 1,46 

%) a telesnú hmotnosť 27 kg (- 2,52 %) bez rozdielu pohlavia. 

 

4.2 Úroveň základných plaveckých zručností 

Zistené ukazovatele plaveckých zručností probandov sú uvedené 

v nasledujúcich grafoch: 

1. Vstup do vody 

V prvom teste vstup do vody si zvolilo najväčší počet detí vstup samostatne, 

konkrétne 9 detí, čo tvorilo 60% z nášho súboru. Vstup do vody s dopomocou 

inštruktora si zvolilo 6 detí (40%) a tretiu možnosť vstup po rebríku si 

nezvolilo ani jedno dieťa (Obr. 1). 

    

samostatne
60%
s dopomocou
40%
po rebríku 0%

 

           Obr. 1 Výsledky testu vstup do vody 

 

2. Miera ponorenia  

Druhým testom sme hodnotili mieru ponorenia v troch úrovniach. Celú hlavu 

ponorilo až 12 detí, čo je 80%, po nos sa dokázali ponoriť 3 deti (20%). Všetky 

deti aspoň čiastočne ponorili tvár do vody (Obr. 2). 
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celá hlava 80%
po nos 20%
vôbec 0%

 

Obr. 2 Výsledky testu miery ponorenia 

 

3. Orientácia pod vodou – lovenie puku 

Tretím testom hodnotenia základných plaveckých zručností bol test orientácie 

pod vodou s úlohou vylovenia puku (Obr. 3). 

1. pokus
46,6%
2. pokus
13,3%
vôbec 40%

 

Obr. 3 Výsledky testu orientácie pod vodou 

 

4. Vznášanie 

Štvrtým testom vznášanie sme zisťovali ako sa dieťa zžilo s vodným 

prostredím, ako sa vie vo vodorovnej polohe na chrbáte položiť na hladinu 

(Obr. 4). Na hladinu sa nedokázalo položiť v polohe na chrbát iba 4 deti 

(26,6%) a 11 detí tento test splnilo (73,3%).  
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splnil 73,3%
nesplnil 26,6%

 

Obr. 4 Výsledky testu vznášanie v polohe na chrbáte 

 

 

4.3 Návrh pohybových blokov 

Na základe základnej anamnézy probandov a úrovne ich plaveckých zručností 

s prihliadnutím na vek a ciele základného plávania sme navrhli pohybové bloky 

cvičení, ktoré obsahujú prvky aquafitness. Tabuľky 2, 3, 4 a 5 uvádzajú jednotlivé 

navrhnuté modely. Cvičenia, ktoré sme navrhli, sa vykonávajú v plytkej vode, čo 

pozitívne pôsobí na psychiku neplavcov, ukľudňuje bojazlivých a vytvára podmienky, 

aby sa mohli deti sústrediť na požadované úlohy.  

Odporúčame doprovod hudby s textom slovenských interpretov, ktorú deti poznajú 

a je v ich rodnom jazyku. 

Blok cvičení č. 1 odporúčame zaradiť v prípravnej časti hodiny a opakovať úvodné 3 

tréningové jednotky. Bloky cvičení 2, 3, 4 odporúčame zaradiť v záverečnej časti 

hodiny. Navrhnuté bloky sú v trvaní približne 10 minút. 

Návrhy jednotlivých blokov: 
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1. blok (cvičenia na rozohriatie) 

Tabuľka 2 

 popis prvku   variácia prvku forma 
cvičenia 

PO/čas pomôcky 

1. beh vpred, dlaň 
hranou „reže“ 
hladinu 

 

a) dlaň v päsť 

b) prsty dlane 
naširoko roztvorené 

c) sculling dlaňami 

hromadná 4-krát 10 
metrov 

 

2. beh vzad, dlaň 
hranou „reže“ 
hladinu 

 

a) dlaň v päsť 

b) prsty dlane 
naširoko roztvorené 

c) sculling 

hromadná 4-krát 10 
metrov 

 

3. poskoky  

- jednonož 
(pravá i ľavá) 

- obojnožne 

paže vykonávajú 
„osmičky“ – 
pomáhajú udržiavať 
rovnováhu 

hromadná 2x8 (pre 
obe 
nohy) 

2x8 

 

4. poskoky so 
striedavým 
prednožovaním 
pokrčmo 

paže vykonávajú 
„osmičky“ – 
pomáhajú udržiavať 
rovnováhu 

hromadná  

2x8 

 

5. reťazová 
naháňačka – 
naháňajúci 
chyteného chytí 
za ruku 

 hromadná 5 minút  
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2. blok (bez využitia pomôcok) 

Tabuľka 3 

 popis prvku   variácia prvku forma 
cvičenia 

PO/čas pomôcky 

1. beh vpred, 
kolená dvíhať 
čo najvyššie, 
dlaň hranou 
„reže“ hladinu 

 

a) dlaň v päsť 

b) prsty dlane 
naširoko roztvorené 

c) sculling dlaňami 

hromadná 4-krát 10 
metrov 

 

2. beh vzad, dlaň 
hranou reže 
hladinu 

 

 

a) dlaň v päsť 

b) prsty dlane 
naširoko roztvorené 

c) sculling 

hromadná 4-krát 10 
metrov 

 

3. beh vpred 
s obratom o 180 
stupňov 

a) dlaň hranou „reže“ 
hladinu 

b) dlaň napodobňuje 
prsiarsky záber 

hromadná 4-krát 10 
metrov 

 

4. nožnice – 
skrížne poskoky 
pravou, ľavou 

a) vpred 

b) vzad 

c) vľavo 

d) vpravo 

hromadná 4-krát 10 
metrov 

 

5. poskoky 
striedavonožne 
pravou, zanožiť 
pokrčmo pravou 
s prsiarskymi 
pažami 

a) vpred 

b) vzad 

c) vľavo 

d) vpravo 

hromadná 4-krát 10 
metrov 
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3. blok (využitie plaveckých dosiek) 

Tabuľka 4  

 popis prvku   variácia prvku forma 
cvičenia 

PO/čas pomôcky 

1. stoj rozkročmo, 
„odtláčanie“ 
dosky  

a) vpred 

b) do strán 

c) dole 

hromadná 1 min. 
pre 
všetky 
variácie 

plavecké 
dosky 

2. L-sed v plytkej 
vode 

roznožiť a znožiť hromadná 1 min. plavecké 
dosky 

3. L-sed v plytkej 
vode 

a) pokrčiť 
prednožmo, 
prednožiť 

b) striedavo pokrčiť 
prednožmo, 
prednožiť 

hromadná 1 min. 
pre obe 
variácie 

plavecké 
dosky 

4. L-sed v plytkej 
vode 

presun vpred 
prsiarskymi pažami 

hromadná 2-krát/ 
10 
metrov 

plavecké 
dosky 
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4. blok (využitie plaveckých pomôcok – slíže) 

Tabuľka 5 

 popis prvku   variácia prvku forma 
cvičenia 

PO/čas pomôcky 

1. L-sed v plytkej 
vode 

presun vpred 
„prsiarskymi“ pažami 

hromadná 2-krát/ 
10 
metrov 

slíže 

2. L-sed v plytkej 
vode 

a) pokrčiť 
prednožmo, 
prednožiť 

b) striedavo pokrčiť 
prednožmo, 
prednožiť 

hromadná 1 min. 
pre obe 
variácie 

slíže 

3. stoj rozkročmo, 
predpažiť 
a pritiahnuž slíž 
k hrudníku 

 hromadná 1 min. slíže 

4. stoj jednonož, 
druhou 
chodidlom 
zatláčať slíž až 
na dno 

 hromadná 1 min. 
pre obe 
nohy 

slíže 

5. naháňačka 
v sede na slíži 
(slíž medzi 
nohami) 

 hromadná 4 min. slíže 
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5 Záver 

Záverom môžeme konštatovať, že súbor našich probandov z hľadiska úrovne 

telesného rozvoja sa veľmi nelíšil od populácie daného veku (Moravec et al., 1996).  

V úrovni plaveckých zručností bol súbor detí približne na rovnakej úrovni, najlepšie 

zvládli test miery ponorenia, v ktorom až 80% detí ponorilo celú hlavu pod hladinu. 

Najväčší problém robil deťom test orientácie pod vodou s úlohou vylovenia puku, 

v ktorom 40% detí nevylovilo puk vôbec. 

Obsahové zameranie nami navrhnutých pohybových blokov vo vode vychádzalo 

z technicky nenáročných prvkov, ktoré sú ľahko zvládnuteľné pre deti, kedže mnohé 

z nich sú im prirodzené z bežného života (behy, poskoky). Myslíme si, že uvedené 

bloky s využitím hudobného sprievodu môžu pôsobiť ako motivačný a aktivizačný 

činiteľ a zároveň uľahčiť adaptáciu na vodné prostredie, čo môže viesť k lepšiemu 

osvojeniu plaveckej lokomócie. 
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Prínos histochémie pri výskume mechanizmov hyperplázie ľudského priečne 

pruhovaného kostrového svalstva 

Bc. Aurel ZELKO 

Katedra atletiky FTVŠ UK Bratislava 

 

Abstrakt 
Hyperplázia, zmnoženie svalových vlákien, predstavuje špecifickú formu adaptácie pohybového 

aparátu, ktorá bola potvrdená zatiaľ len na vzorke zvieracích modelov. V našom experimente 

poukazujeme formou inovatívneho procesu analýzy vzoriek svalových vlákien na štrukturálne 

morfologické znaky u ľudského priečne pruhovaného kostrového svalstva, ktoré naznačujú 

možnosť, že hyperplázia predstavuje formu adaptácie aj u človeka. 
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1. Vstup do problematiky 
     Hypertrofia je definovaná ako nárast veľkosti prierezu svalu formou zväčšenia prierezu 

jednotlivých svalových vlákien (Bompa, 1999). Mechanizmy adaptácie svalového vlákna na silový 

tréning formou hypertrofie sú predmetom výskumu mnohých vedeckých inštitútov a centier. Proces 

hypertrofie u rôznych výkonnostných a vekových skupín, ako aj  rôznych výkonnostných skupín a 

skupín pod vplyvom rôznych exogénnych a endogénnych faktorov bol predmetom rozsiahleho 

výskumu a závery poukazujú na špecifické adaptačné mechanizmy charakteristické pre individuálne 

experimentálne skupiny (Hakkinen 2009, Kraemer 2009; Kadi 2008,). Hyperplázia je nárast počtu 

svalových vlákien vo svale, charakteristická formovaním nových svalových vlákien (Kelly, 1996).  

Rozsah poznatkov z oblasti hyperplázie ľudského kostrového svalstva je však značne zaostávajúci v 

porovnaní so škálou poznatkov z oblasti hypertrofie, a to hlavne z dôvodu etických a  

metodologických komplikácií pri dokazovaní a odhaľovaní mechanizmov hyperplázie u ľudských 

jedincov. Predpokladá sa, že k hyperplázií svalového vlákna môže dochádzať vplyvom opakovane 

aplikovaného vysokého napätia vo svale, charakteristického vysokou frekvenciou striedania 

režimov natiahnutia, skrátenia a uvoľnenia svalu a vysokým celkovým objemom a intenzitou 

svalovej práce (Kelly, 1996). V teoretických rozboroch  a v štúdiách realizovaných na zvieracích 

objektoch sa autori prikláňajú, k dvom hypotetickým teóriám mechanizmov hyperplázie v ľudskom 

priečne pruhovanom kostrovom svalstve:    

1. Nové svalové vlákna sa tvoria formou proliferácie satelitných buniek a ich následného 

koncentrovania a formovania nového vlákna z materského svalového vlákna  



2. Nové svalové vlákna sa tvoria rozdelením materského svalového vlákna a formovaním 

nových svalových vlákien  

         (Kondalenko 1981, MacDougall 1992, Phelan – Gonyea 1997) 

Jednu z prvých štúdií hyperplázie svalových vlákien u zvierat vypracoval Gonyea už v roku 1977. 

Dvadsaťštyri mačiek bolo podrobených silovému tréningu pravých dolných končatín v 

prirodzených podmienkach svalovej kontrakcie. Po 19 – 46 týždňoch intenzívneho tréningu bol 

desekovaný mus. flexor carpi radialis a tento sval bol podrobený precíznym histologickým štúdiám. 

Celkový počet svalových vlákien v svale z „pravej“ trénovanej končatiny bol o 19,3 % vyšší ako v 

svale ľavej netrénovanej končatiny (0,05). Záverom štúdie bolo, že nárast početnosti svalových 

vlákien  prebehol formou delenia svalových vlákien (Gonyea, 1977). V nasledujúcich rokoch 

evidujeme viaceré vedecké štúdie, potvrdzujúce hyperpláziu u zvieracích objektov a poukazujú na 

teórie hyperplázie ľudského kostrového svalstva s využitím priamych aj nepriamych metód 

kalkulácie počtu svalových vlákien (Antonio - Gonyea, 1993). 

Kondalenko, Sergeev a Ivanitskaya v roku 1981 dokumentovali v unikátnom experimente u skupiny 

vrcholových športovcov vo veku 19 – 20 rokov špecifické morfologické nálezy na vzorkách 

svalových biopsií. V blízkosti resp. medzi dlhými svalovými vláknami boli objavené malé, kruhové 

a nepravidelne formované svalové bunky, u ktorých nedošlo k dokonalej formácií kontraktibilných 

proteínov, došlo k zmnoženiu mitochondrií, glykogénových granúl a polyzómov. Tieto úkazy 

podporujú teóriu, že systematické fyzické zaťažovanie vytvára predpoklady pre hyperpláziu a 

formáciu nových svalových vlákien. Nové svalové vlákna môžu byť formované z myotubov, 

zložených zo satelitných buniek, zo združených myosatelitných buniek alebo môže dochádzať k 

tvorbe nových buniek delením existujúcich svalových vlákien (Kondalenko, 1981).  

Viaceré renomované a významné učebnice fyziológie, histológie a športových vied popierajú u 

človeka možnosť svalovej hyperplázie, tak ako napríklad “Fox’s Physiological Basis for Exercise 

and Sport.” od M. Fossa z roku 1998 a uvádzajú že početnosť svalových vlákien je v jednotlivých 

svalových skupinách geneticky determinovaná a konštantná. Naproti tomu Fawsi Kadi v roku 2009 

vo svojich experimentoch poukazuje na evidenciu matematických modelov konkrétnych subjektov, 

pri ktorých kalkulácia hypetrofie svalových vlákien a zmien prídavného a pomocného tkaniva svalu 

z odobranej vzorky biopsiou v porovnaní so zmenami celkového svalového prierezu analyzovaného 

magnetickou rezonanciou  indikuje zmnoženie svalových vlákien v daných svalových skupinách.  

Pre potvrdenie hyperplázie je nutné dosiahnuť zvýšenie počtu svalových vlákien v skupine svalov 

minimálne na úrovni 9 %. Na základe meta analýzy vedeckých zdrojov od Kellyho z roku 1996 

evidujeme priemernú hyperpláziu u modelov laboratórnych zvierat na úrovni 20,95 % a u ľudských 

modelov na úrovni 7,93 % (Kelly, 1996). Kondalenkove závery poukazujú na potencionálne značné 

odlišnosti medzi jedincami ľudského druhu, v ktorých poukazuje na osobitnostnú predispozíciu vo 



forme genetickej vybavenosti nasmerovanej k špecifickej adaptácií buniek svalového aparátu na 

zaťaženie predominantne hyperpláziou, menej hypertrofiou. V záveroch sa Kondalenko vyjadruje o 

potrebe výraznejšej medzinárodnej spolupráci v oblasti inovatívneho prístupu v oblasti 

preukazovania hyperplázie u ľudských subjektov a vyjadruje skeptické názory o uplatnení svalovej 

biopsie a techník imunohistológie pri analýzach adaptability svalového vlákna formou hyperplázie 

u bežnej populácie a vrcholových športovcov (Kondalenko, 1981).   

 

2. Cieľ, úlohy a hypotézy práce 

2.1 Cieľ práce 
     Na základe poznatkov z oblasti histológie a imunohistológie bunky ľudského priečne 

pruhovaného kostrového svalstva zostaviť metodiku na realizáciu vedeckého výskumu zameraného 

na odhalenie mechanizmov hyperplázie a v praxi overiť uplatniteľnosť tejto techniky na ľudskom 

subjekte.  

2.2 Hypotéza práce 
     Predpokladáme, že inovatívna metodika a expertná štúdia vzoriek svalového vlákna technikami 

histológie preukážu u ľudského subjektu existenciu oblastí abnormálnej organizácie štruktúr 

svalových vlákien, potenciálne indikujúcej procesy hyperplázie svalového vlákna v ľudskom 

priečne pruhovanom kostrovom svalstve.  

2.3 Úlohy práce 
Ú1: Vytvoriť a odôvodniť inovatívny protokol analýzy vzorky svalového vlákna, ktorého podstata a 

technika vytvára potenciál na analýzu hyperplázie na ľudskom priečne pruhovanom kostrovom 

svalstve 

Ú2: Zrealizovať odber svalového vlákna formou svalovej biopsie Bergstrom ihlou na ľudskom 

objekte štúdie 

Ú3: Zmraziť, spracovať, uskladniť a transportovať vzorky svalového vlákna technikami, ktoré 

zaručia stálosť a použiteľnosť odobranej vzorky pri následných histologických analýzach 

Ú4: Využiť inovatívny protokol postupu analýzy vzorky svalového vlákna a expertne analyzovať 

štruktúru a stavbu svalových vlákien s akcentom na oblasti abnormálnych štruktúr svalových 

vlákien a predpokladané teórie hyperplázie u ľudského priečne pruhovaného kostrového svalstva 

3. Metodika práce 
     Subjekt 

Subjektom výskumu bola talentovaná slovenská športovkyňa vo veku 20 rokov, ktorá absolvovala 

viacročnú športovú prípravu v špecializácií atletických šprintov a skokov.  

     Proces odberu, uskladnenia a prevozu vzorky svalového vlákna 



Subjektu bola odobratá vzorka svalových vlákien formou svalovej biopsie zo strednej časti c. vastus 

lateralis quadriceps femoris, s využitím svalovej biopsie Bergstrom ihlou. Odobratá vzorka 

svalového vlákna, bola následne predmrazená v izopentáne a domrazená a uskladnená pre potreby 

prevozu v tekutom dusíku. Pre dlhodobé uskladnenie vzorky sme využili laboratórnu chladničku a 

technické vybavenie Prírodovedeckej fakulty UK. Na prevoz vzorky do laboratórií Norwegian 

School of Sport Sciences, Oslo, Nórsko. 

     Proces analýzy vzorky svalového vlákna 

Na analýzu štruktúry a stavby svalových vlákien sme využívali dve imunohistologické metódy, 

metódu analýzy adenozín-myozín trifosfát systému (ATP) a metódu analýzy ťažkých myozínových 

hlavíc (MHC). Celý technický a metodický postup odberu, uskladnenia a analýzy vzoriek je totožný 

s postupom uvedeným v Zelko, 2009. 

Analýzy svalových vlákien prebehli v laboratóriach Norwegian School of Sport Sciences, s 

využitím štandardného laboratórneho vybavenia určeného na histologické analýzy ľudského priečne 

pruhovaného vlákna. Na vizualizáciu a farbenie svalových vlákien v procese prípravy svalového 

vlákna na expertné sledovania pod elektrónovým mikroskopom boli využité reagenty a protilátky 

firmy BioRad corp. (NUPAGE gels, MyHC I, II, IIX antigens)  

     Popis inovatívneho prístupu pri spracovaní vzorky 

Rezanie vzorky prebieha na kryotóme, miniizolovanej jednotke, schopnej udržovať konštantnú 

teplotu pracovného prostredia – 20 °C a umožňujúcej laborantovi manipulovať so vzorkou pred 

farbením, predovšetkým vzorku rezať. Od správne narezaných vzoriek závisí úspešnosť všetkých 

nasledujúcich procesov. Obzvlášť významná je správna orientácia svalových vlákien pre analýzy 

hypertrofie svalových vlákien, pri ktorej je dôležité orientovať vlákna kolmo na rezaciu jednotku, 

aby vzorka reprezentovala priečny rez svalových vlákien kolmo na pozdĺžny priebeh svalových 

vlákien. Krajne významný je proces rezania vzorky v prípade analýz hypertrofie svalových vlákien. 

Chyby v procese rezania môžu mať značne významný vplyv na výsledok analýz, predovšetkým 

v kontinuálnych a dlhodobých vedeckých sledovaniach. Našim cieľom bolo sledovanie oblastí 

abnormálnych štruktúr a stavby ľudského priečne pruhovaného kostrového svalstva. Na otázku, 

prečo viacerí autori nedokázali v svojich vedeckých štúdiách preukázateľné určiť oblasti 

hyperplázie odpovedáme tvorbou inovatívneho postupu analýzy vzorky svalového vlákna, 

predovšetkým vo fáze rezania vzorky. „Klasická“ technika rezania vzorky (obr. 1) reprezentuje 

priečny rez, na ktorom je potenciál a možnosť objavenia oblastí špecifickej adaptácie, formou 

hyperplázie značne nižší v porovnaní s nami využitou technikou pozdĺžneho rezu (obr. 2). 

Predpokladáme, že práve tento inovatívny krok nám umožní odhaliť špecifické zmeny v štruktúre 

svalu. Rezanie vzorky v pozdĺžnom smere voči orientácií vlákien svojim charakterom nijako 

neovplyvňuje kvalitu následných procesov farbenia a štúdie štruktúr svalového vlákna.     



 

 
4. Výsledky práce a diskusia 
     Na analyzovaných vzorkách vlákien ľudského priečne pruhovaného kostrového svalstva sme 

zaznamenali viaceré neobvyklé morfologické znaky pri aplikovaní oboch techník rezania vzorky na 

kryotóme. Na vzorkách, na ktorých boli dystrofínom zafarbené bunkové membrány, môžeme 

pozorovať, že v oblastiach došlo k formovaniu buniek s nepravidelnou a neobvyklou štruktúrou. 

Bunky sa zjavne odlišujú svojou veľkosťou (sú značne menšie), sú nepravidelné a neopisujú 

prirodzenú organizáciu priečne pruhovanej  štruktúry svalových vlákien . Analýzy typológie 

svalových vlákien, realizované metódou ATPázy, ako aj analýzy kontraktibilných proteínov 

s využitím metódy analýzy ťažkých myozínových hlavíc preukázali rovnako podporné stanovisko 

našim hypotézam. Bunky, ktorej na prvom stupni analýzy boli svojou štruktúrou opísané ako 

neobvyklé, vykazujú aj v druhom stupni analýz značné odlišnosti. Bunky sú charakteristické 

nedokonalou a neúplnou vnútornou stavbou prostredia bunky, evidujeme nešpecifikovanú skladbu 

kontraktibilných proteínov v bunke, čo môže v praxi znamenať, že bunky sú v štádiu, kedy sú 

z funkčného hľadiska nedokonalé, je možné, že im chýba základná vlastnosť bunky - kontraktibilita 

a vykazujú tým znaky, podobné ako u buniek v počiatočných fázach mytózy. Na vzorkách môžeme 

pozorovať viaceré morfologické znaky, podobné ako u  Kondalenka, 1981. Stavba a štruktúra 

svalových buniek, vo viacerých prípadoch zaznamenané neobvyklé tvary buniek a ich membrán a 



nešpecifikovaný obsah kontraktibilných proteínov v bunke môžu byť indikátorom časovej 

nezrovnalosti vo vývine a raste sledovaného súboru buniek. Získané závery nás podporujú v názore, 

že hyperplázia zrejme predstavuje jeden z mnohých mechanizmov ako sa priečne pruhované ľudské 

kostrové svalstvo adaptuje na fyzické zaťaženie. Na základe štruktúry a stavby vizualizovanej 

vzorky ľudského priečne pruhovaného kostrového svalstva je veľmi náročné určiť, či v 

hypotetickom prípade hypeplázie nami analyzovaného svalového vlákna, došlo k uplatneniu 

mechanizmu zmnoženia satelitných buniek alebo je za zmeny zodpovedný mechanizmus delenia 

materskej svalovej bunky. 

 
Obr. 3 – Vzorka svalového vlákna analyzovaná metódou dystrofínom 

 
Obr. 4 – Vzorka svalového vlákna analyzovaná metódou ATP 



 

 Obr. 5 - Vzorka svalového vlákna analyzovaná metódou ATP 
 
Na základe konkrétnej štruktúry a stavby svalovej vzorky sa skôr osobne prikláňame k uplatneniu 

mechanizmu delenia pôvodnej materskej svalovej bunky. Vzhľadom na známy „silent cells system“ 

satelitných buniek považujeme tento systém za viac esenciálny a systémovo zjednocujúci v 

porovnaní so systémom čiastočne odporujúcim základným princípom superkompenzácie a 

adaptácie ľudského organizmu na pohybovú činnosť resp. tréning.   

Štrukturálne odlišnosti od anatomickej stavby a štruktúry svalového vlákna v našich vzorkách  

mohli vzniknúť aj ako náhodné úkazy nedokonalosti v spracovaní vzoriek: 

1. Svalovým poškodením a náhodnou formáciou bunkových membrán a kontraktibilných 
proteínov v štruktúre svalových vlákien resp. ako morfologické anomálie vo vývoji a stavbe 
svalových vlákien charakteristické a príznačné len pre daný subjekt 

2. Nedokonalosťami a chyby v metodike imunohistochemických analýz svalových vlákien 
 
5. Závery 
     Z osobného hľadiska autora, je cielený výber subjektov výskumu (ženy) a sústavná hybridácia 

existujúcich postupov analýz štruktúr svalových vlákien za účelom preukazovania mechanizmov 

hyperplázie spolu s prenosom inovatívnych technológií analýz z iných odvetví výskumu živých 

organizmov budúcnosťou výskumu a preukazovania hyperplázie ľudského priečne pruhovaného 

kostrového svalstva. 
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ABSTRAKT 

  

Predmetom mojej práce je pozorovanie vonkajšieho zaťaženia jednotlivých 

pohybových činností v halovom a plážovom volejbale. V práci opisujem vonkajšie zaťaženie 

vo volejbale a venujem sa výsledkom vlastného pozorovania. 

 

 Kľúčové slová: Volejbal, plážový volejbal, vonkajšie zaťaženie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ÚVOD 

Témou mojej práce je  analyzovať vybrané ukazovatele vonkajšieho zaťaženia hráčov 

halového a plážového volejbalu. Domnievame sa, že halový a plážový volejbal sú z hľadiska 

pohybovej činnosti rozdielne športové hry a tým pádom si vyžadujú v príprave rozdielny 

prístup a smerovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. VSTUP DO PROBLEMATIKY 

Zaťaženie predstavuje telesné a psychické požiadavky, ktoré sú kladené na športovca, 

z cieľom zvyšovať jeho výkonnosť. Zaťaženie vyvoláva adaptačné zmeny vo všetkých 

systémoch organizmu človeka. Dochádza k regulačným, morfologickým, fyziologickým, 

psychologickým a sociálno - psychologickým zmenám, ktorých dôsledkom je zvyšovanie 

energetického potenciálu, prispôsobenie riadiacich mechanizmov (koordinačné činnosti) a 

psychickej adaptácie (Choutka, Dovalil 1991). 

   Vonkajšie zaťaženie predstavuje kvantitatívne charakteristiky vykonávanej práce 

hodnotené podľa vonkajších parametrov (trvanie, počet opakovaní atď.). K určujúcim znakom 

volejbalového výkonu hráča a družstva patrí rozdielna časová dĺžka, jej prerušovaný priebeh a 

časová i priestorová ohraničenosť kontroly nad loptou, v ktorej sa obidve družstvá striedajú 

(Přidal – Zapletalová, 2003). Dĺžka zápasov sa predlžuje počtom odohraných setov, pričom 

ich priemerná dĺžka sa pohybuje v rozpätí 65 -120 min. Dĺžka trvania jednotlivých setov je v 

priemere 19 – 25 min. Prerušovaný priebeh herného výkonu sa prejavuje skutočnosťou, že 

priemerný set je rozdelený v priemere na 43 – 48 rozohier. Intervaly zaťaženia (čas rozohry) 

sa tak striedajú s intervalmi odpočinku (prestávky medzi jednotlivými rozohrami, 

oddychovými časmi a setmi). Dĺžka rozohier sa najčastejšie pohybuje v rozpätí 5 – 10 s a 

intervaly odpočinku 10 – 20 s. V súčasnom volejbale, z najrôznejších príčin, dosahujú 

obvyklé mužské družstvá skôr spodnú hranicu uvádzaného rozpätia dĺžky rozohier a ženské 

skôr hornú hranicu. Z uvádzaných časových údajov vyplýva, že čistý čas zápasu – aktívna 

činnosť hráčov – predstavuje 30 – 50% z celkovej dĺžky trvania zápasov. 

 Vonkajšie zaťaženie hráča v zápase je limitované aj jeho striedavou činnosťou pri sieti 

a v poli. Typické úseky hry pri sieti, resp. v poli trvajú 2.2 – 3.3 min. Frekvencia opakovania 

úsekov je až 2 až 4 – krát v priebehu setu. Vyššie zaťaženie je v úsekoch pri sieti, kde je 

smerodajným ukazovateľom počet výskokov v závislosti od času. Papageorgiu – Timmer 

(1991) uvádzajú pre blokára 8 výskokov počas 164 s trvajúcej činnosti pri sieti (priemerne 1 

výskok za 20 s) a 5 výskokov za 164 s u prihrávajúceho smečiara, diagonálneho hráča, 

nahrávača (priemerne 1 výskok za 31 s). Celkový počet výskokov v päťsetovom zápase sa 

pohybuje v rozpätí 60 – 150 výskokov, v závislosti od hernej špecializácie. V jednotlivých 

setoch vykoná hráč 10 – 34 výskokov. 



3. CIELE A ÚLOHY PRÁCE 

3.1. Cieľ práce 

 Cieľom práce je rozšíriť poznatky o vonkajšom zaťažení pohybových činností 

v halovom a plážovom volejbale vo vrcholovom volejbale mužov. 

 

3.2. Úlohy  práce 

1. Určiť pohybové činnosti a vytvoriť spôsob ich evidencie. 

2. Evidovať pohybové činnosti  v zápasoch vrcholovej úrovne mužov. 

3. Analyzovať a porovnať získané údaje jednotlivých pohybových činností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. METODIKA PRÁCE 

4.1. Charakteristika sledovaného súboru 

 Na získanie parametrov vonkajšieho zaťaženia jednotlivých pohybových činností 

v zápase sledovaný súbor predstavoval družstvá USA, Brazílie, Slovenska a Poľska v dvoch 

zápasoch na vrcholových podujatiach  Európskej ligy 2007 v halovom volejbale a Olympijské 

hry 2008 v plážovom volejbale. 

4.2. Metódy získavania údajov a spôsob ich registrácie 

 Na získavanie údajov sme použili nepriamu metódu pozorovania zápasov, ktoré boli 

zaznamenané pomocou videokamery. Zaznamenávali sme pohybové činnosti hráča - počet 

výskokov pri útočnom údere, počet výskokov hráča pri podaní a počet výskokov hráča pri  

bloku. Pre zaznamenávanie dát sme si zhotovili záznamový hárok, v ktorom je uvedená 

funkcia a druh vonkajšieho zaťaženia. 

 

Ďalej sme zaznamenávali počet rýchlych presunov do 3m, 6m a dlhšie. Pre počet 

rýchlych presunov sme si vytvorili záznamový hárok, v ktorom sme tieto presuny rozdelili na: 

- presuny vpred 

- presuny vzad 

- presuny do strán 

4.3. Metódy vyhodnocovania získaných údajov 

V práci sme použili základné matematicko – štatistické metódy (priemer, maximum, 

minimum). Pri analýze štatistických metód sme využili metódy logickej a vecnej analýzy ako 

syntéza, indukcia, dedukcia. 

 

 

 



5. VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA 

 Vonkajšie zaťaženie jednotlivých pohybových činností v zápase sme sledovali v dvoch 

častiach a to: 

- Vonkajšie zaťaženie jednotlivých pohybových činností v zápase plážového volejbalu. 

- Vonkajšie zaťaženie jednotlivých pohybových činností v zápase halového volejbalu. 

5.1. Vonkajšie zaťaženie jednotlivých pohybových činností v zápase plážového  

volejbalu. 

 Môžeme konštatovať, že v zápase plážového volejbalu hráči počas zápasu vykonajú 

najviac presunov do 3m, čo súvisí s dynamikou a rýchlosťou hry. 

 

Tabuľka 1 Počet presunov do 3 m za set 

Počet presunov (set) Vpred Vzad Do strán 
Smečiar 4 - 5 2 - 4 4 - 6 
Blokár 5 - 7 1 - 3 5 - 7 

 

Tabuľka 2 Počet presunov do 3 m za zápas     

Počet presunov (zápas) Vpred Vzad Do strán 
Smečiar 12 - 15 4 - 6 11 - 13 
Blokár 14 - 20 3 - 5 12 - 14 

 

Graf 1 Počet presunov do 3 m za zápas (percentá)    
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Tabuľka 3 Počet presunov do 6 m za set 

Počet presunov (set) Vpred Vzad Do strán 
Smečiar 1 - 4 1 - 3 1 - 3 
Blokár 1 - 2 1 - 2 1 - 2 

 

Tabuľka 4 Počet presunov do 6 m za zápas       

Počet presunov (zápas) Vpred Vzad Do strán 
Smečiar 4 - 6 3 - 5 2 - 5 
Blokár 3 - 5 2 - 4 2 - 5 

 

Graf 2 Počet presunov do 6 m za zápas (percentá)    

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Vpred Vzad Do strán

Smečiar

Blokár

 

Najviac presunov do 6 m v zápase vykoná smečiar, čo vyplýva z jeho funkcie, pretože 

jeho úlohou je  hra v poli. V zápase sa tieto presuny vyskytujú v menšom počte, čo súvisí 

hlavne s ťažším pohybom na podložke, ktorou je piesok. 

 

Tabuľka 5 Počet presunov nad 6 m za set      

Počet presunov (set) Vpred Vzad Do strán 
Smečiar 1 - 2 1 - 2 1 - 2 
Blokár 7 - 10 1 - 2 1 - 2 

 



Tabuľka 6 Počet presunov nad 6 m za zápas 

Počet presunov (zápas) Vpred Vzad Do strán 
Smečiar 1 - 2 1 - 2 1 - 2 
Blokár 16 - 20 1 - 2 1 - 2 

 

Graf 3 Počet presunov nad 6 m za zápas (percentá)    
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Najviac presunov nad 6 m  v zápase vykoná blokár, pretože jeho úlohou je obrana na 

sieti a tieto presuny sa vyskytujú po podaní blokára kedy sa musí čo najrýchlejšie presunúť 

k sieti. 

             

Tabuľka 7 Počet výskokov pri podaní za set 

Počet výskokov (set) Priemer Max Min 
Smečiar 8 13 5 
Blokár 8 13 5 

 

Tabuľka 8 Počet výskokov pri podaní za zápas 

Počet výskokov (zápas) Priemer Max Min 
Smečiar 24 28 20 
Blokár 19 21 16 

 



Počet výskokov pri podaní limituje variabilnosť podania hráčov, ktorí počas zápasu 

dokážu meniť  a striedať druh podania. 

 

Tabuľka 9 Počet výskokov pri bloku za set 

Počet výskokov (set) Priemer Max Min 
Smečiar 2 3 1 
Blokár 15 24 11 

 

Tabuľka 10 Počet výskokov pri bloku za zápas 

Počet výskokov (zápas) Priemer Max Min 
Smečiar 2 3 1 
Blokár 37 45 30 

 

Najviac výskokov pri bloku v zápase vykoná blokár, čo vyplýva z jeho funkcie. 

 

Tabuľka 11 Počet výskokov pri útočnom údere za set 

Počet výskokov (set) Priemer Max Min 
Smečiar 9 19 5 
Blokár 10 22 5 

 

Tabuľka 12 Počet výskokov pri útočnom údere za zápas 

Počet výskokov (zápas) Priemer Max Min 
Smečiar 26 40 13 
Blokár 27 41 14 

 

Početnosť výskokov smečiara a blokára pri útočnom údere súvisí hlavne od taktiky 

podania súpera, ktorého cieľom je, aby útočil slabší hráč na útoku. 

 

5.2. Vonkajšie zaťaženie jednotlivých pohybových činností v zápase halového 

volejbalu 

Tabuľka 13 Počet presunov do 3 m za set        

Počet presunov (set) Vpred Vzad Do strán 
Blokár 2 - 4 2 - 3 5 - 9 
Smečiar 2 - 4 2 - 5 5 - 8 
Nahrávač 3 - 6 3 - 4 4 - 8 
Diagonálny hráč 2 - 3 3 - 6 4 - 8 
Libero 3 - 6 2 - 5 3 - 5 

 



Tabuľka 14 Počet presunov do 3 m za zápas 

Počet presunov (zápas) Vpred Vzad Do strán 
Blokár 8 - 11 9 - 11 28 - 31 
Smečiar 7 - 10 12 - 14 27 - 30 
Nahrávač 18 - 22 11 - 14 26 - 28 
Diagonálny hráč 8 - 10 15 - 18 28 - 31 
Libero 14 - 18 15 - 17 17 - 19 

 

Graf 4 Počet presunov do 3 m za zápas (percentá)    
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Môžeme konštatovať, že v plážovom, tak aj v halovom volejbalovom zápase sa 

najviac vyskytujú presuny do 3 m. To potvrdzuje fakt, že plážový aj halový volejbal je veľmi 

dynamický a rýchly.  

 

Tabuľka 15 Počet presunov do 6 m za set 

Počet presunov (set) Vpred Vzad Do strán 
Blokár 2 - 4 1 - 2 2 - 4 
Smečiar 1 - 4 1 - 2 1 - 3 
Nahrávač 4 - 6 1 - 2 2 - 3 
Diagonálny hráč 1 - 3 1 - 2 1 - 3 
Libero 1 - 3 1 - 2 1 - 3 

 



Tabuľka 16 Počet presunov do 6 m za zápas      

Počet presunov (zápas) Vpred Vzad Do strán 
Blokár 7 - 9 1 - 3 7 - 9 
Smečiar 6 - 8 3 - 5 4 - 6 
Nahrávač 15 - 20 4 - 5 7 - 9 
Diagonálny hráč 6 - 8 5 - 5 4 - 6 
Libero 4 - 6 6 - 5 3 - 5 

 

Graf 5 Počet presunov do 6 m za zápas (percentá)    
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Hráči halového volejbalu počas zápasu vykonajú väčší počet presunov do 6 m ako 

hráči plážového volejbalu, pretože im tu umožňuje podložka, ktorou je palubovka alebo 

taraflex. 

Tabuľka 17 Počet presunov nad 6 m za set 

Počet presunov (set) Vpred Vzad Do strán 
Blokár 1 - 2 1 - 2 1 - 2 
Smečiar 1 - 2 1 - 2 1 - 2 
Nahrávač 2 - 4 1 - 2 2 - 3 
Diagonálny hráč 1 - 2 1 - 2 1 - 2 
Libero 1 - 3 1 - 2 1 - 3 

 



Tabuľka 18 Počet presunov nad 6 m za zápas                     

Počet presunov (zápas) Vpred Vzad Do strán 
Blokár 1 - 3 1 - 2 1 - 3 
Smečiar 1 - 3 1 - 2 1 - 2 
Nahrávač 6 - 9 1 - 3 3 - 5 
Diagonálny hráč 1 - 3 1 - 2 1 - 2 
Libero 2 - 4 1 - 3 2 - 3 

 

Graf 6 Počet presunov nad 6 m za zápas (percentá)    
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Môžeme zhodnotiť, že  blokári plážového volejbalu vykonajú viac presunov nad 6 m 

ako hráči halového volejbalu, čo je dané tým, že po podaní sa musia čo najrýchlejšie presunúť 

k sieti. Smečiari plážového volejbalu vykonajú rovnaký počet presunov nad 6 m ako hráči 

halového volejbalu. 

 

Tabuľka 19 Počet výskokov pri podaní za set             

Počet výskokov (set) Priemer Max Min 
Blokár 3 5 3 
Smečiar 4 6 3 
Nahrávač 4 6 4 
Diagonálny hráč 3 5 2 

 



Tabuľka 20 Počet výskokov pri podaní za zápas        

Počet výskokov (zápas) Priemer Max Min 
Blokár 14 15 13 
Smečiar 13 16 15 
Nahrávač 14 16 15 
Diagonálny hráč 12 14 13 

 

Hráči plážového volejbalu vykonajú počas zápasu väčší počet výskokov pri podaní 

ako hráči halového volejbalu, pretože sú dvaja a častejšie sa dostávajú na podanie. 

 

Tabuľka 21 Počet výskokov pri bloku za set 

Počet výskokov (set) Priemer Max Min 
Blokár 11 14 8 
Smečiar 7 8 6 
Nahrávač 6 7 5 
Diagonálny hráč 8 10 6 

 

Tabuľka 22 Počet výskokov pri bloku za zápas 

Počet výskokov (zápas) Priemer Max Min 
Blokár 48 50 45 
Smečiar 26 28 24 
Nahrávač 22 24 20 
Diagonálny hráč 37 40 34 

 

Väčší počet výskokov pri bloku vykonajú blokári halového volejbalu, pretože musia 

brániť na sieti väčší počet hráčov, kde v plážovom volejbale blokár bráni na sieti len jedného 

útočiaceho hráča. Smečiari plážového volejbalu vykonajú 1 – 3 bloky za zápas a to iba v 

prípade dohody, keď je na podaní blokár. 



Tabuľka 23 Počet výskokov pri útočnom údere za set 

Počet výskokov (set) Priemer Max Min 
Blokár 8 9 6 
Smečiar 7 9 5 
Nahrávač 2 3 1 
Diagonálny hráč 11 13 8 

 

Tabuľka 24 Počet výskokov pri útočnom údere za zápas 

 Počet výskokov (zápas) Priemer Max Min 
Blokár 29 32 26 
Smečiar 27 30 24 
Nahrávač 2 3 1 
Diagonálny hráč 39 42 36 

 

Môžeme zhodnotiť, že počet výskokov hráčov plážového a halového volejbalu 

v zápase a sete je približne rovnaký. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ZÁVER 

6.1. Zhrnutie poznatkov 

Cieľom práce bolo získať poznatky o vonkajšom zaťažení pohybových činností v 

halovom a plážovom volejbale. Dosiahnuté výsledky sme získali pozorovaním súboru hráčov, 

ktoré predstavujú svetovú úroveň mužského volejbalu. 

Zistili sme, že najviac presunov v halovom a plážovom volejbale sa vyskytujú do 3 m. 

V plážovom volejbale to predstavuje u smečiara 62% a blokára 45% všetkých presunov a v 

halovom volejbale u smečiara 70% a blokára 68% všetkých presunov za zápas, čo potvrdzuje 

fakt, že volejbal je rýchly a dynamický šport. 

Ďalej sme zistili, že hráči halového volejbalu vykonajú približne rovnaký počet 

presunov do 6 m ako smečiar plážového volejbalu. . Zistili sme, že blokári v plážovom 

volejbale vykonajú viac presunov nad 6 m v zápase ako hráči halového volejbalu, pretože po 

podaní sa musia, čo najrýchlejšie presunúť k sieti, tieto presuny predstavujú 35% všetkých 

presunov za zápas. Sledovaním ďalších pohybových činností sme zistili, že hráči plážového 

volejbalu vykonajú viac výskokov pri podaní, pretože sú len dvaja a tak častejšie sa dostávajú 

na podanie, väčší počet výskokov pri bloku vykonajú blokári halového volejbalu, pretože 

musia brániť na sieti väčší počet hráčov, kde v plážovom volejbale blokár bráni na sieti len 

jedného útočiaceho hráča, počet výskokov pri útočnom údere je približne rovnaký u hráčov 

halového aj plážového volejbalu. 
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Dosiahnuté góly vo vybraných futbalových zápasoch  Ligy majstrov 
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Abstrakt 
 

 
 

 

 

 

Kľúčové slová: Streľba, Strelecké situácie, Finálna prihrávka 

 

 Práca pozostáva z jednotlivých kapitol. V prvej kapitole sa zaoberám 

charakteristikou kde sme využili metódu teoretického štúdia. V druhej kapitole 

som si určil cieľ a úlohy práce. Tretia kapitola sa venuje metodike práce.. Vo 

štvrtej sú už prezentované samotné výsledky, pričom som použil metódu 

nepriameho pozorovania a  porovnávam a hodnotím ukazovatele vo vybraných 

futbalových zápasoch Európskej  Ligy majstrov a v Slovenskej Corgoň lige.  

Snažil som sa zistiť priestor streľby, priestor brány do ktorého bolo dosiahnutých 

najviac gólov, lateralitu pri streľbe, priestor finálnej prihrávky,  lateralitu pri 

finálnej prihrávke, dĺžku finálnej prihrávky, druh finálnej prihrávky, smer 

finálnej prihrávky a spôsob prevedenia streľby.  

   No a v závere práce všeobecne zhodnotíme získané výsledky a pokúsim sa 

formulovať odporúčania pre tréningovú prax.    
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1 TEORETICKÝ ROZBOR 
 

1.1 ROZBOR OBSAHU HRY  

Futbal je športová hra, ktorá predstavuje určitú formu športového boja. Hra 

prebieha podľa určitých zákonitostí a dohovorených pravidiel. Hra má svoju pevnú 

organizáciu (Peráček a kol., 1993).  

Je to boj dvoch družstiev, ktorý hráči realizujú pomocou svojich schopností, 

alebo spoluprácou so svojimi spoluhráčmi. Vlastná hra prebieha podľa určitých 

pravidiel, ktorých poznanie umožňuje pochopiť hru ako celok, porozumieť úlohám 

jednotlivých hráčov a posúdiť ich herný výkon. Dve úlohy, ktoré sa snažia realizovať 

družstvá sú na jednej strane získať loptu a dopraviť ju do súperovej brány, na druhej 

strane zabrániť súperovi, aby to dosiahol. V priebehu hry sa strieda útok a obrana, a to 

sú dve základne fázy v hre. Základné fázy hry, útok a obrana, sa delia na menšie časti – 

úseky hry, za ktoré považujeme priestorovo a časovo ohraničené časti hry v útoku 

alebo obrane, v ktorých sa riešia čiastkové taktické úlohy (Kačáni, 1982).  

