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NOVÉ PRÍSTUPY K VYUČOVANIU POHYBOVÝCH
(NETRADIČNÝCH) HIER V SÚVISLOSTI SO ZAVÁDZANÍM NOVEJ
KONCEPCIE TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY
PaedDr. Gustáv ARGAJ, PhD. - Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava,
argaj@fsport.uniba.sk
Kľúčové slová: Európske hodnotenie vzdelania (ISCED 3), tematické celky, pohybové hry,
športové hry, frisbee ultimate.
ABSTRAKT
V príspevku sú základné informácie o tvorbe modelov vyučovania netradičných športových
hier v súvislosti so zavádzaním koncepcie telesnej a športovej výchovy pre ISCED 3.
Netradičné športové hry sú obsahom modulu „Športové činnosti pohybového režimu“ a do
pohybového obsahu „Športových činností uskutočňovaných v kolektíve“ sa dostali ragby,
florbal, frisbee ultimate, hokejbal, indiaca, korfbal, ringo, teeball, streetbasketball, boccia,
petanque a iné. Tvorba modelov vychádza z herného prístupu vyučovania netradičných
športových hier a učenia otvorených pohybových zručností.
ÚVOD
V edukačnom prostredí telesnej výchovy a športu sa realizuje transformácia vzdelávania
v súvislosti so zavádzaním koncepcie telesnej a športovej výchovy pre ISCED 3. Povinný
obsah vzdelávania v tejto oblasti sa realizuje prostredníctvom štátneho vzdelávacieho
programu, školských vzdelávacích programov a vyučovacieho predmetu telesná a športová
výchova.
Do modulu „Športové činnosti pohybového režimu“ a do pohybového obsahu „Športových
činností uskutočňovaných v kolektíve“ sa dostali športové hry (basketbal, a netradičné hry –
basketbal, hádzaná, volejbal, futbal, rugby, vodné pólo, nohejbal, hokej, florbal, frisbee
ultimate, futsal, hokejbal, indiaca, korfbal, plážový volejbal, ringo, softbal, teeball,
streetbasketball, bejzbal, boccia, kolky, petanque a iné.
Od akademického roku 1999/2000 sa na FTVŠ UK Bratislava začalo štúdium podľa
kreditového systému ECTS, ktorý zabezpečuje kompatibilitu s vysokými školami v krajinách
Európskej únie. V rámci tejto prestavby sa do študijných programov dostávajú okrem
tradičných a najrozšírenejších športových hier aj mnohé netradičné športové hry vo forme
povinných alebo voliteľných predmetov.
S cieľom rozšíriť poznatky o uvedených pohybových (netradičných) hrách sme realizovali
v posledných rokoch niekoľko výskumných projektov, ktoré boli zamerané na ich využitie
v edukačnom prostredí telesnej výchovy a športu. Na ďalšie obdobie sa pripravuje projekt
KEGA „Tvorba modelov vyučovania športových činností uskutočňovaných v kolektíve pre
štátny a školské vzdelávacie programy“ (vedúca projektu doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová,
PhD, FTVŠ UK Bratislava).
VYMEDZENIE SKÚMANEJ PROBLEMATIKY
Postavenie športových a netradičných hier v systéme vzdelávania
Športové hry sú v súčasnosti jedným z najobľúbenejších prostriedkov telesnej výchovy a
zároveň aj významný spoločensko-sociálny jav. Ďalej sa zvyšuje záujem o netradičné
športové hry (florbal, lacrosse, korfbal, squash) a o novo vznikajúce športové hry (frisbee
ultimate, speedbadminton, speedball).
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Podmienky na vyučovanie športových a netradičných hier na školách
Väčšina stredných škôl má dobré podmienky na vyučovanie basketbalu, volejbalu a florbalu.
Dobré podmienky na futbal, hádzanú, ľadový hokej, softbal, stolný tenis a tenis má len menší
počet škôl. Výhodu majú školy, ktoré majú k dispozícii trávnatú plochu (futbal, softbal,
frisbee ultimate), otvorené ihrisko (minifutbal, streetball), prípadne ľadovú plochu.
Vplyv športových a netradičných hier na rozvoj telesnej zdatnosti a pohybovej
výkonnosti, na upevňovanie zdravia, na psychický, sociálny a morálny vývoj žiakov
Výsledky výskumov a prax na školách potvrdzujú, že športové hry majú vo všetkých
uvedených oblastiach pozitívny vplyv na žiakov. Samozrejme, nevyhnutným predpokladom
na to je efektívny vyučovací proces v celom jeho komplexe.