Najmenšia časť hry sú herné situácie, ktoré predstavujú okamžitý stav v hre. Je 

určený súhrnom činiteľov a predstavuje pre hráčov taktickú úlohu rôznej zložitosti. 

Herné situácie môžu byť štandardné alebo typické. Štandardné herné situácie vznikajú 

po každom prerušení hry (lopta je mimo ihriska, faul na hráča..). Typické herné situácie 

majú tendenciu sa opakovať. 
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Obrázok č.1: Rozbor hry (Peráček, 1993)                                                               

Hra 

Základné fázy 
hry 

Úseky hry 

Obrana Útok 

 
          Časové 

• 1.polčas 
• 2.polčas 
• Začiatok zápasu 
• Záver zápasu 

 
             Priestorové 

• Obranná zóna 
• Prípravná zóna 
• Útočná zóna 
• Priestor streľby 
• Priestor finálnej prihrávky 
• Priestor pokutového 

územia  

Herné situácie

Typické 
• Zakladanie útoku obrancami 
• Vyvážanie lopty obrancom 
• Hlavičkový súboj     

v pokutovom území 
• Individuálny prienik riešenie 

hernej situácie 1-1, 2-1 
v pokutovom území 

• Prečíslenie obrany 

           Štandardné 
• Kop z rohu 
• Vhadzovanie 
• Priamy, nepriamy 

kop  
• Rozhodcovská lopta   
• Pokutový kop 
• Kop od brány 
• Začiatok hry    

• Zakladanie útoku 
• Vedenie útoku 
• Zakončovanie útoku 
• Prechod do obrany 
• Vlastné bránenie 
• Vyvrcholenie obrany 
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1.1.1 ROZBOR ÚTOČNEJ FÁZY HRY 

Je základná fáza hry spolu s obrannou fázou hry. Táto fáza nastáva, keď 

ktorýkoľvek hráč družstva získa v rámci pravidiel loptu a končí stratou lopty. Cieľom 

tejto fázy je prekonať súperovu  obranu a streliť gól. Prostriedkom dosiahnutia tohto 

cieľa sú útočné herné kombinácie a útočné herné činnosti jednotlivca. V modernom 

futbale sú kladené požiadavky na hráčov, aby sa každý hráč stával viac celoplošne 

univerzálny. Hráč by sa mal zapájať do hry aj v iných priestoroch ako má hrať. Napr. 

útočník by sa mal podieľať aj na bránení a zase obrancovia na útočení. Fázy hry 

v systematike futbalovej hry delíme na menšie časti, tzv. úseky hry (Kačáni, 2000). 

 

V útočnej fáze sú to:  

1. Zakladanie útokov, 

2. Vedenie útokov, 

3. Zakončenie útokov. 

  1. Zakladanie útokov je východiskom pre vlastnú útočnú činnosť. Na kvalite 

zakladania útokov závisí úspešnosť celej akcie. Hráči sa musia preorganizovať 

z obrannej fázy do útočnej. Základom je celoplošná spolupráca všetkých hráčov, a to 

nielen v ťažisku a jeho blízkosti, ale aj priestorovo reagovať na zmeny držania lopty. 

Reorganizácia celého mužstva musí prebehnúť rýchlo, cieľavedome, premyslene, aby sa 

hráčovi, ktorý má loptu ponúkla pomoc. V dnešnom modernom futbale tréneri vyžadujú 

od hráčov, aby boli schopných plniť tieto požiadavky. Je dôležité rýchlo zareagovať 

a nájsť si voľný priestor, zareagovať na danú hernú situáciu. 

Pre úspešné založenie útoku je významná: 

a)   Jednoduchosť a rýchlosť,  

b)   Voľba vhodného hráča, 

c)   Voľba vhodného priestoru, 

d)   Pestrosť, originalita, 

e)   Bezpečnosť.    

2.  Vedenie útoku je plynulým pokračovaním založenia útoku, alebo nastáva 

v situácií po získaní lopty v prípravnej zóne. Cieľom je presunutie hry do útočnej zóny 

aktívnym zapájaním sa všetkých hráčov na riešení tohto úseku hry. V stredovej zóne 
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dochádza k medzihre založenej na princípe maximalizácie hernej variability a tvorení 

hry.  

Aj tento úsek musí rešpektovať zásady uvedené pri zakladaní útoku, pričom je 

dôležité uplatňovanie týchto prvkov: 

a) využívanie rýchleho vedenia lopty a obchádzanie súpera, 

b) striedanie rytmu hry, 

c) prenášanie ťažiska hry, 

d) nabiehanie a zapájane sa hráčov druhej vlny a vytváranie dostatočnej číselnej   

    prevahy vo vhodných priestoroch, 

e) využívanie kombinácií a vopred nacvičených situácií, 

f) využívanie rýchleho vedenia lopty a obchádzanie súpera 

    využívane hry u postranných čiar, 

g) kolektívna, cieľavedomá a premyslená organizovaná hra bez lopty. 

3.  Zakončenie útoku tvorí záverečný úsek útočnej fázy v hre družstva, pričom 

nemôžeme tento úsek oddeľovať od predchádzajúcich, pretože je závislý na kvalite 

založenia a vedenia útoku. Cieľom tejto časti je príprava streleckých situácií, t.j. takých 

herných situácií, ktoré znamenajú bezprostredné ohrozenie súperovej bránky. Základ 

pre riešenie týchto herných situácií je technická vyspelosť, rýchlosť, vynaliezavosť, 

prehľad a dobrá telesná príprava. Podľa Ch. Dauma (1999), v modernom futbale je 

najdôležitejšie zosúladiť v hre s loptou tri základné faktory: priestor (aktívne vytváranie 

a uvoľňovanie sa do voľného priestoru), tlak ( hra pod tlakom) a timing (časovanie). 

Vytváranie streleckých situácií nastáva dvoma základnými formami: 

-individuálnou = hernými činnosťami jednotlivca, 

-kolektívnou = hernými kombináciami. 

  

Na príprave streleckých situácií sa výrazne podieľajú aj ďalšie herné činnosti. 

Pri zakladaní útoku je to konštruktívne odoberanie lopty. Konštruktívne odoberanie 

lopty má pre vytváranie streleckých situácií význam len vtedy, ak na ňu nadväzuje dlhá 

prihrávka alebo rýchle vedenie lopty. Túto činnosť však nemusí realizovať práve hráč,  

ktorý sa podieľal na odberaní lopty. Tým sa dostávame k herným situáciám, ktoré tvoria 

obsah jednotlivých fáz a úsekov hry.   
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1.2 SYSTEMATIKA ÚTOČNÝCH HERNÝCH ČINNOSTÍ  JEDNOTLIVCA   

Herná situácia je okamžitý stav v hre, ktorý podľa podmienok určuje hráčom 

rôzne zložitú hernú úlohu (Kačáni, 2000).  

Herné situácie sa riešia hernými činnosťami jednotlivcov (HČJ), ich reťazcami 

a hernými kombináciami. Za typické herné situácie možno považovať napr. riešenie 

mikrosituácie jeden na jedného. Identifikácia typických herných situácií je dôležitejšia 

ako pri plánovaní obsahu prípravy hráča. Individuálne riešenie herných situácií v zápase 

hráči vykonávajú hernými činnosťami jednotlivca. HČJ je premyslený komplex 

pohybovej činnosti, ktorou hráč rieši hernú situáciu.  

 

Herné činnosti hráča v poli: 

-útočné:                                      

                                                 

                                                výber miesta - stavanie sa, 

                                                prihrávanie, 

                                                preberanie lopty, 

                                                vedenie lopty, 

                                                obchádzanie súpera, 

                                                streľba, 

                                                vhadzovanie. 

                                                                      

Veľmi dôležitou súčasťou vytvárania streleckých situácií sú finálne prihrávky.  

Finálna prihrávka je spôsob prihrávania na hráča, ktorý môže útočnú akciu zakončiť 

streľbou. Ich analýza, nácvik, zdokonaľovanie a realizácia v hre má preto zvláštny 

význam, pretože sa vyskytujú v situáciách, v ktorých sú časové a priestorové možnosti 

riešenia herných situácií minimálne v dôsledku intenzívnej činnosti obrany súpera.  

Finálna prihrávka musí byť dobre načasovaná a kvalitne odovzdaná. To sú jej najväčšie 

predpoklady. Je to spolupráca viacerých hráčov, a od kvality prihrávky závisí aj kvalita 

streľby.  

 

1.2.1   CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM FINÁLNEJ PRIHRÁVKY    

Na kvalitu prihrávky pred streľbou sú vždy kladené vysoké nároky. Je veľmi 

dôležitá a rozhoduje o kvalite streľby. Jej prevedenie sťažuje najmä dobrá organizácia 

obrany. Podľa Bokšu a Mendlíka (1989) za finálnu prihrávku môžeme považovať iba 
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takú, po ktorej spoluhráč akciu zakončil streľbou. To znamená, že každá finálna 

prihrávka vedie k bezprostrednému ohrozeniu brány. Finálna prihrávka je vždy 

záležitosťou dvoch hráčov, ktorí spolu zámerne spolupracujú. Nesmie byť riešená 

náhodne, bez orientácie, kvality a načasovania. Konečný úspech finálnej prihrávky 

záleží najmä od prihrávajúceho hráča, ale aj od hráča, ktorý dostáva prihrávku, lebo 

záleží aj na tom, ako si nabehne a spracuje loptu (ak nestrieľa z prvej). Ďalej musí 

prihrávajúci hráč posúdiť činnosť protihráčov, brankára i výhodného, tzv. centrálneho 

priestoru pre streľbu. 

Základom hernej komunikácie hráča, efektívnej spolupráce skupiny hráčov v 

rôzne zložitých herných kombináciách, je racionálna, situačne adekvátna a presná 

prihrávka.  

Finálna prihrávka je neoddeliteľnou súčasťou efektívneho zakončovania útočnej 

fázy hry. Je dôležité, aby sa hráči v tréningu zamerali na presnosť, timing, a správnu 

silu prihrávky. 

Nácvik finálnej prihrávky musíme riešiť súčasne s nácvikom útočných 

kombinácií. Pre súčasný futbal je nevyhnutné dosiahnuť u dorastencov primeraný 

stupeň univerzalizmu pri stálom zdokonaľovaní špecifického hráčskeho zamerania na 

konkrétny post. 

Podľa predchádzajúcej činnosti rozlišujeme finálnu prihrávku: 

-zo štandardnej situácie,                                     

-prvým dotykom z hry (na jeden dotyk),          

-hlavou, 

-po spracovaní lopty, 

-po spracovaní lopty a obchádzaní súpera,  

-po spracovaní lopty, vedení lopty  a obchádzaní súpera, odobratí lopty  

 

1.2.2 PRIESTOR FINÁLNEJ PRIHRÁVKY 

Podľa Bokšu a Mendlíka (1989) vytvárať streleckú situáciu znamená dostať sa 

individuálne alebo spoluprácou do priestoru pre finálnu prihrávku. Po preniknutí do 

vhodného priestoru musí hráč finálnu prihrávku taktiež realizovať. Pre úspešnosť 

finálnej prihrávky zámerne využívame určité priestory. Z tohto dôvodu si musíme 

ihrisko rozdeliť na určité úseky alebo pásma (prípadne obdĺžniky, alebo štvorec). Ak je 

po finálnej prihrávke z určitých priestorov vyššia pravdepodobnosť strelenia gólu, musí 

sa táto skutočnosť premietnuť pri nácviku streľby a útočných kombinácií. Aj keď určité 
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priestory nemusia zostať nemenné a kľúčové vo vývoji futbalu, bude mať napríklad 

spätná finálna prihrávka od bránkovej čiary veľký význam aj v budúcnosti. 

 

1.2.3  SMER A VZDIALENOSŤ FINÁLNEJ PRIHRÁVKY 

V procese rozhodovania vyberá hráč s loptou z niekoľkých možných alternatív 

optimálne riešenie danej hernej situácie. Hráč musí zvažovať, či sa oplatí prihrať do 

daného priestoru, akou silou a akým spôsobom má poslať prihrávku svojmu 

spoluhráčovi. 

           Keď hráč nie je takticky a technicky vyspelý, stáva sa, že posiela prihrávku do 

miesta, kam sa nikdy nemôže dostať a spôsobom, ktorý nie je primeraný danej hernej 

situácií. 

           Smer finálnej prihrávky je výrazne ovplyvnený tým, z ktorého priestoru hráč 

prihráva. Ich efektivita závisí na smere, lebo úspešné sú najčastejšie, ktoré smerujú do 

pokutového územia.  

           V zápase je veľa typických herných situácií, v ktorých nie je možné prihrať 

najlepšie postavenému spoluhráčovi. Preto musí hráč s loptou často počkať na 

nabehnutie ďalšieho spoluhráča alebo dovtedy, kým sa najvýhodnejšie postavený 

spoluhráč neuvoľní (Bokša, Mendlík 1989). 

 

1.2.4 STREĽBA – FINÁLNA HERNÁ ČINNOSŤ                                                              

Kačáni, Horský (1988) charakterizujú streľbu ako hernú činnosť ktorá rozhoduje 

o výsledku stretnutia. Líši sa od prihrávky tým, že v úsilí hráča je zasiahnuť súperovu 

bránku. Streľba závisí od technickej úrovne hráča, od finálnej prihrávky, od vonkajších 

podmienok. Dobrý strelec musí posúdiť hernú situáciu a rozhodnúť sa či ju dá 

technickú, razantnú a kde ju dobre umiestni. Niekedy je to ale ťažké. Najmä keď je hráč 

pod tlakom súpera, alebo pod psychickým tlakom. Je potrebné využívať každú streleckú 

pozíciu a nesnažiť sa vytvárať ešte lepšiu. Z technicko-taktického hľadiska vyzdvihuje 

riešenie týchto situácií pomocou nacvičených signálov. Môžeme však aj využiť 

neorganizovanosť súperovej obrany ihneď po odpískaní priamo na bránku, ešte skôr ako 

súper postaví múr. Výber riešenia závisí od individuálnych schopností spoluhráčov, 

premyslene spolupracovať pri signáloch.  

Je málo hráčov, ktorí majú ideálne strelecké schopnosti, a preto sa musia tréneri 

viac zamerať na nácvik a zdokonaľovanie streľby z rôznych vzdialeností a musia hľadať 

vhodné typy hráčov a hľadať nové talenty. U dorastencov treba hlavne zdokonaľovať 
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presnosť a prudkosť streľby. Ďalej je potreba zdokonaliť správny výber miesta, streľbu 

prvým dotykom a vytváranie si streleckých príležitostí a vypestovať rozhodnosť 

k streľbe.  

Streľba sa môže vykonávať rôznym spôsobom, niektoré sú ťažšie, niektoré 

efektívnejšie, niektoré presnejšie. Rozhodujúcim kritériom v nácviku streľby však nie je 

razancia, ale presnosť. Najčastejší spôsob streľby je vnútorným a priamym 

priehlavkom, väčšinou pravou nohou keďže väčšina hráčov sú „praváci“, aj keď 

v dnešnom futbale by mali byť hráči obojnohí.  

Čiastkové delenie streľby podľa Navaru, Buzeka, Ondreja, (1986) – podľa 

predchádzajúcej činnosti: 

   

              a) streľba z miesta,  

              b) streľba po vedení lopty, 

              c) streľba po obchádzaní súpera, 

              d) streľba po spracovaní lopty, 

              e) streľba prvým dotykom po finálnej prihrávke.     

 

Podľa Votíka (2005) je streľba faktorom, ktorý rozhoduje nielen o úspešnosti 

útočnej fázy, ale aj celého zápasu. Technická stránka streľby má byť čo najviac 

zautomatizovaná, stabilizovaná, ale na druhej strane súčasne veľmi prispôsobivá, 

premenlivá a pružná s ohľadom na špecifiká každej hernej situácie. Taktická stránka je 

limitovaná rozvojom taktických schopností a vedomostí, významnú rolu hrá taktické 

myslenie, ktoré sa prejavuje schopnosťou rýchlo vnímať, spracovať a hodnotiť 

informácie, ktoré sú rozhodujúce pre riešenie hernej situácie. 

 Účinnosť streľby závisí od dokonalého osvojenia techniky streľby a ak je to  

možné, tak všetkými hráčmi tímu. Dôležitá je schopnosť hráčov vypracovať vhodné 

strelecké situácie. 

Streľba je finálna herná činnosť jednotlivca, ktorá rozhoduje o efektívnosti 

útočenia a o výsledku zápasu. Parametre streľby sa štruktúrou od prihrávania veľmi 

nelíšia. Rozdiel však spočíva v snahe kopnúť do lopty väčšou silou, ktorú podmieňuje 

veľkosť náprahu, rýchlosť švihu kopajúcej nohy, koordinácia a intenzita všetkých 

prípravných pohybov. 

Streľba priamym a vnútorným priehlavkom sa používa zo stredných a väčších 

vzdialeností od bránky. Streľba vonkajším priehlavkom (rotovaná) je účinná z väčších 
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uhlov a často zo vzduchu (volej) po finálnych prihrávkach z krídelných priestorov 

z boku. (Kačáni, 2005)   

 

1.2.5 STREĽBA - STRELECKÉ SITUÁCIE  

Streľba a vytváranie streleckých situácií predstavuje v štruktúre hernej 

výkonnosti futbalového družstva ten najdôležitejší aspekt, ktorému je treba venovať 

neustálu pozornosť. Vychádza to zo samej podstaty hry, lebo počet vstrelených gólov 

družstva rozhoduje o víťazstve v zápase. 

 

Čím sa vyznačujú štandardne úspešné družstvá v súvislosti so streľbou: 

1. Vytárajú si viac streleckých príležitostí a majú viac streleckých pokusov. 

2. Skórujú viac gólov z hry. 

3. Sú úspešné aj zo štandardných situácií. 

4. Majú množstvo   streleckých pokusov pri útočných akciách trvajúcich do 10-12 

sekúnd s menším počtom  prihrávok, na druhé strane sú schopné ukončiť presnou 

streľbou i útočné akcie trvajúce okolo 30 sekúnd. 

5. Sú schopné vypracovať si strelecká zakončenia po akciách zahájených tak ako 

z útočnej polovice ihriska, tak z obrannej polovici , tak z krídelných priestorov, tak zo 

stredu ihriska. (Buzek, 2002) 

 

1.2.6 TECHNIKA STREĽBY 

Podľa Bokšu a Mendlíka (1989) sa z hľadiska techniky  pri streľbe, ako aj pri 

prihrávaní, používajú všetky základné techniky kopov, spôsoby hry hlavou a inými 

časťami tela s výnimkou horných končatín. 

 Hráč môže strieľať niektorým z týchto základných spôsobov: 

            - priamym priehlavkom,  

            - vnútorným priehlavkom,  

            - vonkajším priehlavkom, 

            - vnútornou stranou nohy, 

            - hlavou. 

Ďalšie spôsoby streľby ( pätou, špičkou ) sa v zápasoch používajú ojedinele.  

  

 

 



 12

1.2.7 LATERALITA STREĽBY 

S využitím jednotlivých spôsobov streľby z hľadiska techniky súvisí 

problematika laterality, a jej základným znakom je prednostné používanie jednej 

končatiny. Vo futbale je potrebné pre podávanie kvalitnejších výkonov mať optimálnu 

mieru bilaterality. Tá umožňuje účinnejšiu a efektívnejšiu činnosť v hre a zľahčuje 

riešenie herných situácií. Pre rozvoj schopnosti strieľať oboma nohami sa používajú 

cvičenia zamerané na zdokonalenie streľby menej účinnou nohou, cvičenia na zvýšenie 

presnosti streľby a cvičenia v podmienkach aktívneho odporu súpera. (Bokša, Mendlík 

1989)  

 

1.2.8 PRIESTOR STREĽBY 

Na základe dlhodobého  pozorovania zaraďujeme priestor streľby medzi faktory, 

ktoré najvýraznejšie ovplyvňujú účinnosť streľby. Aj keď niektorí autori delia streľbu 

podľa vzdialenosti na streľbu z bezprostrednej blízkosti ( z bránkového územia), streľbu 

zo strednej vzdialenosti ( do 20 m) a streľbu z veľkej vzdialenosti ( nad 20 m od brány), 

domnievame sa, že pre jej správne hodnotenie a nácvik je dôležité vymedzenie iba 

dvoch základných priestorov:  

   - priestor vnútri pokutového územia, 

   - priestor mimo pokutového územia. 

   Uvedené vymedzenie je čiastočne zjednodušené, ale presné, lepšie 

kontrolovateľné a predovšetkým vhodné z hľadiska nácviku a zdokonaľovania streľby 

v tréningovom procese. Ak sledujeme početnosť strelených gólov z vymedzených 

streleckých priestorov, je zrejmé že pre účinnú streľbu je dlhodobo najdôležitejší 

priestor vnútri pokutového územia. (Bokša, Mendlík 1989)   

 

1.3  ÚDAJE Z „ME“ A „MS“ 

Podľa Buzeka (1998), ak po MS 90 v Taliansku, kde priemer strelených gólov 

na zápas bol 2,1 a v USA pri MS 94 sa zvýšil na 2,7; tak dosiahnutý priemer vo 

Francúzsku naznačuje určitú stagnáciu. Dôvody iste súviseli so zdokonalením obrannej 

hry, s lepšou kvalitou brankárov i s vyhradenou streleckou špecializáciou koncových 

hráčov. Úspešné mužstvá, takmer rovnomerne vytvárali strelecké situácie z centrálneho 

a krídelného priestoru. 

Schémy vytvárania streleckých situácií z centrálneho priestoru sú prevažne 

založené na : 
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a)  Prienikových prihrávkach za obrannú línii (17,6% gólov z hry na ME 2004), 

b) Na kombinačnej spolupráci (prihraj a bež, narážačke na tretieho a pod.) proti   

    obrannej rade v pokutovom území (cca 10 % gólov), 

c) Vedením lopty s väzbou na streľbu či finálnu prihrávku. 

 

Spôsoby streľby na MS 2002 

Podľa výskumu Meiera (2002) viac než 1/3 všetkých striel pripravených z hry, 

bola prevedená prvým dotykom, každá šiesta bola prevedená druhým dotykom.  

Dribling strelca predchádzal 25% všetkých pokusov. 

Viac ako polovica všetkých bolo dosiahnutých prvým dotykom, len každé ôsme 

zakončenie druhým dotykom, alebo po driblingu viedlo ku gólovému úspechu. Túto 

diskrepanciu k hodnotám streľby môžme odôvodniť tým, že strelec síce ešte môže  

zakončiť, ale jeho strelecké postavenie musí byť znevýhodnené predchádzajúcou 

kontrolou lopty. 

Gerisch a Reichelt (1990) v rozsiahlej o počítač opierajúcej sa analýze hier na 

majstrovstvách sveta 1990, ktorá sa zaoberala problematikou streľby, zhrnuli závery do 

jednotlivých bodov: 

 

•    každá 12. gólová príležitosť viedla ku gólovému úspechu, 

•   s dlhšou dobou hry stúpa pravdepodobnosť gólového úspechu, 

•    okrem pokutového územia je pravdepodobnosť úspechu strely na bránku 

obmedzená, s dlhšou vzdialenosťou sa rýchlo znižuje. Od vzdialenosti asi 22 m 

od brány je hodnota úspešnosti striel na bránu v oblasti okolo 1%, 

•    tretina všetkých gólových situácií vzniká zo štandardných situácií, 

•    útoky cez krídelní priestor majú vysokú nádej na úspech, alebo sú aspoň  

dovedené až do základnej línie, alebo za obranu, 

•     u hráčov obrany bolo zistené, že krajní obrancovia hrajú dosť pasívne, 

•    dve tretiny všetkých gólových príležitostí ťaží z toho, že sa strelec alebo hráč,  

ktorý akciu pripravoval, dokáže presadiť v situácií 1:1, 

•    majstrovstvá sveta zdôraznili trvalý význam hry hlavou a to tak pri využití 

gólových príležitostí, ako aj v súboji, 

•    mimo niektorých špecialistov, boli obzvlášť efektívni všestranne pripravený 

hráči. 
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Ďalšou podobnou analýzou sa zaoberal Lotterman (2000), ktorý skúmal a 

vyhodnocoval góly na Majstrovstvách Európy 2000. Na celom turnaji bolo 

dosiahnutých 85 gólov, presnejšie 2,74 na zápas. Presnejšia analýza vzniku týchto gólov 

potvrdzuje pritom niekoľko trendov, ktoré by mali mať priame dôsledky pre tvorenie 

moderného tréningu streľby vo futbale. Tak napríklad pri väčšine gólov bol strelec 

v pokutovom území. Okrem toho zostávali útočníkom pre presnú a úspešnú streľbu len 

zlomky sekundy. Majstrovstvá Európy zreteľne potvrdili aj toto: mužstvá s najlepšou 

súbojovou činnosťou (1:1) v pokutovom území a v jeho blízkosti, sa právom 

prebojovali do semifinále. 
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2 CIEĽ PRÁCE 

 

2.1 CIEĽ PRÁCE 

 

Cieľom práce je analýza strelených gólov vybraných futbalových zápasoch Ligy 

majstrov a Corgoň ligy, a porovnanie a prispenie k rozšíreniu poznatkov a sledovaných 

ukazovateľov vo vrcholovom futbale. 

 

 2.2 ÚLOHY PRÁCE 

 

1. Vypracovať záznamový hárok na registráciu vybraných ukazovateľov. 

2. Vykonať pozorovania zápasov z Ligy majstrov a Corgoň ligy vo futbale                             

     ( videozáznam). 

3. Vyhodnotiť získané výsledky. 

4. Formulovať odporúčania pre tréningovú prax. 
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3 METODIKA PRÁCE 

 

3.1 CHARAKTERISTIKA SÚBORU 

Hodnotil som dosiahnuté góly vo vybraných futbalových zápasoch Európskej 

Ligy majstrov (10 zápasov - 35 gólov) a Slovenskej Corgoň ligy (10 zápasov - 35 

gólov) v ročníku 2009/10. Spolu som hodnotil 20 zápasov v ktorých bolo 

zaznamenaných 70 gólov. 

 

Z Ligy majstrov: 

 

zápas č.1     FC Barcelona – VFB Stuttgart (4:0) 

zápas č.2     FC Barcelona – Inter Miláno (2:0) 

zápas č.3     Manchester United – AC Miláno (4:0) 

zápas č.4     Manchester United – CSKA Moskva (3:3) 

zápas č.5     Arsenal Londýn – FC Porto (5:0) 

zápas č.6     Arsenal Londýn – FC Barcelona (2:2) 

zápas č.7     Real Madrit – Olympique Lyon (1:1) 

zápas č.8     AC Miláno – Real Madrit (1:1) 

zápas č.9     Inter Miláno – Chelsea Londýn (2:1) 

zápas č.10   Bayern Mníchov – Manchester United (2:1) 

 

Z Corgoň ligy : 

 

zápas č.1     ŠK Slovan Bratislava – FK Senica (2:0) 

zápas č.2     ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina (2:0) 

zápas č.3     Spartak Trnava – FK Dukla Banská Bystrica (2:0) 

zápas č.4     Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava (0:3) 

zápas č.5     MŠK Žilina – Dukla Banská Bystrica (3:1) 

zápas č.6     MŠK Žilina – MFK Dubnica (4:0) 

zápas č.7    FK Dukla Banská Bystrica – MFK Košice (2:2)  

zápas č.8     MFK Košice – Spartak Trnava (1:4) 

zápas č.9     MFK Petržalka – MFK Ružomberok (2:2) 

zápas č.10   DAC Dunajská Streda – MFK Petržalka (3:2) 
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3.2 ORGANIZÁCIA PRÁCE 

Pri získavaní výsledkov som použil videozáznamy vybraných futbalových 

zápasov Európskej  Ligy Majstrov a Corgoň ligy  ročníka 2009/10. 

V práci som použil záznamy 20 zápasov (10 z Ligy majstrov, 10 z Corgoň ligy)    Pri 

výbere som kládol dôraz na to, aby v každom zápase boli dosiahnuté minimálne 2 góly. 

Celkovo som hodnotil 20 zápasov. Hodnotil som každý gól, ktorý bol dosiahnutý vo 

vybraných zápasoch Ligy Majstrov a Corgoň ligy. V práci som sledoval 

a vyhodnocoval dosiahnuté góly a finálne herné činnosti ktoré predchádzali gólom. 

 

Pozoroval som a vyhodnocoval tieto ukazovatele herného výkonu: 

1. Priestor streľby, 

2. Priestor brány ( do ktorého bol dosiahnutý gól ), 

3. Lateralita pri streľbe, 

4. Priestor finálnej prihrávky, 

5. Lateralita pri finálnej prihrávke, 

6. Dĺžka finálnej prihrávky, 

7. Druh finálnej prihrávky, 

8. Smer finálnej prihrávky, 

9. Spôsob prevedenia streľby. 

 

Pri realizovaní výskumu som použil tieto metódy: 

 

      -     metódu teoretického štúdia, 

-     metódu pozorovania (nepriame), 

      -     základné štatistické metódy. 

 

Metódou teoretického štúdia som získal poznatky o danej problematike. 

Základnou metódou na získanie poznatkov o danej problematike bolo nepriame 

pozorovanie (videozáznam). Metódou pozorovania rozumieme cieľavedomé, plánovité, 

sústavné vnímanie procesov, ktoré smeruje k odhaleniu podstatných súvislostí 

a vzťahov sledovanej skutočnosti (Skalková 1983).  

Typickým znakom pozorovania je, že sa uskutočňuje v objektívnych 

podmienkach a nie je ovplyvňované zásahom pozorovateľa. V pozorovaní je potrebné 

stanoviť spôsob získavania ukazovateľov pozorovaného objektu a ich evidovania pre 
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vyhodnocovanie nazhromaždeného materiálu. Predpokladom dobrého pozorovania je 

nielen sa koncentrovane dívať, ale aj objektívne vidieť to, čo je objektom pozorovania 

(Kačáni 1983).  

 

3.3 METÓDY ZÍSKAVANIA A SPRACOVANIA VÝSKUMNÝCH ÚDAJOV 

Na získanie výskumných údajov som použil metódu nepriameho pozorovania 

pomocou videozáznamov. Na vyhodnotenie získaných údajov som použil základné 

matematické metódy a metódy logických záverov. 

  

 VYBRANÉ UKAZOVATELE  HERNÉHO VÝKONU 

 

• Priestor streľby 

Určuje, z ktorej  pozície bolo strelených najviac gólov  a ktoré priestory nie sú 

označené ,,zóny nebezpečné pre gól“. Táto charakteristika je spracovaná na základe 

rozdelenia útočnej polovice na niekoľko území. 

Celú polovicu som rozdelil na 25 území, ktoré sú očíslované od 1 do 25. Územia 

s číslami 17-19 a 22-24 predstavujú zrejme najnebezpečnejšie nachádzajúce sa vo vnútri 

pokutového územia. Obr. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                                                                                                         

 

 
  

 

                              Obrázok č.2: Priestor streľby 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 
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• Priestor brány (do ktorého bol strelený gól) 

Tu je hodnotené, do ktorej časti brány bol strelený gól. Bránu som rozdelil na 20 
častí. 
 
 

 
Obrázok č.3: Časť brány do ktorej bol strelený gól 
 
 

• Lateralita pri streľbe 

Táto charakteristika určuje, ktorú časť tela hráč použil aby strelil gól. 

           - pravou nohou   (1) 

           - ľavou nohou    (2) 

           -  hlavou             (3) 

 

• Priestor finálnej prihrávky 

Predmetom výskumu v tejto oblasti je vyzdvihovaná pozícia spoluhráča, ktorý 

prihrával hráčom, ktorí strieľajú na bránku a v podstate môžeme povedať, že nahrávač 

dal finálnu prihrávku. Aby bolo možné urobiť detailné vymedzenie, bolo nutné 

vymedziť herné pole do zodpovedajúcich zón, ako to bolo v prípade miesta streľby. 

Obr.4 

 

• Lateralita pri finálnej prihrávke 

Táto charakteristika určuje ktorú časť tela hráč použil, aby prihral spoluhráčovi 

do gólovej situácie. 

      -  pravou nohou   (1)  

      -  ľavou nohou     (2)  

      -  hlavou              (3) 

 

 

          16       17      18      19       20    

          11       12      13      14       15    

           6        7        8       9       10    

             1        2        3       4        5      
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• Dĺžka finálnej prihrávky 

         Táto charakteristika nám priblíži dĺžku finálnej prihrávky určenú k streľbe. Podľa 

vzdialeností sa môže prihrať na: 

  - krátku  vzdialenosť do 10 m                      (1) 

  - stredná vzdialenosť od 10 do 25 m   (2) 

  - dlhá vzdialenosť nad 25 m         (3) 

V súčasnej dobe sú finálne prihrávky krátke, stredné a dlhé využívané takmer 

rovnomerne. 

 

• Druh finálnej prihrávky 

Tu je vystihnuté, akým spôsobom sa dostávala ku strelcovi finálna prihrávka. 

Lopta sa dostáva k strelcovi z niektorých typických situácií:  

A) Po kombináciách založených na prihrávke („pasom“, „hlavou“,   

                       „centrom“, „krátkou prihrávkou“   

B)  Po kombináciách na „narážačke“  

C)  Po štandardných situáciách  (rohový kop  , voľný kop)   

D) Po prihrávke od súpera  

 

• Smer finálnej prihrávky 

Tu je hodnotené, akým smerom ide finálna prihrávka. V zápase vyberá hráč 

z niekoľkých alternatív optimálneho riešenia danej hernej situácie. Myslíme si, že  smer 

finálnej prihrávky je výrazne ovplyvnený tým, z ktorého priestoru hráč prihral. 
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Jednotlivé druhy sú: Šikmá vpred (ŠV), Kolmá (K), Spätná (S), Priečna(P). 
 
 
Šikmá vpred                                                                             Kolmá                                            

 

 
 
Spätná                                                                                         Priečna  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obrázok č.4: Šikmá, Kolmá, Spätná, Priečna finálna prihrávka. 

 

• Spôsob prevedenia streľby 

 Tu som hodnotil spôsob prevedenia streľby.   

V zápasoch sa streľba nevyskytuje iba ako samostatná herná činnosť, ale tiež v 

spojení s hernými činnosťami, ktoré ju predchádzajú. Ak má byť streľba, ako činnosť 

v reťazci úspešná, musí hráč predchádzajúcu činnosť urobiť s úspechom a na určitej 

úrovni. 

 



 22

Táto charakteristika rozdeľuje strelecké pokusy podľa činnosti, po ktorej strela 

nasleduje. 

1. Streľba priamo zo štandardnej situácie  

- ide o strely z priamych voľných kopov všetkých vzdialeností a o pokutové kopy. 

 

2. Streľba prvým dotykom  

- strela nasleduje ihneď po prihrávke, pri dorážke po predchádzajúcej strele atď., bez 

predchádzajúceho  kontaktu s loptou. 

 

3. Streľba po spracovaní lopty 

- hráč strieľa hneď po tom, čo získa loptu pod svoju kontrolu, strele nepredchádza 

žiadny ďalší pohyb, či iná vložená činnosť. Môžeme povedať, že toto zakončenie sa 

odohráva behom 2 dotykov - 1.dotyk spracovanie, 2. dotyk streľba. 

 

4. Streľba po spracovaní a vedení lopty 

- po spracovaní lopty hráč prejde úsek smerom k bráne tak, že ju má neustále pod 

kontrolou, bez toho aby sa ho niekto iný dotkol . Tento spôsob je  realizovaný na viac 

ako 2 dotyky. 

 

5. Streľba po spracovaní a obchádzaní súpera  

- v tomto prípade nasleduje po spracovaní lopty prekonanie prekážky v podobe 

brániaceho hráča , bez prejdenia väčšej vzdialenosti s loptou. 

 

6. Streľba po spracovaní, vedení lopty a obchádzaní súpera  

- posledný spôsob zahŕňa kombináciu všetkých vyššie vymenovaných spôsobov a 

predstavuje vlastne individuálnu akciu jednotlivca. 
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4 VÝSLEDKY PRÁCE 
 

Liga majstrov: 

4.1 PRIESTOR STREĽBY  

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok č.5: Pomer priestorov streľby z ktorých boli strelené všetky hodnotené góly        
                       v zápasoch Ligy majstrov 
 
 
 
                                                              
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok č.6: Pomer priestorov streľby z ktorých boli strelené všetky hodnotené góly v   
                       zápasoch Ligy majstrov v percentách. 
 

0 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 

0 0 4 2 0 

0 3 6 1 0 

0 4 7 7 0 

0% 0% 0% 0% 0% 

0% 2,9% 0% 0% 0% 

0% 0% 11,4% 5,7% 0% 

0% 8,6% 17,1% 2,9% 0% 

0% 11,4% 20% 20% 0% 
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Z výsledkov vyplýva, že najviac gólov zo sledovaných gólov z Ligy 

majstrov bolo zaznamenaných z priestoru pokutového územia, a to 80 %  hodnotených 

gólov, a 20 percent gólov bolo zaznamenaných z iných priestorov. 

Najviac gólov bolo dosiahnutých z priestoru pokutového územia. Pre úspešnú 

streľbu je najvýhodnejší priestor pokutového územia. V tomto území si dávajú brániaci 

hráči pozor, nechcú zbytočne faulovať, útočiaci hráči môžu viac riskovať, a je to 

priestor najbližší k bráne.   

 
Corgoň liga: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok č.7: Pomer priestorov streľby z ktorých boli strelené všetky hodnotené góly v   
                       zápasoch Corgoň ligy 
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0 0 1 0 0 

0 0 1 2 0 

0 5 6 4 0 

0 5 8 3 0 
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Obrázok č.8: Pomer priestorov streľby z ktorých boli strelené všetky hodnotené góly v   
                       zápasoch Corgoň ligy v percentách 
 
 

Z výsledkov vyplýva, že najviac gólov zo sledovaných gólov z Corgoň ligy bolo 

zaznamenaných z priestoru pokutového územia, a to 88,6 %  hodnotených gólov, a 11,4 

% gólov bolo zaznamenaných z iných priestorov. 

 
 
4.2 PRIESTOR BRÁNY ( DO KTOREJ BOL STRELENÝ GÓL ) 
 
Liga majstrov: 

 
 

 
Obrázok č.9: Pomer častí brány do ktorých boli strelené všetky hodnotené góly  
                       v zápasoch Ligy majstrov 
          
 
 
 

0% 0% 0% 0% 0% 

0% 0% 2,9% 0% 0% 

0% 0% 2,9% 5,7% 0% 

0% 14,3% 17.1% 11,4% 0% 

0% 14,3% 22,9% 8,6% 0% 

           4        1        0        1        1    

           0        1        1        0        0    

           0        5        0        1        0    

             7        2        3        4        4      
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Obrázok č.10: Pomer častí brány do ktorých boli strelené všetky hodnotené góly 
v zápasoch Ligy majstrov percentách 
 

Výsledky poukazujú na to, že najviac gólov zo sledovaných zápasov Ligy 

majstrov bolo zaznamenaných do ľavej krajnej časti brány 31,4 % .Do ľavej spodnej 

časti bolo strelených 20% gólov a do pravej spodnej  časti brány 11,4%. Do pravej 

a druhej časti sprava bolo spolu strelených  31,5% gólov. Do ľavej a druhej časti zľava 

bolo strelných 57,2% gólov. Do strednej časti brány bolo strelených 11,5% gólov. 

Z toho vyplýva, že strely ktoré smerujú do krajných častí brány sú pre brankára ťažšie 

chytateľné, a preto sa hráči snažia trafiť do týchto častí brány.  

 

Corgoň liga: 
 

 

 

Obrázok č.11: Pomer častí brány do ktorých boli strelené všetky hodnotené góly v 

zápasoch Corgoň ligy 

 

 

 

    11,4% 2,9% 0% 2,9% 2,9%    

    0% 2,9% 2,9% 0% 0%    

    0% 14,3% 0% 2,9% 0%    

      20% 5,7% 8,6% 11,4% 11,4%      

           1        1        2        0        0    

           1        1        0        0        0    

           3        2        3        0        3    

             5        3        2        2        6      
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Obrázok č.12: Pomer častí brány do ktorých boli strelené všetky hodnotené góly v 

zápasoch Corgoň ligy v percentách 

 

Výsledky poukazujú na to, že najviac gólov zo sledovaných zápasov Corgoň 

ligy bolo zaznamenaných do ľavých krajných časti brány  28,7 % .Do pravej spodnej 

časti bolo strelených 17,1 % gólov a do ľavej spodnej  časti brány 14,3%. Do pravých 

a druhých častí zprava bolo spolu strelených  31,4 % gólov. Do ľavých a druhých časti 

zľava bolo strelných 48,8 % gólov. Do strednej časti brány bolo strelených 20 % gólov. 

Z toho vyplýva, že strely ktoré smerujú do krajných častí brány sú pre brankára ťažšie 

chytateľné, a preto sa hráči snažia trafiť do týchto častí brány. 

 

4.3 LATERALITA PRI STREĽBE (ÚSPEŠNEJ) 

 
Liga majstrov: 

 
Tabuľka č. 1: Hodnotenie laterality pri streľbe v zápasoch Ligy majstrov 
Zápas / Lateralita Pravá noha Ľavá noha  Hlava 
FC Barcelona -VFB Stuttgart 1 3 0 
FC Barcelona - Inter Miláno 1 1 0 
Manchester U. - AC Miláno 2 0 2 
Manchester U. - CSKA Moskva 3 1 2 
Arsenal Londýn - FC Porto 4 1 0 
Arsenal Londýn - FC Barcelona 4 0 0 
Real Madrid - Olympique Lyon 0 2 0 
AC Miláno - Real Madrid 2 0 0 
Inter Miláno - Chelsea Londýn 2 1 0 
Bayern Mníchov – Manchester U. 1 2 0 
Spolu 20 11 4 
V % 57,1 31,4 11,4 
 
 
 

    2,9% 2,9% 5,7% 0% 0%    

    2,9% 2,9% 0% 0% 0%    

    8,6% 5,7% 8,6% 0% 8,6%    

      14,3% 8,6% 5,7% 5,7% 17,1%      
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Corgoň liga:   
 
Tabuľka č. 2:  Hodnotenie laterality pri streľbe v zápasoch Corgoň ligy 
Zápas /  Lateralita Pravá noha Ľavá noha  Hlava 
Slovan Bratislava - FK Senica 1 1 0 
Slovan Bratislava - MŠK Žilina 1 0 1 
Spartak Trnava - Dukla B.Bystrica 2 0 0 
Spartak Trnava - Slovan Bratislava  2 0 1 
MŠK Žilina - Dukla B.Bystrica 4 0 0 
MŠK Žilina - MFK Dubnica   3 0 1 
Dukla B.Bystrica - MFK Košice  2 0 2 
MFK Košice - Spartak Trnava 3 2 0 
MFK Petržalka - MFK Ružomberok 2 1 1 
DAC D.Streda - MFK Petržalka 2 2 1 
Spolu 22 6 7 
V % 62,9 17,1 20 
 
Spolu: 
 
Tabuľka č.3: Hodnotenie laterality pri streľbe  vo všetkých zápasoch 
Všetky góly/ Lateralita Pravá noha Ľavá noha Hlava 
Celkovo 42 17 11 
V % 60 24,3 15,7 
 
 
Liga majstrov:  57,1 % gólov boli dosiahnuté pravou nohou, 31,4 % ľavou a  11,4 % 

gólov hlavou. 

Corgoň liga:   62,9 % gólov boli dosiahnuté pravou nohou, 17,1 % ľavou nohou a  20 % 

gólov hlavou. 

Spolu: z pohľadu hodnotenia všetkých gólov vo vybraných zápasoch Ligy majstrov 

a Corgoň Ligy,   60% gólov bolo dosiahnutých pravou nohou, 24,3 % ľavou a  15,7 % 

gólov hlavou. Z toho vyplýva, že hráči viac využívajú pravú nohu, a aj keď moderný 

futbal poukazuje na obojnohosť stále prevažuje pravá noha. Najmenej bola pri streľbe 

využívaná hlava. 
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4.4 PRIESTOR FINÁLNEJ PRIHRÁVKY 
 
Liga majstrov: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok č.13: Hodnotenie priestoru finálnej prihrávky v zápasoch Ligy majstrov      
  
                                                              
 
 
               
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázok č.14: Hodnotenie priestoru finálnej prihrávky v zápasoch Ligy majstrov  
                          v percentách 
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Najviac finálnych prihrávok bolo realizovaných z priestorov mimo pokutového 

územia 76 %  a z priestoru č. 12 (rozdelenie územia viď obr. č. 4). Žiadne finálne 

prihrávky neboli realizované z území č. 1, 4, 5, 8, 11, 15 . Z priestorov  pokutového 

územia bolo realizovaných 24 % finálnych prihrávok a najviac s čísiel 18 a 24. Myslíme 

si, že z toho vyplýva, že hráči sa snažili o prihrávku pred pokutovým územím, a keď sa 

dostali do pokutového územia, tak sa snažili skôr o streľbu ako o prihrávku. 

 
 

Corgoň liga: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č.15: Hodnotenie priestoru finálnej prihrávky v zápasoch Corgoň ligy 
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Obrázok č.16: Hodnotenie priestoru finálnej prihrávky v zápasoch Corgoň ligy v   

                       Percentách 

 

Najviac finálnych prihrávok bolo realizovaných z priestorov mimo pokutového 

územia 68 %  a z priestoru č. 4 (rozdelenie územia viď obr. č. 4). Žiadne finálne 

prihrávky neboli realizované z území č. 1, 7, 5, 10, 12, 13, 14, 15 . Z priestorov  

pokutového územia bolo realizovaných 32 % finálnych prihrávok najviac z priestoru č. 

22. Myslím si, že z toho vyplýva, že hráči sa snažili skôr o dlhšiu prihrávku skôr 

z krajných vertikál a z iných priestorov, ako aj z pokutového územia. Viac gólov oproti 

gólom v Lige majstrov bolo zaznamenaných po finálnej prihrávke v pokutovom území. 
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4.5 LATERALITA PRI FINÁLNEJ PRIHRÁVKE 

 
Liga majstrov: 
 
Tabuľka č. 4: Hodnotenie laterality pri finálnej prihrávke v zápasoch Ligy majstrov  
Zápas / Lateralita Pravá noha Ľavá noha  Hlava 
FC Barcelona -VFB Stuttgart 2 2 0 
FC Barcelona - Inter Miláno 1 0 1 
Manchester U. - AC Miláno 4 0 0 
Manchester U. - CSKA Moskva 5 0 1 
Arsenal Londýn - FC Porto 3 1 0 
Arsenal Londýn - FC Barcelona 3 0 0 
Real Madrid - Olympique Lyon 0 2 0 
AC Miláno - Real Madrid 0 0 0 
Inter Miláno - Chelsea Londýn 1 1 0 
Bayern Mníchov – Manchester U. 1 0 0 
Spolu 20 6 2 
V % 71,4 21,4 7,1 
 
 
Corgoň liga: 
 
Tabuľka č. 5: Hodnotenie laterality pri finálnej prihrávke v zápasoch Corgoň ligy 
Zápas /  Lateralita Pravá noha Ľavá noha  Hlava 
Slovan Bratislava - FK Senica 2 0 0 
Slovan Bratislava - MŠK Žilina 1 1 0 
Spartak Trnava - Dukla B.Bystrica 1 0 0 
Spartak Trnava - Slovan Bratislava  1 1 0 
MŠK Žilina - Dukla B.Bystrica 2 0 1 
MŠK Žilina - MFK Dubnica   1 2 0 
Dukla B.Bystrica - MFK Košice  4 0 0 
MFK Košice - Spartak Trnava 3 1 1 
MFK Petržalka - MFK Ružomberok 4 0 0 
DAC D.Streda - MFK Petržalka 2 3 0 
Spolu 21 8 2 
V % 67,7 25,8 6,5 
 
Spolu 
 
Tabuľka č.6: Hodnotenie laterality pri finálnej prihrávke  vo všetkých zápasoch 
Všetky góly/ Lateralita Pravá noha Ľavá noha Hlava 
Celkovo 41 14 4 
V % 69,5 23,7 6,8 
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Liga majstrov:  71,4 % gólov boli dosiahnuté  po finálnej prihrávke pravou nohou,  21,4 

% gólov po prihrávke ľavou nohou a 7,1 % gólov po prihrávke hlavou. 

Corgoň liga:   67,7 % gólov boli dosiahnuté po finálnej prihrávke pravou nohou, 25,8 % 

po prihrávke ľavou nohou a 6,5 % gólov po prihrávke hlavou. 

Spolu: z pohľadu hodnotenia všetkých gólov vo vybraných zápasoch Ligy majstrov 

a Corgoň Ligy,   69,5% gólov bolo dosiahnutých po prihrávke pravou nohou, 23,7 % po 

prihrávke ľavou a 6,8 % gólov po prihrávke hlavou. Z toho vyplýva, že hráči viac 

využívajú pravú nohu, a aj keď moderný futbal poukazuje na obojnohosť stále 

prevažuje pravá noha. Najmenej bola pri streľbe využívaná hlava 

 

4.6 DĹŽKA FINÁLNEJ PRIHRÁVKY 

 

Tabuľka č.7: Hodnotenie dĺžky finálnej prihrávky v zápasoch Ligy majstrov 
Zápas / Vzdialenosť Do 10m Od 10 do 25m  Nad 25m 
FC Barcelona -VFB Stuttgart 3 1 0 
FC Barcelona - Inter Miláno 1 1 0 
Manchester U. - AC Miláno 1 2 1 
Manchester U. - CSKA Moskva 4 0 2 
Arsenal Londýn - FC Porto 3 1 0 
Arsenal Londýn - FC Barcelona 1 0 2 
Real Madrid - Olympique Lyon 1 0 1 
AC Miláno - Real Madrid 0 0 0 
Inter Miláno - Chelsea Londýn 2 0 0 
Bayern Mníchov – Manchester U. 0 0 1 
Spolu 16 5 7 
V % 57,1 17,9 25 
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Tabuľka č.8: Hodnotenie dĺžky finálnej prihrávky v zápasoch Corgoň ligy 
Zápas / Vzdialenosť Do 10m Od 10 do 25m  Nad 25m 
Slovan Bratislava - FK Senica 0 1 1 
Slovan Bratislava - MŠK Žilina 0 1 1 
Spartak Trnava - Dukla B.Bystrica 0 1 0 
Spartak Trnava - Slovan Bratislava  1 0 1 
MŠK Žilina - Dukla B.Bystrica 1 1 1 
MŠK Žilina - MFK Dubnica   2 0 1 
Dukla B.Bystrica - MFK Košice  2 0 2 
MFK Košice - Spartak Trnava 3 1 1 
MFK Petržalka - MFK Ružomberok 0 3 1 
DAC D.Streda - MFK Petržalka 2 1 2 
Spolu 11 9 11 
V % 35,5 29 35,5 

 

 
 
Tabuľka č.9: Hodnotenie dĺžky finálnej prihrávky vo všetkých zápasoch 
Všetky góly/ Vzdialenosť Do 10 m Od 10 do 25 m Nad 25 m 
Celkovo 27 14 18 
V % 45,8 23,7 30,5 

 
 

Liga majstrov: 57,1 % gólov bolo dosiahnutých po krátkej prihrávke (do 10 m), 17,9 % 

 po strednej prihrávke (od 10 do 25 m) a 25 %  po dlhej prihrávke (nad 25m). 

Liga majstrov: 35,5 % gólov bolo dosiahnutých po krátkej prihrávke (do 10 m), 29 % 

 po strednej prihrávke (od 10 do 25 m) a 35,5 %  po dlhej prihrávke (nad 25m) 

 

Spolu: z pohľadu hodnotenia všetkých gólov vo vybraných zápasoch Ligy majstrov 

a Corgoň Ligy, 45,8 % gólov bolo dosiahnutých po krátkej prihrávke (do 10 m), 23,7 % 

po strednej prihrávke (od 10 do 25 m) a 30,5 %  po dlhej prihrávke (nad 25m).           

Predmetom výskumu v tejto oblasti je dĺžka  prihrávky určenej k streľbe. Dĺžka 

alebo vzdialenosť finálnej prihrávky je ovplyvnená väčším počtom faktorov. Sú to 

napríklad vzdialenosť hráčov od seba, miesto odkiaľ smeruje prihrávka alebo spôsob 

útoku, počas ktorého je prihrávka realizovaná. 

Najviac používaná je prihrávka na krátku vzdialenosť, a to je do 10 metrov, po 

ktorej padá najviac gólov. Charakteristická je hlavne v priestoroch vnútra pokutového 

územia a okolo pokutového územia. Je v podstate logické, že tieto priestory sú 
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najbližšie k bránke a je tam najväčšia koncentrácia hráčov. Z celkového pohľadu až 

45,8 % boli v gólových  situáciách využité hlavne krátke prihrávky čo je 27 krát z 59. 

Prihrávok na strednú vzdialenosť sme zaznamenali 14, čo je z celkového 

pohľadu  23,7 %. Tieto  prihrávky sú typické pri zakončení rýchlych protiútokov alebo 

pri prihrávkach z krídelných priestorov do pokutového územia. 

Poslednou používanou prihrávkou je dlhá prihrávka  nad 25 m. Tieto boli 

zastúpene 30,5 % (18 krát) podielom. Prihrávky na dlhšiu vzdialenosť sú realizované pri 

jednorázovom, rýchlom prechode do útoku a často i z vlastnej polovice ihriska. 

Nesmerujú priamo na hráča, ale hlavne do priestoru, kam hráči nabiehajú. Centrované 

lopty zo strán, alebo štandardné situácie zahrávané rovnakým spôsobom sú zrejme 

najčastejšie situácie, pri ktorých je táto varianta finálnej prihrávky používaná. 

 
 

 
4.7 DRUH FINÁLNEJ PRIHRÁVKY 
 
 
  
Tabuľka č.10:Hodnotenie druhu finálnej prihrávky v zápasoch Ligy majstrov 

 
 
 

 
 
 

 Finálna Finálna Finálna Finálna Finálna Rohový Voľný Lopta od

Súperi/Druh prihrávka prihrávka centrovaná krátka prihrávka kop kop súpera 

 pasom hlavou prihrávka prihrávka Narazením lopty    

FC Barcelona - Stuttgart 0 0 0 4 0 0 0 0 

FC Barcelona - Int. Mil. 0 1 1 0 0 0 0 0 

Manchester U. - AC Mil. 0 0 2 2 0 0 0 0 

Manchester U. - CSKA M. 0 1 0 3 0 0 2 0 

Arsenal Londýn -FC Porto 0 0 0 4 0 0 0 0 

Arsenal Londýn - FC Bar. 2 0 0 1 0 0 0 0 

Real Madrid - Olym. Lyon 1 0 0 1 0 0 0 0 

AC Miláno - Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 1 

Inter Miláno - Chelsea L. 0 0 0 2 0 0 0 1 

Bayern Mníchov -  Man.U 0 0 0 0 0 0 1 1 

Spolu 3 2 3 17 0 0 3 3 

V % 9,7 6,5 9,7 54,8 0 0 9,7 9,7 
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 Tabuľka č.11:Hodnotenie druhu finálnej prihrávky v zápasoch Corgoň ligy 

 
 
Tabuľka č.12:Hodnotenie druhu finálnej prihrávky vo všetkých zápasoch 

 
 

 

Futbal sa neustále zrýchľuje, čo má za následok zvyšovanie nárokov na realizáciu 

jednotlivých herných činností jednotlivca. Tie sú realizované vo väčšej rýchlosti a pod 

väčším tlakom ako doteraz. Medzi jednu z týchto činností patrí aj streľba. Pre ňu  je 

základom dobrá finálna prihrávka. 

Liga majstrov: najviac využitá bola krátka prihrávka -  54,8 % (17 krát), väčšinou 

používaná v pokutovom území, alebo okolo pokutového územia, prihrávka pasom, 

centrovaná prihrávka, voľný kop a lopta od súpera po 9,7 % ( 3 krát).  Prihrávka hlavou 

- 6,5 % (2 krát). Po narazení lopty alebo po rohovom kope nebol dosiahnutý žiadny gól. 

Corgoň liga: najviac využitá bola krátka prihrávka -  34,4 % (11 krát), centrovaná 

prihrávka 18,8 % (6 krát), prihrávka pasom 15,6 % (5 krát), rohovýa volľný kop po 9,4  

% (3 krát), prihrávka hlavou a lopta od súpera po 6,3 % (2 krát), po narazení lopty  

nebol dosiahnutý žiadny gól. 

 Finálna Finálna Finálna Finálna Finálna Rohový
Voľn

ý 
Lopta 

od 

Súperi/Druh prihrávka prihrávka centrovaná krátka prihrávka kop kop súpera 

 pasom hlavou prihrávka prihrávka Narazením lopty    

Slovan Bratislava - FK Senica 0 0 1 1 0 0 0 0 

Slovan Bratislava - MŠK Žilina 0 0 0 0 0 1 1 0 

Spartak Trnava - Dukla B.Bystrica 0 0 0 1 0 0 0 0 

Spartak Trnava - Slovan Bratislava  0 0 0 1 0 0 1 0 

MŠK Žilina - Dukla B.Bystrica 1 1 0 1 0 0 0 0 

MŠK Žilina - MFK Dubnica   1 0 1 1 0 0 0 1 

Dukla B.Bystrica - MFK Košice  0 0 1 2 0 1 0 0 

MFK Košice - Spartak Trnava 1 1 1 2 0 0 0 0 

MFK Petržalka - MFK Ružomberok 1 0 0 1 0 1 1 0 

DAC D.Streda - MFK Petržalka 1 0 2 1 0 0 0 1 

Spolu 5 2 6 11 0 3 3 2 

V % 15,6 6,3 18,8 34,4 0 9,4 9,4 6,3 

 Finálna Finálna Finálna Finálna Finálna Rohový Voľný Lopta od
Spolu/Druh prihrávka prihrávka centrovaná krátka prihrávka kop kop súpera 

 pasom hlavou prihrávka prihrávka Narazením lopty    
Celkovo 8 4 9 28 0 3 6 5 
V% 12,7 6,3 14,3 44,4 0 4,8 9,5 7,9 
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Spolu: z celkového hľadiska všetkých gólov bola najviac využitá krátka prihrávka - 44,4 

% (28 krát), centrovaná prihrávka - 14,3 (9 krát), prihrávka pasom – 12,7 % (8 krát), 

voľný kop – 9,5 % (6 krát), lopta od súpera- 7,9 % (5 krát), prihrávka hlavou – 6,3 % (4 

krát), rohový kop – 4,8 % (3 krát) a prihrávka narazením lopty nebola využitá.  

Prihrávka pasom je prihrávka na dlhšiu vzdialenosť. Centrovaná prihrávka je 

center z krídelných priestorov priamo na strelca, a to buď stredne dlhou alebo dlhou 

prihrávkou. 

Finálna prihrávka narazením lopty bola väčšinou využitá pred alebo vnútri 

pokutového územia. Ďalším spôsobom realizácie finálnych prihrávok je prihrávka 

hlavou. V tomto prípade sa jedná predovšetkým o priklepnutie vysokej prihrávky pre 

nabiehajúceho hráča, alebo pre spracovanie štandardnej situácie pre ďalšieho hráča. 

Finálna krátka prihrávka je takisto ako prihrávka narazením lopty väčšinou používaná 

vnútri alebo okolo pokutového územia.  

Ďalším spôsobom finálnej prihrávky je lopta od súpera v podobe odrazených 

lôpt, alebo po nepresnej prihrávke obrancu, ktorá skončila na kopačkách súperiaceho 

hráča, ktorý následne na to strelil gól. 

Poslednú kategóriu tvoria štandardné situácie (rohový kop, voľný kop). 

 
4.8 SMER FINÁLNEJ PRIHRÁVKY 
 
Liga majstrov: 
 
Tabuľka č.13: Hodnotenie smeru finálnej prihrávky v zápasoch Ligy majstrov 
 
Zápas / Smer Šikmo vpred Kolmá Spätná Priečna 
FC Barcelona  - VFB Stuttgart 2 1 0 1 
FC Barcelona  - Inter Miláno 0 0 1 1 
Manchester U. - AC Miláno 3 1 0 0 
Manchester U. - CSKA Moskva 4 1 1 0 
Arsenal Londýn - FC Porto 2 1 0 1 
Arsenal Londýn - FC Barcelona 1 2 0 0 
Real Madrid - Olympique Lyon  0 1 0 1 
AC Miláno - Real Madrid 0 0 0 0 
Inter Miláno - Chelsea Londýn 0 1 1 0 
Bayern Mníchov - Manchester U. 0 0 0 1 
Spolu 12 8 3 5 
V % 42,9 28,6 10,7 17,9 
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Corgoň liga: 
 
Tabuľka č.14:  Hodnotenie smeru finálnej prihrávky v zápasoch Corgoň ligy 
 
Zápas / Smer Šikmo vpred Kolmá Spätná Priečna 
Slovan Bratislava - FK Senica 0 0 1 1 
Slovan Bratislava - MŠK Žilina 1 0 0 1 
Spartak Trnava - Dukla B.Bystrica 1 0 0 0 
Spartak Trnava - Slovan Bratislava  1 0 1 0 
MŠK Žilina - Dukla B.Bystrica 1 2 0 0 
MŠK Žilina - MFK Dubnica   2 0 1 0 
Dukla B.Bystrica - MFK Košice  2 0 1 1 
MFK Košice - Spartak Trnava 3 0 0 2 
MFK Petržalka - MFK Ružomberok 1 1 0 2 
DAC D.Streda - MFK Petržalka 1 1 2 1 
Spolu 13 4 6 8 
V % 41,9 12,9 19,4 25,8 
 
 
Spolu: 
 
Tabuľka č.15: Hodnotenie smeru finálnej prihrávky vo všetkých zápasoch   
 
Spolu / Smer Šikmo vpred Kolmá Spätná        Priečna 
Celkovo 25 12 9 13 
V % 42,4 20,3 15,3 22 
 

 
           S touto charakteristikou súvisí priestor finálnej prihrávky, pretože je základom 

pre smer, akým je prihrávka prihraná. Zo štatistickej analýzy vieme, že najviac gólov 

padá z priestoru vnútra pokutového územia. Priestor, odkiaľ smerovalo najviac 

finálnych prihrávok, je okolo pokutového územia.  

Liga majstrov: najviac používané prihrávky, po ktorých padali góly vo družstva 

vybraných zápasoch Ligy majstrov boli prihrávky v smere šikmo vpred – 42,9 % 

(12krát). Ďalší typ prihrávky bola kolmá 28,6 % (8 krát). Priečna prihrávka – 17,9 % 

(5krát) a spätná prihrávka – 10,7 % (3 krát) .  

Corgoň liga: najviac používané prihrávky, po ktorých boli dosiahnuté góly vo 

vybraných zápasoch Corgoň ligy  boli prihrávky v smere šikmo vpred – 41,9 % 

(13krát). Ďalší typ prihrávky bola priečna - 25,8 % (8 krát). Spätná prihrávka – 19,4 % 

(6krát) a kolmá prihrávka – 12,9 % (4 krát)  
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Spolu: z celkového hľadiska všetkých gólov bola najviac využité prihrávky šikmo vpred 

– 42,4 % (25 krát), priečna prihrávka 22 % (13 krát), kolmá prihrávka 20,3 % (12 krát)                   

a spätná prihrávka – 15,3 % (9 krát). 

Priečne prihrávky sú rovnobežné s bránkovou čiarou. To je väčšinou prípad 

centrovaných lôpt zo strán, alebo krátkych prihrávok okolo pokutového územia. Spätné 

prihrávky je vidieť hlavne v priestoroch okolo bránkoviska a v pokutovom území na 

nabiehajúceho útočníka. Tieto priestory sú tiež častým miestom, odkiaľ vychádza 

finálna prihrávka. Posledné sú kolmé prihrávky pozdĺž ihriska. Tieto prihrávky slúžia 

k priamočiaremu poslaniu do gólovej príležitosti. Je to veľmi účinný spôsob finálnej 

prihrávky, ktorá je však veľmi náročná na dokonalú spoluprácu medzi prihrávajúcim 

hráčom a útočníkom. Náročnosť spočíva v presnom načasovaní prihrávky a reakcie 

útočníka, tak aby sa nevystavil do ofsajdového postavenia. 

 
 
4.9 SPÔSOB PREVEDENIA STREĽBY 
 
Liga majstrov: 
 
Tabuľka č.16:  Hodnotenie spôsobu prevedenia streľby v zápasoch Ligy Majstrov 

 
 
 
 
 
 

Zápas / Spôsob
Streľba zo 

štandardnej 
situácie  

Streľba 
prvým 

dotykom

Streľba 
prvým 

dotykom 
hlavou 

Streľba po 
spracovaní 

lopty 

Streľba po 
spracovaní 

a vedení 
lopty 

 
Streľba po 
spracovaní 

a 
obchádzaní 

súpera 

Streľba po 
spracovaní , 

vedení lopty a 
obchádzaní 

súpera 

FC Bar. -Stuttgart 0 2 0 0 0 1 1 
FC Bar.-Inter Mil. 0 2 0 0 0 0 0 
Man.U - AC Mil. 0 1 2 1 0 0 0 
Man.U- CSKA M. 0 1 2 0 1 0 2 
Arsenal- FC Porto 1 2 0 0 0 1 1 
Arsenal- FC Barc. 1 1 0 2 0 0 0 
Real M. - O.Lyon 0 1 0 1 0 0 0 
AC Mil.- Real M. 1 1 0 0 0 0 0 
Inter Mil.-Chelsea 0 2 0 0 0 1 0 
B.Mních. - Man.U 1 1 0 0 0 1 0 
Spolu 4 14 4 4 1 4 4 
V % 11,4 40 11,4 11,4 2,9 11,4 11,4 



 40

 
 
 
Corgoň liga: 
 
Tabuľka č.17: Hodnotenie spôsobu prevedenia streľby v zápasoch Corgoň ligy 

 
 
Tabuľka č.18: Hodnotenie spôsobu prevedenia streľby vo všetkých zápasoch  

 
 
Liga majstrov: najčastejší spôsob streľby pri strelených góloch bola streľba prvým 

dotykom – 40 % (14 krát), ďalšími využívanými spôsobmi bola streľba zo štandardnej 

situácie, streľba hlavou, streľba po spracovaní lopty, streľba po spracovaní a obchádzaní 

súpera, streľba po spracovaní, vedení lopty a obchádzaní súpera po 11,4 % (4 krát), 

streľba po spracovaní a vedení lopty – 2,9 % (1 krát). Streľba prvým dotykom bol 

najpoužívanejší spôsob zakončenia.  

Zápas / Spôsob
Streľba zo 

štandardnej 
situácie  

Streľba 
prvým 

dotykom

Streľba 
prvým 

dotykom 
hlavou 

Streľba po 
spracovaní 

lopty 

Streľba po 
spracovaní 

a vedení 
lopty 

 
Streľba po 
spracovaní 

a 
obchádzaní 

súpera 

Streľba po 
spracovaní , 

vedení lopty a 
obchádzaní 

súpera 

Slovan BA - SE 0 2 0 0 0 0 0 
Slovan BA – ZA 0 1 1 0 0 0 0 
Spartak TT - BB  1 1 0 0 0 0 0 
Spartak TT - BA 1 1 1 0 0 0 0 
MŠK ZA - BB 1 2 0 0 1 0 0 
MŠK ZA - Dub. 0 2 1 0 0 1 0 
Dukla BB - KE 0 1 2 0 0 1 0 
MFK KE – TT 0 2 0 1 0 1 1 
MFK Petrž.- RK 0 0 1 2 1 0 0 
DAC D.S - Petrž. 0 3 1 0 1 0 0 
Spolu 3 15 7 3 3 3 1 
V % 8,6 42,9 20 8,6 8,6 8,6 2,9 

            

Spolu/ spôsob 
Streľba zo 

štandardnej 
situácie 

Streľba 
prvým 

dotykom

Streľba 
prvým 

dotykom 
hlavou 

Streľba po 
spracovaní 

lopty 

Streľba po 
spracovaní 

a vedení 
lopty 

 
Streľba po 
spracovaní 

a 
obchádzaní 

súpera 

Streľba po 
spracovaní , 

vedení lopty a 
obchádzaní 

súpera 

         
Celkovo 7 29 11 7 4 7 5 
V % 10 41,4 15,7 10 5,7 10 7,1 
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Corgoň liga: najčastejší spôsob streľby pri strelených góloch bola streľba prvým 

dotykom – 42,9 % (15 krát), ďalšími využívaným spôsobom bola streľba hlavou – 20 % 

(7 krát), streľba zo štandardnej situácie, streľba po spracovaní lopty, streľba po 

spracovaní a vedení lopty, streľba po spracovaní  a obchádzaní súpera po 8,6 % (3 krát), 

streľba po spracovaní, vedení lopty a obchádzaní súpera – 2,9 % (1 krát). Rovnako ako 

v zápasoch Ligy majstrov, aj v Corgoň lige bol najpoužívanejší spôsob zakončenia.  

Spolu: z celkového hľadiska  najčastejší spôsob streľby pri strelených góloch bola 

streľba prvým dotykom – 41,4 % (29 krát), streľba hlavou 15,7 % (11 krát), streľba zo 

štandardnej situácie, streľba po spracovaní lopty a streľba po spracovaní a obchádzaní 

súpera po 10 % (7 krát), streľba po spracovaní, vedení lopty a obchádzaní súpera – 7,1 

% (5 krát), streľba po spracovaní a vedení lopty – 5,7 % (4 krát) Streľba prvým 

dotykom je najúčinnejší spôsob zakončenia. Je to moment prekvapenia a brankár na 

takúto strelu reaguje ťažšie.  

Celkové zrýchlenie hry a spolu s tým logicky súvisiace časové obmedzenie 

jednotlivých herných činností jednotlivca. V dnešnej dobe majú hráči na všetko omnoho 

menej času ako v minulosti. Tie časy, keď sa útočník pohral s celou obranou a na celé 

zakončenie mal veľa času, sú preč (výnimka Messi, C.Ronaldo). Futbal v dnešnej dobe 

sa veľmi zrýchlil. Druhým najčastejším spôsobom je streľba zo štandardnej situácie 

(priamy kop, pokutový kop), streľba hlavou po centrovanej prihrávke, rohovom alebo 

voľnom kope.  Ďalšiu časť tvoria góly, ktoré padli po nejakej hernej činnosti nutné pre 

prípravu streleckej príležitosti, hlavne spracovanie lopty a ďalšie herné činnosti. 
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 6.2 ODPORÚČANIA PRE TRÉNINGOVÚ PRAX 

 V modernej hre neustále rastie význam dynamickej techniky, ovládanie lopty 

v rýchlosti a časovej a priestorovej tiesni. Nečakaná a zahraná rýchlo a presne – to je 

kvalitná finálna prihrávka, ktorá vytvára predpoklady pre ohrozenie bránky súpera.  

Finálna prihrávka spolu so streľbou sú herné činnosti realizované hráčmi 

v útočnej fáze hry. Je preto pochopiteľné, že počet ich výskytu súvisí s hráčskymi 

funkciami, taktickými pokynmi a úlohami hráčov.  

 

Pre tréningovú prax preto odporúčam: 

 

• Nácvik a zdokonaľovanie streľby, prvým dotykom najrozličnejšími spôsobmi, využitie  

momentu prekvapenia. Čím viac spôsobov streľby hráč ovláda, tým má väčšiu     

možnosť správneho výberu. Bez atakovania, s atakovaním hráča po rôznych    

prihrávkach vzduchom a po zemi. Nacvičovať rôzne spôsoby streľby vnútorným    

priehlavkom, vonkajším, priamym priehlavkom, obidvoma nohami, hlavou, volejom,   

halfvolejom. 

• Nácvik a zdokonaľovanie štandardných situácií 1 alebo 2 dni pred zápasom, takisto 

trénovať variabilnosť riešenia štandardných herných situácií napr. rohový kop – 

rozohrávanie rohu na krátko, na prvú alebo druhú žrď vo výške hlavy. 

• Nácvik a zdokonaľovanie finálnej prihrávky  (presnosť). Hráči by mali na tréningu 

trénovať presnosť prihrávky (napr. do pripravených bránok z kužeľov s dĺžkou 

maximálne jeden a pol metra), a to v rýchlosti, bez atakovania a s atakovaním hráčov 

z krátkych a stredných vzdialeností. Trénovať presnosť  prihrávky priamo na hráča a do 

pohybu (správne načasovanie prihrávky), hráči majú pripravené bránky z kužeľov 

ktorých dĺžka bude jeden meter. 

• Nácvik a zdokonaľovanie streľby na presnosť. Hráči by mali trénovať presnosť streľby 

na bránu. ( Príklad: Rozdelenie brány na tri priestory dva krajné, jeden stredný. Úlohou 

hráčov bude trafiť do krajných častí brány, či už z prvej alebo po spracovaní, vedení 

a obchádzaní súpera z rôznych vzdialeností.). 
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Hlavnou témou práce je kondičný profil koncového hráča vo futbale. Hlavnou úlohou bolo 

určiť (v merateľných jednotkách) koľko a akou intenzitou sa pohybuje koncový hráč počas 

zápasu vo vrcholovom futbale na klubovej úrovni, v Lige majstrov. Práca je rozdelená na šesť 

kapitol. Obsahuje 18 obrázkov a 17 tabuliek. Autor sa v prvej kapitole zaoberá vývojovými 

tendenciami vo futbale, rozoberá pohybový obsah hry, rozoberá a vysvetľuje pojem herný 

výkon, odkrýva kondičné predpoklady herného výkonu, analyzuje kondičné požiadavky na 

koncového hráča, oboznamuje s možnosťami diagnostikovania herného výkonu a ponúka 

doterajšie poznatky z vrcholového futbalu o kondičnom aspekte herného výkonu. 

Jadro práce tvoria kapitoly 2, 3 a 4. V kapitole 2 si autor stanovuje ciele a úlohy pre prácu. 

V kapitole 3 charakterizuje skúmaný súbor a objasňuje metodiku svojej práce. V kapitole 4 už 

autor prezentuje získané výsledky a ponúka nám ich zosumarizované v tabuľkách 

a diagramoch. 
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ÚVOD 

 

Futbal je fenoménom už od svojho vzniku. Počas svojho vývoja prešiel množstvom 

zmien, dosahoval svetlé, no i tie tmavšie momenty. Postupom času prilákal do svojich radov 

viac a viac členov a jeho základňa sa rozširuje do dnes. Vznik futbalových asociácií, zväzov, 

klubov a iných organizácií spojených s futbalom postupne zabezpečoval prenikanie tohto 

športu medzi ľudí, sprístupňoval ho stále väčším vrstvám obyvateľov a prilákal do hľadísk 

stále viac a viac divákov. Za týmto všetkým stojí tvrdá práca nadšencov futbalu, 

funkcionárov, trénerov ale neodmysliteľne aj hráčov. Tí v snahe o dosahovanie stále lepších 

výkonov a výsledkov podmienili tejto hre celý svoj život. Obetovali mu nesmierne množstvo 

času a hľadali stále nové, lepšie cesty k dosiahnutiu cieľa – víťazstvu. Pri sledovaní dnešných 

špičkových futbalových zápasov máme možnosť vidieť dokonale „zladený stroj“, ktorý 

pracuje od prvej do poslednej minúty na maximálny výkon. No nevidíme, čo za týmto 

všetkým stojí. Dokonalé zosúladenie najmenších detailov či už zo strany funkcionárov, 

trénerov alebo hráčov je azda najnáročnejšou úlohou, ktorú treba splniť pre dosiahnutie 

úspechu. Vďaka tomu futbal láka do hľadísk štadiónov tisíce, k televíznym obrazovkám 

milióny fanúšikov bez rozdielu pohlavia, veku či farby pleti, a preto môžeme s istotou 

povedať, že futbal je najpopulárnejším športom na našej planéte. 

V našej práci sme sa zamerali na zaznamenávanie a vyhodnotenie kondičného profilu 

koncového hráča v zápase Ligy majstrov s následným porovnávaním výsledkov. Pri 

zaznamenávaní kondičného profilu sme brali do úvahy štyri stupne intenzity, v ktorých sa 

hráč po ihrisku pohyboval – nízku, strednú, submaximálnu a maximálnu. 
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1 TEORETICKÝ ROZBOR RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 

 

 1.1 Vývojové tendencie vo futbale z hľadiska požiadaviek na  

  kondičnú pripravenosť hráča 

 

Na základe pozorovania analýzy zápasov významných futbalových súťaží klubových 

a reprezentačných mužstiev možno predvídať ďalší vývoj (Holienka, 2007): 

• futbalovej hry ako celku 

• jednotlivých častí hry (fáz, úsekov) 

• jednotlivých oblastí športovej prípravy 

• hry jednotlivcov podľa hráčskych funkcií 

• hry jednotlivých hráčskych formácií 

• hry celého družstva. 

 

Vývojové tendencie sú podľa Holienku (2007) hlavné, charakteristické smery vývoja vo 

futbale. V súčasnom futbale pôsobia už dlhší čas a zdá sa, že silnejú tri najvýznamnejšie 

čiastkové tendencie (Kačáni a kol., 1987): 

• intenzifikácia 

• univerzalizácia 

• intelektualizácia. 

 

Intenzifikácia sa prejavuje (Holienka, 2007): 

• v stúpajúcom zaťažení hráčov 

• vo väčšom počte hráčov zapojených do útočnej a obrannej fázy 

• vo väčšom počte rýchlostných úsekov 

• v obsadzovaní celého priestoru a všetkých hráčov 

• vo väčšom objeme intenzívnej činnosti. 

 

Tabuľka 1 zobrazuje charakteristické znaky prejavu pohybových schopností najlepších 

hráčov na jednotlivých ME (od roku 1980) a MS (od roku 1966) vo futbale podľa Holienku 

(2007). 
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Typickým znakom súčasnej hry vo futbale je účinkovanie pod značným časovým, 

priestorovým a fyzickým tlakom súpera. Najnovšie poznatky z ostatných MS a ME vo futbale 

poukazujú na potrebu intenzifikácie tréningového procesu aj v oblasti kondičnej prípravy 

resp. kondičného tréningu (Holienka, 2007). 

 

Tabuľka 1 Charakteristické znaky prejavu pohybových schopností najlepších hráčov na 

vrcholných futbalových podujatiach (Holienka, 2007) 

MS, ME – 

rok 
Miesto Charakteristický znak 

MS 1966 Anglicko Vysoký stupeň vytrvalosti v rýchlosti 

MS 1970 Mexiko Nároky na vytrvalosť 

MS 1974 Nemecko Dobrá kondičná pripravenosť 

MS 1978 Argentína Zvyšovanie intenzifikácie hry 

ME 1980 Taliansko Optimálna intenzifikácia 

MS 1982 Španielsko Vyššie nároky na pohyb hráča bez lopty 

ME 1984 Francúzsko Vytrvalosť v rýchlosti 

MS 1986 Mexiko Komplexný prejav rýchlosti 

ME 1988 Nemecko Dynamická sila 

MS 1990 Taliansko Zvýraznenie rýchlostno-silových schopností 

ME 1992 Švédsko Proces rastu rýchlosti hry 

MS 1994 USA Pohyb za loptou – skupinový pressing 

ME 1996 Anglicko Rýchlosť súčinnosti – rýchla cirkulácia lopty 

MS 1998 Francúzsko Rýchlosť behu s loptou a bez lopty v krajných vertikálach 

ME 2000 BEL-NED Rýchle prieniky na hrot útoku 

MS 2002 JAP-JKOR Rýchle vedenie lopty – individuálne prieniky 

ME 2004 Portugalsko Individuálne rýchle prieniky v krajných vertikálach 

 

 1.2 Analýza pohybového obsahu hry 

 

Individuálny herný výkon hráča je charakterizovaný aj vonkajším pohybovým prejavom 

hráča v zápase. Pohybovým obsahom hry sú jednak činnosti bez lopty, ktorými sa zaoberáme 

v našej práci, ako aj činnosti s loptou. Činnosti bez lopty sú rôznorodé, patria sem napríklad 

behy, štarty, výskoky a i. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že optimálnemu zvládnutiu 

činností bez lopty predchádza zložitý tréningový proces. Základnou činnosťou hráča s loptou, 

ktoré nie sú priamym cieľom našej práce, je herná činnosť jednotlivca. Ďalej sem patria herné 

kombinácie, ktoré sú realizované dvomi alebo skupinou hráčov a poslednou činnosťou 
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s loptou sú herné systémy, ktoré sa týkajú celého mužstva, teda ide o rozostavenie a formu 

spolupráce všetkých hráčov na ihrisku. 

Hráč má snahu dostať sa k lopte čo možno najčastejšie. V zápase sa však s loptou 

pohybuje len 1,5 – 3 minúty. Zvyšný čas sa hráč podľa vzniknutej hernej situácie pohybuje na 

ihrisku bez lopty. Pohybovej činnosti hráča bez lopty tak musíme venovať primeranú 

pozornosť. Aj keď má každý hráč snahu dostať sa čo možno najčastejšie k lopte, predsa sa 

v zápase pohybuje nezanedbateľný čas bez lopty (cca 87´). Jednotlivé formy pohybu hráč 

uskutočňuje podľa vzniknutej hernej situácie (Holienka, 2007). 

 

Podľa rýchlosti pohybu hráča bez lopty používame nasledovné delenie pohybov podľa 

Holienku (2007): 

 

• stoj - nízka intenzita 
20-30% 

• chôdza - nízka intenzita 

• poklus - stredná intenzita 30-40% 

• beh - vysoká intenzita – submaximálna 15-20% 

• šprint - vysoká intenzita – maximálna 10-15%. 

 

Dôležitým ukazovateľom je celkový objem nabehaných metrov, objem nabehaných 

metrov v jednotlivých intenzitách ako aj percentuálny podiel jednotlivých intenzít na celkový 

objem nabehaných metrov, ktorými sa v našej práci zaoberáme. 

Z analýzy (rozboru) pohybového obsahu hry vychádzame pri určovaní vonkajších 

faktorov zaťaženia hráča v zápase. To je dané o.i. objemom, intenzitou a charakterom 

celkovej pohybovej činnosti hráča. 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). 
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 1.3 Herný výkon vo futbale 

 

1.3.1 Kondičné predpoklady herného výkonu hráča v zápase 

 

Individuálny herný výkon v zápase spôsobuje fyzické zaťaženie, ktoré vplýva na 

pohybový aparát hráča (biomechanické zaťaženie), na funkcie metabolického krytia energie 

(bioenergetické zaťaženie) a vyžaduje vysokú úroveň riadiacej činnosti CNS a psychických 

procesov (psychické zaťaženie). Určujúce činitele – bioenergetické, biochemické a psychické 

determinanty – možno považovať za subjektívne predpoklady individuálneho herného 

výkonu. Odlišné výkonové predpoklady sú príčinou, že hráči realizujú objektívne rovnaké 

úlohy na kvalitatívne rozdielnej úrovni, ktorá nezávisí od odolnosti každého hráča proti 

deformačným faktorom (Kačáni, 2000). 

Herný výkon hráča sa podľa Holienku (2007) prejavuje schopnosťami individuálne alebo 

kolektívne riešiť herné situácie s využitím: - technických 

       - taktických 

       - psychických    

       - a kondičných predpokladov hráča. 

Holienka (2007) uvádza, že úspech v športových hrách určujú v podstate 3 navzájom úzko 

súvisiace faktory (Obr. 1). 

Týmito faktormi sú úroveň: - techniky (technickej pripravenosti) 

    - taktiky (taktickej pripravenosti) 

    - kondície (kondičnej pripravenosti). 

 

Technika (TeP) 

 

Taktika (TaP) 

     

 

 

   

  
HV 

  

    

     

  

 

  

     

 

Kondícia (KP) 

  

Obrázok 1 Základné faktory ovplyvňujúce úspešnosť herného výkonu 

(Holienka, 2007) 
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Medzi kondičné predpoklady patrí aj vyrovnanosť psychických procesov (Fajfer, 1990). 

Rôzni autori rôzne definujú pojem kondícia. Zrubák (1981) tvrdí, že vysloviť definíciu 

kondície tak, aby objektívne vystihla uvedený význam slova je príliš náročné. Vedné odbory 

(biológia, fyziológia, biochémia, psychológia, telesná kultúra) charakterizujú kondíciu zo 

svojho aspektu. Snaha obsiahnuť celú problematiku pojmu zapríčiňuje, že definície sú 

všeobecné, alebo sa sústreďujú na určitú oblasť a potom sú zasa príliš špecifické. Podľa neho 

všeobecne v športovej praxi pod kondíciou rozumieme taký funkčný stav organizmu, ktorý 

dovoľuje športovcovi vykonávať presne a úspešne (resp. najbližšie k maximálnemu výkonu) 

čo možno najväčší počet činností v čo najkratších časových intervaloch a s minimálnym 

energetickým výdajom. 

Holienka (2007) tvrdí, že pod pojmom kondícia v športe rozumieme vo všeobecnosti 

súhrn všetkých kondičných schopností určujúcich výkon a jeho realizáciu pomocou 

osobnostných vlastností (napr. vôľa, motivácia). Podľa neho sa vo futbale zameriavame na 

rozvoj takého komplexu kondičných a koordinačných schopností, ktoré umožňujú uskutočniť 

jednotlivé herné činnosti čo najefektívnejšie a hráčovi podať optimálny herný výkon. 

Kvalita kondície podľa súčasných vedných hľadísk v tréningovom procese závisí 

predovšetkým od veku, genetických dispozícií orgánov, koordinácie riadenia CNS, 

psychických vlastností a od doby začiatku tréningového procesu. 

Kondičné predpoklady sú nevyhnutnou podmienkou vysokej hernej výkonnosti. Vysoká 

úroveň kondičných predpokladov však ešte nemusí znamenať vysokú športovú výkonnosť. 

Vysoká športová výkonnosť je ale podmienená dostatočne vysokou úrovňou kondičných 

predpokladov (Holienka, 2007). 

Pri zadefinovaní kondičných požiadaviek na koncového hráča v zápase musíme 

vychádzať z analýzy pohybového obsahu hry a musíme zohľadňovať typické herné činnosti, 

ktoré sú charakteristické pre funkciu koncového hráča. 

Koncoví hráči (útočníci) patria vo futbale medzi najviac cenených hráčov. Sú to práve oni, 

ktorí sa najväčšou mierou podieľajú na výsledku zápasu a tým aj na úspešnosti hry celého 

družstva. V ich „popise“ práce je totiž strieľanie gólov, ktoré o výsledku zápasu rozhodujú. 

V súčasnom modernom futbale koncoví hráči (väčšinou dvaja) musia byť schopní presadiť sa 

najmä v súbojoch 1:1 pred a vo vnútri pokutového územia. Okrem technickej vyspelosti 

(rôzne parametre obchádzania súpera a streľby na bránu) musia disponovať aj vynikajúcimi 

kondičnými schopnosťami. Dominujúcimi kondičnými schopnosťami u hráčov sú štartová 

rýchlosť a výbušná sila (Holienka, 2007). 
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Tabuľka 2 Typické herné činnosti koncového hráča (útočníka) v zápase a dominujúce 

kondičné schopnosti pre ich kvalitné vykonávanie (Holienka, 2007) 

Hráčska funkcia Typická útočná herná 
činnosť 

Dominujúca kondičná 
schopnosť 

Pravý (ľavý) 
koncový hráč 

výber miesta v útočnej zóne štartová rýchlosť 

individuálne prieniky do 
pokutového územia 

štartová (akceleračná) 
rýchlosť 

streľba na bránu nohou výbušná sila 

streľba na bránu hlavou - 
hlavičkový súboj 

výbušná sila 

Hráčska funkcia Typická obranná herná 
činnosť 

Dominujúca kondičná 
schopnosť 

Pravý (ľavý) 
koncový hráč 

spomaľovanie útoku súpera 
(zdvojovanie) 

štartová rýchlosť 

atakovanie súpera pri 
zakladaní útokov 

štartová rýchlosť 

 

1.3.2 Možnosti diagnostikovania individuálneho herného výkonu 

 

Diagnostická činnosť je zacielená na hodnotenie hráča v zápase a v tréningovom procese. 

Hodnotenie výkonu vo futbale vedie k poznaniu aktuálnej formy hráča alebo družstva, ale aj 

k porovnávaniu získaných informácií s predchádzajúcimi (komparácii), na základe čoho sa 

hráči zaraďujú do určitej skupiny, kategórie. Individuálny výkon a výkon družstva sa 

najlepšie hodnotí v zápase, pričom ich súhrnným označením je termín herný výkon. Pri 

pozorovaní herného výkonu nás zaujíma nielen jeho kvalita, ale najmä jeho štruktúra. 

Odborné pozorovanie a opis herných činností sa vyznačujú vymedzením najdôležitejších 

znakov. Poskytujú poznatky o tom, ako jednotlivé činnosti navzájom súvisia, ako sa 

ovplyvňujú. Herné činnosti môžu byť jednoduché alebo veľmi zložito štruktúrované (reťazce 

herných činností, herné kombinácie). Na získanie diagnostických údajov sa používajú rôzne 

diagnostické techniky. Patria sem techniky založené na (Kačáni, 2000):  

  - pozorovaní 

  - posudzovaní 

  - testovaní (meraní) 

  - dotazovaní (rozhovor, dotazník). 

Pri pozorovaní a posudzovaní môžeme ohodnotiť herný výkon v zápase, s čím súvisí aj 

naša práca. Testovanie a dotazovanie slúži najmä na kontrolu trénovanosti, výber talentovanej 

mládeže, predikciu výkonnosti, kontrolu účinnosti tréningu resp. hodnotenie rozvoja 
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špeciálnych odborných vedomostí, zisťujú sa názory, záujmy, postoje, preto im ďalej 

pozornosť venovať nebudeme. 

Základom pozorovania je vnímanie predmetu zrakom. Vyznačuje sa účelnosťou, 

plánovitosťou, koncentráciou, teda kontrolovaným zmyslovým vnímaním. Aby pozorovanie 

bolo racionálne, treba zistené javy chápať v súvislostiach, v kontexte jedného s druhým. Vo 

futbale je táto požiadavka, vzhľadom na nadväznosť herných činností (reťazenie) a vzťah 

jednotlivca a skupiny hráčov, celkom samozrejmá. Pozorovanie môže byť priame alebo 

sprostredkované, kvantitatívne a kvalitatívne, pedagogické alebo experimentálne, zamerané 

na individuálny alebo kolektívny herný výkon. Pozorovanie a hodnotenie individuálneho 

herného výkonu a hry sa vykonáva pomocou záznamovej techniky. Najbežnejšími sú (Kačáni, 

2000):  - štatistický záznam 

  - grafický záznam 

  - zvukový záznam 

  - videozáznam. 

Posudzovanie je spôsob hodnotenia, pri ktorom pozorovateľ priraďuje z hľadiska 

stanoveného zámeru k jednotlivým sledovaným javom nejakú hodnotu (diagnostický údaj) 

podľa škály. Posudzovanie je kvalitatívne hodnotenie na základe stupnice, ktorej každý 

stupeň má svoju definíciu (verbálny opis). Z posudzovacích škál sa najčastejšie uplatňujú 

grafické a numerické škály. Posudzovanie môže byť zacielené na vybrané herné činnosti 

hráča, jeho schopnosti, vlastnosti alebo celkový profil (Kačáni, 2000). 