CIEĽ
Cieľ, úlohy a výstupy:
1. Zostaviť programy vyučovania netradičných športových hier s akcentovaním herného
prístupu k vyučovaniu.
2. Analyzovať efekty vyučovania netradičných športových hier (pohybové kompetencie,
kognitívne kompetencie, komunikačné kompetencie, učebné kompetencie,
interpersonálne kompetencie, postojové kompetencie).
3. Zostaviť metodické príručky na vyučovanie netradičných športových hier.
METODIKA
Metódy výskumu:
1. Testovanie (testy príslušných športových zručností, vedomostné testy).
2. Meranie (posudzovanie efektov v oblasti funkčných systémov pomocou hodnotenia
tréningového impulzu podľa Dougalla, 1991).
TRÉNINGOVÝ IMPULZ (TI)
Intenzitu zaťaženia posudzujeme monitorovaním pulzovej frekvencie. Jedným z možných
posudzovacích kritérií je aj tréningový impulz (Dougall a kol., 1991).
TI= t . (PF cvič. – PF kl.) / (PF max. – PF kl.)
t = čas tréningu v min
PF cvič. = priemerná PF v priebehu cvičenia
PF max. = maximálna hodnota PF zistená pomocou záťažového testu
PF kl. = kľudová hodnota PF určená ráno po prebudení (východisková hodnota)
ZÁKLADY HERNÉHO PRÍSTUPU K VYUČOVANIU NETRADIČNÝCH
ŠPORTOVÝCH HIER
V tejto koncepcii vychádzame z autorov Steinhöfer (1998), Psotta – Velenský (2001), Griffin
– Butler (2005), Martens (2006) a základnej myšlienky:
Používané metodicko-organizačné formy sú usporiadané tak, aby sa svojou štruktúrou čo
najviac podobali herným situáciám.
Niektoré zásady herného prístupu:
 Učí sa prostredníctvom reálnej hry (vlastnej hry) a potom sa zdokonaľujú jej
jednotlivé časti;
 Edukačný proces je zameraný na rozvoj taktického myslenia a rozhodovacích
schopností potrebných v zápase;
 Hráč je centrom všetkých činností (nedominujú pokyny edukátora a príkazový štýl).
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DOTERAJŠIE VÝSLEDKY
Tematický celok frisbee ultimate
Modul
Športové činnosti pohybového režimu uskutočňované v kolektíve.
Kompetencie:
 pohybové – základné pohybové zručnosti spojené s hádzaním a chytaním lietajúceho
disku, rozvoj funkčnosti jednotlivých orgánov tela;
 kognitívne – poznatky o aerodynamických vlastnostiach lietajúceho disku, poznatky
o pravidlách frisbee ultimate;
 komunikačné – odborná terminológia herných činností vo frisbee ultimate;
 učebné – pozitívny vzťah k pohybovej aktivite;
 interpersonálne – rozvoj schopnosti začleniť sa do družstva, pozitívny vzťah
k spoluhráčom aj súperom;
 postojové – rešpektovanie princípov fair-play, ktoré vyplývajú zo základného pravidla
frisbee ultimate (spirit of the game), schopnosť víťaziť a prehrávať v športovej hre,
vzťah k súperovi.
Obsahový štandard
Prihrávanie disku forhendom, bekhendom, chytanie disku na mieste a v pohybe, prihrávka do
koncovej zóny, útočná kombinácia hoď a bež.
Výkonový štandard
Ovládanie terminológie, zvládnutie techniky herných činností, uplatňovanie herných činností
vo vlastnej hre.
Metódy
Metóda praktického cvičenia.
Efekty pohybových kompetencií
Príklad hodnotenia tréningového impulzu: vyučovacia hodina (45 min) zameraná na vlastnú
hru, proband L. Z., 16 rokov, muž, dosiahnutá hodnota TI: 31,57, priemerná hodnota TI 16
žiakov 28,13).
LITERATÚRA
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Univerzita Komenského; Fakulta telesnej výchovy a športu, 2009, 83 s.
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Fakulta tělesné výchovy a sportu UP, 2002, s. 367-378.
3. DOUGALL, J. R. – WENGER, H. A. – GREEN, H. J. 1991. Physiological testing of
the high performance athlete. Champaign: Human Kinetics, 1991. 432 s.