V súvislosti s diagnostikou herného výkonu jednotlivca v zápase môže zamerať tréner 

svoju činnosť na sledovanie vonkajšieho resp. vnútorného zaťaženia hráča v zápase. Pri 

diagnostike vnútorného zaťaženia hráča sa jedná o pozorovanie odozvy organizmu na 

pohybovú aktivitu v priebehu zápasu zisťovaním energetického výdaja, spotreby O2, 

množstva laktátu v priebehu a po skončení zápasu. Pri analýze vonkajšieho zaťaženia hráča 

v zápase upriamuje tréner svoju pozornosť na kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele 

činnosti hráča s loptou a bez lopty. Pohybová aktivita bez lopty zaberá prevažnú časť 

celkového hracieho času. Tréner môže sledovať nielen celkovú vzdialenosť, ktorú hráč 

prekoná v zápase, ale aj početnosť a dĺžku úsekov, ubehnutých rôznou intenzitou, rôznym 

spôsobom (vpred, vzad, stranou), počet štartov z miesta a z pohybu, z rôznych polôh, 

početnosť a spôsob výskokov (z miesta, z pohybu, jednonož, obojnož), pádov (vpred, vzad, 

stranou, úmyselné, neúmyselné) atď. Dôležitým faktorom komplexného hodnotenia herného 

výkonu hráča v zápase je sledovanie jeho činností s loptou. Tréner môže diagnostikovať 

početnosť používania herných činností jednotlivca v priebehu zápasu, v určitých časových 
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úsekoch, ich úspešnosť, prípadne i s lokalizáciou, čím dostane obraz i o tzv. akčnom rádiu 

hráča v zápase. Dôkladný rozbor zistených údajov a jeho následný odraz v zefektívnení 

tréningového procesu napomáha k stálemu zvyšovaniu herného výkonu hráča i celého 

družstva (Kačáni, 1991). 

Kondičný profil  (intenzitný) je súhrn všetkých pohybových činností hráča, ktorými sa 

v priebehu zápasu zapája do hry a podieľa sa tak nimi  na úspešnom riešení vzniknutých 

herných situácií v rôznych hráčskych funkciách. Jedná sa o činnosti s loptou a bez lopty 

vykonané rôznou intenzitou (Holienka, zatiaľ nepublikované). 

 

 1.4. Poznatky z vrcholového futbalu o kondičnom aspekte  

  herného výkonu 

 

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). 

Z pozorovania zápasov československého reprezentačného družstva na ME 1976 a MS 

1982 a analýzy pohybovej činnosti popredných svetových futbalistov uvádzame niektoré 

ukazovatele (Tab. 3, 4) pohybovej činnosti. 

 

Tabuľka 3 Ukazovatele vonkajšieho zaťaženia hráča v zápase (Holienka, 2007) 

  

Vzdialenosť 
(m) 

Čas kontaktu 
s loptou 
(min.) 

Kontakt s loptou 
(počet) SH 

ME 1976 ČSSR 4500 - 6800   34 - 57 

  NSR 5400 - 7600   41 - 78 

  svet 5200 - 8000   32 - 91 

MS 1982 ČSSR 4600 - 8200 1,5 - 2,5 42 - 82 

  NSR 5700 - 9800 1,5 - 2,5 48 - 82 

  svet 4600 - 8200 1.III 36 - 88 
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Tabuľka 4 Analýza pohybovej činnosti popredných svetových futbalistov – MS 1982 

(Holienka, 2007) 

  

Prohazka 

(Rak.) 

útočník 

Francis 

(Angl.) 

útočník 

Rummenigge 

(Nem.) 

útočník 

Robson 

(Angl.) 

stredový hráč 

Vzdialenosť v (m) 5 632 6 064 4 720 8 128 

Celkový čas behu (min.)  30:24 32:48 24:27 42:38 

 

V Tabuľke 5 sú uvedené vybrané kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele zápasového 

zaťaženia hráčov podľa Peráčka a kol. (1993). 

 

Tabuľka 5 Kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele zápasového zaťaženia (Peráček a kol., 

1993) 

Hráčska 

funkcia 

Beh 

m 

Beh 

min 

Rýchle 

úseky 

m 

Rýchle 

úseky 

počet 

Štarty 

počet 

Súboje 

na zemi 

počet 

Súboje 

vo 

vzduchu 

počet 

Stredový 

hráč 
8 200 42,45 475 37 84 18 9 

Útočník 1 5 625 30,20 238 15 40 13 5 

Útočník 2 6 110 32,40 562 34 65 12 4 

 

Aby sme mohli lepšie ohodnotiť informatívne údaje o prebehnutých úsekoch, sú potrebné 

údaje o trvaní jednotlivých druhov behu. Trvanie jednotlivých druhov pohybu v priebehu 

zápasu (priemerné hodnoty) zodpovedá nasledovným hodnotám (Holienka, 2007): 

  ● chôdza  55 % 

  ● poklus  33 % 

  ● beh    6 % 

  ● stoj    4 % 

  ● šprint    2 %. 

 

Tieto priemerné hodnoty sú pomerne prekvapujúce. Futbalista viac ako polovicu hracieho 

času „prechodí“. Na chôdzu a poklus pripadá skoro 80 minút. Ak spočítame hodnoty, keď 

hráči bežali a šprintovali, dosiahneme len 7 minút. Podľa očakávania sa ukázali rozdiely 

medzi jednotlivými hráčskymi funkciami. V porovnaní s obrancami a útočníkmi boli stredoví 
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hráči dlhšie v pokluse, ale strávili menej času chôdzou alebo státím. Najnamáhavejšie rýchle 

formy pohybu vypĺňajú len malú časť celého hracieho času (Holienka, 2007). 

Najväčšie zastúpenie je v oblasti rýchlosti do 2 m.s-1, poklusom hráč prekoná vzdialenosť 

asi 4,5 km. Na rýchlejší beh do 5 m.s-1 pripadajú približne 2 km celkove prebehnutej 

vzdialenosti. Behy maximálnou intenzitou (šprinty), teda beh rýchlosťou nad 5 m.s-1 

predstavujú úsek 450-500 m (Holienka, 2007). 

Bližňák (1995) v rámci svojej diplomovej práce sledoval objem zaťaženia v zápase 

u hráčov rôznych funkcií – obranca, stredový hráč, útočník – v troch najvyšších slovenských 

súťažiach. Zistené hodnoty sú zapísané v tabuľke 6. 

 

Tabuľka 6 Hodnoty objemového zaťaženia futbalistov rôznej výkonnosti (Bližňák,  

  1995) 

Hráčska 

funkcia 
I. liga II. liga III. liga 

Obranca 7 413 5 927 5 146 

Stredový hráč 9 275 7 304 6 933 

Útočník 9 074 7 274 6 983 

 

Prehľad nameraných hodnôt prekonanej vzdialenosti hráča v zápase (Tab. 7) rôznymi 

futbalovými odborníkmi poukazuje na rozdiel objemového zaťaženia medzi futbalistami na 

Slovensku a v iných krajinách Európy (Holienka, 2007). 

 

Tabuľka 7 Prekonávaná vzdialenosť hráča v zápase (m) (Holienka, 2007) 

  
Navara 
(1973) 

Mauer 
(1983) 

Leali 
(1991) 

Holienka 
(1993) 

Holienka 
(1995) 

Verheijen 
(2000) 

Obrancovia 4 528 5 467 5 140 5 625 7 413 8 400 
Stredoví 
hráči 

6 821 8 148 7 831 8 200 9 275 10 900 

Útočníci 5 426 7 538 6 097 6 110 9 074 9 800 

  ČSSR NSR Taliansko SR SR Holandsko 
 

Zo sledovaní troch ročníkov finále Ligy majstrov (LM) na základe podkladov UEFA 

(CD+DVD) sú v tabuľke 8 uvedené nasledovné priemerné hodnoty prekonanej vzdialenosti 

hráčov víťazného družstva (Holienka, 2007). 
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Tabuľka 8 Priemerné hodnoty prekonanej vzdialenosti hráčov víťazných družstiev vo 

finále LM (Holienka, 2007) 

Hráčska 

funkcia 

LM 2000-2001 

Bayern Mníchov 

LM 2001-2002 

Real Madrid 

LM 2002-2003 

AC Miláno 

Obranca 10 576 10 525 9 326 

Stredový hráč 11 230 11 881 10 373 

Útočník 10 480 11 267 9 999 

Herné zaťaženie hráča v zápase je určované opakovaním činností, ich trvaním a ich 

celkovým súhrnom. Z dlhodobých pozorovaní zahraničných futbalových odborníkov vyplýva, 

že hráč v priebehu zápasu nabehá stále viac a viac kilometrov. Zatiaľ čo v 60-tych rokoch 

nabehal nemecký futbalista za zápas okolo 4 000 m, dnes sa hodnota pohybuje v rozpätí od 

6 000 do 12 000 m. Od roku 1960 predstavuje priemerné ročné zvýšenie bežeckej aktivity 

približne 10 %. Pokiaľ ide o rýchle úseky, ich podiel na výkone futbalistu sa za posledných 40 

rokov takmer zdvojnásobil (Holienka, 2007). 

Rovnako ako narastá celkový objem prekonanej vzdialenosti hráča v zápase, zvyšuje sa 

jeho zaťaženie aj zvyšovaním prekonanej vzdialenosti v zápase maximálnou intenzitou 

(Holienka, 2007). 

 

Tabuľka 9 Prekonaná vzdialenosť hráča maximálnou intenzitou v rôznych zápasoch 

(Holienka, 2007) 

 
Savin 
(1975) 

Mauer 
(1983) 

Bisanz 
(1988) 

Leali 
(1991) 

Holienka 
(1998) 

Verheijen 
(2000) 

Obrancovia 1,5 - 2,5 163 - - 475 1 400 

Stredoví hráči 2,5 - 4 100 - - 338 1 100 

Útočníci 2,5 - 4 177 - - 562 1 800 

Ø 
ZSSR          

% 
NSR               

m 
Nemecko           

% 
Taliansko           

% 
SR                
m 

Holandsko    
m 

  - - 4,3 11,2 - - 
 

Tabuľka 10 Prekonaná vzdialenosť hráča maximálnou intenzitou vo finále Ligy majstrov 

(m) 

Hráčska 

funkcia 

LM 2000-2001 

Bayern Mníchov 

LM 2001-2002 

Real Madrid 

LM 2002-2003 

AC Miláno 

Obranca 997 445 573 

Stredový hráč 1 003 713 826 

Útočník 901 901 834 
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Porovnanie hodnôt jednotlivých intenzít behu a celkový objem odbehnutých metrov v I. 

a II. polčase u vybraných sledovaných hráčov ŠK Slovan Bratislava (jeseň 2003-2004) je 

uvedené v Tabuľke 11. 

 

Tabuľka 11 Hodnoty jednotlivých intenzít behu slovenských futbalistov (Holienka, 2003) 

 

I. polčas II. polčas 

Maxim

álna 

Sub- 

maximál

na 

Stredná Nízka Spolu 
Maximál

na 

Sub- 

maximál

na 

Stredná Nízka Spolu 

PÚ 333 300 1 371 852 3220 345 661 932 1027 2 965 

PSO 193 676 1 422 608 2999 316 288 1 009 535 2 248 

ĽO 453 580 1 592 1061 3989 220 518 1 232 749 2 719 

PO 227 586 2 399 690 3902 227 616 2 210 727 3 830 

ĽSSH 384 748 2 085 483 3700 404 1006 2 213 569 4 129 

 

Z uvedeného prehľadu jednotlivých pozorovaní a hodnotení hráčov v zápasoch vyplýva, 

že zápasové zaťaženie hráčov podstatne vzrástlo. Aby bol hráč dostatočne pripravený na 

zápas, musí adekvátne vzrásť aj tréningové zaťaženie – nielen objem, ale aj intenzita. 

Zvládnuť takéto zaťaženie bez nadmernej únavy a rizika poškodenia zdravia možno len za 

predpokladu vysokej úrovne kondičnej pripravenosti (kondície) (Holienka, 2003). 
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2 CIEĽ A ÚLOHY PRÁCE 

 

 2.1 Cieľ práce 

 

Hráč sa pohybuje v priebehu zápasu pri riešení herných situácií rôznou intenzitou. Úroveň 

intenzity pohybovej činnosti je závislá od rôznych faktorov, medzi ktorými sú najdôležitejšie 

najmä faktory výkonnostné. 

Cieľom našej práce je poukázať na intenzitu vykonávania pohybových činností u hráčov 

útočnej formácie v priebehu súťažného zápasu vo vrcholovom futbale na klubovej úrovni – 

v Lige majstrov. 

 

 2.2 Úlohy práce 

 

1. Vypracovať záznamový hárok na registráciu vybraných ukazovateľov. 

 

2. Vykonať pozorovania v zápase vrcholového futbalu v Lige majstrov. 

 

3. Zaznamenať objem nabehaných metrov u sledovaných hráčov v priebehu zápasu 

a podiel jednotlivých intenzít behu na celkovom objeme nabehaných metrov. 

 

4. Formulovať odporúčania pre tréningovú prax. 
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3 METODIKA PRÁCE 

 

 3.1 Stanovenie výskumnej situácie 

 

Prierezový interindividuálny ex post facto výskum. 

Výskumná metóda – porovnávacia analýza. 

Zápis výskumnej situácie: 

V1 (1) (S1-5)t0                                                  V2 (1) (S1-5)t0 

 

S1 = celkový objem nabehaných metrov v zápase 

S2 = objem nabehaných metrov nízkou intenzitou v zápase 

S3 = objem nabehaných metrov strednou intenzitou v zápase 

S4 = objem nabehaných metrov submaximálnou intenzitou v zápase 

S5 = objem nabehaných metrov maximálnou intenzitou v zápase 

 

V1 = Real Madrid 

n1   = 1 (počet sledovaných hráčov v skupine Real Madrid) 

V2 = Olympique Lyon 

n2   = 1 (počet sledovaných hráčov v skupine Olympique Lyon) 

t0    = 10.3.2010 
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3.2  Charakteristika súboru 

 

Sledovaným súborom boli hráči hrajúci vo funkcii koncový hráč v družstvách Real 

Madrid a Olympique Lyon počas osemfinálového zápasu v najvyššej európskej klubovej 

futbalovej súťaži – Lige majstrov. 

 

Sledovaní hráči: 

 

Real Madrid Olympique Lyon 

Higuain Lisandro 

č. 20 č. 9 
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3.3  Metódy získavania údajov 

 

Pri získavaní údajov sme používali metódu pozorovania, presnejšie nepriame 

pozorovanie, pri ktorom sme z videozáznamov vyhodnocovali objem a intenzitu nabehaných 

metrov koncových hráčov a to zaznamenávaním pohybu hráčov na vopred vypracovaný 

záznamový hárok v mierke 1:510 (Obrázok 2), v ktorom 1 cm zodpovedal 5,1 m v skutočnosti 

– podľa oficiálnych rozmerov ihriska na štadióne Santiaga Bernabeu (107 x 72 m), na ktorom 

sa zápas uskutočnil. 

Pred začiatkom samotného pozorovania sme si museli zabezpečiť DVD záznam, s ktorým 

sme neskôr pracovali a vypracovať záznamové hárky, do ktorých sme si naše pozorovanie 

zaznačovali. V zápase sme si vybrali dvoch koncových hráčov – po jednom z každého 

družstva. Výsledky sme zaznamenávali do záznamových hárkov tak, že jeden záznamový 

hárok obsahoval kondičný profil počas 5 minút, čiže zápas sme mali rozdelený po piatich 

minútach. Na jeden zápas sme teda využili 18 záznamových hárkov. Pri zázname sme 

rozlišovali štyri intenzity behu hráčov – nízku, strednú, submaximálnu a maximálnu, pre ktoré 

sme mali aj špecifické farebné značenie: 

 nízka intenzita   –  oranžová – chôdza a stoj, 

 stredná intenzita   –  modrá  – poklus, 

 submaximálna intenzita  –  zelená  – zrýchlený beh, 

 maximálna intenzita   –  červená – šprint. 

Toto farebné značenie jednotlivých intenzít slúži aj ako legenda ku všetkým diagramom 

v nasledujúcej časti práce. 

Po skončení pozorovania daného zápasu sme si pomocou pravítka a štvorčekovej siete, 

vďaka ktorým sme zmerali dĺžku jednotlivých čiar, vyhodnotili každý záznamový hárok, do 

ktorého sme zapísali objem nabehaných metrov v jednotlivých intenzitách v danej 5-

minútovke a celkový objem nabehaných metrov v danej 5-minútovke. Dosiahnuté výsledky 

sme potom pomocou jednoduchých matematických a matematicko-štatistických metód 

zaznamenali aj do tabuľky. Takýto postup sme opakovali pri každom hráčovi. 
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Zápas:   Intenzita: Nízka:    Objem (m): 
     Stredná: 
Hráč:     Submaximálna: 
Čas:     Maximálna: 

Obrázok 2 Záznamový hárok 
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3.4  Metódy spracovania a vyhodnocovania údajov 

 

Získané údaje sme podrobili štatistickej analýze. Použili sme základné štatistické 

charakteristiky medián, minimálnu hodnotu a maximálnu hodnotu. Pri spracovaní 

a vyhodnocovaní sme použili aj analýzu – myšlienkové rozčlenenie sledovaného objektu na 

prvky, z ktorých sme si vybrali isté znaky, ktoré sme skúmali; syntézu – spájali sme 

jednotlivé časti javu do celku; indukciu – stanovili sme všeobecné tézy a zákony na základe 

zovšeobecnenia preskúmaných javov; dedukciu – vyvodzovali sme logické závery zo 

všeobecných poznatkov. 

Každého hráča sme najskôr vyhodnotili samostatne. Následne, po použití štandardnej 

analýzy sme získané údaje porovnali a to tak, že sme porovnali celkový objem nabehaných 

metrov oboch hráčov, objem nabehaných metrov oboch hráčov počas jednotlivých polčasov, 

percentuálny podiel jednotlivých intenzít na celkovom objeme nabehaných metrov ako 

i maximálny a minimálny objem dosiahnutý počas jednej 5-minútovky. 

Pomocou získaných údajov sme sa pokúsili aplikovať odporúčania pre tréningovú prax 

v kategórii juniorov (19-23 rokov) a seniorov (nad 23 rokov). 
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4 VÝSLEDKY PRÁCE 

 

Na vyhodnotenie kondičného profilu sme použili videozáznam zo zápasu Ligy majstrov 

Real Madrid – Olympique Lyon, v ktorom sme sledovali po jednom koncovom hráčovi 

z každého družstva. 

 

 4.1 Výsledky Real Madrid – Higuain 

 

Zápas:    Real Madrid – Olympique Lyon 1:1 (1:0) 

Sledovaný hráč:  Higuain, č. 20, Real Madrid 

 

Tabuľka 12 Objem nabehaných metrov v jednotlivých intenzitách v zápase –   

  Higuain, I. polčas, 5-minútovky 

Čas 0´-5´ 5´-10 ́ 10´-
15´ 

15´-
20´ 

20´-
25´ 

25´-
30´ 

30´-
35´ 

35´-
40´ 

40´-
45´ 

I. 
polčas 

Nízka 164,7 177 119,3 138,2 149,9 138,7 137,2 138,7 192,3 1356 
Stredná 399,8 258,1 251,9 292,2 223,9 151,5 270,8 182,1 292,2 2322,5 
Submaximálna 88,7 93,3 39,8 42,3 71,4 58,7 34,7 62,7 88,7 580,3 

Maximálna 18,9 84,7 21,9 13,3 88,2 55,1 13,3 55,6 37,2 388,2 

Spolu 672,1 613,1 432,9 486 533,4 404 456 439,1 610,4 4647 
 

 

Tabuľka 13 Objem nabehaných metrov v jednotlivých intenzitách v zápase –   

  Higuain, II. polčas, 5-minútovky 

Čas 45´-
50´ 

50´-
55´ 

55´-
60´ 

60´-
65´ 

65´-
70´ 

70´-
75´ 

75´-
80´ 

80´-
85´ 

85´-
90´ 

II. 
polčas 

Nízka 123,4 153,5 148,4 157,1 131,1 179 126,5 135,7 267,8 1422,5 
Stredná 233,6 285,6 271,8 297,8 337,6 273,4 264,2 274,9 343,2 2582,1 
Submaximálna 23 67,8 25,5 62,2 0 50,5 62,7 11,2 126 428,9 

Maximálna 10,7 16,3 42,8 15,3 0 46,4 0 8,7 101,5 241,7 

Spolu 390,7 523,2 488,5 532,4 468,7 549,3 453,4 430,5 838,5 4675,2 
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Tabuľka 14 Objem nabehaných metrov v jednotlivých intenzitách v zápase –   

  Higuain, celkovo 

Čas I. polčas II. polčas Celý zápas 
Nízka 1356 1422,5 2778,5 
Stredná 2322,5 2582,1 4904,6 
Submaximálna 580,3 428,9 1009,2 

Maximálna 388,2 241,7 629,9 

Spolu 4647 4675,2 9322,2 
 

 

 

Obrázok 3 Objem nabehaných metrov v jednotlivých intenzitách – Higuain, 

  I. polčas, 5-minútovky 

 

 

Obrázok 4  Objem nabehaných metrov v jednotlivých intenzitách – Higuain, 

  II. polčas, 5-minútovky 
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Obrázok 5 Objem nabehaných metrov v zápase – Higuain, 5-minútovky 

 

 

Obrázok 6 Objem nabehaných metrov v jednotlivých intenzitách – Higuain, 

  I. a II. polčas 

 

 
Obrázok 7 Objem nabehaných metrov v jednotlivých intenzitách – Higuain, 

  celý zápas 
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Obrázok 8, 9 Percentuálny podiel jednotlivých intenzít na objeme nabehaných metrov  

  v I. a II. polčase – Higuain 

 

 

 

Obrázok 10 Percentuálny podiel jednotlivých intenzít na celkovom objeme   

  nabehaných metrov – Higuain 

 

Hráč Higuain bol spolu s Ronaldom a Kaká najnebezpečnejším hráčom Realu Madrid. 

Síce nedosiahol gól, ale mal dostatok gólových príležitostí. Zapájal sa najmä v útočnej fáze 

svojho družstva, v obrannej pôsobil skôr pasívne, z čoho nakoniec vyplýva aj celkový objem 

nabehaných metrov v zápase – 9 322,2 m. V prvom polčase dosiahol 4 647 m a v druhom 

polčase 4 675,2 m. Počas jednej 5-minútovky prekonal najväčšiu vzdialenosť v úseku 85´-90´ 

(838,5 m) a najmenšiu vzdialenosť v úseku 45´-50´ (390,7 m). Nízkou intenzitou prekonal 

2 778,5 m, strednou 4 904,6 m, submaximálnou 1 009,2 m a maximálnou 629,9 m. 
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Percentuálne zastúpenie jednotlivých intenzít poukazuje, že nízka intenzita sa na celkovom 

objeme nabehaných metrov podieľala 30%, stredná 52%, submaximálna 11% a maximálna 

intanzita predstavovala 7% z celkového objemu nabehaných metrov. Hráč v úseku hry 65´-

70´ neprekonal žiadnu vzdialenosť submaximálnou ani maximálnou intenzitou a v úseku hry 

75´-80´ neprekonal žiadnu vzdialenosť maximálnou intenzitou. 

 

 

 4.2 Výsledky Olympique Lyon – Lisandro 

 

Zápas:    Real Madrid – Olympique Lyon 1:1 (1:0) 

Sledovaný hráč:  Lisandro, č. 9, Olympique Lyon 

 

Tabuľka 15 Objem nabehaných metrov v jednotlivých intenzitách v zápase –   

  Lisandro, I. polčas, 5-minútovky 

Čas 0´-5´ 5´-10 ́ 10´-
15´ 

15´-
20´ 

20´-
25´ 

25´-
30´ 

30´-
35´ 

35´-
40´ 

40´-
45´ 

I. 
polčas 

Nízka 193,3 161,2 168,8 186,2 206 130,6 153 182,1 306,5 1687,7 
Stredná 388,1 273,9 197,9 309,1 241,7 211,7 265,2 164,2 330 2381,8 
Submaximálna 113,7 93,8 79,1 122,4 67,3 45,9 109,1 63,8 76 771,1 

Maximálna 116,8 80,1 16,8 94,9 62,7 0 54,1 13,8 89,8 529 

Spolu 811,9 609 462,6 712,6 577,7 388,2 581,4 423,9 802,3 5369,6 
 

Tabuľka 16 Objem nabehaných metrov v jednotlivých intenzitách v zápase –   

  Lisandro, II. polčas, 5-minútovky 

Čas 45´-
50´ 

50´-
55´ 

55´-
60´ 

60´-
65´ 

65´-
70´ 

70´-
75´ 

75´-
80´ 

80´-
85´ 

85´-
90´ 

II. 
polčas 

Nízka 167,3 220,3 226,4 197,4 185,6 158,1 204,5 218,8 336,6 1915 
Stredná 274,9 298,9 162,7 262,7 224,4 230 182,1 159,1 253,5 2048,3 
Submaximálna 124,4 134,6 33,7 79,6 53 48,5 76 32,6 128 710,4 

Maximálna 57,6 96,4 70,9 44,9 60,2 30,6 13,3 88,2 100,5 562,6 

Spolu 624,2 750,2 493,7 584,6 523,2 467,2 475,9 498,7 818,6 5236,3 
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Tabuľka 17 Objem nabehaných metrov v jednotlivých intenzitách v zápase –   

  Lisandro, celkovo 

Čas I. polčas II. polčas Celý zápas 
Nízka 1687,7 1915 3602,7 
Stredná 2381,8 2048,3 4430,1 
Submaximálna 771,1 710,4 1481,5 

Maximálna 529 562,6 1091,6 

Spolu 5369,6 5236,3 10605,9 
 

 

 

Obrázok 11 Objem nabehaných metrov v jednotlivých intenzitách – Lisandro, 

  I. polčas, 5-minútovky 

 

 

Obrázok 12  Objem nabehaných metrov v jednotlivých intenzitách – Lisandro, 

  II. polčas, 5-minútovky 
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Obrázok 13 Objem nabehaných metrov v zápase – Lisandro, 5-minútovky 

 

 

Obrázok 14 Objem nabehaných metrov v jednotlivých intenzitách – Lisandro, 
  I. a II. polčas 
 

 
Obrázok 15 Objem nabehaných metrov v jednotlivých intenzitách – Lisandro, 
  celý zápas 
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Obrázok 16, 17 Percentuálny podiel jednotlivých intenzít na objeme nabehaných  
   metrov v I. a II. polčase – Lisandro 

 

 

 

Obrázok 18 Percentuálny podiel jednotlivých intenzít na celkovom objeme   
  nabehaných metrov – Lisandro 

 

Hráč Lisandro bol najnebezpečnejším hráčom družstva Olympique Lyon. Takmer všetky 

útočné kombinácie boli realizované v spolupráci s ním. Veľmi dobre fungovala spolupráca 

medzi ním, Pjaničom a Delgadom. Hráč bol aktívny nielen v útočnej fáze svojho družstva, ale 

aj vo fáze obrannej, kedy najmä na polovici súpera napádal rozohrávku a snažil sa odoberať 

loptu súperovým hráčom. Celkový objem nabehaných metrov tohto hráča v zápase bol 

10 605,9 m, z čoho bolo v prvom polčase 5 369,6 m a v druhom polčase 5 236,3 m. Nízkou 

intenzitou prekonal hráč 3 602,7 m, strednou intenzitou 4 430,1 m, submaximálnou intenzitou 
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1 481,5 m a maximálnou intenzitou 1 091,6 m. Počas jednej 5-minútovky prekonal najväčšiu 

vzdialenosť v úseku 85´-90´ (818,6 m) a najmenšiu vzdialenosť v úseku 25´-30´ (388,2 m). 

Nízka intenzita sa podieľala na celkovom objeme nabehaných metrov 34%, stredná intenzita 

42%, submaximálna intenzita 14% a maximálna intenzita predstavovala 10% z celkového 

objemu nabehaných metrov. V úseku 25´-30´ neprebehol hráč žiadnu vzdialenosť 

maximálnou intenzitou. 
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5 DISKUSIA 

 

Vzhľadom na stupňujúcu sa intenzifikáciu hry a na čoraz väčší dôraz na špecifickosť 

tréningového zaťaženia je veľmi dôležité, aby tréner poznal štruktúru herného výkonu hráčov 

v zápase, ktorú môže získať analýzou herného výkonu hráča. Existuje veľké množstvo 

ukazovateľov herných činností, ktoré si každý tréner, či už prostredníctvom vlastných 

záznamov, prostredníctvom asistenta či pozorovateľa, dokáže zistiť sám, bez zložitejšieho 

výskumu. Vzhľadom na časovú náročnosť i na rozsiahlosť výskumu do tejto kategórie len 

veľmi ťažko môžeme zaradiť zisťovanie kondičného profilu hráča. Preto sa ani v doterajších 

prácach, zameraných na hodnotenie herného výkonu hráča v zápase často nestretávame 

s hodnotením kondičného profilu. S našou prácou korešponduje práca Bôžika (2001), v ktorej 

hodnotí vonkajšie zaťaženie stredných stredových hráčov – reprezentantov do 21 rokov počas 

majstrovských zápasov, ďalej výsledky uvedené v jednotlivých knižných publikáciách 

uvedených v zozname bibliografických odkazov. Vo vyspelejších futbalových štátoch 

samozrejme existujú jednoduchšie, rýchlejšie, ale čo je dôležité – finančne náročnejšie 

spôsoby, ako zistiť kondičný profil hráča. V nasledujúcej časti budeme poukazovať na 

rozdielnosť nameraných hodnôt medzi oboma hráčmi navzájom a medzi oboma hráčmi 

a hodnotami publikovanými v knižných zdrojoch. 

 Ak sa pozrieme na hodnotu celkového objemu nabehaných metrov hráčmi v zápase, 

tak Higuain dosiahol hodnotu 9 322,2 m a Lisandro 10 605,9 m, z čoho jasne vidíme, že 

väčšiu vzdialenosť prekonal Lisandro (o 1 283,7 m), čo bolo spojené s celkovým herným 

prejavom družstva Olympique Lyon. Čo sa týka dosiahnutej vzdialenosti v jednotlivých 

polčasoch, v oboch prekonal viac metrov Lisandro, z čoho viac v prvom polčase – 5 369,6 m 

ako v druhom polčase – 5 236,3 m. Naopak Higuain nabehal v prvom polčase 4 647 m, čo 

bolo menej ako v druhom polčase – 4 675,2 m. Nízkou intenzitou prekonal Higuain 2 778,5 m 

a Lisandro 3 602,7 m, čo je o 824,2 m viac. Strednou intenzitou prekonal Higuain 4 904,6 m 

a Lisandro 4 430,1 m, čo je o 474,5 m menej. Submaximálnou intenzitou prekonal Higuain 

1 009,2 m a Lisandro o 472,3 m viac, čiže 1 481,5 m. Maximálnou intenzitou prekonal 

Higuain 629,9 m, čo je o 461,7 m menej ako Lisandro, ktorý prekonal maximálnou intenzitou 

1 091,6 m. Ak porovnáme maximálny a minimálny objem dosiahnutý počas jednej 5-

minútovky vidíme, že maximálna hodnota u Higuaina – 838,5 m – je o 19,9 m vyššia ako 

maximálna hodnota u Lisandra – 818,6 m. Minimálna hodnota u Higuaina – 390,7 m – je 

o 2,5 metra vyššia ako minimálna hodnota u Lisandra – 388,2 m. Ak však porovnáme strednú 
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hodnotu objemov nabehaných metrov počas jednej 5-minútovky vidíme, že stredná hodnota 

u Higuaina (487,3 m) je o 92,3 m nižšia ako stredná hodnota u Lisandra (579,6 m). Pri 

porovnaní percentuálneho zastúpenia jednotlivých intenzít sledujeme, že Higuain prekonal 

nízkou intenzitou 30% a Lisandro 34% z celkového objemu nabehaných metrov. Stredná 

intenzita sa na celkovom objeme nabehaných metrov podieľala u Higuaina 52% a u Lisandra 

42%. Submaximálna intenzita tvorila u Higuaina 11% a u Lisandra 14% z celkového objemu 

nabehaných metrov. Maximálnou intenzitou prekonal Higuain 7% a Lisandro 10% 

z celkového objemu nabehaných metrov. V zápase sa stalo, že hráči neodbehali jednou 

z intenzít žiadnu vzdialenosť (hráč/intenzita/počet 5-minútoviek, v ktorých nebola odbehnutá 

danou intenzitou žiadna vzdialenosť): Higuain/submaximálna/1, Higuain/maximálna/2, 

Lisandro/maximálna/1. 

 Pri porovnaní s ostatnými výsledkami, získanými z bibliografie sledujeme nasledovné 

rozdiely. Ak porovnáme hodnoty dosiahnuté Higuainom (9 322,2 m) a Lisandrom (10 605,9 

m) s výsledkami Bližňáka (1995) vidíme, že v I. lige nabehali koncoví hráči 9 074 m, v II. 

lige 7 274 m a v III. Lige 6 983 m, čo je značne menej ako dosiahli nami sledovaní hráči. 

Peráček a kol. (1993) uvádza, že koncoví hráči prekonali v zápase 5 625 m a 6 110 m, čo je 

o viac ako 3 000 m menej než dosiahli Higuain a Lisandro. Bôžik (2001) sledoval 

reprezentantov Slovenska do 21 rokov v majstrovských zápasoch I. futbalovej ligy a jeho 

hodnota – 10 129 m – korešponduje s nami nameranými hodnotami. Holienka (2003) uvádza, 

že koncoví hráč prekoná v zápase vzdialenosť 6 185 m, čo je tiež výrazne menej ako nami 

namerané hodnoty. Výskum Holienku (2007) v Lige majstrov, teda v rovnakej súťaži ako 

bola nami sledovaná, uvádza, že koncový hráč Bayernu Mníchov dosiahol v zápase 10 480 m, 

Realu Madrid 11 267 m a AC Milána 9 999 m, z čoho vidíme, že táto súťaž je naozaj veľmi 

náročná, čo sa týka fyzických a kondičných požiadaviek na hráčov. Holienka (2007) ďalej 

uvádza, že títo koncoví hráči prekonali maximálnou intenzitou 901 m, 901 m a 834 m, čo 

takisto korešponduje s nami nameranými výsledkami. Ak porovnáme proporcionalitu 

jednotlivých intenzít s Bôžikom (2001), ktorý sa zaoberal pozorovaním reprezentantov do 21 

rokov v I. lige, vidíme, že nízkou intenzitou prekonali 33%-47%, strednou intenzitou 33%-

50%, submaximálnou intenzitou 10%-16% a maximálnou intenzitou 4%-6%. 
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6 ZÁVER PRÁCE 

 

 6.1 Súhrn poznatkov 

 

V práci sme zisťovali kondičný profil koncových hráčov vo futbale v zápase vrcholového 

futbalu na klubovej úrovni – v Lige majstrov. 

Pre toto zisťovanie sme si vytvorili záznamový hárok – maketu ihriska, do ktorého sme z 

videozáznamov zaznamenávali pohyb hráča po ihrisku rôznou intenzitou. Následne sme tieto 

záznamy zmerali a hodnoty sme zaznamenali vo výsledkovej časti. V diskusii sme porovnali 

získané výsledky medzi sebou a poukázali sme na rozdielnosť jednotlivých hodnôt tým, že 

sme zisťovali rozdielnosť medzi hráčmi samotnými, medzi nimi a reprezentantmi do 21 rokov 

(hodnoty získané analýzou vonkajšieho zaťaženia hráča v zápase v práci Bôžika z r. 2001) 

a inými doterajšími hodnotami nameranými a publikovanými v literatúre uvedenej v zozname 

bibliografických údajov. V časti „Odporúčania pre tréningovú prax“ sme vyvodili logické 

závery do tréningovej praxe, vyplývajúce z našej práce. 

Našim hlavným cieľom bolo zistiť celkový objem nabehaných metrov koncovým hráčom 

v zápase, ako i podiel jednotlivých intenzít na celkovom objeme nabehaných metrov 

v kategórii mladších a starších dorastencov. 

 

Hráč Realu Madrid – Higuain celkovo nabehal 9 322,2 m. Hráč Olympique Lyon – 

Lisandro celkovo nabehal 10 605,9 m. 

 

Nízka intenzita predstavovala u Higuaina 30% a u Lisandra 34% z celkového objemu 

nabehaných metrov. 

 

Strednou intenzitou prekonal Higuain 52% a Lisandro 42% z celkového objemu 

nabehaných metrov. 

 

Podiel submaximálnej intenzity na celkovom objeme nabehaných metrov bol u Higuaina 

11% a u Lisandra 14%. 

 

Maximálna intenzita sa podieľala na celkovom objeme u Higuaina 7% a u Lisandra 10%. 
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 6.2 Odporúčania pre tréningovú prax 

 

Pre formulovanie odporúčaní pre tréningovú prax vychádzame zo získaných údajov ako aj 

z predchádzajúcich výskumov, ktoré v tejto oblasti prebehli. 

Z našej práce vyplýva, že výkon koncového hráča v zápase je charakteristický variabilitou 

pohybovej činnosti. Hráč sa počas zápasu pohybuje po ihrisku rôznym smerom a rôznou 

intenzitou. Z toho vyplýva aj rôzna proporcionalita celkového objemu, ktorá je vyjadrená 

percentuálnym zastúpením jednotlivých intenzít. Z tohto hľadiska môžeme do tréningovej 

praxe odporúčať, aby sa bral zreteľ na túto proporcionalitu a pokiaľ nám to podmienky 

dovoľujú, aby sa toto percentuálne rozdelenie zachovalo aj v tréningu. 

Pri pohľade na celkové množstvo nabehaných metrov hráčmi v zápase sledujeme, že 

futbal je vysoko náročný na vonkajšie zaťaženie hráča. No taktiež vidíme, že toto zaťaženie 

nie je jednotvárne. Jedná sa o zložitý komplex zmien smerov pohybu, zmien intenzít behu ako 

aj špecifickosťou činnosti – činnosti s loptou. Vidíme teda, že sa jedná o veľmi špecifický 

výkon, ktorý sa nedá zdokonaľovať len nešpecifickým zaťažením. Odporúčame preto, aby sa 

nepreceňoval účinok nešpecifického – všeobecného tréningového zaťaženia, ale kládol sa 

dôraz na zaťaženie špecifické – prípravné hry. Tým nechceme povedať, že sa má všeobecné 

zaťaženie z tréningového procesu vytratiť. Práve naopak, chceme poukázať tak na potrebu 

všeobecného ako i špecifického zaťaženia. Upozorňujeme však, že príliš veľkým dôrazom 

a zameraním na všeobecné zaťaženie sa organizmus hráča na toto zaťaženie časom 

prispôsobí, čo môže záporným spôsobom ovplyvniť špecifickú stránku herného výkonu. Preto 

odporúčame venovať sa všeobecnému zaťaženiu v miere potrebnej a vyplývajúcej z našej 

práce. To znamená postupne zvyšovať objem všeobecného aeróbneho zaťaženia, a aplikovať 

zvýšené množstvo špecifického zaťaženia – prípravných hier. 

Keď sa zameriame na špecifické zaťaženie hráčov v tréningovom procese, je dôležité, aby 

realizácia tohto zaťaženia prebiehala v podmienkach, ktoré sa čo najviac približujú 

podmienkam zápasu. Tu nám vychádzajú do popredia nielen fyzické ale aj psychické, 

presnejšie morálno-vôľové vlastnosti hráčov, ktoré zabezpečíme správnou motiváciou hráčov, 

ako aj časovým či priestorovým tlakom pri vykonávaní herných činností v prípravných hrách. 

V rôznych výkonnostných kategóriách sa výrazne nemení proporcionalita bežeckého 

výkonu. Podiel jednotlivých intenzít zostáva takmer zachovaný, ale s narastajúcim celkovým 

objemom nabehaných metrov rastie aj objem nabehaných metrov v jednotlivých intenzitách. 
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Preto odporúčame aplikovať zvyšujúce sa ako aeróbne, tak aj anaeróbne zaťaženie 

v príslušnej miere vyplývajúcej z našej práce. 

Zhliadnutím celkového objemu nabehaných metrov v zápase je jasné, že zápasové 

zaťaženie kladie vysoké požiadavky na organizmus hráča. Tento preto musí byť v takom 

stave, aby bol schopný toto zaťaženie zvládnuť. Tento fakt by nám malo zabezpečiť kvalitné 

zloženie realizačného tímu, pravidelná lekárska starostlivosť o hráčov, dostatočná 

regenerácia, ale i individualizácia tréningového procesu pomocou športtesterov. Tie 

zabezpečia, že hráči budú trénovať exaktne v zónach, v ktorých majú. Preto odporúčame do 

realizačných tímov zaradiť odborníkov z radov trénerov, masérov, lekárov, ale i psychológov 

a taktiež zabezpečiť kvalitnú a pravidelnú regeneráciu síl pre hráčov. 

 

Súhrn odporúčaní, vyplývajúcich z našej práce: 

• Postupne zvyšovať celkový objem aeróbneho tréningu tak, aby korešpondoval so 

získanými údajmi celkového objemu nabehaných metrov. 

• Postupne zvyšovať aj anaeróbny tréning, v primeranej miere vyplývajúcej z nášho 

výskumu v zápase Ligy majstrov. 

• Zachovať proporcionalitu zaťaženia, získanú percentuálnym podielom jednotlivých 

intenzít na celkovom objeme, aj v tréningovom procese, pokiaľ to podmienky 

dovoľujú. 
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Prílohy 

 

 

 

Záznamové hárky z meraných zápasov 

 

Pre rozsiahlosť výskumu prikladáme aspoň jeden polčas zo zápasu ako príklad 

zaznamenávania objemu a intenzity pohybu hráča v zápase. 

 





















Analýza streľby z priestoru spojky na MS v hádzanej žien do 18 rokov

Bc. Juliana Lišková

Katedra hier FTVŠ UK V Bratislave

Abstrakt:

Témou práce je analýza streľby z priestoru spojky na MS  v hádzanej žien do 18 rokov.

Cieľom tejto práce je prispieť k rozšíreniu poznatkov o výskyte a úspešnosti jednotlivých

spôsobov streľby z priestoru spojky na vrcholovom  podujatí mladých  hádzanárok. Práca je

rozdelená do piatich kapitol. Obsahuje 4 tabuľky. V prvej kapitole sa zaoberáme uvádzaním

čitateľa do problematiky, vysvetlením základných pojmov, akými sú streľba, spojka,

jednotlivé spôsoby streľby. Jadrom  práce sú kapitoly 2, 3 a 4. V kapitole 2 definujeme ciele

a úlohy práce. V kapitole 3 charakterizujeme pozorované zápasy, objasňujeme metódy na

získavanie a vyhodnocovanie údajov. V kapitole 4 prezentujeme získané výsledky, ponúkame

ich zosumarizované v tabuľkách a komentároch. V kapitole 5 sumarizujeme získané

výsledky.

Kľúčové slová: hádzaná, streľba, spojka, hodnotenie, ženy

1    Vstup do problematiky

Hádzanú môžeme vo všeobecnosti charakterizovať ako kolektívnu športovú hru

v ktorej sa prelína útočná a obranná fáza hry. Práve streľbu považujeme v útočnej fáze hry za

rozhodujúcu hernú činnosť jednotlivca. Jej úspešnosť závisí predovšetkým od streleckého

postavenia útočníka, od rýchlosti, presnosti, prekvapivosti , spôsobu a techniky vystrelenej

lopty, ale aj od výkonnostnej úrovne brániaceho hráča a brankára.



Zvládnutie viacero spôsobov streľby z väčších vzdialeností, ich variabilné uplatňovanie sa

vyžaduje predovšetkým od hráčskej funkcie spojky. A to najmä preto, že práve spojka patrí

medzi najdôležitejšiu útočnú hráčsku funkciu a od úrovne a spôsobu jej hry, závisí systém hry

každého družstva. Žiadúce od tejto hráčskej funkcie je, aby ovládala čo najviac spôsobov

streľby, prostredníctvom ktorej jednak dopomáha k zatraktívneniu a spestreniu hry, ale

v prvom rade sa stáva nebezpečnejšia pre súpera (Zaťková, 2006).

V systematike útočných herných činností delíme streľbu z priestoru spojky, nasledovne

(Zaťková, 2006):

Základné spôsoby streľby z priestoru spojky

Streľba z miesta zhora- je elementárnym spôsobom streľby. Jeho technika je totožná

s technikou prihrávky veľkým náprahom zhora, ale s oveľa väčšou razanciou vystrelenia lopty

a snahou udeliť jej čo najväčšie zrýchlenie. Používa sa najmä na prestreľovanie medzier

v obrane súpera a pri realizovaní štandardných herných situácií akými sú voľný hod a

sedemmetrový hod. Náznak tejto streľby môže hráč využiť v hre aj na vlastné uvoľnenie sa

s loptou.

Streľba z miesta zdola- sa realizuje po kolmom nábehu, resp. dvoch, troch krokoch

s držanou loptou a často aj po náznaku streľby zhora z miesta. Hráč švihom paže z upaženia

strieľa popod paže brániaceho hráča, alebo vedľa tela obrancu.

Streľba skokom do bránkoviska- je po technickej stránke takmer totožná so streľbou vo

výskoku, ale hráč sa odráža viacej do diaľky, čím si skracuje vzdialenosť k bráne a tým

zvýhodňuje streleckú príležitosť. Odraz sa vykonáva z nesúhlasnej nohy, pred čiarou

bránkoviska a streľba musí byť vykonaná skôr, ako dopadne hráč do bránkoviska. Tento

spôsob sa používa pri zakončovaní protiútokov, pri postupnom útoku po nabehnutí spojky

a prihrávke do voľného priestoru pred bránkoviskom, alebo pri uvoľňovaní sa spojky

s držanou loptou.

Streľba vo výskoku- je najčastejším spôsobom streľby pri postavenej obrane z väčšej

vzdialenosti, ponad aktívne blokujúcich obrancov. Dôležité  je, aby hráč po kolmom alebo

šikmom nábehu predĺžil posledný krok a tak znížil svoje ťažisko, čím vytvorí potrebné

pracovné uhly na odraz do výšky. Počas odrazu vykonáva hráč náprah paže s loptou a vytáča

trup v smere streľby. Tento spôsob streľby sa vykonáva bez dotyku s podložkou, teda

v bezoporovej fáze. Oporou  je len chrbtové, brušné a prsné svalstvo. Ovládaním tohto



spôsobu streľby môže hráč nielen úspešne zakončovať, ale aj donútiť obrancu, aby k nemu

pristúpil a tým, vytvoriť voľný priestor pre ostatné hráčske funkcie.

Špeciálne spôsoby streľby z priestoru spojky

Streľba z behu- tento spôsob streľby sa používa na prestreľovanie obrany, ktorá sa nevysúva

z väčších vzdialeností, alebo pri zakončovaní protiútokov.

Streľba úklonom zo zeme- sa používa v tesnej blízkosti obrancu. Hráč vykonáva úklon trupu

vľavo alebo vpravo a čo najväčším úklonom sa snaží vytvoriť čo najvýhodnejšiu streleckú

pozíciu, strelecká ruka je vnútorná. Tento technicky náročný spôsob streľby, využívajú

predovšetkým krajné spojky pri obstreľovaní blokov obrancov.

Streľba úklonom vo výskoku- je ešte náročnejším spôsobom ako streľba úklonom zo zeme.

Pri tejto streľbe je dôležitý dobrý odraz, bezpečné zvládnutie doskoku a koordinácia.

Streľba vo výskoku zdola- nábehom hráča a odrazom do výšky akoby sa snažil strieľať

ponad blokujúcich obrancov, pripomína tento spôsob streľbu vo výskoku, no v poslednej fáze

spúšťa hráč streleckú pažu do potrebnej výšky a strieľa popri obrancovi. Tento spôsob streľby

je po technickej stránke veľmi náročný, no o to viac účinný.

Streľba odskokom- sa realizuje po kolmom nábehu, kedy hráč tesne pred obrancom

odskakuje do strany, čím sa snaží vyhnúť blokujúcemu hráčovi a vytvoriť si priestor na

zakončenie. Dôležité je pri použití tohto spôsobu streľby správne analyzovať vzniknutú

situáciu, aby po odskoku vznikol pre jeho zakončenie priestor medzi dvoma obrancami.

Faktory limitujúce úspešnosť streľby z priestoru spojky

Tak ako celkový výkon družstva , tak aj samotnú streľbu ovplyvňuje množstvo faktorov,

ktoré sa prejavujú v rôznom rozsahu a pôsobia rozličnou intenzitou. Medzi faktory limitujúce

úspešnosť streľby z priestoru spojky zaraďujeme: faktory technickej a taktickej pripravenosti

hráča(strelecké postavenie hráča, výber určitého spôsobu streľby, rýchlosť jej realizácie atď.),

kondičné faktory(pohybové schopnosti), biologické faktory(morfologické faktory: stavba tela,

telesná hmotnosť, telesná výška, dĺžka paže a ruky, atd.) psychické faktory.

Hodnotenie výskytu a úspešnosti streľby z priestoru spojky v hádzanej

Pre zlepšenie úspešnosti streľby , s čím súvisí aj zlepšenie celkového výkonu  družstva

v zápase je potrebné, aby každý tréner zaznamenával a hodnotil streľbu svojich zverencov



a práve toto hodnotenie ,využíval ako spätnú informáciu, ktorá mu ukazuje to, v čom má ten

ktorý hráč nedostatky a to zohľadňovať pri tvorbe tréningovej jednotky. V súčasnosti sa však

v praxi stretávame z rôznymi spôsobmi hodnotenia a zaznamenávania streľby v zápase. Táto

rozdielnosť je zapríčinená predovšetkým nejednotnosťou v metodike hodnotenia streľby, ale

aj podmienkami, pri ktorých sa robia záznamy. Metodiku  hodnotenia streľby si takmer každý

hodnotiaci subjekt (tréner) upravuje sám, podľa vlastných kritérií a potrieb. Ak má byť však

akékoľvek sledovanie a hodnotenie smerodajné a účelné, musí byť jednoznačne dodržaná

objektivita hodnotenia. To znamená, že hodnotiaci subjekt by mal metodiku, ktorú si vybral,

aj dodržiavať, aby pri vyhodnocovaní nedochádzalo k nepresnostiam, na základe ktorých by

sa prijímali nesprávne závery pre prax. Streľbu môžeme hodnotiť z viacerých hľadísk.

Z hľadiska úspešnosti streľby môžeme hodnotiť celkovú úspešnosť streľby, úspešnosť streľby

z jednotlivých priestorov hráčskych funkcií (z priestoru krídla, pivotmana, ľavej, strednej

alebo, pravej spojky), úspešnosť jednotlivých spôsobov streľby  pomocou ktorej môžeme

zistiť, ktorý spôsob streľby spojka najčastejšie využíva a vzhľadom k úspešnosti streľby prísť

k záveru, že by mala rozšíriť svoj strelecký repertoár. Ďalej hodnotenie úspešnosti z hľadiska

umiestnenia streľby v jednotlivých sektoroch brány,  ktoré nám ukazuje kam najčastejšie

spojka strieľa, či je jednostranne strelecky zameraná, či mení umiestnenie streľby v priestore

brány .



2    Cieľ a úlohy práce

2.1 Cieľ práce

Cieľom práce je prispieť k rozšíreniu poznatkov o výskyte a úspešnosti jednotlivých spôsobov

streľby z priestoru spojky na vrcholovom podujatí mladých hádzanárok.

2.2 Úlohy práce

1. Navrhnúť spôsob hodnotenia výskytu a úspešnosti streľby z priestoru spojky v zápase.

2. Sledovať výskyt jednotlivých spôsobov streľby z priestoru ľavej, pravej a strednej spojky

vo vybraných zápasoch družstiev umiestnených na 1. – 4. mieste.

3. Analyzovať výskyt a úspešnosť jednotlivých spôsobov streľby z priestoru ľavej, pravej

a strednej spojky v sledovaných družstvách.

4. Analyzovať získané výsledky a urobiť závery pre prax.

3    Metodika  práce

Sledovaný súbor tvorili hráčky družstiev , ktoré sa  umiestnili na MS žien do 18 rokov

na prvých štyroch miestach. Išlo o hráčky družstiev Ruska, Srbska, Dánska a Francúzska

(Tabuľka 1).

Tabuľka  1  Charakteristika sledovaných družstiev

Družstvo Počet hráčok Priemerná telesná výška Priemerná telesná

hmotnosť

Rusko 5 180cm 68kg

Srbsko 5 174cm 66kg

Dánsko 9 174cm 67kg

Francúzsko 8 177cm 66kg

Ako zdroj pre získanie informácií som mala k dispozícií semifinálové a finálové

videozáznamy zápasov družstiev: Ruska, Francúzska, Srbska a Dánska. U každého zo



spomenutých družstiev, som analyzovala streľbu z priestoru spojky v dvoch zápasoch.   Išlo

o nasledovné zápasy:

RUSKO- FRANCÚZSKO  28 : 25  (13:12) - semifinále

SRBSKO- DÁNSKO 28: 17  (15:5) - semifinále

RUSKO- SRBSKO 27: 22  (12:16) - finále

DÁNSKO- FRANCÚZSKO  24: 21  (12:10) – o 3. miesto

Na získavanie potrebných údajov som použila metódu zámerného pozorovania,  metódu

záznamu a analýzy videozáznamov. Pri spracovaní teoretických údajov som vychádzala zo

štúdia literárnych prameňov.

Na evidenciu výskytu a úspešnosti streľby z priestoru spojky som použila záznamový hárok

(Tabuľka 2) , do ktorého som zaznamenávala spôsob, priestor, vzdialenosť a umiestnenie

streľby. Záznamový hárok obsahuje aj základné údaje o zápase a prehľad o tom,  koľkokrát

družstvo vystrelilo z priestoru ľavej, strednej a pravej spojky za jednotlivé polčasy, ale aj

celkovo za zápas a koľko krát bolo zo všetkých striel úspešných.

Pre evidenciu spôsobu streľby z priestoru spojky som si vybrala šesť nasledovných spôsobov:

streľbu vo výskoku, streľbu  zo zeme z miesta, streľbu úklonom, streľbu zdola, streľbu

odskokom a streľbu skokom do bránkoviska. Na značenie týchto spôsobov streľby som si

zvolila symboly, ktoré predstavujú danú streľbu, nasledovne:

1- streľby vo výskoku

2- streľba zo zeme z miesta

3- streľba úklonom

4- streľba zdola (podstreľ)

5- streľba odskokom

6- streľba skokom do bránkoviska

Z hľadiska priestoru streľby som evidovala, či  hráč strieľa z priestoru pravej, ľavej, alebo

strednej spojky. Pričom som streľbu z priestoru pravej spojky označila ako PS, streľbu z ľavej

spojky  ako ĽS a streľbu zo strednej spojky ako SS.

Pri evidencii vzdialenosti streľby z priestoru spojky som zaznamenávala, či hráč vystrelil zo

vzdialenosti do 9 metrov, od súperovej brány, alebo strieľal až spoza čiary voľného hodu.



Pričom v prvom prípade (pri streľbe do 9 metrov) , som záznam streľby podčiarkla a v

druhom prípade (pri streľbe spoza čiary voľného hodu) som záznam streľby neoznačovala.

Príklad:       6LSb2● - streľbu do deväť metrov od súperovej brány

                   1LSa1● -  streľba spoza čiary voľného hodu

V záznamovom hárku ďalej evidujem všetky úspešné aj neúspešné strelecké pokusy

nasledovne:

● - gól (úspešná streľba)

+ - streľba chytená brankárom

T - tyč

V - vedľa

B – blok

Pri úspešnej streľbe (gól) , alebo streľbe chytenej brankárom som evidovala aj umiestnenie

streľby. Priestor  bránky som rozdelila na deväť častí, nasledovne:

a1 b1 c1

a2 b2 c2

a3 b3 c3





4    Výsledky práce a diskusia

Pri spracovaní všetkých záznamov a číselných údajov som využívala základné charakteristiky

matematickej štatistiky. Pri formulovaní záverov som využila metódy logickej analýzy

a syntézy.

Vo všetkých sledovaných zápasoch, všetky štyri družstvá vystrelili spolu z priestorov spojky

238- krát a boli úspešné v 87 prípadoch, čo predstavuje úspešnosť 36,6% (Tabuľka 3).

Najviacej streleckých pokusov z priestoru spojky zaznamenalo družstvo Francúzska (70),

potom družstvo Srbska (64), Dánska (54) a najmenej streleckých pokusov z priestoru spojky

zaznamenali práve víťazky tohto podujatia, Rusky (50). Pričom rozdiely v úspešnosti streľby

z tohto priestoru boli u sledovaných družstiev len veľmi malé (Rusko 36%, Srbsko 37,5%,

Dánsko 37%, Francúzsko 35,7%). Čo sa týka jednotlivých priestorov spojky, bola streľba

z priestoru strednej spojky jednoznačne najčastejšie vyskytujúcou sa streľbou, ktorú

realizovali hráčky všetkých sledovaných družstiev spolu 121- krát, pričom streľba z tohto

priestoru bola dominujúca u všetkých sledovaných družstiev, okrem Dánska. Najlepšiu

úspešnosť z tohto priestoru, mali hráčky Srbska (48,6%), potom Francúzska (37,2%), Ruska

(30,8%) a až nakoniec Dánska (29,4%). Streľba z priestoru pravej spojky bola, čo sa týka

výskytu,  na druhom mieste. Z priestoru pravej spojky vystrelili hráčky sledovaných družstiev

spolu 66- krát. Pričom najlepšiu úspešnosť streľby z tohto priestoru dosiahli hráčky Dánska

(42,9%), ďalej to boli hráčky Ruska (38,9%), ktoré nemali ako jediné zo všetkých družstiev

pri streľbe z priestoru pravej spojky ľaváčku. Potom to boli hráčky Francúzska (38,5%)

a najhoršiu úspešnosť streľby z tohto priestoru spomedzi sledovaných družstiev mali hráčky

Srbska (21,4%). Z priestoru ľavej spojky vystrelili hráčky sledovaných družstiev spolu 51-

krát. Najlepšiu úspešnosť streľby z priestoru ľavej spojky mali hráčky Ruska, ktoré vystrelili

síce len 6- krát, no 3- krát boli úspešné, čím dosiahli 50% úspešnosť. Potom to boli hráčky

Dánska s úspešnosťou 37,5%, Francúzska 28,6%  a nakoniec hráčky Srbska 26,7%.

Tabuľka  3  Výskyt a úspešnosť streľby z priestorov spojky v sledovaných družstvách

ĽS SS PS Σ

RUSKO 6/3 26/8 18/7 50/18

% 50% 30,8% 38,9% 36%



SRBSKO 15/4 35/17 14/3 64/24

% 26,7% 48,6% 21,4% 37,5%

DÁNSKO 16/6 17/5 21/9 54/20

% 37,5% 29,4 42,9% 37%

FRANCÚZSKO 14/4 43/16 13/5 70/25

% 28,6% 37,2% 38,5% 35,7%

Σ 51/17 121/46 66/24 238/87

úspešnosť v % 33,3% 38% 36,4% 36,6%

Zo spôsobov streľby z priestoru spojky bola jednoznačne najčastejšie vyskytujúcou sa

streľbou streľba vo výskoku (1). Týmto spôsobom streľby vystrelili hráčky sledovaných

družstiev spolu 151- krát, 56- krát boli úspešné (37%). Najlepšiu úspešnosť streľby týmto

spôsobom dosiahli hráčky Srbska (40,4%), potom hráčky Dánska (38,7%), Ruska (36%)

a najhoršiu úspešnosť dosiahli hráčky Francúzska aj napriek tomu, že sa u nich streľba vo

výskoku vyskytla spomedzi všetkých sledovaných družstiev najviacej krát. Streľba zo zeme

z miesta bola druhým najčastejšie sa vyskytujúcim spôsobom streľby z priestoru spojky. No

tento spôsob streľby sa vyskytol v porovnaní so streľbou vo výskoku v ďaleko menšom

množstve a to len 50- krát, 15- krát úspešne, čo predstavuje 30% úspešnosť streľby.

Z celkových 15 gólov zaznamenali hráčky Ruska 7, kedy dosiahli týmto spôsobom spomedzi

sledovaných družstiev najlepšiu úspešnosť (36,8%), ďalej to boli hráčky Francúzska (30,8%),

Srbska (25%) a nakoniec hráčky Dánska (20%). V poradí treťou vyskytujúcou sa streľbou

bola streľba skokom do bránkoviska (6), ktorá sa vyskytla u sledovaných družstiev spolu 22-

krát, 11- krát hráčky týmto spôsobom streľby skórovali, čím dosiahli 50% úspešnosť. Tento

spôsob streľby bol teda najúspešnejším spôsobom streľby z priestoru spojky v sledovaných

zápasoch. Hráčky Ruska vystrelili týmto spôsobom len 2- krát, no v obidvoch prípadoch boli

úspešné, čím dosiahli týmto spôsobom najlepšiu úspešnosť (100%). V úspešnosti streľby

skokom do bránkoviska boli na druhom mieste hráčky Dánska (55,6%), ďalej hráčky

Francúzska (50%) a nakoniec hráčky Srbska, ktoré vystrelili týmto spôsobom 7- krát, no len

2- krát boli úspešné (28,6%). Streľba zdola (podstrel-4) sa vyskytla v sledovaných zápasoch



len 12- krát, no 5- krát úspešne (41,7%). O dobrú úspešnosť tohto spôsobu streľby sa postarali

predovšetkým hráčky Francúzska, ktoré týmto spôsobom vystrelili 4- krát a 3- krát boli

úspešné (75%). Ďalej to boli hráčky Srbska (50%), Dánska (33,3%) a nakoniec hráčky Ruska,

ktorým sa nepodarilo skórovať týmto spôsobom z troch streleckých pokusov ani 1- krát (0%).

Len 2- krát sa v sledovaných zápasoch vyskytla streľba úklonom (3) a to 1- krát u Rusiek a 1-

krát u Dánok, no ani jedno družstvo strelecký pokus nepremenilo (0%). Streľba odskokom (5)

sa vyskytla v sledovaných zápasoch len 1- krát a to u družstva Francúzska, no ani tento jeden

strelecký pokus streľbou odskokom sa nepodarilo Francúzkam premeniť (0%), (Tabuľka 4).

Tabuľka  4 Výskyt a úspešnosť jednotlivých spôsobov streľby z priestorov spojky

v sledovaných družstvách

1 2 3 4 5 6 Σ

RUSKO 25/9 19/7 1/0 3/0 - 2/2 50/18

% 36% 36,8% 0% 0% - 100% 36%

SRBSKO 47/19 8/2 - 2/1 - 7/2 64/24

% 40,4% 25% - 50% - 28,6% 37,5%

DÁNSKO 31/12 10/2 1/0 3/1 - 9/5 54/20

% 38,7% 20% 0% 33,3% - 55,6% 37%

FRANCÚZSKO 48/16 13/4 - 4/3 1/0 4/2 70/25

% 33,3% 30,8% - 75% 0% 50% 35,7%

Σ 151/56 50/15 2/0 12/5 1/0 22/11 238/87

% 37% 30% 0% 41,7% 0% 50% 36,6%

Podiel úspešnosti streľby z priestoru spojky na konečnom výsledku

Hráčky družstva Ruska zaznamenali v sledovaných zápasoch celkovo 55 gólov. Z toho práve

streľbou z priestoru spojky sa na tomto celkovom počte strelených gólov podieľali presne 18



gólmi. Z týchto výsledkov teda vyplýva, že v sledovaných zápasoch sa na konečnom výsledku

streľbou z priestoru spojky podieľali 32,7%.

Hráčky družstva Srbska zaznamenali v sledovaných zápasoch celkovo 50 gólov. Z toho

streľbou z priestoru spojky sa na tomto celkovom počte strelených gólov podieľali presne 24

gólmi, z čoho vyplýva že, v sledovaných zápasoch sa na konečnom výsledku streľbou

z priestoru spojky podieľali 48%.

Hráčky družstva Dánska zaznamenali v sledovaných zápasoch celkovo 41 gólov. Z toho

streľbou z priestoru spojky sa na tomto celkovom počte strelených gólov podieľali presne 20

gólmi. V sledovaných zápasoch sa  teda  na konečnom výsledku streľbou z priestoru spojky

podieľali 48,8%.

Hráčky družstva Francúzska zaznamenali v sledovaných zápasoch celkovo 46 gólov. Z toho

streľbou z priestoru spojky sa na tomto celkovom počte strelených gólov podieľali presne 25

gólmi. Z týchto výsledkov vyplýva, že v sledovaných zápasoch sa na konečnom výsledku

streľbou z priestoru spojky podieľali 54,3%.

Spolu teda hráčky družstiev Ruska, Srbska, Dánska, Francúzska zaznamenali v sledovaných

zápasoch celkovo 192 gólov. Z toho streľbou z priestoru spojky sa na tomto celkovom počte

strelených gólov podieľali presne 87 gólmi. Z týchto výsledkov vyplýva, že v sledovaných

zápasoch sa na konečnom výsledku streľbou z priestoru spojky podieľali 45,3%.

5    Záver

5.1  Zhrnutie poznatkov

Témou práce bola analýza streľby z priestoru spojky na MS hádzanej žien do 18 rokov.

Potrebné informácie sme získali pozorovaním videozáznamov zápasov a ich následným

zaznamenávaním do vopred pripravených záznamových hárkov. Sledovali sme družstvá,

ktoré sa na danom podujatí umiestnili na prvých štyroch miestach. Išlo o družstvá Ruska,

Srbska, Dánska a Francúzska, pričom sme u každého zo spomenutých družstiev

zaznamenávali a analyzovali streľbu z priestoru spojky v dvoch zápasoch. Evidovali sme

výskyt a úspešnosť jednotlivých spôsobov streľby z priestoru spojky (ľavej, strednej, pravej).



Ďalej sme zisťovali závislosť úspešnosti streľby z priestoru spojky na konečnom výsledku

zápasu.

Z priestorov spojky sa pokúšali hráčky sledovaných družstiev vystreliť spolu 238- krát,

pričom boli úspešné v 87 prípadoch, čo predstavuje 36,6% úspešnosť. Najviacej streleckých

pokusov som zaznamenala z priestoru strednej spojky a to až 121- krát, z ktorých hráčky

uspeli v 46 prípadoch, čím dosiahli 38% úspešnosť. Z priestoru pravej spojky vystrelili hráčky

sledovaných družstiev spolu 66- krát s úspešnosťou 36,4%, kedy uspeli v 24 prípadoch.

Z priestoru ľavej spojky sme zaznamenali najmenej streleckých pokusov a to len 51,

z ktorých boli hráčky úspešné 17- krát, čo predstavuje úspešnosť 33,3%.

Jednoznačne najčastejšie vyskytujúcim sa spôsobom streľby z priestoru spojky bola streľba

vo výskoku, ktorá sa vyskytla v sledovaných zápasoch 151- krát a hráčky skórovali týmto

spôsobom streľby 56- krát, čím dosiahli 37% úspešnosť. Druhým, aj keď v ďaleko menšom

množstve sa vyskytujúcim spôsobom, bola streľba zo zeme z miesta, ktorá sa vyskytla 50-

krát, týmto spôsobom streľby dosiahli hráčky 15 gólov, čo predstavuje 30% úspešnosť.

Najlepšiu úspešnosť streľby dosiahli hráčky streľbou skokom do bránkoviska, kedy z 22

streleckých pokusov premenili 11 (50%). Len 12- krát sa vo všetkých sledovaných zápasoch

vyskytla streľby zdola, v ktorej boli hráčky úspešné 5- krát, čím dosiahli 41,7% úspešnosť.

Streľba úklonom sa vyskytla len 2- krát a ani jeden krát v nej hráčky neuspeli (0%). Len 1-

krát sa vyskytla streľba odskokom aj to neúspešne.

Vo všetkých sledovaných zápasoch skórovali hráčky celkovo 192- krát, z toho 87- krát

z priestoru spojky. Z týchto výsledkov vyplýva, že v sledovaných zápasoch sa na konečnom

výsledku hráčky streľbou z priestoru spojky podieľali 45,3%. Pričom Francúzky, ktoré

skončili na šampionáte na 4. mieste, sa na svojom konečnom výsledku podieľali streľbou

z priestoru spojky až 54, 3%. Ďalej to boli Dánky, ktoré sa na svojom konečnom výsledku

podieľali streľbou z priestoru spojky 48,8%, potom Srbky 48% a najmenší podiel

dosiahnutých gólov z priestoru spojky zo sledovaných družstiev zaznamenali práve víťazky

tohto šampionátu Rusky 32,7%.

Z kratšej vzdialenosti vystrelili hráčky spolu 176- krát, úspešné boli v 72 prípadoch(40,9%).

Z väčšej vzdialenosti vystrelili 62- krát a len 15- krát úspešne (24,2%).

Z hľadiska umiestnenia streľby sme evidovali najviacej streleckých pokusov do ľavých

priestorov brány (z pohľadu strieľajúcej hráčky), kam vystrelili hráčky spolu 64- krát a 47-



krát boli úspešné (73,4%), potom do pravých priestorov brány, kam vystrelili hráčky 49- krát

a 35- krát skórovali (71,4%). No až 41 striel umiestnili hráčky do stredných priestorov brány,

z ktorých skórovali len 5- krát (12,2%) a aj tento fakt mal dopad na celkovú úspešnosť streľby

z priestoru spojky (36,6%).

5. 2 Závery pre prax

Na základe výsledkov získaných týmto pozorovaním možno povedať, že dominantným

spôsobom streľby z priestoru spojky je streľba vo výskoku, a práve preto by sa jej mal

v tréningovom procese venovať dostatočný čas. No je dôležité na základe výsledkov

pripomenúť, že nestačí len dostatočné množstvo tréningového času na nácvik

a zdokonaľovanie streľby z priestoru spojky , či už ide o streľbu vo výskoku, alebo iné

spôsoby streľby, ale že je dôležité aj to, aby sa v tréningovom procese čo najčastejšie

využívali modelované herné situácie, v ktorých nútime hráčov zvoliť optimálny

spôsob, načasovanie a umiestnenie streľby vzhľadom na postavenie obrancov a brankára.

Túto potrebu potvrdzujú aj niektoré výsledky v našom výskume, kedy hráčky sledovaných

družstiev až 41- krát, umiestnili svoju streľbu do stredu brány a 84 ich streleckých pokusov

smerovalo vedľa brány, do tyče bránky, alebo do blokov. No samozrejme treba brať do úvahy

aj to, že ide o mladé hráčky, ktoré ešte nemajú dostatok skúsenosti z takýchto a iných

svetových podujatí a  u ktorých sa ešte môžu rozvíjať silové schopnosti, potrebné práve pre

streľbu z priestoru spojky.

Ak chceme teda vychovať z našich mladých hádzanárok v budúcnosti úspešne strelkyne, je

potrebné vytvoriť pre družstvá optimálne podmienky na prípravu , skvalitniť prípravu

v mládežníckych kategóriách a individuálne pracovať s talentovanými hráčkami, ktoré majú

všetky predpoklady stať úspešnými hádzanárkami.
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                                                       Zoznam skratiek a symbolov 

 

ZOH  – Zimné olympijské hry 

ĽH – Ľadový hokej 

HČJ – Herné činnosti jednotlivca 

ÚHČJ – Útočné herné činnosti jednotlivca 

OHČJ – Obranné herné činnosti jednotlivca 

SHČ - Systematika herných činností 

SUI – Švajčiarsko  

cm – centimetre 

kg – kilogramy 

tab. – tabuľka  

obr. – obrázok  

NHL – Národná hokejová liga 

NOR - Nórsko 

USA – Spojené štáty americké  

OHL – Ontario hockey ligue 

AHL – American hoceky ligue 
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1  VSTUP DO PROBLEMATIKY  

1.1 Charakteristika reprezentačného družstva SUI na ZOH 2010 

 

Tabuľka č. 1 Súpiska hráčov Švajčiarska na ZOH 2010 vo Vancouveri                                                                                                     

                                                                                                                   ( zdroj www.iihf.com)            

Číslo Meno Post 
Držanie 

hokejky 

Výška 

(cm) 

Váha 

(kg) 
Dátum nar. Klub 

1 Hiller Jonas Brankár ľavá 187 87 12.2.1982 Anaheim Duck  

52 Stephan Tobias Brankár  pravá 192 85 21.1.1984 Ženeva Servette 

66 Rueger Ronnie Brankár pravá 186 89 26.2.1973 Kloten Flyers 

5 
Blindenbacher 

Severin 
Obranca pravá 180 88 15.3.1983 Farjestads BK  

7 Streit Mark  Obranca ľavá 181 93 11.12.1977 N.Y. Islanders 

16 Diaz Rafael Obranca pravá 181 88 9.1.1986 EV Zug  

31 Seger Mathias Obranca ľavá 181 86 17.12.1977 Lions Zutích  

47 Sbisa Luca Obranca ľavá 188 93 9.1.1990 Portland 

54 Furrer Philippe  Obranca ľavá 186 90 16.6.1985 SC Bern 

72 von Gunten Patrick Obranca ľavá 180 83 10.2.1985 Kloten Flyers 

77 Weber Yannick Obranca pravá 179 89 23.9.1988 Mon. Canadiens 

10 Ambuhl Andres Útočník  pravá 176 84 14.9.1983 Harford Wolf 

14 Wick Roman  Útočník  ľavá 187 90 30.12.1985 Kloten Flyers 

17 Domenichelli Hnat Útočník  ľavá 182 87 17.2.1976 HC Lugano  

18 Deruns Thomas Útočník  ľavá 186 86 1.3.1982 Ženeva Servette 

23 Paterlini Thierry Útočník  ľavá 183 96 27.4.1975 Rapperswil 

25 Monnet Thibaut Útočník  ľavá 182 85 2.2.1982 Lions Zurich 

28 Pluss Martin  Útočník  ľavá 175 85 5.4.1977 SC Bern  

32 Ruthemann Ivo  Útočník  ľavá 173 77 12.12.1976 SC Bern  

35 Jeannin Sandy Útočník  ľavá 180 83 28.2.1976 HC Fribourg 

39 Sannitz Raffaele Útočník ľavá 187 91 18.5.1983 HC Lugano  

67 Lemm Romano  Útočník  pravá 182 86 25.6.1984 HC Lugano  

86 Sprunger Julien  Útočník  pravá 194 90 4.1.1986 HC Fribourg 

Priemer (výška, váha, vek) 183 87,3 30 
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1.2 Charakteristika hrá čskeho postu obranca 

 

Prototyp súčasného moderného obrancu v ľadovom hokeji kladie vysoké nároky na jeho 

tréningové a zápasové výkony. Obranca nielenže musí vynikať v obranných činnostiach, ale 

čoraz viac sa obrancovia zapájajú aj do útočenia, teda do všetkých útočných činností, ktoré 

vedú ku streleniu gólu.  

Podľa (Bukača, Šafářika 1971), doba, keď boli do obrany zaraďovaní najvyšší, 

najpomalší, najmenej obratní a netechnický hráči, už dávno pominula. V súčasnom hokeji sa 

na obrancu kladú po všetkých stránkach  najvyššie nároky. Obrancovia sú veľmi dôležití 

nielen v obrane, ale aj v útoku. Zo svojho postavenia majú neustály prehľad o činnosti svojich 

spoluhráčov. Veľmi často sú na ľade 3/4 z celkového času zápasu a preto musia byť vysoko 

trénovaní. V boji o puk využívajú všetkými pravidlami povolené prostriedky. Podľa 

zamerania rozlišujem dva tipy obrancov :  

- Ofenzívny (útočný) – je hráč s veľkým pohybovým rozsahom. Podmienkou je 

korčuliarska rýchlosť, obratnosť a vytrvalosť. Najčastejšie zo všetkých hráčov bojuje 

o puk v obrannom pásme. Pretože je neustále v styku s pukom, je kľúčovým hráčom 

pre založenie protiútoku. 

- Defenzívny (obranný) – je posledný muž v určenom rozostavení. Jeho základnou 

úlohou a povinnosťou je neustále zaisťovať spoluhráčov vo všetkých priestoroch 

a pásmach. Rozhodujúce pre úspešnosť sú skúsenosť a rozvaha pri riešení súperových 

presilových situácií. Výhodou sú dobré výškové a váhové ukazovatele. Často plní 

úlohu ochrancu.  

 

 

 

Počet brankárov/obrancov/útočníkov 3 / 8 / 12 

Počet hráčov z NHL / ostatné ligy 3 / 20 

Počet ľavákov / pravákov  15 / 8 

Celkové umiestnenie na ZOH 2010 8. 
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1.3 Hodnotenie herného výkonu v ľadovom hokeji  

 

Herný výkon jednotlivca je prejav určitého stupňa spôsobilosti k účasti v stretnutí, ktorý 

sa prejavuje ako súhrn osvojených herných činností integrovaných najviac do herného výkonu 

družstva (Peráček, 2004). 

Podľa internetovej stránky Slovenského zväzu ľadového hokeja (www.szlh.sk) sa sledujú 

nasledovné individuálne herné štatistiky útočníkov a obrancov: 

GP – počet zápasov 

G – góly 

A – asistencie 

PTS – kanadské body 

PIM – trestné minúty 

PL/MIN – plus-mínus body 

GWG – víťazné góly 

GTG – remizujúce góly 

PPG – góly v presilových hrách 

PPA – asistencie v presilových hrách  

 

1.4 Charakteristika herných činností jednotlivca 

 

Herné činnosti jednotlivca sú definované ako činnosti, ktoré sú komplexom čiastkových  

útočných úloh jednotlivca (t.j. hráča družstva, ktoré má v držaní puk) a obranných úloh 

jednotlivca (t.j. hráča družstva, ktoré nemá v držaní puk), ktoré na seba nadväzujú a vzájomne 

sa podmieňujú. Z hľadiska systematiky ľadového hokeja rozlišujeme Útočné a Obranné 

herné činnosti jednotlivca (Pavliš, Perič, Novák, Beránek, 1998). 

 

1.4.1 Herné činnosti jednotlivca – útočné  

HČJ-Ú definujeme ako činnosti, ktoré sú charakterizované snahou hráča v držaní puku  

prekonať individuálnou činnosťou obranný systém súpera s cieľom zakončiť útočnú fázu hry 

ohrozením bránky, resp. vstrelením gólu alebo vytvorením výhodnejšej pozície pre svojich 

spoluhráčov. Technická úroveň HČJ je základom v útočných fázach hry a podmieňuje 

efektivitu útočných herných kombinácií v celom útočnom hernom systéme. Medzi herné 

činnosti jednotlivca – útočné patria: 



 - 8 - 

- Vedenie puku ( tlačením, ťahaním, miešaním – driblingom), 

- Prihrávanie puku (cez ruku, po ruke, po ľade, nad ľadom, s využitím mantinelu), 

- Spracovanie prihrávky ( bekhendovu alebo forhendovou stranou, telom, rukou,     

korčuľou), 

- Streľba (po ruke – švihom, priklepnutým švihom, golf. úderom a cez ruku –švihom, 

priklepnutím švihom), 

- Uvoľňovanie sa hráča (s pukom, bez puku, zmenou rýchlosti, zmenou smeru, 

zmenou rýchlosti a smeru), 

- Tečovanie a dorážanie , 

- Samostatný nájazd ( zakončený blafákom alebo streľbou) (Výboh, 2005). 

 

1.4.2 Herné činnosti jednotlivca – obranné  

HČJ- obranné sú charakteristické snahou získať puk pod svoju kontrolu alebo znemožniť 

Súperovi založiť a rozvinúť útočnú fázu hry. Ich taktická a technická úroveň sú základnou 

požiadavkou pre úspešnú obrannú činnosť v obranných fázach hry. Medzi HČJ-O patria: 

- Napádanie súpera ( v bočnom postavení, v čelnom postavení), 

- Obsadzovanie hráča ( s pukom, bez puku), 

- Odoberanie puku ( úderom do hokejky, vypichnutím, pritlačením, nadvihnutím), 

- Blokovanie striel ( v stoji, kľaku, pokľaku, korčuľou, telom, hokejkou, ľahnutím), 

- Krytie priestoru (Perič, 2002). 
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2 CIEĽ, HYPOTÉZY A ÚLOHY PRÁCE  

 

2.1 Cieľ práce 

 

Poukázať na uplatňované herné činnosti jednotlivca u obrancov prvej formácie 

družstva Švajčiarska na Zimných olympijských hrách vo Vancouveri 2010. 

 

2.2 Hypotéza 

 

     Predpokladáme, že Mark Streit vykoná viacej HČJ - útočných než Mathiasa Seger v hre 

päť na päť v obidvoch nami sledovaných zápasoch. 

 

2.2 Úlohy práce 

 

 Zo zadaných cieľov boli vyprofilované nasledovné úlohy práce: 

 

� Vypracovať záznamový hárok na uplatňované herné činnosti jednotlivca u obrancov 

prvej formácie družstva Švajčiarska. 

� Vytvoriť si podmienky pre záznam v dvoch stretnutiach na nepriame pozorovanie 

vybraných herných činností jednotlivca na ZOH 2010 vo Vancouveri. 

� Vyhodnotiť získané výsledky a porovnať ich navzájom vo vnútri podsúboru a medzi 

sebou. 

� Formulovať odporúčania pre teóriu a prax v ľadovom hokeji. 



 - 10 - 

3 METODIKA PRÁCE 

 

3.1 Charakteristika sledovaného súboru 

 

Mark Streit  

Post: ľavý obranca  

                                         Číslo dresu v NHL: 2  

                                         Číslo dresu na ZOH: 7 

                                          Váha: 93 kg 

                                         Výška: 181 cm 

                                          Držanie hokejky:  ľavá  

                                          Dátum narodenia: 11.12.1977 

 Miesto narodenia: Bern, Švajčiarsko 

Draftovaný:  Montreal Canadiens v roku 2004 

Kolo draftu : 9. kolo (v poradí 262.) 

Súčasný klub: New York Islanders 

 

Charakteristika Marka Streita  

     Streit začal hrávať v najvyššej Švajčiarskej súťaži za Fribourg – Gotterón v roku 1995 ako 

osemnásťročný. V nasledujúcom roku zmenil klub a odišiel do HC Davos. Po tejto sezóne 

odišiel do Severnej Ameriky, kde hrával v AHL za Springfield Fallcons, ale stále nebol 

draftovaný z NHL. Po jeho krátkom pôsobení v AHL sa vrátil späť do Švajčiarska a pôsobil 

päť sezón v ZSC Lions a pomohol im vyhrať v roku 2001 majstrovský titul a taktiež v rokoch 

2001 a 2002 vyhrať Kontinentálnu ligu. V roku 2004 bol draftovaný týmom zámorskej NHL 

Montreal Canadiens ako 26-ročný. Po drafte v NHL sa opäť vrátil na poslednú sezónu do 

najvyššej švajčiarskej súťaže, kde zaznamenal v 44 zápasoch 43 bodov. V ročníku 2005/06 

odohral prvú sezónu v NHL. V sezóne 2007/08 skončil tretí v produktivite obrancov v celej 

NHL kedy dosiahol 62 bodov z 81 zápasov. V roku 2008 sa stal voľným hráčom a následne 

podpísal novú zmluvu na päť rokov s týmom NHL New York Islanders. Počas jeho prvej 

sezóny za N.Y.Islanders bol vybraný do zápasu hviezd NHL. 

     Mark zaznamenal jeho prvý štart za národný tím ešte v roku 1995 na Majstrovstvách 

Európy juniorov. O rok neskôr už hral aj na MS juniorov, kde raz skóroval a Švajčiarsko 

skončilo na 9. mieste. V jeho medzinárodnej kariére zaznamenal jeho najlepší bodový zisk 
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v roku 2005 na MS, kde v siedmych zápasoch dosiahol sedem bodov. Prvý krát reprezentoval 

Švajčiarsky národný tím na ZOH v roku 2002 v Salt Lake City. V roku 2006 bol menovaný za 

kapitána tímu na ZOH 2006 v Turíne, kde Švajčiarsky tím dosiahol veľmi veľký úspech 

a skončil na 4. mieste ( zdroj: www.wikipedia.org ). 

 

Mathias Seger 

Post: pravý obranca  

                                   Číslo dresu na ZOH: 31 

                                   Váha: 86 kg 

                                   Výška: 181 cm 

                                   Držanie hokejky: ľavá 

                                   Dátum narodenia: 17.12.1977 

                                   Miesto narodenia: Flawil, Švajčiarsko 

                                   Draftovaný:  nebol 

                                   Súčasný klub: ZSC Lions, Švajčiarsko 

 

Charakteristika Mathiasa Segera 

     Jeho hokejová kariéra sa začala naplno budovať v tíme SC Rapperswil-Jona v roku 1996. 

V sezóne 1996 a aj 1997 reprezentoval národný tím Švajčiarska na MS juniorov, kde 

zaznamenal v jedenástich zápasoch tri body za jeden gól a dve prihrávky. V tíme Rapperswilu 

odohral celé tri sezóny. V roku 1999 prestúpil do tímu najvyššej Švajčiarskej ligy SC Lions 

Zurich, kde ako jeden z mála hráva až do teraz!!! Najúspešnejšiu sezónu zažil v roku 2005, 

kedy sa stal druhým najproduktívnejším obrancom ligy z 27 bodmi. V sezóne 2008/2009 kedy 

sa konal premiérový ročník Európskej Ligy Majstrov sa radoval s jeho tímom SC Lions 

z celkového víťazstva a pomohol svojmu tímu v 8 zápasoch, kde zaznamenal 5 kanadských 

bodov.  Tento veľmi skúsený obranca celkovo reprezentoval Švajčiarsko na neuveriteľných 

jedenástich MS. Taktiež nesmie zabudnúť na jeho štarty na ZOH v roku 2002 v Salt Lake 

City (v 4 zápasoch zaznamenal 1 bod za prihrávku) a v roku 2006 v Turíne (v 6 zápasoch 

zaznamenal 1 bod za prihrávku), kde sa Švajčiarsku podarilo obsadiť vynikajúce 5. miesto. 

 

 

 

 



 - 12 - 

3.2 Metódy získavania empirických údajov 

  

     Poznatky zapísané v práci sme získali z televíznych prenosov nami vybraných zápasov pre 

analyzovanie, ktoré sme zaznamenávali na DVD nosiče a zároveň na bližšie poznanie 

problematiky našej práce sme použili metódu štúdie dostupných literárnych prameňov ako aj 

dostupných internetových prameňov. Keďže sme sa nemohli priamo zúčastniť na nami 

vybraných zápasoch ZOH vo Vancouveri 2010 a sledovali sme ich prostredníctvom 

televíznych prenosov, metódou získavania údajov bola metóda nepriameho pozorovania. 

Hodnotili sme dva vybraté zápasy družstva Švajčiarska na ZOH 2010 a to zápas SUI – USA, 

SUI – NOR. 

     V našom prípade sme získané údaje zapisovali a značil do nami vopred pripravených 

záznamových hárkov, ktoré sme si sami navrhli a ich vzor je uvedený v prílohách práce. 

 

 

3.3 Metódy spracovania a vyhodnotenia získaných údajov 

 

     Na spracovanie a vyhodnotenie získaných údajov sme použili nasledovné metódy: 

� matematicko-štatistické vyhodnocovanie údajov (výpočet priemeru a percentuálnych 

hodnôt), 

� metóda logických záverov (pre spracovanie a vyhodnocovanie údajov, ktoré vyplývajú 

z cieľa a úloh našej práce sme využili porovnávanie, analýzu a dedukciu). 

 

Pojmom indukcia sa označuje v zmysle tradičnej logiky úsudok od jednotlivého 

k všeobecnému a naopak, pojem dedukcia sa v tradičnej logike chápe ako záver, ktorý 

smeruje od všeobecného k jednotlivému, konkrétnemu (Skalková a kol. 1983). 
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4 VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA 

 

4.1 HČJ Marka Streita na ZOH 2010 v zápase SUI – USA (štvrťfinále) 

     V štvrťfinálovom zápase SUI – USA, kde Švajčiarsky tím prehral 2:0 sme zaznamenali 

u Marka Streita celkový počet HČJ 178. Z toho sa v prvej tretine vyskytlo 66-krát, v druhej 

tretine 46-krát a v tretej tretine 66-krát. Všetky tieto záznamy uvádzame v tab. č. 2. 

 

Tabuľka č. 2  Všetky HČJ Marka Streita v zápase SUI - USA 

1. tretina 2. tretina 3. tretinaCelkom
LO LO LO LO

Ťahaním 1 1
Tlačením 2 1 2 5
Miešaním 2 3 4 9
Po ľade 4 1 9 14
O mantinel 2 2 1 5
Nad ľadom 2 1 3 6
Po ľade 0
O mantinel 3 1 1 5
Nad ľadom 3 3

5 2 7 14
5 3 1 9
1 1

Švih
Priklepnutý švih
Golfový úder 2 2
Švih
Priklepnutý švih

1 2 3 6
6 5 3 14

35 21 38 94

3 5 3 11
6 5 5 16
2 2 2 6

Vypichnutím 3 2 3 8
Nadvihnutím 2 1 1 4
Úderom do hokejky 1 1 2 4

3 3 3 9
7 3 5 15

Rukou
Korčuľou 1 1 2
Telom 1 1 3 5

2 1 1 4

31 25 28 84
66 46 66 178Celkom

Odoberanie 
puku

Telom

Vystrelenie puku z obranného pásma

Spolu obranné

SUI - USA

Krytie priestoru

Chytanie puku

Blokovanie striel

Napádanie

Obranné

Obsadzovanie
Hráča s pukom
Hráča bez puku

Uvoľňovanie sa bez puku
Tečovanie
Dorážanie

Hokejkou

Korčuľou
Rukou
Telom

Uvoľňovanie sa s pukom

Spolu útočné

Spracovanie

Streľba

Útočné

Vedenie puku

HČJ

Prihrávanie

Po ruke

Cez ruku

Po ruke

Cez ruku

Hokejkou po ruke
Hokejkou cez ruku
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     V tabuľke č. 3 uvádzame všetky Útočné HČJ a percentuálne zastúpenie jednotlivých HČJ 

– útočných u Marka Streita, ktorých sme zaznamenali celkovo 94, z toho 35 v prvej tretine, 

v druhej 21 a tretej 38.  

 

Tabuľka č. 3  HČJ – útočné u Marka Streita v zápase SUI - USA 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

      

     V tabuľke č. 4 uvádzame všetky Obranné HČJ a percentuálne zastúpenie jednotlivých HČJ 

– obranných u Marka Streita, ktorých sme zaznamenali celkovo 84, z toho 31 v prvej tretine, 

v druhej 25 a tretej 28.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. tretina 2. tretina 3. tretinaCelkom
LO LO LO LO

Ťahaním 1 1 1%
Tlačením 2 1 2 5 5%
Miešaním 2 3 4 9 10%
Po ľade 4 1 9 14 15%
O mantinel 2 2 1 5 5%
Nad ľadom 2 1 3 6 6%
Po ľade 0 0%
O mantinel 3 1 1 5 5%
Nad ľadom 3 3 3%

5 2 7 14 15%
5 3 1 9 10%
1 1 1%

0%
0%

Švih 0%
Priklepnutý švih 0%
Golfový úder 2 2 2%
Švih 0%
Priklepnutý švih 0%

1 2 3 6 6%
6 5 3 14 15%

0%
0%

35 21 38 94

Telom

Uvoľňovanie sa s pukom

SUI - USA
HČJ

Spolu útočné

Spracovanie

Streľba
Po ruke

Cez ruku

Hokejkou po ruke
Hokejkou cez ruku

Uvoľňovanie sa bez puku

Dorážanie

Korčuľou
Rukou

Percentuálny 
podiel

Tečovanie

Útočné

Vedenie puku

Prihrávanie

Po ruke

Cez ruku
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 Tabuľka č. 4  HČJ – obranné u Marka Streita v zápase SUI – USA 
 

1. tretina 2. tretina 3. tretinaCelkom
LO LO LO LO
3 5 3 11 13%
6 5 5 16 19%
2 2 2 6 7%

Vypichnutím 3 2 3 8 10%
Nadvihnutím 2 1 1 4 5%
Úderom do hokejky 1 1 2 4 5%

3 3 3 9 11%
7 3 5 15 18%

Rukou 0%
Korčuľou 1 1 2 2%
Telom 1 1 3 5 6%

2 1 1 4 5%
0%

31 25 28 84Spolu obranné

Chytanie puku

Blokovanie striel

Napádanie

Vystrelenie puku z obranného pásma

HČJ

Hokejkou

Obranné

Obsadzovanie
Hráča s pukom
Hráča bez puku

Krytie priestoru

Percentuálny 
podiel

SUI - USA

Odoberanie 
puku

Telom

 

 

4.2 HČJ Marka Streita na ZOH 2010 v zápase SUI – NOR 

      

     V zápase SUI – NOR, kde Švajčiarsky tím vyhral po predĺžení 5:4 sme zaznamenali 

u Marka Streita celkový počet HČJ 111. Z toho sa v prvej tretine vyskytlo 35-krát, v druhej 

tretine 33-krát a v tretej tretine 43-krát. Všetky tieto záznamy uvádzame v tab. č. 5.  
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 Tabuľka č. 5. Všetky HČJ Marka Streita v zápase SUI - NOR 

1. tretina 2. tretina 3. tretinaCelkom
LO LO LO LO

Ťahaním 2 2
Tlačením 1 1
Miešaním 5 1 4 10
Po ľade 7 5 6 18
O mantinel 2 2
Nad ľadom
Po ľade 0
O mantinel 1 1 2 4
Nad ľadom 1 1

3 4 5 12
1 2 1 4
1 1

1 1 2
0

Švih 1 1
Priklepnutý švih 0
Golfový úder 0
Švih 1 1
Priklepnutý švih

4 3 7
1 5 6

25 17 30 72

2 1 1 4
1 2 1 4

4 1 5
Vypichnutím 4 2 2 8
Nadvihnutím
Úderom do hokejky 0

1 3 2 6
1 2 4 7

Rukou 1 1
Korčuľou
Telom 1 1

1 2 3
0

10 16 13 39
35 33 43 111

Telom

Spolu útočné

Útočné

Vedenie puku

Prihrávanie

Po ruke

Cez ruku

HČJ

Spracovanie

Streľba
Po ruke

Cez ruku

Hokejkou po ruke
Hokejkou cez ruku 

Korčuľou
Rukou

Uvoľňovanie sa s pukom
Uvoľňovanie sa bez puku

Tečovanie
Dorážanie

SUI - NOR

Krytie priestoru

Chytanie puku

Blokovanie striel

Hokejkou

Napádanie

Obranné

Obsadzovanie
Hráča s pukom
Hráča bez puku

Celkom

Odoberanie 
puku

Telom

Vystrelenie puku z obranného pásma

Spolu obranné

 

 
     V tabuľke č. 6 uvádzame všetky Útočné HČJ a percentuálne zastúpenie jednotlivých HČJ 

– útočných u Marka Streita, ktorých sme zaznamenali celkovo 72, z toho 25 v prvej tretine, 

v druhej 17 a tretej 30. 