4. GRIFFIN, L. L. – BUTLER, J. I. 2005. Teaching Games for Understanding.
Champaign : Human Kinetics, 2005. 238 s.
5. MARTENS, R. 2006. Úspěšný trenér. Praha : Grada Publishing, 2006, 501 s.
6. STEINHÖFER, D. – REMMERT, H. 1998. Basketball in der Schule. Münster :
Philippka – Verlag, 1998. 208 s.
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ABSTRACT
The basic information about the creation of teaching models of non-traditional sports games
in connection to innovation of physical and sport education. Non-traditional sports games are
the elements of modules “Sport activities of motor moves”. The sports games rugby, florball,
frisbee ultimate, ball hockey, indiaca, korfball, beachvolleyball, ringo, teeball,
streetbasketball, boccia, petanque and so on, are parts of content of area “Team Sport
activities”. The creation of the models starts from teaching games for understanding, teaching
the non-traditional games and teaching externally paced skills.
Key words: International Standard Classification Of Education 3 (ISCED 3), Tematic Units,
Childrens Games, Sports Games, Frisbee Ultimate.
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VYBRANÉ ASPEKTY HODNOTENIA HERNÉHO VÝKONU
V ŠPORTOVÝCH HRÁCH
Vladimír Přidal - Katedra hier, FTVŠ UK Bratislava, Slovensko
ABSTRAKT
Obsahom príspevku je analýza vybraných aspektov hodnotenia herného výkonu v športových
hrách, ktorých výstupy môžu prispieť k objektívnejšiemu rozhodovaniu trénera v samotnom
tréningovom procese či vedení družstva v zápase. Zameriavame sa na analýzu špecifík
športových hier a ich vplyvu na hodnotenie herného výkonu, metódami a technikami
evidencie ukazovateľov herného výkonu, metódami vyhodnotenia a možnosťami výstupov
z výskumov z oblasti hodnotenia herného výkonu.
Klúčové slová: športové hry, hodnotenie herného výkonu, metódy hodnotenia
Diagnostika a hodnotenie herného výkonu
Diagnostika herného výkonu v športových hrách je dôležitou súčasťou činnosti trénera
v športovej príprave. Pod diagnostikou herného výkonu chápeme zámerné vyšetrenie, ktoré
má svoje zložky a fázy (HOHMANN - BRACK ,1983, HOHMANN, 1999). Výsledky
diagnostického procesu umožňujú rozhodovanie trénera vo viacerých oblastiach riadiacej
činnosti. HOHMANN (1999) systematicky rozdelil možnosti využitia diagnostiky
individuálneho herného výkonu do piatich oblastí: pri vedení družstva v zápase (koučing), pri
riadení tréningu, využitie pri výbere hráčov, pri klasifikácii v školskom športe a využití
v športovej vede. Pri koučovaní je najdôležitejším kritériom priamy a nepriamy prínos hráča
pre herný výkon družstva. Pri riadení tréningu je optimálnym kritériom rozvoja komplexného
herného výkonu rozvoj športovej formy počas prípravného a súťažného obdobia. Pretože
v budúcnosti sa môže docieliť ďalšie zlepšenie herného výkonu predovšetkým posilnením
individuálneho prístupu k tréningu, získava diagnóza individuálnej športovej formy na
význame. Pri výbere hráčov autor myslí predovšetkým na výber talentov a využitie
diagnostiky pri určovaní nominácie, kde je dôležité určiť herné výkony tých hráčov, ktorí sú
v družstve konkurentmi. Pri klasifikácii v školskom športe predstavuje hodnotenie
individuálnych herných výkonov potrebné postupy kontroly, platné „porovnávacie normy“,
použiteľné riadiace zásahy učiteľa.
Problematiku diagnostiky herného výkonu môžeme rozčleniť na hodnotenie herného výkonu
v zápase a hodnotenie predpokladov podávať herný výkon (stav pripravenosti). Podľa
HOHMANNA a BRACKA (1983) sa hodnotenie herného výkonu (správanie sa v zápase)
uskutočňuje pomocou systémového pozorovania hry (Spielbeobachtung). Analýza stavu
pripravenosti družstva a jednotlivca zahŕňa kondičné, technické a taktické ukazovatele.
V interdisciplinárnom skúmaní pristupujú navyše antropomotorické a biomechanické
ukazovatele. Tieto ukazovatele zisťujeme predovšetkým meraním a testovaním v terénnych či
laboratórnych podmienkach.
Hodnotenie herného výkonu tak chápeme v súlade s TÁBORSKÝM (2009) ako špecifickú
a významnú súčasť diagnostických prostriedkov pre potreby praxe alebo teoretického
výskumu. Pod hodnotením herného výkonu chápeme zisťovanie a popis kvantitatívnych
a kvalitatívnych ukazovateľov konania hráča a družstva v zápase. Vyjadruje mieru akou sa
hráč, resp. družstvo vyrovnáva s hernými požiadavkami.
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Ukazovatele herného výkonu
Najobjektívnejším kritériom - ukazovateľom hodnotenia herného výkonu je výsledok zápasu.
Ten nám však nič nehovorí o samotnom konaní hráčov v priebehu zápasu. Po obsahovej
stránke je konanie hráčov zložené z rozoznateľných čiastkových ukazovateľov (najčastejšie
herných činností realizovaných s alebo bez predmetu hry), ktoré môžeme kvantifikovať
priraďovaním číselných alebo verbálnych údajov. Tieto čiastkové ukazovatele môžu
vyjadrovať početnosť (kvantitu – kvantitatívne ukazovatele) a mieru úspešnosti konania hráča
a družstva (kvalitu – kvalitatívne ukazovatele), pričom môžu byť hodnotené vo vzťahu
s množstvom ďalších komponentov herného výkonu ako technika realizácie danej hernej
činnosti, rozhodnutie o pohybovej odpovedi v danej hernej situácii t.j. taktika, pohybová
aktivita hráča, rôzne špecifické oblasti herného výkonu – napr. priestorové a ďalšie herne
situačné aspekty realizácie streľby, súčinnosť hráčov v jednotlivých herných systémoch.
Z hľadiska úrovní rozlišujeme herný výkon na úrovni jednotlivca (IHV) a herný výkon
družstva (HVD).
V súlade s DOBRÝM a SEMIGINOVSKÝM (1988) sa domnievame, že údaje, ktoré chceme
získať majú význam a zmysel ak sú hodnotené vo vzťahu k výkonom vlastných spoluhráčov,
k výkonom súpera na úrovni individuálneho alebo herného výkon družstva, vo vzťahu
k predchádzajúcim výkonom ale predovšetkým vo vzťahu k úspešnosti výsledku.
Pri problematike voľby ukazovateľov herného výkonu vystupuje otázka stanovenia
optimálneho počtu ukazovateľov. Získanie optimálnej miery informácií o hernom výkone je
neobyčajne zložité. Iný počet informácií bude vyžadovať tréner vo výkonnostnom športe
alebo tréner žiakov ako tréner špičkového družstva. Vyjadrenie herného výkonu
jednorozmerným vyjadrením je prílišné zjednodušovanie. Na druhej strane pohltenie trénera
množstvom údajov môže vyústiť k tomu, že tréner si nedokáže z tohto množstva vybrať tie,
ktoré sú pre jeho zámery rozhodujúce.
Tak isto je dôležité vedieť k akému účelu diagnostické údaje chceme využiť. Z toho vyplýva
kľúčová otázka, ktorú si musí tréner (výskumník) pred samotným hodnotením položiť: Čo
chcem hodnotiť a prečo?
Voľba vhodných ukazovateľov je tak podstatným problémom hodnotenia herného výkonu.
Špecifiká športových hier a ich vplyv na hodnotenie herného výkonu
Na možnosti hodnotenia herného výkonu a tým pádom aj na výber ukazovateľov vplývajú
špecifiká pravidiel jednotlivých športových hier. Myslíme tým časovo obmedzené, resp.
neobmedzené, mnohonásobné možnosti výmeny predmetu hry medzi spoluhráčmi či
súperom. Časová obmedzenosť, resp. neobmedzenosť doby držania hracieho predmetu
jednotlivými hráčmi v družstve i ďalšie faktory ako veľkosť hracej plochy, tvar a vlastnosti
hracieho predmetu, ako ovládame predmet hry, účinnosť obrannej hry, zdržovanie hry a pod.