 



 - 17 - 

Tabuľka č. 6  HČJ – útočné u Marka Streita v zápase SUI - NOR  

1. tretina 2. tretina 3. tretinaCelkom
LO LO LO LO

Ťahaním 2 2 3%
Tlačením 1 1 1%
Miešaním 5 1 4 10 13%
Po ľade 7 5 6 18 24%
O mantinel 2 2 3%
Nad ľadom 0%
Po ľade 0 0%
O mantinel 1 1 2 4 5%
Nad ľadom 1 1 1%

3 4 5 12 16%
1 2 1 4 5%
1 1 1%

1 1 2 3%
0 0%

Švih 1 1 1%
Priklepnutý švih 0 0%
Golfový úder 0 0%
Švih 1 1 1%
Priklepnutý švih 0%

4 3 7 9%
1 5 6 8%

0%
0%

25 17 30 72

Uvoľňovanie sa s pukom
Uvoľňovanie sa bez puku

Tečovanie
Dorážanie

Spracovanie

Streľba
Po ruke

Cez ruku

Hokejkou po ruke
Hokejkou cez ruku 

Korčuľou
Rukou

Percentuálny 
podiel

SUI - NOR

Telom

Spolu útočné

Útočné

Vedenie puku

Prihrávanie

Po ruke

Cez ruku

HČJ

 

 

     V tabuľke č. 7 uvádzame všetky Obranné HČJ a percentuálne zastúpenie jednotlivých HČJ 

– obranných u Marka Streita, ktorých sme zaznamenali celkovo 39, z toho 10 v prvej tretine, 

v druhej 16 a tretej 13.  

Tabuľka č. 7 HČJ – obranné u Marka Streita v zápase SUI – NOR 

1. tretina 2. tretina 3. tretinaCelkom
LO LO LO LO
2 1 1 4 10%
1 2 1 4 10%

4 1 5 13%
Vypichnutím 4 2 2 8 21%
Nadvihnutím 0%
Úderom do hokejky 0 0%

1 3 2 6 15%
1 2 4 7 18%

Rukou 1 1 3%
Korčuľou 0%
Telom 1 1 3%

1 2 3 8%
0 0%

10 16 13 39Spolu obranné

Chytanie puku

Blokovanie striel

Hokejkou

Napádanie

Odoberanie 
puku

Telom

Vystrelenie puku z obranného pásma

Percentuálny 
podiel

SUI - NOR
HČJ

Krytie priestoru

Obranné

Obsadzovanie
Hráča s pukom
Hráča bez puku
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4.3 HČJ Mathiasa Segera na ZOH 2010 v zápase SUI – USA  

 

     V štvrťfinálovom zápase SUI – USA, kde Švajčiarsky tím prehral 2:0 sme zaznamenali 

u Mathiasa Segera celkový počet HČJ 108. Z toho sa v prvej tretine vyskytlo 43-krát, 

v druhej tretine 24-krát a v tretej tretine 41-krát. Všetky tieto záznamy uvádzame v tab. č. 8. 

 
Tabuľka č. 8  Všetky HČJ Mathiasa Segera v zápase SUI – USA 

1. tretina 2. tretina 3. tretinaCelkom
PO PO PO PO

Ťahaním 1 1
Tlačením 1 1 2
Miešaním 3 3
Po ľade 3 2 2 7
O mantinel 2 1 1 4
Nad ľadom 0
Po ľade 1 1
O mantinel 2 2
Nad ľadom 1 1

5 3 8
1 3 4

2 2

Švih
Priklepnutý švih
Golfový úder 1 1
Švih
Priklepnutý švih

1 1 2
5 2 5 12

20 10 20 50

1 1 2 4
6 2 3 11
3 3 5 11

Vypichnutím 2 2 3 7
Nadvihnutím 1 1 2
Úderom do hokejky 1 1

3 3 4 10
5 1 3 9

Rukou
Korčuľou 0
Telom 2 2

1 1

23 14 21 58
43 24 41 108Celkom

Odoberanie 
puku

Telom

Vystrelenie puku z obranného pásma

Spolu obranné

SUI - USA

Krytie priestoru

Chytanie puku

Blokovanie striel

Napádanie

Obranné

Obsadzovanie
Hráča s pukom
Hráča bez puku

Uvoľňovanie sa bez puku

Dorážanie

Hokejkou

Korčuľou
Rukou
Telom

Uvoľňovanie sa s pukom

Útočné

Vedenie puku

HČJ

Tečovanie

Prihrávanie

Po ruke

Cez ruku

Spolu útočné

Spracovanie

Streľba
Po ruke

Cez ruku

Hokejkou po ruke
Hokejkou cez ruku
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     V tabuľke č. 9 uvádzame všetky Útočné HČJ a percentuálne zastúpenie jednotlivých HČJ 

– útočných u Mathiasa Segera, ktorých sme zaznamenali celkovo 50, z toho 20 v prvej tretine, 

v druhej 10 a tretej 20. 

Tabulka č. 9  HČJ – útočné u Mathiasa Segera v zápase SUI – USA 

1. tretina 2. tretina 3. tretinaCelkom
PO PO PO PO

Ťahaním 1 1 2%
Tlačením 1 1 2 4%
Miešaním 3 3 6%
Po ľade 3 2 2 7 14%
O mantinel 2 1 1 4 8%
Nad ľadom 0 0%
Po ľade 1 1 2%
O mantinel 2 2 4%
Nad ľadom 1 1 2%

5 3 8 16%
1 3 4 8%

2 2 4%
0%
0%

Švih 0%
Priklepnutý švih 0%
Golfový úder 1 1 2%
Švih 0%
Priklepnutý švih 0%

1 1 2 4%
5 2 5 12 24%

0%
0%

20 10 20 50

Percentuálny 
podiel

SUI - USA

Uvoľňovanie sa bez puku

Dorážanie

Korčuľou
Rukou
Telom

Uvoľňovanie sa s pukom

Útočné

Vedenie puku

HČJ

Tečovanie

Prihrávanie

Po ruke

Cez ruku

Spolu útočné

Spracovanie

Streľba
Po ruke

Cez ruku

Hokejkou po ruke
Hokejkou cez ruku

 
      

     V tabuľke č. 10. uvádzame všetky Obranné HČJ a percentuálne zastúpenie jednotlivých 

HČJ – obranných u Mathiasa Segera, ktorých sme zaznamenali celkovo 58, z toho 23 v prvej 

tretine, v druhej 14 a tretej 21. 

 

Tabuľka č. 10  HČJ – obranné u Mathiasa Segera v zápase SUI – USA 

1. tretina 2. tretina 3. tretinaCelkom
PO PO PO PO
1 1 2 4 7%
6 2 3 11 19%
3 3 5 11 19%

Vypichnutím 2 2 3 7 12%
Nadvihnutím 1 1 2 3%
Úderom do hokejky 1 1 2%

3 3 4 10 17%
5 1 3 9 16%

Rukou 0%
Korčuľou 0 0%
Telom 2 2 3%

1 1 2%
0%

23 14 21 58

Percentuálny 
podiel

SUI - USA

Odoberanie 
puku

Telom

Vystrelenie puku z obranného pásma

Spolu obranné

Krytie priestoru

Chytanie puku

Blokovanie striel

Napádanie

Obranné

Obsadzovanie
Hráča s pukom
Hráča bez puku

Hokejkou

HČJ
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4.4 HČJ Mathiasa Segera na ZOH 2010 v zápase SUI – NOR  

 

     V zápase SUI – NOR, kde Švajčiarsky tím vyhral po predĺžení 5:4 sme zaznamenali 

u Mathiasa Segera celkový počet HČJ 108. Z toho sa v prvej tretine vyskytlo 32-krát, 

v druhej tretine 42-krát a v tretej tretine 34-krát. Všetky tieto záznamy uvádzame v tab. č. 11 

 
Tabuľka č. 11 Všetky HČJ Mathiasa Segera v zápase SUI – NOR 

1. tretina 2. tretina 3. tretinaCelkom
PO PO PO PO

Ťahaním 1 1 2
Tlačením 1 1
Miešaním 2 1 1 4
Po ľade 3 4 3 10
O mantinel 2 1 1 4
Nad ľadom
Po ľade 3 3
O mantinel 2 1 1 4
Nad ľadom 1 1

3 2 4 9
2 2 1 5
1 3 4

0
1 1

Švih 0
Priklepnutý švih 1 1
Golfový úder 1 1 1 3
Švih 0
Priklepnutý švih

2 1 3
3 3 6

21 22 18 61

1 5 2 8
2 4 2 8
3 1 3 7

Vypichnutím 3 1 4
Nadvihnutím
Úderom do hokejky 1 1

2 4 4 10
1 2 3

Rukou 1 1
Korčuľou
Telom 2 2

1 1
2 2

11 20 16 47
32 42 34 108Celkom

Odoberanie 
puku

Telom

Vystrelenie puku z obranného pásma

Spolu obranné

SUI - NOR

Krytie priestoru

Chytanie puku

Blokovanie striel

Hokejkou

Napádanie

Obranné

Obsadzovanie
Hráča s pukom
Hráča bez puku

Uvoľňovanie sa s pukom
Uvoľňovanie sa bez puku

Tečovanie
Dorážanie

Cez ruku

HČJ

Spracovanie

Streľba
Po ruke

Cez ruku

Hokejkou po ruke
Hokejkou cez ruku 

Korčuľou
Rukou
Telom

Spolu útočné

Útočné

Vedenie puku

Prihrávanie

Po ruke
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     V tabuľke č. 12 uvádzame všetky Útočné HČJ a percentuálne zastúpenie jednotlivých HČJ 

– útočných u Mathiasa Segera, ktorých sme zaznamenali celkovo 61, z toho 21 v prvej tretine, 

v druhej 22 a tretej 18. 

 

 Tabuľka č. 12  HČJ – útočné u Mathiasa Segera v zápase SUI – NOR 

1. tretina 2. tretina 3. tretinaCelkom
PO PO PO PO

Ťahaním 1 1 2 3%
Tlačením 1 1 2%
Miešaním 2 1 1 4 7%
Po ľade 3 4 3 10 16%
O mantinel 2 1 1 4 7%
Nad ľadom 0%
Po ľade 3 3 5%
O mantinel 2 1 1 4 7%
Nad ľadom 1 1 2%

3 2 4 9 15%
2 2 1 5 8%
1 3 4 7%

0 0%
1 1 2%

Švih 0 0%
Priklepnutý švih 1 1 2%
Golfový úder 1 1 1 3 5%
Švih 0 0%
Priklepnutý švih 0%

2 1 3 5%
3 3 6 10%

0%
0%

21 22 18 61

Telom

Spolu útočné

Útočné

Vedenie puku

Prihrávanie

Po ruke

Cez ruku

HČJ

Spracovanie

Streľba
Po ruke

Cez ruku

Hokejkou po ruke
Hokejkou cez ruku 

Korčuľou
Rukou

SUI - NOR
Percentuálny 

podiel

Uvoľňovanie sa s pukom
Uvoľňovanie sa bez puku

Tečovanie
Dorážanie

 

 
     V tabuľke č. 13 uvádzame všetky Obranné HČJ a percentuálne zastúpenie jednotlivých 

HČJ – obranných u Mathiasa Segera, ktorých sme zaznamenali celkovo 47, z toho 11 v prvej 

tretine, v druhej 20 a tretej 16. 
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Tabuľka č. 13  HČJ – obranné u Mathiasa Segera v zápase SUI – NOR 
 

1. tretina 2. tretina 3. tretinaCelkom
PO PO PO PO
1 5 2 8 17%
2 4 2 8 17%
3 1 3 7 15%

Vypichnutím 3 1 4 9%
Nadvihnutím 0%
Úderom do hokejky 1 1 2%

2 4 4 10 21%
1 2 3 6%

Rukou 1 1 2%
Korčuľou 0%
Telom 2 2 4%

1 1 2%
2 2 4%

11 20 16 47

Percentuálny 
podiel

SUI - NOR
HČJ

Krytie priestoru

Chytanie puku

Blokovanie striel

Hokejkou

Napádanie

Obranné

Obsadzovanie
Hráča s pukom
Hráča bez puku

Odoberanie 
puku

Telom

Vystrelenie puku z obranného pásma

Spolu obranné   
 
4.5 Porovnanie výskytu HČJ – útočných u Marka Streita z Mathiasom Segerom 

 

     V nami dvoch sledovaných zápasoch Mark Streit zaznamenal celkovo 166 vykonaných 

HČJ – útočných a Mathias Seger 111 vykonaných HČJ – útočných. Graficky znázornené ich 

výsledky dosiahnuté v HČJ – útočných uvádzame v obr. č. 1. a tabuľke č. 14 

 

Tabuľka č. 14  Všetky HČJ – útočné v dvoch zápasoch u Marka Streita a Mathiasa 
Segera 

LO PO LO PO LO PO LO PO
Ťahaním 2 1 1 1 1 3 3
Tlačením 2 2 2 1 2 6 3
Miešaním 7 2 4 4 8 1 19 7
Po ľade 11 6 6 6 15 5 32 17
O mantinel 2 4 4 2 1 2 7 8
Nad ľadom 2 1 3 6 0
Po ľade 3 1 0 4
O mantinel 4 4 2 1 3 1 9 6
Nad ľadom 1 4 1 4 2

8 8 6 2 12 7 26 17
6 2 5 3 2 4 13 9
2 1 3 2 2 6

1 1 2 0
1 0 1

Švih 1 1 0
Priklepnutý švih 1 0 1
Golfový úder 2 1 1 2 2 4
Švih 1 1 0
Priklepnutý švih 0 0

5 1 2 2 6 2 13 5
7 8 5 2 8 8 20 18

0 0
0 0

60 41 38 32 68 38 166 111

Uvoľňovanie sa bez puku
Tečovanie
Dorážanie

Korčuľou
Rukou
Telom

Uvoľňovanie sa s pukom

Celkom
Útočné

Vedenie puku

1. tretina 2. tretina 3. tretinaHČJ

Prihrávanie

Po ruke

Cez ruku

Spolu útočné

Spracovanie

Streľba
Po ruke

Cez ruku

Hokejkou po ruke
Hokejkou cez ruku
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Obr. č. 1  Výskyt HČJ – útočných u Marka Streita a Mathiasa Segera v dvoch zápasoch 
 

      V nami dvoch sledovaných zápasoch sme zaznamenali rozdielny počet uplatňovaných 

HČJ- obranných u Marka Straita a Mathiasa Segera. Pričom u prvého sme zistili 123 

a u druhého menovaného 105 vykonaných HČJ- obranných čo zobrazujeme v tab. č. 15 a tiež 

obr. č. 2. 

 

Tabuľka č. 15  Všetky HČJ – obranné v dvoch zápasoch u Marka Streita a Mathiasa 
Segera 

LO PO LO PO LO PO LO PO
5 2 6 6 4 4 15 12
7 8 7 6 6 5 20 19
2 6 6 4 3 8 11 18

Vypichnutím 7 5 4 3 5 3 16 11
Nadvihnutím 2 1 1 1 1 4 2
Úderom do hokejky 1 1 1 1 2 4 2

4 5 6 7 5 8 15 20
8 5 5 2 9 5 22 12

Rukou 1 1 1 1
Korčuľou 1 1 2 0
Telom 1 1 4 4 6 4

3 1 3 1 1 7 2
2 0 2

41 34 41 34 41 37 123 105

Celkom1. tretina 2. tretina 3. tretinaHČJ

Hokejkou

Krytie priestoru

Chytanie puku

Blokovanie striel

Napádanie

Obranné

Obsadzovanie
Hráča s pukom
Hráča bez puku

Odoberanie 
puku

Telom

Vystrelenie puku z obranného pásma

Spolu obranné
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Obr. č. 2  Výskyt HČJ – obranných u Marka Streita a Mathiasa Segera v dvoch 

zápasoch 
 

     Percentuálne vyjadrenie uplatňovaných HČJ – útočných v nami dvoch sledovaných zápas 

u oboch obrancov prvej formácie družstva Švajčiarska vyobrazujeme v obrázku č. 3. U Marka 

Streita dominuje s 19% - Prihrávanie po ľade a u Mathiasa Segera prevažuje so 16% - 

Uvoľňovanie sa bez puku. 
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Obr. č. 3  Percentuálne zastúpenie HČJ – útočných u oboch obrancov v dvoch zápasoch 
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     Percentuálne vyjadrenie uplatňovaných HČJ – útočných v nami dvoch sledovaných zápas 

u oboch obrancov prvej formácie družstva Švajčiarska vyobrazujeme v obrázku č. 4. 

V obranných HČJ u Marka Streita prevažuje výskyt Krytia priestoru – 19%  a u Mathiasa 

Segera Napádanie s 19%. 
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Obr. č. 4  Percentuálne zastúpenie HČJ – obranných u oboch obrancov v dvoch zápasoch 
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DISKUSIA 
 

     Cieľom našej práce bolo poukázať na uplatňované herné činnosti jednotlivca u obrancov 

prvej formácie družstva Švajčiarska na Zimných olympijských hrách vo Vancouveri 2010. 

Nami sledovaný súbor predstavoval obrancov prvej formácie družstva Švajčiarska, ktorých 

sme sledovali a zaznamenávali ich uplatňované HČJ len pri hre 5 na 5. Prostredníctvom 

hlavnej úlohy sme v dvoch zápasoch nepriamym pozorovaním pomocou DVD záznamu 

analyzovali a vyhodnotili uplatňované HČJ u hráčov Marka Streita a Mathiasa Segera.  

     Hypotéza, ktorú sme si pred začatím výskumu stanovili sa nám potvrdila zistením, že 

Marka Straita bol väčší výskyt HČJ – útočných ako u ubrancu Mathiasa Segera. Mark Strait 

bol kapitánom Švajčiarskeho tímu na ZOH 2010 a bol obranným pilierom. Na rozdiel od 

Mathiasa Segera bol v hernom systéme od švajčiarskeho trénera určený  ako ofenzívny 

obranca, čo vyplýva aj s našich výsledkov a tiež aj potvrdenia hypotézy. Taktiež je zrejmé, že 

Mark Streit na rozdiel od Mathiasa Segera bol ofenzívny obranca podľa celkových počtov 

výskytu HČJ, ktorých vykonal 289 a Mathias Seger 216. 

     V prílohách práce uvádzame aj podrobnejšie všetky vyskytované útočné aj obranné HČJ 

v obidvoch zápasoch, ktoré sme zaznamenali do nami vypracovaných záznamových hárkov.  
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5 ZÁVERY 

 

     V našej práci sme sa snažili poukázať na výskyt herných činností jednotlivca u obrancov 

prvej formácie družstva Švajčiarska na ZOH 2010 vo Vancouveri. Na základe nášho 

nepriameho pozorovania a zaznamenávanie jednotlivých HČJ u obidvoch obrancov sme 

dospeli k nasledovným výsledkom: 

- z posúdenia výskytu všetkých uplatňovaných HČJ u obidvoch obrancov sme dospeli 

k zisteniu, že Mark Strait mal odlišné zápasové úlohy ako jeho spoluhráč v obrane a to 

v dôsledku celkového zistenia uplatňovaných HČJ, ktorých mal Mark Streit 289 

a Mathias Seger 216, 

- z posúdenia útočných HČJ sa nám hypotéza potvrdila a jasne sme dospeli k záveru, že 

pravý obranca Mark Streit neplnil len úlohy defenzívnu, ale zároveň bol platným 

a aktívnym hráčov v ofenzíve čoho výsledkom je celkový počet útočných HČJ a to 

166. 

     Na záver treba dodať, že Mathias Seger nie je o nič horší obranca ako Mark Streit, len 

každý hráč v každej formácii plní iné taktické úlohy trénera, ktoré smerujú k úspešnému 

koncu zápasu a to výhre. Mathias Seger má lepšie telesné predpoklady na väčšie využívanie 

HČJ v defenzívnej činnosti. Mark Strait je skúsený, tvorivý obranca s veľkým prehľadom 

v hre a navyše je zvyknutý hrať na rozmeroch klziska NHL na rozdiel od Segera, ktorý nebol 

nikdy draftovaný a nemá skúsenosti s týmito rozmermi ihriska. 

     Veríme, že naša práca prispeje k rozšíreniu vedomostí a poznatkov v oblasti prihrávok 

puku cez ruku, tak pre teóriu ľadového hokeja ako aj pre samotnú prax. 
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Abstrakt 

 
Práca skúma a porovnáva využívanie rôznych techník herných činností jednotlivca s ohľadom 

na pohlavie hráčov vo vrcholovom plážovom volejbale. Na základe výskumu potvrdzuje 

rozdiely vo využívaní techník medzi mužmi a ženami. 

 

Kľúčové slová 

 

plážový volejbal, technika, herná činnosť jednotlivca (HČJ), muži, ženy 

 

1 Vstup do problematiky 

 
Plážový volejbal si ako mladý olympijský šport získava po celom svete čoraz viac 

priaznivcov, ako aj hráčov ktorí sa mu venujú na profesionálnej úrovni. Nakoľko 

v pravidlách, a aj v hre samotnej sú oproti halovému volejbalu výrazné odlišnosti, je potrebné 

realizovať aj samostatný výskum, nielen preberať výsledky prác o halovom volejbale. Z tohto 

dôvodu sa táto práca bude zaoberať porovnávaním techník herných činností jednotlivca (HČJ)  

medzi mužmi a ženami a otázkou rozdielneho prístupu pri technicko – taktickej príprave 

mužov a žien v plážovom volejbale. 

 

1.1 Popis jednotlivých herných činností a techník 

 

V tejto časti uvádzame popis techník, ktoré sú odlišné od techník používaných v halovom 

volejbale.  

 

Podanie 

- plachtiace podanie v čelnom postavení zo zeme 

- plachtiace podanie v čelnom postavení z výskoku 

- rotované podanie zhora v čelnom postavení (tenisové) 

- rotované podanie zhora v čelnom postavení z výskoku 

- podanie zdola v čelnom postavení – skyball 

- podanie zdola v bočnom postavení – skyball 

 



Špecifickým podaním je práve podanie skyball, pri ktorom hráči využívajú fakt, že stretnutie 

sa odohráva vonku – podanie smeruje proti slnku a do veľkej výšky, aby súperovi znemožnili 

jeho kvalitný príjem. 

 

Príjem podania: 

- odbitie obojručne zdola v osi a mimo osi tela (bager) 

- odbitie obojručne zhora „tomahawk“ 

- odbitie jednoručne zhora „poke“ 

 

Nakoľko pravidlá plážového volejbalu neumožňujú hrať prvú loptu prstami, postupne sa 

vyvinuli iné techniky na príjem vysoko letiacich lôpt, medzi ktoré patrí práve tomahawk, kde 

plochu kontaktu s loptou tvoria vonkajšie časti predlaktí spojených nad hlavou, a poke pri 

ktorom hráč loptu spracováva pokrčenými prstami ruky vystretej nad hlavou. 

 

Nahrávka: 

- odbíjanie obojručne zhora (prstami) 

- odbíjanie obojručne zdola (bager) 

 

Pri odbíjaní obojručne zdola sú rozdiely oproti halovému volejbalu minimálne, zatiaľ čo pri 

odbíjaní prstami je rozdielov viacero. Dôvodom sú opäť pravidlá, nakoľko lopta nahraná 

prstami  počas svojho letu smie rotovať okolo svojej osi len minimálne. Na základe tohto 

pravidla sa hráči snažia predĺžiť pri nahrávke kontakt s loptou a tým stabilizovať jej let. 

Kontakt je realizovaný celou dĺžkou prstov a palcov, lopta je odbitá nižšie ako v halovom 

volejbale – odbitie je realizované približne na úrovni nosa. 

 

Útočný úder: 

- smeč s pevne zovretou rukou 

- drajv 

- lob  

- cut shot – krátky rotovaný úder 

- poke shot – lob poslednými dvoma článkami prstov 

 



Všetky spomínané techniky okrem smeču sú primárne určené na umiestnenie lopty za súperov 

blok mimo hráča hrajúceho v poli – ide o skrátené a rotované údery usmernené hlavne prácou 

zápästia. 

 

Blok 

- jednoblok 

- fake blok 

 

Pri fake bloku je blokujúci hráč v postavení na sieti pripravený v poslednej chvíli opustiť 

svoje postavenie a presunúť sa do obrany v poli – hráč je vytočený do ihriska a pri sieti má 

iba jednu nohu. ak sa rozhodne blokovať, prisunie druhú nohu a skáče na blok, v opačnom 

prípade nasleduje rýchly presun, ktorý je umožnený práve vykročením druhej nohy. 

 

Obrana v poli 

- odbitie obojručne zdola – bager 

- odbitie obojručne zhora otvorenou dlaňou 

- odbitie obojručne zhora – krokodíl 

- odbitie obojručne zhora – tomahawk 

- odbitie obojručne zdola pádom vpred, vzad a do strany – rybička 

- odbitie obojručne zhora – poke 

 

Všetky techniky odlišné od techník v halovom volejbale majú takisto pôvod v pravidlách – 

v plážovom volejbale je zakázané hrať prvú loptu prstami, preto bolo potrebné vyvinúť také 

techniky pre obranu v poli, ktoré by túto techniku plnohodnotne nahradili. 

 

Na základe poznatkov z halového volejbalu, kde sú medzi mužským a ženským spôsobom hry 

výrazné rozdiely očakávame že sa prejavia aj v plážovom volejbale, nakoľko medzi mužmi 

a ženami sú rozdiely ako v somatických parametroch, tak aj v schopnostiach znášať nadmerné 

fyzické zaťaženie, akým pohyb na piesku nepochybne je. 

 

 

 

 



2 Cieľ práce, hypotézy a úlohy práce 

 
2.1 Cieľ práce 

 
Cieľom práce je posúdiť rozdiely v používaní techník HČJ v plážovom volejbale medzi 

mužmi a ženami. 

 

2.2 Hypotéza práce 

 

Predpokladáme, že vo vybraných technikách HČJ budú signifikantné rozdiely v kategórii 

mužov a žien. 

 

2.3 Úlohy práce 

 

1. Vytvoriť metodiku hodnotenia využívania jednotlivých techník 

2. Pozorovanie a záznam využívania jednotlivých techník 

3. Vyhodnotenie využívania jednotlivých techník 

4. Vyvodiť závery pre prax – získať odpoveď na otázku, či je nutné pri technicko – taktickej 

príprave mužov a žien používať rozdielne prístupy. 

 

3 Metodika práce 

 
3.1 Charakteristika súboru 

 

Výskumný súbor tvorili dve družstvá žien a mužov v semifinálových zápasoch OH v Pekingu. 

Mužské semifinálové dvojice tvorili družstvá USA a Gruzínska a dve družstvá Brazílie, zatiaľ 

čo v zápasoch žien sa stretlo družstvo USA s družstvom Brazílie a dve čínske dvojice. 

Výsledky jednotlivých zápasov: 

 

Muži: 

Ricardo-Emanuel (BRA) – Marcio Araujo-Fabio Luiz (BRA) 0-2 (20-22, 18-21) 

Rogers-Dalhausser (USA) – Geor-Gia (GEO)   2-0 (21-11, 21-13) 

 



Ženy: 

Talita-Renata (BRA) – Walsh-May-Treanor (USA)   0-2 (12-21, 14-21) 

Tian Jia-Wang (CHN) – Xue-Zhang Xi (CHN)   2-1 (22-24, 29-27, 15-8) 

 

Tieto družstvá predstavujú svetovú špičku v plážovom volejbale a sledovanie nimi 

využívaných techník nám umožňuje získať adekvátny pohľad na súčasné tendencie 

v plážovom volejbale.  

 

3.2 Spôsob zaznamenávania a vyhodnocovania údajov 

 

Údaje boli zaznamenávané do záznamového hárku, pre každú techniku danej HČJ sa 

zaznamenávala iba početnosť výskytu tejto techniky, bez kvalitatívneho hodnotenia. Preto sú 

v absolútnych hodnotách početnosti zahrnuté aj tie akcie, po ktorých rozohra nepokračovala 

(smeč alebo podanie do autu, vytlčenie bloku a pod.). Pri vyhodnocovaní bloku pre účely 

nášho výskumu za blok považujeme každý výskok proti útoku súpera na sieti, ide teda o počet 

výskokov, nie počet kontaktov s loptou alebo úspešných blokov. Pri obrane v poli muži 

v jednotlivých technikách nedosahovali dostatočnú početnosť pre spracovanie chí-kvadrát 

testom, a preto boli všetky techniky, okrem vyberania obojruč zdola a vyberania v páde 

evidované v jednej kategórii, pomenovanej „iné“. Pri príjme podania sa vyskytovala iba jedna 

technika, príjem obojručne zdola. Z tohto dôvodu nemalo zmysel zaraďovať túto HČJ do 

vyhodnocovania. 

 

  

HČJ (napr. útočný úder) 

technika technika technika technika spolu 

muži n n n n n 

ženy n n n n n 

Tabuľka 1 Vzor záznamového hárku 

 

Na vyhodnotenie získaných údajov boli použité základné štatistické charakteristiky a chí-

kvadrát test na určenie významnosti vzťahu medzi pohlavím a použitou technikou. 

 

 

 

 



4 Výsledky práce a diskusia 

 
Pre jednotlivé HČJ sme po vyhodnotení získaných údajov získali nasledujúce hodnoty: 

 

Podanie: 

 

 

podanie 

plachtené rotované   

zo zeme vo vzduchu vo vzduchu spolu 

Muži 
n 33 58 56 147 

% 22,45 39,46 38,10 100,00 

Ženy 
n 99 37 56 192 

% 51,56 19,27 29,17 100,00 

Tabuľka 2 Využitie jednotlivých techník pri podaní 
 
Hodnota chí je 32,24 čo pri stupni voľnosti 2 potvrdzuje hypotézu na 1% hladine štatistickej 

významnosti. Z relatívnych hodnôt vidno, že ženy, hlavne však čínske dvojice, preferovali 

plachtené podanie zo zeme, zatiaľ čo muži využívali vo väčšej miere podania vo vzduchu. 

 

Nahrávka: 

 

  
nahrávka 

prsty bager spolu 

muži 
n 41 122 163 

% 25,15 74,85 100,00 

ženy 
n 5 209 214 

% 2,34 97,66 100,00 

Tabuľka 3 Využitie jednotlivých techník pri nahrávke 
 
Hodnota chí 44,96 pri stupni voľnosti 1 potvrdzuje hypotézu na 1% hladine štatistickej 

významnosti. K rozdielu najviac prispela americká mužská dvojica, ktorá preferovala 

nahrávku prstami a využívala ju vždy keď to bolo nožné, ako aj brazílske dvojice. Naopak, pri 

súboji čínskych družstiev v kategórii žien nenahrala prstami za celý zápas ani jedna hráčka 

prstami. 

 

 



Útočný úder: 

 

  
útočný úder 

smeč cut lob orol spolu 

muži 
n 99 20 46 8 173 

% 57,23 11,56 26,59 4,62 100,00 

ženy 
n 120 22 62 17 221 

% 54,30 9,95 28,05 7,69 100,00 

Tabuľka 4 Využitie jednotlivých techník pri útočnom údere 
 
Hodnota chí je 244,17 čo pri stupni voľnosti 3 potvrdzuje hypotézu na 1% hladine štatistickej 

významnosti. Pri útočnom údere nie sú percentuálne rozdiely také významné, no úlohu pri 

vyhodnocovaní chí-kvadrát testom zohrala práve veľká početnosť jednotlivých techník. 

 

Blok: 

 

  
blok 

blok fake spolu 

muži 
n 125 7 132 

% 94,70 5,30 100,00 

ženy 
n 167 31 198 

% 84,34 15,66 100,00 

Tabuľka 5 Využitie jednotlivých techník pri bloku 
 
Hodnota chí 8,33 pri stupni voľnosti 1 potvrdzuje hypotézu na 1% hladine štatistickej 

významnosti, čo potvrdzuje aj percentuálny rozdiel medzi mužmi a ženami vo využívaní fake 

bloku. Pravdepodobnou príčinou je nižšia dynamika útoku ženských dvojíc. 

 

Obrana v poli: 

 

  
Obrana v poli 

bager rybička iné spolu 

muži 
n 45 17 5 67 

% 67,16 25,37 7,46 100,00 

ženy 
n 66 19 20 105 

% 62,86 18,10 19,05 100,00 

Tabuľka 6 Využitie jednotlivých techník pri obrane v poli 
 



Hodnota chí je 1,15 čo pri stupni voľnosti 2 nepotvrdzuje hypotézu na žiadnej hladine 

štatistickej významnosti. Dôvodom nemožnosti porovnať všetky techniky využívané pri 

obrane v poli je ich nízka početnosť využívania družstvami mužov, čo by pri spracovaní malo 

vplyv na presnosť štatistiky. Percentuálne však vidno, že ženy pri obrane v poli používajú 

viacero techník, čo môže opäť súvisieť sa razanciou útoku. Pri väčšom počte sledovaných 

zápasov by bolo možné túto HČJ vyhodnotiť presnejšie. 

 

5 Záver 
 

Na základe získaných poznatkov môžeme potvrdiť, že vo vybraných herných činnostiach 

jednotlivca sú medzi pohlaviami rozdiely vo využívaní jednotlivých techník. Hypotéza sa 

nepotvrdila iba v prípade obrany v poli, čo môže mať súvis s príjmom podania, ktoré sme pre 

úplnú zhodu vylúčili zo skúmania, alebo s už vyššie spomínaným nedostatočným počtom 

zákrokov mužských družstiev. Výsledky mohol skresliť zápas medzi čínskymi dvojicami, 

ktorý sa ako jediný rozhodol až v treťom sete čo pri takto malom výbere mohlo ovplyvniť 

percentuálne rozdelenie, pretože v zápasoch žien bol z tohto dôvodu väčší počet zákrokov ako 

v zápasoch mužov.  V kapitole vstup do problematiky sme podrobne rozobrali rôzne techniky 

využívané v plážovom volejbale, no po vyhodnotení výsledkov je nutné skonštatovať, že 

všetky menej bežné techniky sa vo vrcholovom volejbale využívajú len minimálne a je 

viditeľná snaha družstiev hrať čo najjednoduchšie a najistejšie. Z tohto dôvodu a napriek 

štatisticky podloženým rozdielom nepokladáme za nutné pristupovať k družstvám mužov 

a žien rozdielnym spôsobom, nakoľko pri súťažných zápasoch družstvá kladú dôraz viac na 

efektivitu a taktiku ako na širokú škálu využívaných techník. Ako sme už v texte viackrát 

spomenuli, počet zápasov nie je dostatočný na formuláciu všeobecných záverov alebo 

postupov. 
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Zoznam skratiek 
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1 Vstup do problematiky 

 

1.1 Charakteristika reprezentácie Slovenska na ZOH 2010 

 

Tabuľka č. 1: Hlavný realizačný tím reprezentácie Slovenska na ZOH 2010 

Hlavný tréner Filc Ján SVK 19.2.1953 

Asistent trénera Pokovič Ľubomír SVK 28.4.1960 

Asistent trénera Hossa František SVK 13.9.1954 

Generálny manažér Bondra Peter SVK 7.2.1968 

 

Tabuľka č. 2: Súpiska reprezentácie Slovenska v zápase Slovensko – Česko na ZOH 2010 

Číslo Meno Post Strana 
Výška 

(cm) 

Váha 

(kg) 

Dátum  

narodenia 
Klub 

7 Baranka Ivan Obranca Ľavá 188 91 19.5.1985 Spar. Moskva 

8 Cibák Martin Útočník Ľavá 185 88 17.5.1980 Spar. Moskva 

10 Gáborík Marián Útočník Ľavá 186 89 14.2.1982 NY Rangers 

14 Meszároš Andrej Obranca Ľavá 188 86 13.10.1985 TB Lightning 

15 Štumpel Jozef Útočník Pravá 190 100 20.7.1972 Barys Astana 

17 Višnovský Ľubomír Obranca Ľavá 177 85 11.8.1976 Edmont. Oilers 

18 Šatan Miroslav Útočník Ľavá 188 87 22.10.1974 Boston Bruins 

20 Zedník Richard Útočník Ľavá 186 87 6.1.1976 Lok. Yaroslavl 

23 Bartečko Ľuboš Útočník Ľavá 183 86 14.7.1976 Farjestads 

24 Pálffy Žigmund Útočník Ľavá 179 83 5.5.1972 HK 36 Skalica 

26 Handzuš Michal Útočník Ľavá 193 98 11.3.1977 LA Kings 

31 Budaj Peter Brankár Ľavá 185 90 18.9.1982 Col. Avalanche 

33 Chára Zdeno Obranca Ľavá 205 115 18.3.1977 Boston Bruins 

35 Staňa Rastislav Brankár Ľavá 186 86 10.1.1980 Cherepovets 

38 Demitra Pavol Útočník Ľavá 183 91 29.11.1974 Van. Canucks 

41 Halák Jaroslav Brankár Ľavá 182 76 13.5.1985 Canadiens 

44 Sekera Andrej Obranca Ľavá 183 87 8.6.1986 Buffalo Sabres 

68 Jurčina Milan Obranca Pravá 195 110 7.6.1983 Blue Jackets 

77 Štrbák Martin Obranca Ľavá 191 96 15.1.1975 Balashikha 

81 Hossa Marián Útočník Ľavá 185 90 12.1.1979 Blackhawks 
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82 Kopecký Tomáš Útočník Ľavá 191 91 5.2.1982 Blackhawks 

91 Hossa Marcel Útočník Ľavá 187 100 12.10.1981 Dinamo Riga 

92 Radivojevič Branko Útočník Pravá 186 90 24.11.1980 Spar. Moskva 

 

Tabuľka č. 3: Základné charakteristiky reprezentácie Slovenska na ZOH 2010 

Priemerný vek : 30 

Priemerná výška (cm) : 187 

Priemerná hmotnosť (kg) : 91 

Počet útočníkov/obrancov/brankárov 13/7/3

Počet ľavákov/pravákov 20/3 

Počet hráčov z NHL/iná liga 13/10 

Poradie v svetovom rebríčku pred ZOH  : 9 

Poradie v svetovom rebríčku po ZOH : 7 

Posun : + 2 

Umiestnenie na ZOH 2010 4 

 

1.2 Charakteristika reprezentácie Česka na ZOH 2010 

 

Tabuľka č. 4: Hlavný realizačný tím reprezentácie Česka na ZOH 2010 

Hlavný tréner : Ružička Vladimír CZE 6.6.1963 

Asistent trénera : Weissmann Ondřej CZE 28.10.1959 

Asistent trénera : Jandáč Josef CZE 12.11.1968 

Generálna manažér : Černík František CZE 3.6.1953 
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Tabuľka č. 5: Súpiska reprezentácie Česka v zápase Slovensko – Česko na ZOH 2010 

Číslo Meno Post Strana
Výška

(cm) 

Váha

(kg) 

Dátum  

narodenia 
Klub 

3 Židlický Marek Obranca Pravá 178 81 3.2.1977 Minnesota Wild 

4 Michálek Zbyňek Obranca Pravá 190 97 23.12.1982 Phoenix Coyotes 

5 Polák Roman Obranca Pravá 186 105 28.4.1986 St. Louis Blues 

9 Michálek Milan Útočník Ľavá 188 102 7.12.1984 Ottawa Senators 

10 Červenka Roman Útočník Ľavá 181 85 10.12.1985 Slávia Praha 

14 Plekanec Tomáš Útočník Ľavá 179 81 31.10.1982 Mon. Canadiens 

15 Kaberle Tomáš Obranca Ľavá 187 85 2.3.1978 Tor. Maple Leafs

16 Čajánek Petr Útočník Ľavá 181 80 18.8.1975 St. Petersburg 

17 Kuba Filip Obranca Ľavá 192 96 29.12.1976 Ottawa Senators 

24 Havlát Martin Útočník Ľavá 184 82 19.4.1981 Minnesota Wild 

26 Eliáš Patrik Útočník Ľavá 183 88 13.4.1976 NJ Devils 

29 Vokoun Tomáš Brankár Pravá 187 85 2.7.1976 Florida Panthers 

31 Pavelec Ondřej Brankár Ľavá 182 78 31.8.1987 Atlanta Trashers 

33 Štepánek Jakub Brankár Ľavá 187 71 20.6.1986 HC Vítkovice 

34 Fleischmann Tomáš Útočník Ľavá 185 87 16.5.1984 Wash. Capitals 

35 Hejda Ján Obranca Ľavá 191 98 18.6.1978 Blue Jackets 

44 Blaťák Miroslav Obranca Ľavá 184 83 25.5.1982 Salavat Ufa 

46 Krejčí David Útočník Pravá 183 80 28.4.1986 Boston Bruins 

60 Rolínek Tomáš Útočník Ľavá 177 83 17.2.1980 Magnitogorsk 

63 Vašíček Josef Útočník Ľavá 194 91 12.9.1980 Lok. Yaroslavl 
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68 Jágr Jaromír Útočník Ľavá 189 104 15.2.1972 Avangard Omsk 

77 Kubina Pavel Obranca Pravá 194 102 15.4.1977 Atlanta Trashers 

91 Erat Martin Útočník Ľavá 182 82 29.8.1981 Nash. Predators 

 

Tabuľka č. 6: Základné charakteristiky reprezentácie Česka na ZOH 2010 

Priemerný vek : 28 

Priemerná výška (cm) : 185 

Priemerná hmotnosť (kg) : 88 

Počet útočníkov/obrancov/brankárov 12/8/3

Počet ľavákov/pravákov 17/6 

Počet hráčov z NHL/iná liga 16/7 

Poradie v svetovom rebríčku pred ZOH : 6 

Poradie v svetovom rebríčku po ZOH : 6 

Posun : 0 

Umiestnenie na ZOH 2010 7 

 

 

1.3 Charakteristika hráčskeho postu stredný útočník 

 

Stredný útočník v ľadovom hokeji je hráčska pozícia, ktorého primárna zóna je v strede  

ihriska. Stredný útočník má väčšiu flexibilitu pri svojom umiestnení a očakáva sa od neho, že 

pokryje viac ľadovej plochy ako ktorýkoľvek iný hráč na ľade. Stredný útočník by mal byť 

rýchlejší korčuliar, ktorý sa dokáže vrátiť rýchlo späť z útočného pásma, čiže backcheckovať. 

Stredný útočník by mal byť kreatívny typ hráča, ktorý dokáže vymýšľať prihrávky pre svoje 

krídla, ale zároveň sa aj zapájať do obrannej činnosti a vypomáhať tak obrancom. Je to 

fyzicky náročný hráčsky post, lebo musí byť schopný zapájať sa ako do útočnej, tak aj do 

obrannej fázy hry. Najlepší stredný útočník sa nasadzuje najčastejšie do prvej formácie. Pre 
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stredného útočníka je veľmi dôležitá herná činnosť vhadzovanie. Práve po tejto činnosti sa 

totižto môže tím dostať do výhody či nevýhody. Preto sa dobrý stredný útočník nevyznačuje 

len dobrou spoluprácou s krídlami a obrancami, ale aj schopnosťou vyhrávať vhadzovania 

(www.wikipedia.com). 

 

1.4 Hodnotenie individuálneho herného výkonu v ľadovom hokeji 

 

Požiadavky podľa Tótha (2001 In: Starší, Tóth et al., 2001): 

- počet zápasov, v ktorých bol hráč bodovaný (BHP – kvalitatívny ukazovateľ herného 

výkonu hráča na zápas) 

-  počet bodov BHP pre hráča (obranca – útočník ) 

- priemerný počet bodov BHP (max. 10, min. 0) na zápas, na časový úsek, časť súťaže a 

podobne 

- individuálna charakteristika hráča W-L-T (víťazstvo – prehra – remíza  hráča za časový 

úsek) 

- GKC – koeficient herného výkonu brankárov a pod. 