Výhodu v tomto smere majú športové hry, pri ktorých je štruktúra konania hráča v zápase
limitovaná. To znamená predovšetkým obmedzená možnosť držania a výmeny predmetu hry
ako je to pri sieťových hrách (napr. volejbal, tenis, badminton). Ako príklad uvádzame
špecifiká herného výkonu vo volejbale, kde sú limitované taktické varianty riešenia herných
situácií (krátky kontakt s loptou – odbitie, úder, nemožnosť dvoch dotykov lopty hráčom
bezprostredne za sebou, možnosť len 3 dotykov družstva s loptou) a štandardné radenie
herných činností jednotlivca do herných reťazcov, čo umožňuje postihnúť mieru úspešnosti
(kvalitu) realizácie hernej činnosti jednotlivca nie len dichotomicky (úspech – chyba)
a možnosť hodnotiť herné činnosti jednotlivca v kontextuálnych súvislostiach herného
reťazca.
Je logické, že z uvádzanej rozdielnosti jednotlivých herných výkonov v športových hrách
rezultujú výrazné odlišnosti v počte registrovaných ukazovateľov (kritických prípadov), napr.
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v bodovej hodnote ukazovateľov, v pomere pozitívnych a negatívnych ukazovateľov,
v pomere útočných a obranných činností...
Metódy registrácie ukazovateľov herného výkonu
Základnou metódou prostredníctvom ktorej hodnotíme herný výkon je pozorovanie
(observácia). Podľa TÁBORSKÉHO (2009) je pozorovanie zmyslové selektívne vnímanie,
skladajúce sa z uvedomovania, rozpoznania a určenia sledovaných ukazovateľov (elementov
pozorovania).
Pozorovanie môžeme klasifikovať podľa množstva kritérií. Z časového hľadiska je
najpodstatnejšie, že môžeme rozlišovať pozorovanie priame (on – line) a nepriame (ex –
post). Pri priamom pozorovaní hodnotí pozorovateľ vybrané ukazovatele priamo počas
zápasu. Pri nepriamom pozorovaní – s využitím záznamovej techniky po zápase. Výhodou je
možnosť kedykoľvek záznam zastaviť, spomaliť, vrátiť späť, čo zvyšuje objektivitu
hodnotenia.
Observačné techniky spojené s hodnotením herného výkonu môžeme rozdeliť do dvoch
rozdielnych skupín, ktoré sú založené na subjektívnom a objektívnom hodnotení (EJEM, 1976,
LAMES - HOHMANN, 1997).
Prvá z nich je založená na subjektívnom hodnotení celého hráčovho výkonu alebo niekoľkých
jeho častí. Toto hodnotenie je potom vyjadrené priradením nejakej kvantity, určitého
množstva bodov z jeho rozsahu, určeného dopredu pred aplikáciou danej metódy pomocou
kategoriálnych, numerických alebo grafických škál. LAMES a HOHMANN (1997) zaraďujú
medzi observačné techniky založené na subjektívnych postupoch hodnotenia rating
(klasifikáciu hráčov na základe škálovania) a ranking (poradie hráčov z hľadiska miery
úspešnosti podania výkonu alebo jeho časti).
Subjektívne postupy odporúčame využívať predovšetkým pre hodnotenie začiatočníckej
úrovne výkonu hráča. Na druhej strane sa tieto postupy ukazujú jedinou všeobecnou
a relatívne ľahko dostupnou metódou hodnotenia technických stránok všetkých herných
činností jednotlivca.