- SV% - úspešnosť brankára na zápas 

- DAC – obranná aktivita (BCH, SCH, BBL, SBL, BAC, PRE, PCL, LOP, PAC) hráča 

- PK% - úspešnosť hráča v oslabení v % (mikrozápasy v oslabení) 

- PP% - úspešnosť hráča v presilovej hre v % (mikrozápasy power play) 

- SEC-PP – počet sekúnd odohraných pred vstrelením gólu pri presilovej hre 

- SEC-SH – počet sekúnd odohraných pred obdržaním gólu pri hre v oslabení 

- odohraté minúty v stretnutiach, resp. tzv. potreba a využiteľnosť hráča 

- odohraté minúty v %, aktívna prítomnosť hráča (kontrola puku – dĺžka času) na ľade 

Podľa webovej stránky Slovenského zväzu ľadového hokeja (www.szlh.sk) sa sledujú tieto 

individuálne herné štatistiky hráčov: 

GP – počet zápasov, G – góly, A – asistencie, PTS – kanadské body, PIM – trestné minúty, 

PL/MIN – plus-mínus body, GWG – víťazné góly, GTG – remizujúce góly, PPG – góly 

v presilovkách, PPA – asistencie v presilovkách, SHG – góly v oslabení, SHA – asistencie 

v oslabení, OTG – góly v predĺžení 
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2 Cieľ, hypotézy a úlohy práce 

 

2.1 Cieľ práce 

 

   Poukázať na rozdiely v lokalizácii výskytu hry českých a slovenských stredných útočníkov 

na ZOH 2010 v zápase Slovensko – Česko.  

 

2.2 Hypotézy 

 

H1. Predpokladáme, že zistíme rozdiely v lokalizácii výskytu hry medzi slovenskými a 

českými strednými útočníkmi. 

H2. Predpokladáme, že zistíme rozdiely v lokalizácii výskytu hry medzi slovenskými 

strednými útočníkmi jednotlivých formácii. 

H3. Predpokladáme, že zistíme rozdiely v lokalizácii výskytu hry medzi českými strednými 

útočníkmi jednotlivých formácii. 

 

 

2.3 Úlohy práce 

 

Pre splnenie cieľa sme stanovili nasledujúce úlohy: 

Ú1. Vypracovať záznamový hárok na značenie lokalizácie výskytu hry českých a slovenských 

stredných útočníkov.  

Ú2. Vykonať pozorovanie zápasu Slovensko – Česko so zameraním na sledovanie pohybu 

stredných útočníkov. 

Ú3. Vyhodnotiť získané výsledky a porovnať ich navzájom a medzi sebou. 

Ú4. Navrhnúť a formulovať závery. 
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3 Metodika práce 

 

3.1 Charakteristika zápasu Slovensko – Česko na ZOH 2010 

 

Tabuľka č. 7: Charakteristika zápasu Slovensko – Česko na ZOH 2010 

SVK 1 – 3 CZE ( 0 – 1 , 1 – 2 , 0 – 0 ) 

Tretina Skóre Zákroky Strely na 

bránu 

Trestné 

minúty 

Čas 

v početnej  

výhode 

Góly 

v početnej 

výhode 

1. 0 : 1 9 : 10 10 : 10 4 : 2 2:00 – 4:00 0 : 0 

2. 1 : 2 10 : 12 13 : 12 8 : 4 3:27 – 5:58 0 : 1 

3. 0 : 0 2 : 12 12 : 2 0 : 2 2:00 – 0:00 0 : 0 

Celkom 1 : 3 21 : 34 35 : 24 12 : 8 7:27 – 9:58 0 : 1 

 

3.2 Záznamový hárok 

 

 Na záznamový hárok sme zaznamenávali pohyb českých a slovenských stredných 

útočníkov prostredníctvom nepriameho pozorovania videozáznamu zo zápasu Slovensko – 

Česko, okrem hry v početnej výhode a nevýhode, kedy sme pohyb nezaznamenávali. 

Následne sme tento pohyb vyhodnotili, keď sme spočítali výskyt jednotlivých hráčov 

v jednotlivých zónach a pásmach. Metódou škálovania sme potom v piatich odtieňoch modrej 

farby farebne odlíšili jednotlivé zóny na záznamovom hárku podľa frekvencie výskytu hráča. 

Najtmavší odtieň znamená najvyšší a najsvetlejší najnižší výskyt.     
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3.3 Charakteristika skúmaných hráčov 

 

 Slovenskí strední útočníci v zápase SVK – CZE : 

 

Tabuľka č. 8: Mini štatistika Pavla Demitru v zápase Slovensko – Česko na ZOH 2010 

 
Tabuľka č. 9: Mini štatistika Jozefa Štumpela v zápase Slovensko – Česko na ZOH 2010 

 
Tabuľka č. 10: Mini štatistika Michala Handzuša v zápase Slovensko – Česko na ZOH 2010 

 
Tabuľka č. 11: Mini štatistika Martina Cibáka v zápase Slovensko – Česko na ZOH 2010 

 
 

 

 

 

Číslo Meno Góly Asistencie PIM Strely +/- Čas na ľade

38 Demitra P.-S1 0 1 0 2 0 21:29 

Číslo Meno Góly Asistencie PIM Strely +/- Čas na ľade

15 Štumpel J.-S2 0 0 0 1 -1 18:18 

Číslo Meno Góly Asistencie PIM Strely +/- Čas na ľade

26 Handzuš M.-S3 0 0 0 1 0 19:52 

Číslo Meno Góly Asistencie PIM Strely +/- Čas na ľade

8 Cibák M.-S4 0 0 2 0 0 6:03 
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Českí strední útočníci v zápase SVK – CZE : 

 

Tabuľka č. 12: Mini štatistika Tomáša Plekanca v zápase Slovensko – Česko na ZOH 2010 

 
Tabuľka č. 13: Mini štatistika Petra Čajanka v zápase Slovensko – Česko na ZOH 2010 

 
Tabuľka č. 14: Mini štatistika Davida Krejčího v zápase Slovensko – Česko na ZOH 2010 

 
Tabuľka č. 15: Mini štatistika Josefa Vašíčka v zápase Slovensko – Česko na ZOH 2010 

 
 

 

 

 

 

 

Číslo Meno Góly Asistencie PIM Strely +/- Čas na ľade

14 Plekanec T.-C1 1 0 0 3 -1 16:16 

Číslo Meno Góly Asistencie PIM Strely +/- Čas na ľade

16 Čajánek P.-C2 0 0 0 1 +1 17:32 

Číslo Meno Góly Asistencie PIM Strely +/- Čas na ľade

46 Krejčí D.-C3 0 0 0 1 0 14:20 

Číslo Meno Góly Asistencie PIM Strely +/- Čas na ľade

63 Vašíček J.-C4 0 0 0 0 0 8:27 
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3.4 Metódy získavania údajov 

 

 V našej práci sme použili nasledovné metódy :  

Metódu štúdie dokumentov sme využili na získanie poznatkov o problematike týkajúcej sa 

našej práce. Najčastejšie sa využívali dokumenty v elektronickej podobe nájdené na 

webových stránkach. 

Metódu nepriameho pozorovania sme využili pri skúmaní videozáznamu zo zápasu 

Slovensko – Česko. 

Metódu písomného záznamu sme využili na zaznačenie pohybu stredných útočníkov počas 

zápasu. 

 

3.5 Metódy spracovania a vyhodnotenia získaných údajov 

 

 Na spracovanie a vyhodnotenie získaných údajov sme použili nasledovné metódy :  

Metódu matematickej štatistiky sme využili na výpočet priemeru a na vyjadrenie 

percentuálneho zastúpenia. 

Metódu porovnávania sme využili na porovnanie nami získaných výsledkov. 

 

4 Výsledky práce 

 

4.1 Vyhodnotenie lokalizácie výskytu hry slovenských strených útočníkov 

 

 

Tabuľka č. 16: Vyhodnotenie lokalizácie výskytu hry Pavla Demitru 

DEMITRA P.-S1 Útočné pásmo Stredné pásmo Obranné pásmo Celkom 

Počet 126 164 190 480 

Percentá % 26,25 34,16 39,58 100 
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Tabuľka č. 17: Vyhodnotenie lokalizácie výskytu hry Jozefa Štumpela 

ŠTUMPEL J.-S2 Útočné pásmo Stredné pásmo Obranné pásmo Celkom 

Počet 184 124 119 427 

Percentá % 43,10 29,04 27,87 100 
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Tabuľka č. 18: Vyhodnotenie lokalizácie výskytu hry Michala Handzuša 

HANDZUŠ M.-S3 Útočné pásmo Stredné pásmo Obranné pásmo Celkom 

Počet 111 92 94 297 

Percentá % 37,37 30,98 31,65 100 

 

 
 

Tabuľka č. 19: Vyhodnotenie lokalizácie výskytu hry Martina Cibáka 

CIBÁK M.-S4 Útočné pásmo Stredné pásmo Obranné pásmo Celkom 

Počet 38 60 58 156 

Percentá % 24,36 38,46 37,18 100 
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4.2 Vyhodnotenie lokalizácie výskytu hry českých stredných útočníkov  

 

Tabuľka č. 20: Vyhodnotenie lokalizácie výskytu hry Tomáša Plekanca 

PLEKANEC T.-C1 Útočné pásmo Stredné pásmo Obranné pásmo Celkom

Počet 95 96 117 308 

Percentá % 30,84 31,16 37,99 100 
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Tabuľka č. 21: Vyhodnotenie lokalizácie výskytu hry Petra Čajánka 

ČAJÁNEK P.-C2 Útočné pásmo Stredné pásmo Obranné pásmo Celkom 

Počet 81 100 128 309 

Percentá % 26,21 32,36 41,42 100 
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Tabuľka č. 22: Vyhodnotenie lokalizácie výskytu hry Davida Krejčího 

KREJČÍ D.-C3 Útočné pásmo Stredné pásmo Obranné pásmo Celkom 

Počet 74 83 112 269 

Percentá % 27,51 30,86 41,64 100 

 

 
 

Tabuľka č. 23: Vyhodnotenie lokalizácie výskytu hry Josefa Vašíčka 

VAŠÍČEK J.-C4 Útočné pásmo Stredné pásmo Obranné pásmo Celkom 

Počet 91 109 101 301 

Percentá % 30,23 36,21 33,55 100 
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Legenda: 
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4.3 Porovnanie lokalizácie výskytu hry českých a slovenských stredných útočníkov 

 
Tabuľka č. 24: Porovnanie lokalizácie výskytu hry českých a slovenských stredných útočníkov  
 

Meno 
Lokalizácia výskytu hry 

Celkom 
pásma 

Útočné 
pásmo 

stredné 
pásmo 

obranné 
pásmo 

celkom 
počet 

nulový 
(0) 

slabý 
(1-5) 

mierny 
(6-10) 

stredný 
(11-15) 

vysoký 
(16-20) 

najvyšší 
(21...) 

Demitra-S1 480 126 164 190 32 0 4 8 7 5 8 
Štumpel-S2 427 184 124 119 32 0 6 5 7 6 8 
Handzuš-S3 297 111 92 94 32 0 10 11 3 8 0 

Cibák-S4 156 38 60 58 32 5 11 15 1 0 0 
Priemer na 

jedného 340 114,75 110 115,25 32 1,25 7,75 9,75 4,50 4,75 4 

Celkom 1360 459 440 461 128 5 31 39 18 19 16 
Celkom% 100 33,75 32,35 33,90 100 3,90 25,83 30,47 14,06 14,84 12,50 

Plekanec-C1 308 95 96 117 32 2 8 10 5 3 4 
Čajánek-C2 309 81 100 128 32 0 8 9 8 4 3 
Krejčí-C3 269 74 83 112 32 0 8 10 12 2 0 

Vašíček-C4 301 91 109 101 32 0 10 8 6 3 5 
Priemer na 

jedného 296,75 85,25 97 114,5 32 0,5 8,5 9,25 7,75 3 3 

Celkom 1187 341 388 458 128 2 34 37 31 12 12 

Celkom% 100 28,73 32,69 38,58 100 1,56 26,56 28,90 24,22 9,38 9,38 
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5 Záver 

 

 V našej práci sme sa snažili poukázať na možné rozdiely v lokalizácii výskytu hry medzi 

slovenskými a českými strednými útočníkmi v zápase Slovensko – Česko na ZOH 2010, 

pričom sme dospeli k týmto výsledkom : 

- spomedzi slovenských stredných útočníkov sa nám hypotéza číslo 2 potvrdila, keď 

podľa predpokladov mal najvyššiu lokalizáciu výskytu hry stredný útočník 1. 

formácie, nasledoval stredný útočník 2. formácie potom 3. formácie a najnižšiu mal 

stredný útočník 4. formácie, 

- spomedzi českých stredných útočníkov sa nám hypotéza číslo 3 nepotvrdila, že 

najvyššiu lokalizáciu výskytu hry bude mať stredný útočník 1. formácie. Zistili sme, 

že českí strední útočníci mali počas celého zápasu výskyt takmer na rovnakej úrovni, 

okrem stredného útočníka 3. formácie, ktorého výskyt bol o čosi nižší v porovnaný s 

ostatnými, 

- pri porovnaní výskytu hry slovenských a českých stredných útočníkov sme zistili, že 

vyšší výskyt hry mali v priemere slovenskí strední útočníci ako českí, pričom najvyšší 

výskyt mal slovenský stredný útočník 1. formácie a najnižší slovenský stredný útočník 

4. formácie, hypotéza číslo 1 sa nám teda potvrdila, 

- pri porovnaní lokalizácie výskytu hry v jednotlivých zónach sme zistili že najviac 

nulových výskytov mal slovenský stredný útočník 4. formácie, najviac slabých 

výskytov mal slovenský stredný útočník 4. formácie, najviac miernych výskytov mal 

stredný útočník 4. formácie, najviac stredných výskytov mal český stredný útočník 3. 

formácie, najviac vysokých výskytov mal slovenský stredný útočník 3. formácie, 

a najviac najvyšších výskytov mali slovenský stredný útočník 1. a 2. formácie. 

Na záver je potrebné dodať, že aj keď slovenskí reprezentanti prehrali v tomto zápase s 

českými v pomere 1:3, dospeli sme k záverom, že slovenskí reprezentanti boli v tomto zápase 

aktívnejší, o čom svedčí aj ich vyššia lokalizácia výskytu hry a výsledky. Môžeme teda 

povedať, že naša hypotéza sa potvrdila iba pri slovenských stredných útočníkoch, kým pri 

českých sa nám nepotvrdila.   
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V študentskej odbornej práci sme sa zamerali na technický profil Pavla Demitru v 

zápasoch  družstva  seniorov  Slovenska  na  ZOH 2010  vo  Vancouveri,  kde  mohli 

nastúpiť  aj  hráči  z  NHL.  Hlavným  cieľom  je  poukázať  na  uplatnenie  herných 
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Výskumné údaje sme získali pomocou štúdia literárnych prameňov a nepriamym 

pozorovaním. Získane údaje sme zaznačili do vypracovaných záznamových hárkov, 

pomocou  základných  matematicko-štatistických  metód  sme  údaje  spracovali.  Na 
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1  VSTUP DO PROBLEMATIKY

1.1  Charakteristika reprezentačného družstva Slovenska

Na prvý pohľad možno nepôsobí reprezentačné družstvo Slovenska nebezpečne, ale 

tak  ako  jedovatý  škorpión  môžu  Slováci  jedným  bodnutím  vyradiť  omnoho  silnejšieho 

súpera. „Zdeno Chára vie riadiť dianie zápasu a Marián Gáborík je hráčom, ktorý ten zápas 

môže jedným prienikom zmeniť,“ hovorí Jim Johannson z Amerického hokejového zväzu a 

pokračuje: „Keď sa dostanú do vedenia, môžu sa stiahnuť do obrany a napádať iba s jedným 

hráčom, no ak ich budete chcieť porazili, musíte ich prinútiť hrať otvorenú hru počas celých 

60 minút.“(Pro Hockey, 2/2010).

Hokejové družstvo Slovenska sa  pred ZOH 2010 vo Vancouveri  nachádzalo  na  9. 

mieste  vo svetovom rebríčku IIHF, no po ukončení  hokejového turnaja  na ZOH 2010 vo 

Vancouveri  sa  Slovenská hokejová reprezentácia  seniorov posunula vo svetovom rebríčku 

IIHF na 7. miesto.

1.2  Charakteristika stredného útočníka v ľadovom hokeji

Každý hráčsky post v ľadovom hokeji si vyžaduje množstvo úloh v danom systéme, či 

hernom rozostavení hráčov v útočnej a obrannej fáze hry. Hráči sú vo vrcholovom hokeji 

nútený tieto vopred dané úlohy plniť a nezanedbávať ich pre dobro kolektívneho výkonu, 

ktorý sa  taktiež skladá z individuálnych výkonov hráčov.

Post stredného útočníka si v každom systéme hry, či hernom rozostavení vyžaduje iné 

úlohy a funkcie. V jednom systéme môže byť „rozumom“ celej formácie a v druhom sa zasa 

môže jeho úloha zmeniť vo „finálneho strelca“, či „tretieho“ obrancu. Hra stredného útočníka 

si vyžaduje neustále korčuľovanie, presné a prudké prihrávky pri rozvíjaní útočnej fázy hry a 

neustále obranné úlohy v obrannej fáze hry. Jeho pohyb sa najčastejšie vyskytuje v osi ihriska, 

no opäť je to závislé od systému hry.  Nie pre nič za nič sa hovorí,  že stredný útočník je 

„center-rozum“ celej päťky.

 



1.3  Herné činnosti jednotlivca útočné (HČJ-ú)

Herné  činnosti  jednotlivca  útočné  by  sme  mohli  chrakterizovať  ako  momentálne, 

aktuálne či pohotové riešenie hernej situácie individuálnou formou v čase, keď má daný hráč 

alebo jeho spoluhráči puk na hokejkách, resp. puk pod kontrolou v útočnej fáze hry. Poznáme 

mnoho  delení  herných  činností  jednotlivca  útočných,  no  a  v  našej  práci  sme  si  zvolili 

kombináciu delenia podľa Turaza, Tótha (2003) a Výboha a kol. (2005):

− prihrávanie, streľba, vedenie puku, spracovanie prihrávky, uvoľňovanie sa hráča bez 

puku, uvoľňovanie sa hráča s pukom, tečovanie, dorážanie

1.4  Herné činnosti jednotlivca obranné (HČJ-o)

Snahou získať puk a tým zabrániť útočnej fáze hry súpera individuálnou formou sa 

vyznačujú herné činnosti jednotlivca obranné. Sú to herné činnosti v obrannej fáze hry, resp. 

vo fáze hry,  keď nemáme puk pod kontrolou a potrebujeme ho získať na znovuzaloženie 

útočnej fázy hry, či priamo zakončenie. Pri delení herných činností jednotlivca obranných sme 

zvolili kombináciu delenia podľa Turaza, Tótha (2003) a Výboha a kol. (2005):

− odoberanie  puku,  zachytávanie  puku  hráčom,  napádanie  súpera  s  pukom, 

obsadzovanie hráča, krytie priestoru, blokovanie (zachytávanie) striel



2  CIEĽ PRÁCE, HYPOTÉZY A ÚLOHY PRÁCE

2.1 Cieľ práce

    
Poukázať  na  uplatňované  herné  činnosti  jednotlivca  u  Pavla  Demitru  v  útočnej  aj 

obrannej fáze hry družstva seniorov v zápasoch Slovenska na Zimných olympijských hrách 

vo Vancouveri 2010.

2.2  Hypotézy

H.1  Predpokladáme,  že  u  Pavla  Demitru  bude  prevládať  úspešnosť  vykonania 

vybraných HČJ-ú nad HČJ-o.

H.2 Predpokladáme,  že  najvyššia  lokalizácia  frekvencie  výskytu  pohybu  Pavla 

Demitru bude v osi ihriska, vzhľadom na jeho hráčsky post.  

2.3  Úlohy práce

U.1: Vypracovať záznamový hárok na registráciu vybraných ukazovateľov.

U.2: Vykonať nepriame pozorovanie na zápasoch vrcholového ľadového hokeja 

                      u družstva seniorov Slovenska so zameraním na hráča Pavla Demitru.

U.3: Vyhodnotiť získané výsledky a porovnať ich navzájom vo vnútri 

                   podsúborov a medzi sebou.

U.4: Formulovať odporúčania pre teóriu a prax



3  METODIKA PRÁCE

3.1  Stanovenie výskumnej situácie

V  práci  sme  sa  zamerali  na  objektívne  hodnotenie  vybraných  herných  činnosti 

jednotlivca, tak v útočnej , ako aj v obrannej fáze hry Pavla Demitru z hľadiska úspešnosti 

vykonania sledovaných herných činností  jednotlivca.  Zameranie práce je aj  na lokalizáciu 

pohybu Pavla Demitru v rovnovážnom počte hráčov na ľadovej ploche počas štyroch zápasov 

na ZOH 2010 vo Vancouveri.

3.2  Charakteristika Pavla Demitru

Náš sledovaný jednotlivec je Pavol Demitra, ktorého sme sledovali v štyroch zápasoch 

reprezentačného družstva Slovenska na ZOH 2010 vo Vancouveri. Pavol Demitra, narodený 

29. novembra 1974 v Dubnici nad Váhom je momentálne hráčom klubu Vancouver Canucks, 

ktorý pôsobí v NHL. Jeho výška 183cm a váha 91kg ho predurčovala na to, aby bol tým 

správnym lídrom prvého útoku na ZOH 2010. Jeho reprezentačné skúsenosti nazberal v 63 

zápasoch s dvojkrížom na hrudi a strelil v nich 21 gólov. Držanie hokejky má ľavé a jeho 

najväčšie  úspechy  sú  bronzová  medaila  z  MS  2003.  Nezabudnime  povedať,  že  je 

odchovancom Dubnického hokeja, no vrcholový hokej začal hrávať v sezóne 1992/1993 za 

Duklu  Trenčín.  V nasledujúcej  sezóne  sa  dostal  do  NHL a  tam debutoval,  pretože  si  ho 

Ottawa Senators draftovala v 9. kole z 227. miesta. Jeho kariéra pokračovala v kluboch NHL 

St. Louis Blues, Los Angeles Kings a nakoniec klub Minnesota Wild. Počas Lokoutu NHL 

hrával za Duklu Trenčín (http://sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_Demitra).  

3.3  Metódy získavania údajov

Jedna zo základných metód použitých pri získavaní údajov bola štúdium literárnych 

prameňov, ktorá bola základom pre vstup do problematiky a metóda založená na pozorovaní v 

rámci  analyzovania  videozáznamov  –  nepriame  pozorovanie.  Pozorovanie  ako  vedecká 

metóda  je  vopred  plánovaná,  cieľavedomá  a  sústavná  činnosť  počas  ktorej  vnímame 

výchovné  javy a  procesy,  ktoré  smerujú  k  odhaľovaniu  podstatných  súvislosti  a  vzťahov 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_Demitra


sledovanej činnosti(Skalková, 1983).

Pozorovanie sa spája s určitým druhom záznamu. V našej práci sme použili obrazovú 

záznamovú techniku – videozáznam v spojení s písomnou záznamovou technikou – grafickou 

a čiarkovoacou.

Každú úspešnú hernú činnosť sme zaznamenávali čiarkovacou technikou do stĺpca + a 

neúspešné herné činnosti do stĺpca –  v danom časovom intervale.

3.4  Metódy spracovania a vyhodnotenia získaných údajov

Pre spracovanie a vyhodnocovanie výskumných údajov s cieľom vytvoriť predpoklady 

na prijatie  spoľahlivých záverov o sledovaných javoch sme použili  základné matematické 

metódy (ciferný súčet,  percentuálne vyjadrenie).  Okrem základných matematických metód 

sme  použili  aj  metódy  logických  záverov,  medzi  ktoré  zaraďujeme  analytickú  indukciu, 

dedukciu, syntézu, analýzu a korporáciu.



4  VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA

4.1  Výskyt jednotlivých herných činnosti jednotlivca útočných a ich spôsobov vo 

       vybraných zápasoch zimných olympijských hier 2010 vo Vancouveri u Pavla

       Demitru

V tejto podkapitole výsledkovej časti našej práce máte možnosť vidieť na obrázku 1 až 

obrázku 6 HČJ-ú využívané v štyroch vybraných zápasoch ZOH 2010 vo Vancouveri.  Na 

týchto grafoch sú znázornené jednotlivé spôsoby HČJ-ú a ich úspešnosť vykonania v štyroch 

vybraných  zápasoch  ZOH  2010.  HČJ-ú  tečovanie,  dorážanie  sa  vo  vybraných  štyroch 

zápasoch pri rovnovážnom počte hráčov na ľade nevyskytli alebo vyskytli len záporne (-), 

preto sme grafy nezaradili do tejto podkapitoly, lebo ich úspešnosť je 0%. 

Obrázok 1

Úspešnosť  jednotlivých  spôsobov  prihrávky  vo  vybraných  zápasoch  ZOH  2010  vo 

Vancouveri u Pavla Demitru
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Obrázok 2

Úspešnosť jednotlivých spôsobov streľby vo vybraných zápasoch ZOH 2010 vo Vancouveri u 

Pavla Demitru

Obrázok 3

Úspešnosť  jednotlivých  spôsobov  vedenia  puku  vo  vybraných  zápasoch  ZOH  2010  vo 

Vancouveri u Pavla Demitru
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Obrázok 4

Úspešnosť jednotlivých spôsobov spracovania prihrávky vo vybraných zápasoch ZOH 2010 

vo Vancouveri u Pavla Demitru 

Obrázok 5

Úspešnosť uvoľňovania sa hráča bez puku vo vybraných zápasoch ZOH 2010 vo Vancouveri 

u Pavla Demitru
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Obrázok 6

Úspešnosť uvoľňovania sa hráča s pukom vo vybraných zápasoch ZOH 2010 vo Vancouveri u 

Pavla Demitru

4.2  Výskyt jednotlivých herných činností jednotlivca obranné a ich spôsobov vo 

       vybraných zápasoch zimných olympijských hier 2010 vo Vancouveri u Pavla 

       Demitru

V  druhej  podkapitole  výsledkovej  časti  našej  práce  máte  možnosť  zhliadnuť  na 

obrázku 7 až obrázku 12 HČJ-o využívané v štyroch vybraných zápasoch ZOH 2010 vo 

Vancouveri.  Na týchto  grafoch  sú  znázornené  jednotlivé  spôsoby HČJ-o  a  ich  úspešnosť 

vykonania vo vybraných zápasoch ZOH 2010. Na rozdiel od HČJ-ú, kde sa nevyskytli všetky 

vybrané útočné HČJ u HČJ-o boli využívané všetky vybrané obranné HČJ.

Obrázok 7

Úspešnosť jednotlivých spôsobov blokovania striel  vo vybraných zápasoch ZOH 2010 vo 

Vancouveri u Pavla Demitru
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Obrázok 8

Úspešnosť jednotlivých spôsobov odoberania puku vo vybraných zápasoch ZOH 2010 vo 

Vancouveri u Pavla Demitru

Obrázok 9

Úspešnosť jednotlivých spôsobov zachytenia puku hráčom vo vybraných zápasoch ZOH 2010 

vo Vancouveri u Pavla Demitru
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Obrázok 10

Úspešnosť jednotlivých spôsobov napádania hráča s  pukom vo vybraných zápasoch ZOH 

2010 vo Vancouveri u Pavla Demitru

Obrázok 11

Úspešnosť jednotlivých spôsobov obsadzovania hráča vo vybraných zápasoch ZOH 2010 vo 

Vancouveri u Pavla Demitru
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Obrázok 12

Úspešnosť krytia priestoru vo vybraných zápasoch ZOH 2010 vo Vancouveri u Pavla Demitru

4.3  Lokalizácia pohybu Pavla Demitru vo vybraných zápasoch zimných olympijských  

       hier 2010 vo Vancouveri

V poslednej podkapitole výsledkovej časti našej práce sme sa zameriali na lokalizáciu 

pohybu vo vybraných zápasoch ZOH 2010 vo Vancouveri. Lokalizácia pohybu Pavla Demitru 

v jednotlivých zápasoch sú znázornené na obrázku 13 až obrázku 16. Vzhľadom nato, že hral 

na poste stredného útočníka môžeme vidieť na jednotlivých obrázkoch lokalizácie frekvencie 

výskytu pohybu, že jeho najčastejšie výskyt bol v strede (osi) ihriska s malými výchylkami do 

obidvoch strán. Ako je možné vidieť, na obrázku 14 a v zóne 29 sa nevyskytol ani raz, preto 

je políčko biele. Táto situácia sa opakovala iba raz za štyri zápasy, preto by sme mohli hovoriť 

o Pavlovi Demitrovi ako o celoplošnom hráčovi, pretože v zápase vyskytoval v každej zóne 

ihriska minimálne 1krát.
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                          34 výs. a viac     33 – 23 výs.       22 – 12 výs.        11 – 1 výs.

Obrázok 13

Lokalizácia pohybu Pavla Demitru v zápase SVK – CZE na ZOH 2010 vo Vancouveri

             
                     29 výs. a viac      28 – 20 výs.       19 – 10 výs.          9 – 1 výs.

Obrázok 14

Lokalizácia pohybu Pavla Demitru v zápase SVK – RUS na ZOH 2010 vo Vancouveri



                       

                   35 výs. a viac       34 – 23 výs.        22 – 11 výs.           10 – 1 výs.

Obrázok 15

Lokalizácia pohybu Pavla Demitru v zápase SVK – LAT na ZOH 2010 vo Vancouveri

                    

                   35 výs. a viac       34 – 23 výs.         22 – 11 výs.          10 – 1 výs.

Obrázok 16

Lokalizácia pohybu Pavla Demitru v zápase SVK – NOR na ZOH 2010 vo Vancouveri



                      

4.4  Diskusia

Pri tvorbe záznamového hárku sme vychádzali s rozdelenia HČJ-ú a HČJ-o od dvoch 

autorov  a  to  VÝBOH  (2005)  a  TURAZ,  TÓTH  (2003).  Rozdelenie  sme  volili  podľa 

dôležitosti HČJ vo vrcholovom hokeji a toho, čo je najdôležitejšie v útočnej ako aj v obrannej 

fáze hry.

Pri  tejto práci  a štúdiu literárnych prameňov som sa nestretol  s  autorom, ktorý by 

rozoberal podobnú, či dokonca totožnú tému práce v ľadovom hokeji na vrcholovom podujatí 

a to ZOH. Z toho dôvodu nie je možné porovnať výsledky, či závery práce z inou prácou a jej 

závermi.

Chceli  by  sme  poznamenať,  že  sledovaný  súbor  (Pavol  Demitra)  nastúpil  do 

hokejového turnaj  na ZOH 2010 vo Vancouveri  po dlhodobom zranení  a  pred zahájením 

turnaja sa ani raz neocitol v zápasovom zaťažení počas prebiehajúcej sezóny NHL. Myslíme 

si,  že  tento  fakt  mohol  dosť  ovplyvniť  výsledky  sledovania  a  aj  úspešnosť  jednotlivých 

spôsobov HČJ.

Na záver by som spomenul fakt, že na hokejovom turnaji ZOH 2010 vo Vancouveri 

nastúpili hráči NHL, pretože NHL bola prerušená a z toho dôvodu mohli nastúpiť najlepší 

hráči planéty ako reprezentanti svojich krajín. 



5 ZÁVERY

Cieľom našej  práce  bolo  poukázať na uplatňovanie herných činností  jednotlivca v 

útočnej aj obrannej fáze hry na vrcholovom podujatí ZOH 2010 vo Vancouveri, čo sa nám 

podarilo v štyroch vybraných zápasoch základnej časti a play-off. Poukázali sme na výskyt 

jednotlivých spôsobov útočných HČJ a obranných HČJ. Preukázalo sa, že najvyššie percento 

úspešnosti  dosiahol  Pavol  Demitra  v  HČJ-ú  vedenie  puku  (tlačením a  miešaním),  kde  s 

celkovo 52 pokusov bolo 52 pokusov úspešných (+) a tým je jasné, že úspešnosť je 100%. 

Naopak najnižšie percento úspešnosti dosiahol Pavol Demitra v HČJ-ú dorážanie a tečovanie, 

kde pri dorážaní sa za štyri zápasy vyskytol iba jeden pokus neúspešný (-) a pri tečovaní sa za 

štyri zápasy nevyskytol ani jeden pokus o tečovanie a preto je jasné, že úspešnosť u oboch 

činností je 0%. Nezabudnime pripomenúť, že vybrané činnosti sa zaznamenávali iba počas 

hry v rovnovážnom stave hráčov na ľadovej ploche (5-5; 4-4; 3-3). 

Hypotéza 1 v ktorej sme predpokladali, že u Pavol Demitra bude prevládať úspešnosť 

vykonania vybraných HČJ-ú nad HČJ-o sa nám potvrdila, pretože Pavol Demitra dosiahol z 

celkového  počtu  278  pokusov  HČJ-ú  81,65% úspešnosť,  pričom z  celkového  počtu  186 

pokusov HČJ-o dosiahol 55,38% úspešnosť.

Hypotéza 2 v ktorej sme predpokladali, že najvyššia lokalizácia frekvencie výskytu 

pohybu u Pavol Demitra bude v osi ihriska, vzhľadom na jeho hráčsky post sa nám potvrdila, 

pretože  ako sa  pozrieme do výsledkovej  časti  našej  práce  na  obrázok 13 až  obrázok 16, 

môžeme  vidieť  pomocou  farebných  odtieňov  znázornenú  lokalizácia  frekvencie  výskytu 

pohybu  v  štyroch  vybraných  zápasoch  ZOH  2010  vo  Vancouveri  u  Pavla  Demitru. 

Lokalizácia frekvencie výskytu pohybu sledovaná vo vybraných zápasoch u Pavla Demitru 

nám ukázala,  že  najvyššia  frekvencia  výskytu pohybu Pavla  Demitru v týchto  vybraných 

zápasoch bol v zóne 23; 18; 22 najvyššia (10; 11; 14; 15; 19 mierne nižšia), čo vyplýva z jeho 

hráčskeho postu a predpokladáme, že aj hráčskej funkcie. 

V závere by sme chceli podotknúť a poznamenať, že sledovanie takýchto podujatí a 

vyhodnotenie vybraných ukazovateľov a údajov by mohlo priniesť poznatky o tom, čo je 

potrebné a dôležité nacvičovať a zdokonaľovať, v tréningovom procese mládeže, či seniorov.  
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PRÍLOHY



Prílohy A 

A : Herné činnosti jednotlivca útočné a ich výskyt vo vybraných zápasoch ZOH 2010 vo 

Vancouveri u Pavla Demitru

Príloha A1 : Výskyt jednotlivých spôsobov prihrávky vo vybraných zápasoch na ZOH 2010 

vo Vancouveri u Pavla Demitru

Príloha A2 : Výskyt jednotlivých spôsobov streľby vo vybraných zápasoch ZOH 2010 vo 

Vancouveri u Pavla Demitru

Príloha A3 : Výskyt jednotlivých spôsobov vedenia puku vo vybraných zápasoch ZOH 2010 

vo Vancouveri u Pavla Demitru

Príloha A4 : Výskyt jednotlivých spôsobov spracovania prihrávky vo vybraných zápasoch 

ZOH 2010 vo Vancouveri u Pavla Demitru

Príloha A5 : Výskyt jednotlivých spôsobov uvoľňovania sa hráča bez puku vo vybraných 

zápasoch ZOH 2010 vo Vancouveri u Pavla Demitru

Príloha A6 : Výskyt jednotlivých spôsobov uvoľňovania sa hráča s pukom vo vybraných 

zápasoch ZOH 2010 vo Vancouveri u Pavla Demitru

Príloha A7 : Výskyt jednotlivých spôsobov dorážania vo vybraných zápasoch ZOH 2010 vo 

Vancouveri u Pavla Demitru

Použité skratky
spracovanie pr. - spracovanie prihrávky

hokej. - hokejkou

dor. - dorážanie

backh. - backhand



Príloha  A1

Výskyt jednotlivých spôsobov prihrávky vo vybraných zápasoch na ZOH 2010 vo Vancouveri 

u Pavla Demitru

Príloha A2

Výskyt jednotlivých spôsobov streľby vo vybraných zápasoch ZOH 2010 vo Vancouveri u 

Pavla Demitru

Príloha A3

Výskyt jednotlivých spôsobov vedenia puku vo vybraných zápasoch ZOH 2010 vo 

Vancouveri u Pavla Demitru

SVK – CZE SVK – RUS SVK – LAT SVK – NOR

∑ %
1. tretina 2. tretina 3. tretina 1. tretina 2. tretina 3. tretina OT 1. tretina 2. tretina 3. tretina 1. tretina 2. tretina 3. tretina
10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 5´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´

 + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -

P
rih

rá
vk

a forh.
pľ 0/-1 1/-2 0/-1 3/-1 0/-1 1/-0 1/-0 2/-0 2/-0 4/-1 1/-0 0/-1 7/-1 3/-0 0/-1 1/-0 1/-0 1/-1 1/-0 2/-2 0/-1 1/-0 0/-1 32/-14 70%

nľ 1/-0 0/-1 1/-0 1/-0 0/-2 0/-1 3/-4 43%

back.
pľ 1/-0 1/-0 2/-0 2/-1 1/-0 2/-0 1/-0 2/-0 1/-0 2/-0 2/-1 1/-1 0/-1 3/-1 0/-1 2/-1 23/-7 76%

nľ 1/-0 0/-1 0/-1 1/-2 33%

∑ 0/-1 2/-2 2/-0 2/-1 5/-2 1/-1 4/-0 1/-0 3/-0 2/-0 4/-1 3/-0 0/-2 9/-1 2/-0 5/-1 1/-2 2/-0 1/-1 1/-1 1/-2 5/-5 0/-2 3/-1 0/-2

% 0% 50% 100% 66% 71% 50% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 0% 90% 100% 83% 33% 100% 50% 50% 33% 50% 0% 75% 0%

SVK – CZE SVK – RUS SVK – LAT SVK – NOR

∑ %
1. tretina 2. tretina 3. tretina 1. tretina 2. tretina 3. tretina OT 1. tretina 2. tretina 3. tretina 1. tretina 2. tretina 3. tretina
10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 5´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´

 + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -

St
re

ľb
a forh.

šv.
pr. 1/-0 2/-0 1/-0 4/-0 100%

gú 0/-1 1/-0 0/-1 1/-0 2/-2 50%

back.
šv.
pr. 1/-0 1/-0 100%

∑ 1/-0 2/-0 1/-1 1/-0 0/-1 1/-0 1/-0

% 100% 100% 50% 100% 0% 100% 100%

SVK – CZE SVK – RUS SVK – LAT SVK – NOR

∑ %
1. tretina 2. tretina 3. tretina 1. tretina 2. tretina 3. tretina OT 1. tretina 2. tretina 3. tretina 1. tretina 2. tretina 3. tretina
10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 5´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´

 + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -

ve
de

ni
e tlačením 1/-0 1/-0 1/-0 1/-0 2/-0 1/-0 1/-0 1/-0 9/-0 100%

ťahaním
miešaním 1/-0 3/-0 2/-0 1/-0 4/-0 1/-0 2/-0 2/-0 2/-0 2/-0 3/-0 3/-0 3/-0 2/-0 1/-0 3/-0 1/-0 1/-0 2/-0 3/-0 1/-0 43/-0 100%

∑ 2/-0 3/-0 2/-0 2/-0 4/-0 2/-0 3/-0 2/-0 2/-0 4/-0 3/-0 3/-0 3/-0 2/-0 2/-0 3/-0 2/-0 1/-0 2/-0 4/-0 1/-0

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



Príloha A4

Výskyt jednotlivých spôsobov spracovania prihrávky vo vybraných zápasoch ZOH 2010 vo 

Vancouveri u Pavla Demitru

Príloha A5

Výskyt jednotlivých spôsobov uvoľňovania sa hráča bez puku vo vybraných zápasoch ZOH 

2010 vo Vancouveri u Pavla Demitru

Príloha A6

Výskyt jednotlivých spôsobov uvoľňovania sa hráča s pukom vo vybraných zápasoch ZOH 

2010 vo Vancouveri u Pavla Demitru

SVK – CZE SVK – RUS SVK – LAT SVK – NOR

∑ %
1. tretina 2. tretina 3. tretina 1. tretina 2. tretina 3. tretina OT 1. tretina 2. tretina 3. tretina 1. tretina 2. tretina 3. tretina
10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 5´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´

 + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -

sp
ra

co
va

ni
e 

pr
. telom 0/-1 0/-1 0%

rukou
korčuľou

ho
ke

j. forh. 1/-0 2/-0 1/-1 3/-0 3/-0 3/-0 1/-1 1/-0 5/-0 1/-0 2/-0 1/-0 1/-1 1/-0 1/-0 3/-1 2/-0 2/-0 1/-0 35/-4 90%

backh. 2/-1 1/-0 1/-0 1/-1 0/-1 1/-0 1/-0 1/-0 0/-1 1/-0 1/-0 1/-0 1/-0 1/-0 2/-0 2/-0 1/-1 2/-0 20/-5 80%

∑ 3/-1 1/-0 1/-0 3/-2 1/-2 3/-0 1/-0 1/-0 3/-0 4/-0 1/-2 2/-0 6/-0 2/-0 3/-0 2/-0 3/-1 3/-0 1/-0 1/-1 5/-1 2/-0 2/-0 1/-0

% 100% 75% 100% 100% 60% 33% 100% 100% 100% 100% 100% 33% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 50% 83% 100% 100% 100%

SVK – CZE SVK – RUS SVK – LAT SVK – NOR

∑ %
1. tretina 2. tretina 3. tretina 1. tretina 2. tretina 3. tretina OT 1. tretina 2. tretina 3. tretina 1. tretina 2. tretina 3. tretina
10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 5´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´

 + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -
UbP 4/-0 2/-1 1/-0 1/-0 4/-0 0/-1 1/-0 1/-0 2/-0 1/-0 2/-0 6/-1 1/-0 2/-0 1/-0 2/-0 1/-0 1/-0 1/-0 4/-1 1/-0 3/-0 1/-0 43/-4 92%

∑ 4/-0 2/-1 1/-0 1/-0 4/-0 0/-1 1/-0 1/-0 2/-0 1/-0 2/-0 6/-1 1/-0 2/-0 1/-0 2/-0 1/-0 1/-0 1/-0 4/-1 1/-0 3/-0 1/-0

% 100% 66% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 86% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 100%

SVK – CZE SVK – RUS SVK – LAT SVK – NOR

∑ %
1. tretina 2. tretina 3. tretina 1. tretina 2. tretina 3. tretina OT 1. tretina 2. tretina 3. tretina 1. tretina 2. tretina 3. tretina
10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 5´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´

 + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -
UsP 2/-0 0/-1 1/-1 1/-0 1/-0 1/-0 1/-0 1/-0 1/-0 0/-1 0/-2 1/-1 1/-1 11/-7 61%

∑ 2/-0 0/-1 1/-1 1/-0 1/-0 1/-0 1/-0 1/-0 1/-0 0/-1 0/-2 1/-1 1/-1

% 100% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 50% 50%



Príloha A7

Výskyt jednotlivých spôsobov dorážania vo vybraných zápasoch ZOH 2010 vo Vancouveri u 

Pavla Demitru

SVK – CZE SVK – RUS SVK – LAT SVK – NOR

∑ %
1. tretina 2. tretina 3. tretina 1. tretina 2. tretina 3. tretina OT 1. tretina 2. tretina 3. tretina 1. tretina 2. tretina 3. tretina
10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 5´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´

 + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -
0/-1 0/-1 0%

∑ 0/-1

% 0%

do
r. forh.

backh.



Prílohy B

B : Herné činnosti jednotlivca obranné a ich výskyt vo vybraných zápasoch ZOH 2010 

vo Vancouveri u Pavla Demitru

Príloha B1 : Výskyt jednotlivých spôsobov odoberanie puku vo vybraných zápasoch ZOH 

2010 vo Vancouveri u Pavla Demitru

Príloha B2 : Výskyt jednotlivých spôsobov blokovania striel vo vybraných zápasoch ZOH 

2010 vo Vancouveri u Pavla Demitru

Príloha B3 : Výskyt jednotlivých spôsobov zachytávania puku hráčom vo vybraných 

zápasoch ZOH 2010 vo Vancouveri u Pavla Demitru

Príloha B4 : Výskyt jednotlivých spôsobov napádania súpera s pukom vo vybraných zápasoch 

ZOH 2010 vo Vancouveri u Pavla Demitru

Príloha B5 : Výskyt jednotlivých spôsobov obsadzovania hráča vo vybraných zápasoch ZOH 

2010 vo Vancouveri u Pavla Demitru

Príloha B6 : Výskyt krytia priestoru vo vybraných zápasoch ZOH 2010 vo Vancouveri u Pavla 

Demitru u Pavla Demitru

Použité skratky
blok. str. - blokovanie striel

zachyt. p. - zachytávanie puku hráčom

napád. - napádanie súpera s pukom

obs. - obsadzovanie hráča



Príloha B1

Výskyt jednotlivých spôsobov odoberanie puku vo vybraných zápasoch ZOH 2010 vo 

Vancouveri u Pavla Demitru

Príloha B2

Výskyt jednotlivých spôsobov blokovania striel vo vybraných zápasoch ZOH 2010 vo 

Vancouveri u Pavla Demitru

Príloha B3

Výskyt jednotlivých spôsobov zachytávania puku hráčom vo vybraných zápasoch ZOH 2010 

vo Vancouveri u Pavla Demitru

SVK – CZE SVK – RUS SVK – LAT SVK – NOR

∑ %
1. tretina 2. tretina 3. tretina 1. tretina 2. tretina 3. tretina OT 1. tretina 2. tretina 3. tretina 1. tretina 2. tretina 3. tretina
10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 5´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´

 + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -

bl
ok

. s
tr.

v páde
v pokľaku 1/-0 1/-0 100%

v stoji 0/-1 0/-1 1/-0 1/-0 0/-1 0/-1 2/-4 33%

hokejkou 0/-1 1/-0 1/-1 50%

∑ 0/-1 0/-1 0/-1 1/-0 1/-0 1/-1 0/-1 1/-0

% 0% 0% 0% 100% 100% 50% 0% 100%

SVK – CZE SVK – RUS SVK – LAT SVK – NOR

∑ %1. tretina 2. tretina 3. tretina 1. tretina 2. tretina 3. tretina OT 1. tretina 2. tretina 3. tretina 1. tretina 2. tretina 3. tretina
10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 5´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´

 + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -

od
ob

er
an

ie
 p

uk
u

ho
ke

jk
ou

vyp. 0/-1 1/-0 0/-1 0/-1 1/-3 25%

nad. 1/-0 1/-0 1/-0 0/-1 3/-1 75%

pretl. 1/-0 0/-2 1/-0 2/-2 50%

priť. 0/-1 1/-0 0/-1 1/-2 33%

úder. 0/-1 0/-1 0/-1 1/-0 0/-1 0/-1 0/-1 0/-1 1/-7 13%

telom 0/-2 0/-1 2/-0 1/-0 0/-1 0/-1 3/-5 38%

∑ 0/-3 0/-1 1/-1 1/-0 2/-1 1/-1 0/-1 1/-0 0/-1 0/-1 3/-0 1/-1 0/-2 0/-1 0/-2 0/-3 0/-1 1/-0

% 0% 0% 50% 100% 66% 50% 0% 100% 0% 0% 100% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

SVK – CZE SVK – RUS SVK – LAT SVK – NOR

∑ %
1. tretina 2. tretina 3. tretina 1. tretina 2. tretina 3. tretina OT 1. tretina 2. tretina 3. tretina 1. tretina 2. tretina 3. tretina
10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 5´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´

 + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -

za
ch

yt
. p

. hokejkou 1/-1 1/-1 3/-1 2/-1 3/-0 0/-1 3/-1 1/-2 4/-0 2/-1 2/-2 3/-0 0/-1 2/-1 1/-0 2/-0 2/-0 2/-0 4/-0 4/-0 4/-1 46/-14 76%

korčuľou 0/-1 0/-1 1/-0 0/-1 1/-1 2/-4 33%

telom 0/-1 0/-1 0,00%

rukou 1/-0 1/-0 100%

∑ 1/-1 1/-2 3/-2 2/-1 3/-0 0/-1 3/-1 1/-2 4/-0 2/-1 2/-2 4/-0 0/-2 2/-1 1/-0 0/-1 2/-0 2/-0 2/-0 4/-0 5/-1 5/-1

% 50% 33% 60% 66% 100% 0% 75% 33% 100% 66% 50% 100% 0% 66% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 83% 83%



Príloha B4

Výskyt jednotlivých spôsobov napádania súpera s pukom vo vybraných zápasoch ZOH 2010 

vo Vancouveri u Pavla Demitru

Príloha B5

Výskyt jednotlivých spôsobov obsadzovania hráča vo vybraných zápasoch ZOH 2010 vo 

Vancouveri u Pavla Demitru

Príloha B6

Výskyt krytia priestoru vo vybraných zápasoch ZOH 2010 vo Vancouveri u Pavla Demitru

SVK – CZE SVK – RUS SVK – LAT SVK – NOR

∑ %
1. tretina 2. tretina 3. tretina 1. tretina 2. tretina 3. tretina OT 1. tretina 2. tretina 3. tretina 1. tretina 2. tretina 3. tretina
10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 5´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´

 + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -

na
pá

d. bokom 0/-1 0/-3 1/-0 1/-0 1/-0 0/-1 0/-2 3/-7 30%

pozdĺžne 0/-1 1/-0 0/-1 0/-1 1/-0 1/-0 1/-0 4/-3 57%

v prot. 0/-1 0/-1 0/-1 1/-0 0/-1 0/-1 0/-1 1/-6 14%

∑ 0/-1 0/-1 0/-5 0/-1 1/-0 2/-0 1/-0 0/-1 1/-1 0/-1 0/-1 1/-1 1/-2 1/-0 0/-1

% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 50% 0% 0% 50% 33% 100% 0%

SVK – CZE SVK – RUS SVK – LAT SVK – NOR

∑ %
1. tretina 2. tretina 3. tretina 1. tretina 2. tretina 3. tretina OT 1. tretina 2. tretina 3. tretina 1. tretina 2. tretina 3. tretina
10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 5´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´

 + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -
s pukom 0/-2 0/-1 0/-1 0/-1 1/-0 1/-1 0/-1 0/-1 2/-8 20%

bez puku 2/-0 1/-0 0/-2 1/-0 1/-1 1/-0 0/-1 0/-2 1/-0 1/-0 0/-1 1/-0 1/-0 1/-0 11/-7 61%

∑ 2/-0 1/-0 0/-4 1/-1 1/-2 1/-0 0/-2 1/-2 1/-0 1/-0 0/-1 2/-1 1/-1 1/-1

% 100% 100% 0% 50% 33% 100% 0% 33% 100% 100% 0% 66% 50% 50%

ob
s.

SVK – CZE SVK – RUS SVK – LAT SVK – NOR

∑ %
1. tretina 2. tretina 3. tretina 1. tretina 2. tretina 3. tretina OT 1. tretina 2. tretina 3. tretina 1. tretina 2. tretina 3. tretina
10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 5´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´ 10´

 + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -  + / -
krytie priestoru 1/-0 1/-0 0/-1 1/-0 0/-1 0/-1 2/-1 1/-0 1/-0 2/-1 1/-0 2/-0 2/-0 1/-1 0/-1 1/-0 2/-1 18/-8 69%

∑ 1/-0 1/-0 0/-1 1/-0 0/-1 0/-1 2/-1 1/-0 1/-0 2/-1 1/-0 2/-0 2/-0 1/-1 0/-1 1/-0 2/-1

% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 66% 100% 100% 66% 100% 100% 100% 50% 0% 100% 66%



1 
 

Fakulta telesnej výchovy a športu 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky 

 

 

 

Korupcia v športe 

 

 

 

Práca ŠVOČ 

 

Jozef Antoniazi 

                                                    Juraj Šindler 

 

 

 

Vedúca práce  

JUDr. Zuzana Sakáčová, PhD.                                                                        

 



2 
 

 

Abstrakt: 

Predkladaná práca ŠVOČ je zameraná na teoretické vymedzenie korupcie, korupcie v športe 

v Slovenskej republike a v iných štátoch. V práci venujeme pozornosť korupcii ako takej, jej 

formám, príčinám jej vzniku a dôsledkom. Dôraz sme kládli na legislatívne vymedzenie 

korupcie v Slovenskej republike. Pozornosť venujeme otázkam korupcie vo futbale. 

 

Kľúčové slová: korupcia, korupcia v športe, právne aspekty korupcie, korupčné prípady v 

športe.  
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Úvod 

 

     Práca sa zaoberá problematikou korupcie, ktorá je považovaná za veľmi závažný, veľmi 

nebezpečný spoločenský  problém. Dotýka sa všetkých oblasti spoločenského života. Preniká 

do verejného života, do politických strán a vyvoláva vážne morálne a politické obavy, 

podkopáva efektívne riadenie celej spoločnosti, ekonomický rozvoj a deformuje podmienky 

medzinárodnej hospodárskej súťaže. Stala sa prekážkou rozvoja jednotlivca aj spoločnosti. 

Môžeme povedať, že korupčné konanie je v súčasnosti globálnym celosvetovým problémom, 

je ho veľmi ťažko vykoreniť a prerastá aj do takých oblasti života spoločnosti, ktoré sú 

charakteristické hodnotami spravodlivosti, rovnosti a etickými pravidlami  fair-play. Je to teda 

oblasť športu. Mnohí si domnievajú, že korupcia je novodobým javom. Nie je to tak. S 

korupciou sa stretávajú celé civilizácie a ako sa ukazuje, budeme sa s týmto fenoménom 

stretávať stále. Azda najznámejší prípad  korupcie v športe sa datuje do roku 388 pred naším 

letopočtom je to jeden z prvých zdokumentovaných prípadov korupcie. Boxer Eupolos 

z Thesálie  bol diskvalifikovaný, nakoľko sa preukázalo, že zaplatil trom súperom, aby 

prehrali. Podvod vyšiel najavo a Eupolos dostal finančnú pokutu, za ktorú bolo postavených 

šesť bronzových sôch Dia v životnej veľkosti. Tento spôsob trestu sa stal štandardným. 

Podvádzanie, politické machinácie a spory teda patrili k olympijským hrám od ich počiatku  

(Aj tento príklad nám ukazuje, že korupčné škandály sú aj v oblasti športu. Aj prvé nájdené 

záznamy o úradníkoch, ktorí akceptovali úplatky pochádzajú zo Sýrie, z 13. st.p. n.l.(Beblavá 

- Zemanovičová, 2003, str. 31). 

 Korupcia v športe predstavuje veľmi závažný problém. No treba uviesť, že nie je 

možné podrobne zmapovať korupciu a to z toho dôvodu, že korupcia v športe a nielen 

v športe sa veľmi ťažko odhaľuje. Preto  z preštudovaných dostupných materiálov sme si 

nedávali za úlohu vypracovať časovú os korupcie v športe  a  ani podľa jednotlivých športov. 

Je to aj preto, pretože neexistujú sociologické výskumy na Slovensku, ktoré by venovali 

pozornosť korupcii v športe. Významný je výskum,  ktorý uskutočnil INEKO v roku 2005. 

Môžeme sa opierať len o dostupné kauzy. No domnievame sa, že je treba o tomto probléme 

hovoriť a taktiež písať. To môže byť aj rovina prevencie. V súčasnosti medzi najviac 

ohrozené športy, v ktorých sa korupcia aj najviac vyskytuje patrí futbal. Futbal je 

najrozšírenejší, najpopulárnejší šport. Za posledné desaťročia sa  výrazne zmenil. Dnes nie je 

už len športom, ale spája sa so zábavou, módou, biznisom. V čoraz väčšej miere sa v ňom 

prejavujú vášne a emócie, výrazne prerastajúce do násilia a rasizmu. Čo je najdôležitejšie, 

nemožno ignorovať rýchly a zdanlivo nezvratný trend k prehnanej komercionalizácii športu. 
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Sú známe korupčné škandály, ktoré sú súčasťou korupčného prostredia v športe a dotýkajú sa 

oblastí ako je stávkovanie, prijímanie peňazí od sponzorov, prijímanie úplatku pre rozhodcov 

a iné.  

To, že korupcia je predmetom záujmu spoločnosti, ale aj jednotlivcov, ukazuje 

najnovší rozhovor s trénerom Slovenskej reprezentácie vo futbale, ktorý bol uverejnený 

v denníku SME dňa 06. 04. 2010. Vladimím Weiss na otázku „Čo sa musí udiať, aby sa náš 

futbal zbavil korupcie?“, odpovedal: „Korupcia je všade na svete - v Amerike, Anglicku, 

Česku, Poľsku, Nemecku, kdekoľvek, Slovensko teda nemôže byť výnimkou. Peniaze sú totiž 

fenoménom, ktorý ľuďom úplne pobláznil hlavy. Za čo sa dnes žije? Určite nie za piesok 

alebo za kameň, všetci žijeme za peniaze. Naša jediná možnosť je teda korupciu krotiť a robiť 

všetko pre to, aby mala minimálny priestor”.  

V prvej časti  venujeme pozornosť teoretickým otázkam korupcie. Je to preto, lebo je 

potrebné, aby sa čitatelia oboznámili s teoretickými otázkami korupcie. Dôraz sme kládli na, 

legislatívne vymedzenie korupcie v Slovenskej republike. V druhej časti sme venovali 

pozornosť korupcii v športe a jednotlivým korupčným prípadom najmä na Slovensku, 

v Českej republike a vo svete.  
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1. Všeobecné aspekty korupcie 

     Korupcia je veľmi nebezpečný spoločenský jav. Korupcia je fenomén rozšírený nie len 

u nás, ale aj v medzinárodných podmienkach. Často si pod korupciou predstavujeme len 

dávanie alebo prijímanie obálok s peniazmi. Tento fenomén sa v spoločnosti a aj v športe 

vyskytuje už stáročia. Prvé nájdené záznamy o úradníkoch akceptujúcich úplatky pochádzajú 

zo Sýrie, z 13. Storočia pred našim letopočtom ( Beblavá - Zemanovičová, 2003, str. 31). 

Azda najznámejší prípad  korupcie v športe sa datuje do roku 388 pred naším letopočtom je to 

jeden z prvých zdokumentovaných prípadov korupcie. Boxer Eupolos z Thesálie  bol 

diskvalifikovaný, nakoľko sa preukázalo, že zaplatil trom súperom, aby prehrali. Podvod 

vyšiel najavo a Eupolos dostal finančnú pokutu, za ktorú bolo postavených šesť bronzových 

sôch Dia v životnej veľkosti.   

  Väčšina definícií korupcie, s ktorými sme pracovali vychádza z toho, že korupčné 

správanie je také, pri ktorom sa niekto zachová nepoctivo pri plnení zverených úloh, 

vyplývajúcich z jeho postavenia (Roháč, 2002). Jednotná a ustálená definícia korupcie 

neexistuje. Korupcia je latinského významu, je odvodené od slova rumpere - zlomiť, 

pretrhnúť, zlomiť niekoho, prinútiť ho k zmene názoru apod. To čo sa niekde považuje za 

neetické či trestné, čo sa stotožňuje s korupciou, môže byť inde základným prejavom 

slušnosti. Korupcia je v rôznych kultúrach vnímaná rozlične. Dôvodom sú vlastné formálne 

(oficiálne, kodifikované - zákony, normy a pod. a inštitúcie zodpovedné za ich uplatňovanie) 

a neformálne (tradície, morálka, hodnoty spoločnosti) spoločenské pravidlá správania sa. Ani 

v odborných kruhoch sa nepodarilo zjednotiť definíciu tohto javu.  Korupcia sa dá definovať 

aj ako „zneužívanie zverenej moci pre súkromný prospech“ a môže byť podporovaná 

jednotlivcami vo verejnom sektore. Korupcia funguje ako sociálny systém, ktorý má svoje 

vlastné pravidlá, vnútorné mechanizmy. Interpretuje sa aj ako korupčné praktiky vrátane 

podplácania, sprenevery, vydierania, nekalej konkurencie, konfliktu záujmov a prania peňazí. 

Korupcia je zakázaná a ak sa v konaní pred súdom preukáže, nasleduje trest. Najznámejšie  

podoby korupcie sú: úplatok, všimné, odmena, klientelizmus (zvýhodňovanie známych), 

nepotizmus (zvýhodňovanie príbuzných), urýchľovač, provízia, nepovolený lobizmus, 

tunelovanie, obálka. Korupcia je trestným činom. Slovenský právny poriadok  pozná štyri 

kategórie korupčného konania, ktoré napĺňajú skutkovú podstatu trestného činu. Trestný 

zákon č.300/2005 Z.z., v ôsmej hlave - Trestné činy proti poriadku vo veciach verejných, tretí 

oddiel tejto hlavy s názvom „Korupcia", obsahuje všetky trestné činy, ktoré nesú znaky 

korupcie.  
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Sú nimi: 

 § 328 Prijímanie úplatku : Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú 

osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že 

poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, 

potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov. 

§ 332 - 335 Podplácanie : Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne úplatok alebo ho 

sľúbi inému, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo 

zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez 

sprostredkovateľa poskytne alebo sľúbi úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody až na 

tri roky. 

§ 336 Nepriama korupcia  : Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú 

osobu prijme, žiada alebo dá si sľúbiť úplatok za to, že bude svojím vplyvom pôsobiť na 

výkon právomoci uvedených osôb, alebo za to, že tak už urobil, potrestá sa odňatím slobody 

až na tri roky. 

§ 340 Neoznámenie trestného činu  : Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný 

spáchal niektorý z trestných činov korupcie, a taký trestný čin neoznámi bez odkladu orgánu 

činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru, potrestá sa odňatím slobody až na tri 

roky. 

Najčastejšie tresty za korupčné trestné činy, ktoré ukladá Trestný zákon sú:  

- trest odňatia slobody (§46 Trestného zákona), 

- peňažný trest (§56-§57 Trestného zákona - od 160Eur do 331 930Eur), 

- trest prepadnutia majetku (§58-§59 Trestného zákona) 

- trest prepadnutia veci (§60 Trestného zákona) 

- trest zákazu činnosti (§61 Trestného zákona). 

 
Korupcia má veľa foriem a jestvuje mnoho typológií podľa zvoleného uhla pohľadu. 

Autori (Sičáková – Beblavá - Beblavý, 2007) korupciu rozlišujú podľa: 

     - oblastí, do ktorých zasahuje - administratívna a politická 

      - vzťahu  korumpovaného a korumpujúceho - interná a externá 

      - vzťahu elity a masy - skromná korupcia medzi neelitami, neelity korumpujúce elity, 

elity korumpujúce sa navzájom, elity korumpujúce neelity a pod. 
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Pri korupcii sa najčastejšie rozlišuje medzi tzv. 

      - malou /drobnou korupciou - pretty corruption – jej následky doliehajú na občana 

priamo 

      - veľkou korupciou -grand corruption - následky tejto korupcie doliehajú na občana 

len nepriamo 

      - pasívnou korupciou - prijímanie úplatku 

      - aktívnou korupciou - podplácanie 

 

Záver : 

 Korupcia je chorobou spoločnosti, má veľmi zhubné účinky a treba ju odhaľovať, šport 

nevynímajúc. Je to jeden z najaktuálnejších problémov súčasnosti, s ktorým sa musíme 

nevyhnutne zaoberať. Vyskytuje sa do určitej miery v každej spoločnosti. Ak sa však začne 

stávať prevládajúcim javom, znamená to, že medzi spoločnosťou a štátom niečo nie je v 

poriadku. 

2. Korupcia v športe 

 Z času na čas  sa z rôznym druhov médií dozvedáme o väčších či menších prípadoch 

korupčných škandálov v športe. O tejto téme sa skôr síce iba šepká, no mnohí sú presvedčení, 

že korupcia je už samozrejmou súčasťou športového diania. Korupcia v športe predstavuje 

rozsiahly problém, ktorý nie je možné v rámci našej práce podrobne zmapovať a predstaviť 

v rámci časových následností. V roku 2006 Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy 

uskutočnil prieskum.  Kľúčová otázka v prieskume bola, či sa osobne stretli za posledných 

päť rokov s prípadom korupcie. Áno povedalo 46 percent, z počutia o tom vie ďalších 35 

percent. Aj v tomto prípade prichádzajú do úvahy prípady, že buď dali úplatok, alebo im 

niekto úplatok ponúkol, alebo hrali proti mužstvu, ktoré dalo úplatok napríklad rozhodcovi.  

V akých oblastiach športu môže dochádzať ku korupcii? 

 Z hľadiska prevencie a eliminácie korupcie je dôležité vedieť, v akej miere a v ktorých 

oblastiach sa vyskytuje. Okrem toho je tiež dôležité poznať vzorce, ktoré korupčné chovanie 

obvykle sleduje. Túto jednoduchú požiadavku nie je ľahké uspokojiť. Keď sa jedná 

o korupciu, je vždy ťažké, v akejkoľvek oblasti života, získať spoľahlivé údaje. Predovšetkým 

pokiaľ ide o policajnú a právnu štatistiku, ktorá sa s úspechom využívajú aj v iných oblastiach 

zločinnosti a sociálnej patológie, ale v tomto prípade neposkytujú požadované informácie. 
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Odhalená alebo nahlásená korupcia vždy predstavuje len špičku ľadovca a nie vždy správne 

ukazuje na oblasti, v ktorých je korupcia najrozšírenejšia. Bolo by veľmi prínosné mať 

k dispozícií štúdiu o tejto problematike. Najzaujímavejší prehľad o situácií nám v prípade 

tejto krátkej správy poskytne len prieskum medzinárodných médií a internetu. Zdá sa, že 

s korupciou sa môžeme stretnúť skoro v každej oblasti športu. K hlavným oblastiam patria 

ovplyvňovanie výsledkov zápasov, sprenevera alebo zneužívanie fondov určených na 

športové účely, korupcia v súvislosti s organizovaním športových udalostí, korupcia pri 

falšovaní športových výsledkov, korupcia pri prestupoch hráčov a korupcia pri voľbách do 

orgánov športových výsledkov, korupcia pri prestupoch hráčov a korupcia pri voľbách do 

orgánov športových inštitúcií. Tiež môžeme spomenúť prípady, kde boli vysokí predstavitelia 

z oblasti športu usvedčení z korupcie v rámci aktivít, ktoré nesúviseli so športom, čo síce 

nepredstavuje korupciu v športe ako takú, ale aj tieto prípady ovplyvňujú športový život.  

 Ponechávame stranou oblasť politiky vo svete športu, ktorá môže mať veľmi úzky 

vzťah k politickej korupcii v športe. Ide o ďalšie veľmi zaujímavú a kontroverznú tému, ktorá 

úzko súvisí s otázkou korupcie v športe.    

 

1. Ovplyvňovanie výsledkov zápasov 

 

 Tento problém je pomerne obvyklý v rade športov - týka sa futbalu, tenisu, basketbalu, 

volejbalu a podobne. K ovplyvňovaniu výsledkov zápasov môže viesť rada rôznych dôvodov. 

Zrejme najčastejšie sa ovplyvňovanie výsledkov vyskytuje v súvislosti so stávkovaním, 

legálnym aj ilegálnym. V týchto prípadoch je ovplyvňovanie výsledkov zápasov viazané na 

finančný zisk a môže sa jednať o organizované skupiny či priamo môžeme hovoriť 

o napojeniu na organizovaný zločin. K ovplyvňovaniu výsledkov zápasov môže dochádzať 

taktiež v priamej väzbe na „športový“ život. Výsledky môžu byť ovplyvňované z dôvodu 

zaisťovania lepšieho umiestnenia v súťaži. Často dochádza k prípadom ovplyvňovania vo 

chvíli, keď určitému klubu hrozí zostup do nižšej ligy. Aj napriek tomu je viditeľným účelom 

„športový záujem“, za podobnými prípadmi nakoniec obvykle opäť môžeme nájsť finančnú 

motiváciu - udržanie sa vo vyššej lige môže pre klub a aj jeho vlastníkov znamenať vyššie 

príjmy (predaj televíznych práv, vyššia hodnota hráčov).  
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Príklad ovplyvňovania výsledkov zápasov v nemeckej futbalovej lige 

 

 Rozhodca nemeckej futbalovej ligy Robert Hoyzer sa priznal k ovplyvňovaniu 

výsledkov zápasov v rokoch 2003 a 2004. Hoyzer údajne obdržal 50 000 EUR a plazmovú 

televíziu za ovplyvňovanie výsledkov štyroch zápasov. Berlínsky súd uznal Hoyzera za 

vinného z podvodu a odsúdil ho na 29 mesiacov do väzenia. Takisto ho žaloval Nemecký 

futbalový zväz (DFB), ktorý požadoval náhradu za škody spôsobené celému nemeckému 

futbalu a to vo výške 1,8 mil. EUR. V mimosúdnom vyrovnaniu Hoyzer pristúpil na to, že 

bude 15 rokov splácať futbalovému zväzu mesačne 700 EUR, ako kompenzáciu na škody 

spôsobené ovplyvňovaním zápasov. Futbalový zväz musel vyplatiť odškodné klubu 

vyradenému z domácej súťaže v jednom z 23 zápasov, ktoré Hoyzer zmanipuloval.  

 

2. Korupcia v súvislosti s televíznymi právami a marketingom 

 

 Vysielacie práva a ďalšie marketingové aktivity predstavujú jeden z najväčších 

zdrojov príjmov v športovej oblasti, predovšetkým pokiaľ sa jedná o špičkový medzinárodný 

šport. V roku 2008 predložil švajčiarsky súd dôkazy o tom, že dnes už neexistujúca 

spoločnosť International Sport and Leisure (ISL) vyplatila predstaviteľom rôznych športových 

federácií v období 1989 - 2001 za získanie výhodných vysielacích práv 87, 5 mil. EUR. Aj 

napriek tomu bolo po zverejnení súdneho rozhodnutia šesť bývalých funkcionárov ISL 

zapojených do prípadu zbavených väčšiny obvinení, ktorá proti nim bola vznesená. Prípad, 

ktorý bol označovaný ako jeden z najväčších korupčných škandálov v športe, skončil 

vynesením len troch nevýrazných odsudzujúcich rozsudkov. Jean-Marie Weber, označený 

v súdnych spisoch ako človek stojaci v pozadí machinácií ISL, bol usvedčený zo sprenevery 

90 000 švajčiarskych frankov, ktoré previedol na svoj osobný účet. Dvaja ďalší predstavitelia 

spoločnosti ISL, Hans-Juerg Schmid a Hans-Peter Weber, boli usvedčení za zaistenie 

falošných dokumentov slúžiacich k založeniu fingovaných spoločností s cieľom odčerpávania 

finančných prostriedkov z materskej spoločnosti. Platby funkcionárom za zaistenie 

televíznych a marketingových správ by väčšina ľudí označila za úplatky. Podľa agentúry 

Associated Press došiel súd k záveru, že neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by v prípade 

týchto platieb išlo o úplatky, ale že zjavne boli realizované v súvislosti s predajom 
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marketingových a televíznych práv k významným športovým udalostiam. Obžalovaní boli 

zbavení väčšiny obvinení a súd im priznal náhradu škody .1 

 

3. Zaistenie lepších výsledkov v súťažiach 

 

Príklad: krasokorčuľovanie 

 

 K obrovskému škandálu okolo rozhodcov došlo pri krasokorčuliarskej súťaži dvojíc 

v rámci Zimných olympijských hier v roku 2002. Kanadská dvojica zajazdila bezchybný 

program a diváci a aj komentátori očakávali ich víťazstvo, vzhľadom k tomu, že sa ruská 

dvojica dopustila menšej chyby. Kanaďania skončili na druhom mieste. Krátko po súťaži sa 

francúzska rozhodkyňa Le Gougne priznala, že bola donútená hlasovať pre ruskú dvojicu 

výmenou za podporu francúzskeho páru zo strany ruského rozhodcu. V dôsledku odhalenia 

tejto manipulácie dostala kanadská dvojica zlatú medailu miesto striebornej a francúzska 

rozhodkyňa a riaditeľ francúzskej krasokorčuliarskej federácie dostali zákaz činnosti na tri 

roky. (http://en.wikipedia.org/wiki/French_judge). 

 

4. Korupcia v súvislosti s výberom usporiadateľa olympijských hier 

 

Príklad: Olympijské hry v Salt Lake City 

 

 Rada členov MOV prijala úplatky od predstaviteľov mesta Salt Lake City, ktorí sa tak 

snažili zaistiť si hlasy pri rozhodovaní o usporiadateľa Zimných olympijských hier. Členom 

MOV boli poskytnuté rôzne dary, štipendiá, boli pre nich zaistené lyžiarske zájazdy, opravy 

automobilov a podobne. V roku 1995 bolo mesto vybrané ako usporiadateľ Zimných 

olympijských hier 2002. Škandál vypukol v roku 1998, kedy na úplatky upozornil jeden 

z členov MOV. Až v dôsledkov tejto aféry boli prijaté prísnejšie pravidlá ohľadne toho, čo ide 

prijímať od kandidujúcich miest. Niektorí členovia MOV rezignovali, niektorí boli vylúčení či 

inak sankcionovaní.  

 

 

 

                                                 
1 http://www.transparency.cz/pdf/sport_studie_CJ.pdf 
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5. Obchodovanie s hráčmi 

 

 Problematika obchodovania s hráčmi bola predmetom dôkladného vyšetrovania 

v Anglicku v roku 2006 potom, čo sa objavili určité obvinenia a výzvy, aby britský futbal 

očistil svoje postupy. Prešetrovalo sa 362 prípadov prestupov hráčov. Vyšetrovací tým 

uviedol mená piatich klubov, troch manažérov a 15 agentov. Nepodarilo sa získať žiadny 

presvedčivý dôkaz prania úplatkov.2 

 

6. Korupcia v súvislosti s voľbami do športových federácií 

 

 „Sepp Blatter si zaistil potrebné hlasy s pomocou príspevkov vo výške 50 000 USD 

vyplácaných každoročne dobrovoľným funkcionárom Výkonného výboru, ďalej sú zhruba 

300 členom výboru preplácané všetky cestové náklady a diéty vo výške 500 USD na deň. 

Nehovoriac o prísľube rozvojových krajinám tretieho sveta s malou mierou kontroly nad tým, 

že čiastky v hodnote miliónov dolárov budú využité k správnym účelom.3  Podľa vyššie 

uvedených definícií korupcie, podľa Transparency International by malo ísť o zneužitie 

právomoci k zaisteniu osobného prospechu.  

2.1 Korupcia vo futbale  

 Polícia obvinila deväť ľudí za korupciu vo futbale. Funkcionári menšieho klubu na 

západnom Slovensku údajne uplácali rozhodcov a delegátov, a ovplyvnili tak výsledky v 

štvrtoligových zápasoch. Novinárom to povedal policajný prezident Ján Packa. 4 Obvinení 

funkcionári v marci 2008 poskytli osobám delegovaným Západoslovenským futbalovým 

zväzom (SFZ) dopredu sľúbený úplatok vo výške 25 000 korún za výhru v stretnutí 17. kola 

IV. ligy Západ. Obvineným osobám tak  hrozil trest odňatia slobody v trvaní troch až osem 

rokov a funkcionárom futbalového klubu, ktoré im úplatok dali, zasa trest odňatia slobody v 

trvaní od šiestich mesiacov do troch rokov. 

 

                                                 
2 David Bond: Stevens puts spotlight on the agents. Telegraph.co.uk, 16. júna 2007. 

 
3 http://playthegame.org/Home/Knowledge%20Bank/Articles/Abuse_of_power_dirtie 

r_than_the_worst_tackle.aspx) 
4 http://futbal.sme.sk/c/4111258/korupcia-vo-futbale-policia-obvinila-9-osob.html#ixzz0kLm7H5qR 
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Prípad Wänke  

 6. marca 2007 Pracovníci Úradu boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru 

zadržali v Bratislave priamo pri preberaní úplatku vysokého funkcionára Slovenského 

futbalového zväzu (SFZ) Vladimíra Wänke Zadržaný mal naplniť skutkovú podstatu 

trestného činu prijatím úplatku vo výške 10.000 Sk za sprostredkovanie registrácie 

zahraničného hráča, ktorý mal údajne namierené do ŠK ELDUS Močenok. V úlohe agenta 

vystupoval Stanislav Szabo, majiteľ ŠK Eldus Močenok. Vladimír Wänke pôsobil na SFZ ako 

predseda Ligovej komisie SFZ, športový riaditeľ SFZ a zastupujúci generálny sekretár SFZ.  

7. apríla 2009 – bývalý vysoký futbalový funkcionár Vladimír Wänke bol odsúdený 

špeciálnym súdom na tri roky a štyri mesiace nepodmienečne v prvej nápravnovýchovnej 

skupine a peňažný trest 2000 eur za trestný čin prijímania úplatku a zneužitie právomoci 

verejného činiteľa. Wänke však môže podať odvolanie, keďže rozsudok nie je právoplatný. 5 

 Ďalší prípad na Slovensku : 5. marca 2008 - Traja funkcionári futbalového klubu dali 

rozhodcovi finančnú hotovosť vo výške 50.000 Sk (dvakrát po 25.000 Sk) za to, že vybaví a 

ovplyvní výsledky futbalových zápasov II. triedy - dospelí majstrovstiev okresu Dunajská 

Streda. Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru obvinil Jána K., 

Attilu S. a Józsefa K. za trestný čin podplácania a jednu osobu za trestný čin prijímania 

úplatku. 

3. Inštitúcie  zaoberajúce sa  problematikou korupcie vo futbale na Slovensku 

 

V roku 2005 uskutočnil Inštitút pre ekonomické asociálne reformy- INECO, prieskum 

respondentov, ktorý sa dotýkal problematiky slovenského futbalu a v tých súvislostiach aj 

problematiky korupcie.  Výskyt korupcie vo futbale evidentne prevyšuje hodnoty namerané v 

iných sektoroch. Podľa prieskumu verejnej mienky pre Transparency International Slovensko 

z roku 2004 poskytlo v priebehu uplynulých troch rokov úplatok vo verejných službách 32% 

respondentov (podobný prieskum z roku 2002 uvádza 40% v zdravotníctve, 22% v súdnictve 

a 9% v školstve). Tieto čísla možno porovnať so 46% respondentov, ktorí sa podľa prieskumu 

                                                 

5 Pravda. SITA, ČTK, 7. apríla 2009  
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INEKO v priebehu posledných piatich rokov osobne stretli s korupciou vo futbale. Podiel 

respondentov, ktorí si nemyslia, že u nás existuje korupcia vo futbale, len mierne prevyšuje 

úroveň štatistickej chyby. 

 

Ďalší  výskum uskutočnila agentúra Coremark. Pre prieskum trhu. Podľa prieskumu je 

vnímanie SFZ zo stany fanúšikov v katastrofálnom stave (Paškevič,2009). Priemerný 

slovenský fanúšik futbalu obracia svoju nespokojnosť na hlavný riadiaci orgán futbalu na 

našom území Slovenský futbalový zväz. Vyplýva to fakticky zo všetkých štyroch otázok, 

ktoré agentúra Coremark položila 1726 respondentom. Za hlavný problém Corgoň ligy totiž 

považujú prevažne korupciu, za hlavný problém slovenského futbalu celkovo prácu SFZ, 

ktorý má v ich očiach prevažne negatívny imidž. So SFZ sa fanúšikovia nezhodujú ani v 

jednej z najviac pretriasaných tém - v otázke používania pyrotechniky. Väčšina respondentov 

totiž považuje reštrikčné opatrenia za neodpodstatnené a minimálne niektorú zložku 

pyrotechniky by povolili aspoň na tribúnach za dodržania bezpečnostných opatrení. Agentúra 

Coremark pritom vychádzala zo vzorky respondentov, ktorí navštevujú internetové stránky 

futbalových klubov. Štruktúrne zloženie respondentov preto určite nereprezentuje v plnej 

miere priemerného fanúšika, ale odrážajú sa v ňom špecifiká vzťahujúce sa na štruktúru 

obyvateľstva podľa vzťahu k internetu. Vekový priemer oslovených fanúšikov je tak určite 

nižší ako reálny vekový priemer ľudí navštevujúcich, resp. zaujímajúcich sa o slovenský 

futbal. Agentúra preto v prvom rade ponúka štruktúru respondentov podľa veku, pohlavia, 

zaradenia podľa vzťahu jednotlivca k futbalu (akýsi typ fanúšika) a k príklonnosti ku 

konkrétnemu klubu Corgoň ligy (aj vrátane Zlatých Moraviec a Interu Bratislava).  

Čo považujete za najväčší problém Corgoň ligy? 

 

 

 

Korupcia 42% 

Stav väčšiny štadiónov, na ktorých sa hrá liga 23% 

Úroveň futbalu 12% 

Nezáujem divákov 10% 
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Prejavy chuligánov na štadiónoch 6% 

Iné  7% 

Corgoň liga nemá žiadny problém 0% 

Z uvedeného prieskumu vyplýva, že vnímanie úrovne futbalového prostredia v očiach 

fanúšikov na Slovensku je v katastrofálnom stave. Neustále podozrenia z korupcie, ktoré visia 

v podstate nad každým zápasom našich súťaží, k pozitívnej športovej atmosfére v žiadnom 

prípade nepridávajú.6  

 

2.1.Korupčné aféry v športe v iných krajinách 

Tak ako uvádzame v predchádzajúcej časti našej práce, problematika korupcie má 

globálny charakter a tak jej ničivé dôsledky sú viditeľné v mnohých štátoch sveta. V tejto 

časti uvedieme z dostupných materiálov korupčné prípady v Českej republike. 

10. júna 2004 - Polícia Českej republiky potvrdila, že vyšetruje korupčnú aféru a v rámci nej 

sa zaoberá ďalšími troma zápasmi Gambrinus ligy, v ktorých hral 1. FC Synot Staré Město. 

Políciou odpočuté telefonáty ukázali, že výsledky početných zápasov v sezóne 2003/2004 boli 

dopredu dohodnuté. Do kauzy sa zaplietlo postupne 14 rozhodcov, päť klubov a osem 

manažérov. Medzi obvinenými sa ocitli aj dvaja Slováci, arbiter Eduard Cichý a bývalý 

športový riaditeľ 1. FC Synor Igor Štefanko. 

26. januára 2006 - Finančnými pokutami od 50.000 do 300.000 Kč potrestal kroměřížsky súd 

všetkých obžalovaných rozhodcov a funkcionárov v úplatkárskej afére bývalého futbalového 

klubu Synot. Najvyšší peňažný trest dostal bývalý majiteľ klubu Ivo Valenta, ktorému súd 

vymeral pokutu 300.000 Kč, 50.000 musí zaplatiť bývalý športový riaditeľ a niekdajší šéf 

trenčianskeho klubu Igor Štefanko a traja rozhodcovia. Trojročný zákaz pôsobenia dostal Igor 

Štefanko a ďalší traja rozhodcovia Josef Dvořáček, Petr Řehoř a Slovák Eduard Cichý. 

                                                 

6 In : http://www.profutbal.sk/spravy/?clanok=75137 
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27. júna 2006 - Na okresný súd v Kroměříži sa znova vrátila veľká korupčná aféra 1. FC 

Synot Staré Město, ktorá v sezóne 2004/2005 veľmi negatívne ovplyvnila dianie v celom 

českom profesionálnom futbale. Do aféry boli zapletení aj Slováci Igor Štefanko a Eduard 

Cichý. 

22. októbra 2006 - Odvolací senát Krajského súdu v Ostrave uznal Lubomíra Pučeka, 

súčasného manažéra SK Slavia Praha, vinným za korupciu, ktorej sa mal dopustiť ešte ako 

futbalový rozhodca pred troma rokmi pred zápasom Dukla Banská Bystrica - FK Matador 

Púchov. Puček spolu s vtedajším kolegom Jiřím Vodičkom mali podľa ostravského súdu 

ovplyvniť stretnutie Corgoňligy medzi Banskou Bystricou a Púchovom, za čo dostali peňažnú 

pokutu 70.000 českých korún a Jiří Vodička nesmie dva roky pôsobiť ako futbalový 

rozhodca. Podľa policajného dôkazu ponúkal odsúdený Puček Vodičkovi pred zápasom 

Banská Bystrica - Púchov 70 litrov kvalitného českého vína. O Pučekovom prípade 

rozhodoval 7. augusta 2007 Najvyšší súd ČR, ktorý zamietol jeho odvolanie.7 

 

4. Európska únia a korupcia 

        Tieto myšlienky a trendy  o korupcii potvrdzujú aj odporúčania RE  Rec(2005)8 o dobrej 

správe v športe, rezolúcia Európskeho Parlamentu číslo 2007/2261(INI), rezolúcie Európskej 

Komisie č.KOM(2007)391 o Bielej knihe v športe, ako aj rezolúcie Rady Európy 

č.MSL11(2008)6 final o Etike v športe. Správa Európskeho parlamentu z 13.2.2007 

o budúcnosti profesionálneho futbalu v Európe venuje pozornosť korupcii v športe. Cit.: 

„  keďže spoločenskú funkciu futbalu ohrozuje zneužívanie mladých hráčov, korupcia, ako aj 

skutočnosť, že kluby fungujú na základe čisto obchodných motívov, čo je často výsledkom 

prevzatia klubu; keďže špirála výdavkov, platová inflácia a následná finančná kríza, ktorej 

čelí mnoho klubov, spôsobujú množstvo trestných činov (manipulovanie so zápasmi, 

korupcia, atď.).8  

 Problematike športu venuje pozornosť aj významný dokument, ktorý bol prijatý 

v Európskej únii v roku 2007. A to je Biela kniha o športe, v ktorej sa uvádza, že : cit.: Šport 

                                                 
7 In : http://futbal.sme.sk/c/4111258/korupcia-vo-futbale-policia-obvinila-9-osob.html#ixzz0kLmEZx4k 

8 In http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/sport/whitepaper_sk.pdf) 
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je však tiež konfrontovaný s novými hrozbami a výzvami, ktoré sa objavili v európskej 

spoločnosti. Sú nimi komerčný tlak, zneužívanie mladých športovcov, doping, rasizmus, 

násilie, korupcia a pranie špinavých peňazí. V Bielej knihe sa ďalej uvádza, že cit.: „korupcia, 

pranie špinavých peňazí a ostatné formy finančnej trestnej činnosti negatívne vplývajú na 

šport na miestnej, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. Vzhľadom na silný medzinárodný 

charakter športu má korupcia v tomto odvetví častokrát cezhraničný dosah. Korupčné 

problémy európskeho rozmeru je potrebné riešiť na európskej úrovni. Mechanizmy EÚ na boj 

proti praniu špinavých peňazí by sa mal účinne uplatňovať i v športovom odvetví. Komisia 

podporí verejno-súkromné partnerstvá zastupujúce športové záujmy a orgány boja proti 

korupcii, ktoré by odhalili zraniteľné miesta športového odvetvia vo vzťahu ku korupcii a 

pomohli pri vývoji účinných preventívnych a represívnych stratégií na boj proti takejto 

korupcii. Komisia bude naďalej monitorovať implementáciu antikorupčných právnych 

predpisov EÚ v členských štátoch s ohľadom na odvetvie športu“ (Biela kniha o športe, 

2007). 

 Boj proti korupcii je prioritou Medzinárodnej futbalovej federácie - FIFA. Narastajúci 

počet prípadov korupcie vo futbale vo viacerých krajinách znepokojuje aj Medzinárodnú 

futbalovú federáciu (FIFA), ktorá boj proti korupcii zaradila medzi svoje hlavné priority. 

Medzi hlavné príčiny podplácania, kupovania zápasov ale aj iných výhod patria podľa FIFA 

vlastníctvo viacerých klubov jednou osobou, politické zásahy do futbalu, nerešpektovanie 

existujúcej hierarchie a rozširujúce sa podnikanie v oblasti stávok. Prezident Európskej 

futbalovej únie (UEFA) Michel Platini privítal verdikt disciplinárnej komisie, ktorá v stredu 

zasiahla voči trojici rozhodcov zapletených do korupčného škandálu.  Pri vynesení rozsudku 

vychádzala z podkladov poskytnutých prokuratúrou v nemeckom Bochume. "Sľúbil som, že 

podnikneme prísne opatrenia voči všetkým osobám, ktoré sa zaplietli do korupcie a 

manipulovania zápasov. Dvaja arbitri potrestaní - jeden z nich na doživotie, voči ďalšiemu sa 

stále vedie vyšetrovanie a štvrtý oslobodený. To je premena slov na činy," povedal Francúz.9 

 V dňoch 5.10. až 8.10.2009 sa uskutočnila vo francúzskom Štrasburgu medzinárodná 

konferencia a 44. plenárne zasadnutie skupiny štátov Rady Európy proti korupcii GRECO, 

ktorého súčasťou bolo aj rokovanie o situácii v oblasti  korupcie v športe. Pre Slovensko boli 

zo strany Policajného zboru SR navrhnuté nasledujúce opatrenia: 

 

                                                 
9 http://aktualne.centrum.sk/sport/sport-a-peniaze/clanek.phtml?id=1202732 
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1.) elektronické zaznamenávanie priebehu zápasu či súťaže (kontrola priebehu zápasu 

a súťaže po skončení), 

2.) zavedenie video kontrolného systému zápasu či súťaže (kontrola priebehu zápasu 

a súťaže v jej priebehu), 

3.) vyhodnocovanie rozhodnutí rozhodcov formou bodového systému (zavedenie 

varovného systému v prípade evidentných odchyliek u rozhodcu), 

4.) zákaz pre hráčov, rozhodcov, trénerov a funkcionárov klubov a ch úradníkov 

zúčastňovať sa priamo alebo nepriamo na športovom stávkovaní, 

5.) spolupráca so stávkovými kanceláriami s cieľom zavedenia limitu sumy 

stávkovania a zavedenie varovného systému vo výmene informácií so športovými 

zväzmi, 

6.) zavedenie verejne dostupného etického kódexu (publikácia na webovej stránke, 

školenia), 

7.) zriadenie stálej Etickej komisie a posilnenie jej právomocí (posudzovanie všetkých 

podozrení z podozrivého a neférového konania), 

8.) zaviesť rotáciu hosťujúcich miest šampionátov a najvyšších súťaží (eliminácie 

prípadnej korupcie zo strany zástupcov miest  - šampionát či súťaž je značným 

príjmom i pre mesto) 

9.) zaviesť slobodný prístup k informáciám v športe a športových organizáciách 

(transparentnosť všetkých rozhodnutí a postupov pre každého), 

10.)zaviesť rotáciu a krátkodobú nomináciu rozhodcov (náhle zmeny nominácie   

      rozhodcov pred zápasom či súťažou), 

11.) zavedenie prísnych finančných postihov za porušenie etického kódexu, 

12.) zákaz prijímať akékoľvek dary a výhody od iných osôb, najmä od zástupcov 

sponzorov, prenosových spoločností, športových  klubov, hráčov, agentov a iných 

zainteresovaných subjektov do športových podujatí, 

13.) zákaz poskytovania neoprávnených výhod zástupcom zainteresovaných subjektov 

na športovom podujatí, najmä formou poskytovania voľných vstupeniek a iných 

výhod v mieste uskutočnenia zápasu či súťaže (vypracovať pravidlá pre udelenie VIP 

vstupeniek) 
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14.) prijať opatrenia na ochranu oznamovateľov korupcie (zaviesť bezpečný kanál, 

ktorým môžu hráči a iné osoby oznámiť podozrenie na korupciu bez hrozby pomsty 

či iných protiopatrení voči oznamovateľovi)10.  

 

Záver 

 

V prehľade korupčných prípadov alebo možných korupčných prípadov ukazujeme, že sa 

korupcia nielen môže vyskytovať, ale sa aj vyskytuje vo všetkých oblastiach profesionálneho 

športu. Môžeme prísť k záveru, že korupcia alebo podozrenie na korupciu sa objavuje v rade 

rôznych oblastí športového života, takže sa nejedná len o problém týkajúci sa určitej 

konkrétnej oblasti športu, napríklad stávkovanie na športové výsledky. Nevieme, do akej 

miery je šport skorumpovaný, ale vieme, že sa v športe objavuje zvýšené riziko korupcie, 

alebo - inými slovami - šport poskytuje veľa korupčných príležitostí. Preto nemôžeme 

problematiku korupcie v športe prehliadať. Najmocnejším nástrojom boja proti korupcii je  

transparentnosť, ktoré musí byť v plnej miere podporované aj v športe.  
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