Objektívna analýza hry je v súčasnosti najrozšírenejšou metódou hodnotenia herného výkonu
medzi trénermi i výskumnými pracovníkmi. V súčasných teoretických prácach a konkrétnych
výskumoch (HOHMANN, 1999, HANSEN – LAMES, 2001, HUGHES - BARLETT, 2002)
sme zistili, že sa v praxi používajú dve základné techniky objektívneho hodnotenia herného
výkonu založené na pozorovaní hráča v priebehu zápasu. Pri tomto postupe sa pristupuje
k hodnoteniu výkonu na základe objektívne zistenej kvantity a kvality daných ukazovateľov
v zápase. Jednou z observačných techník je notačná analýza (notational analysis) a druhou
tzv. kvalitatívne pozorovanie herného výkonu (Qualitative Spielebeobachtung). Pomocou
tejto metódy bol dosiahnutý súlad medzi tréningom a zápasom v plážovom volejbale
(HANSEN a LAMES, 2001). Podľa uvádzaných autorov interpretatívny postup pri hodnotení
herného výkonu so zreteľom k súčasnému kontextu je znakom kvalitatívnej výskumnej
metodológie, ktorá sa etablovala vo všetkých vedeckých disciplínach zaoberajúcich sa
správaním vedľa tradične kvantitatívne orientovanej metodológie. HEIN (1993, in HANSEN LAMES, 2001) vidí „kvalitativné a na konanie orientované“ pozorovanie ako metódu, ktorá v
porovnaní k tradičnému kvantitatívnému berie v úvahu situačno – taktické aspekty hry. Autor
vidí na jednej strane nutnosť obmedzenia popisu herného deja (Spielgeschehen), na druhej
strane vidí potrebu doplniť pozorovanie ďalšími aspektami, ktoré berú na vedomie situačno –
taktický kontext. Kvalitatívne hodnotenie tak chápe ako kombináciu kvalitatívnych
objektívnych dát a subjektívnych dojmov a posúdení. FRÖHNER (1991) uvádza takisto
termín kvalitatívna analýza a myslí tým analýzu, ktorá sa opiera o videozáznam a
dokumentáciu komplexného herného deja (komplexe Spielszene). BRANDT, MIETHLING,
(1997, in HANSEN - LAMES, 2001) nenazývajú analýzu kvalitatívnou, ale „rekonštrukciou
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hernej skutočnosti“ a „špecifické modelovanie“. Pokúšajú sa rekonštruovať hru spojením
subjektívnej teórie hráča (trenéra) so systematicky získávanými údajmi. LAMES (1994) vidí
kvalitatívne pozorovanie ako zvláštnu metódu získavania dát a zaraďuje ju pod metódu
zbierania vzoriek (event samplings). Termín kvalitatívny spája s posúdením konania
vzhľadom k jeho úspešnosti (úspech, pôsobenie, chyba), s posúdením ďalších kvalitatívnych
znakov (pasívny, agresívny) a s interpretáciou komplexnej hernej situácie.
Druhým smerom objektívnej analýzy herného výkonu je notačná analýza. Notačná analýza sa
zameriava na skúmanie výsledkových ukazovateľov zápasu, technické, taktické a
biomechnické ukazovatele. Pri tejto metóde sú herné situácie a herné javy zaznamenávané
v matematických symboloch. Cieľom tohto postupu je pomocou znakového systému zachytiť
vzorce herného konania hráčov. Väčšinou sa skúma vzťah týchto herných vzorcov (patterns
of play) k celkovej úspešnosti. Zaznamenáva sa nielen kvalita jednotlivých dejov, ale aj
vzájomné relácie a konfigurácie. Záznam je evidovaný formou ručného zápisu alebo
ukladaním kódovaných informácii do počítača, ktoré sú priamo triedené a spracované
(HUGHES - FRANKS, 2004).
Spôsoby evidencie registrovaných ukazovateľov herného výkonu
Skúmané ukazovatele môžeme evidovať ručne do vopred pripravených záznamových hárkov
alebo elektronicky s využitím počítačových programov (obr.1). Využitie počítačových
programov je v súčasnosti najvhodnejšia forma zberu údajov. Počítačové programy na
hodnotenie herného výkonu nám umožňujú rýchlejšie a presnejšie vyhľadávanie potrebných
údajov, možnosť okamžitej aktualizácie položiek a vizualizácie údajov v potrebnom množstve
i kvalite. Veľkou výhodou digitálneho záznamu je možnosť okamžitého hromadného
spracovania dát, kde sa javí najvhodnejšie použitie hotových programových balíkov (napr.
STATGRAPHICS, BIMED, SPSSX), ktoré obsahujú štatistické metódy od elementárnych až
po najzložitejšie. V súčasnej dobe existuje množstvo špeciálnych softwerových programov
pre hodnotenie herného výkonu hráčov a družstva v jednotlivých športových hrách (napr.
Basketball Statistics 4 BF812, Data Volley System, Data Video, Softball Statistics BF 728).
Registrácia údajov môže mať v obidvoch možnostiach podobu štatistického (numerického)
alebo grafického záznamu.
Štatistický záznam nám umožňuje registrovať frekvenciu výskytu a mieru úspešnosti
vybraných ukazovateľov, prípadne aj vo vzťahu k vybraným herne – situačným kontextom
(jednotlivé priestory ihriska, technika, predchádzajúca herná činnosť a pod.). Štatistický
zázman môžeme využiť na zistenie participácie jednotlivých hráčov na tímovom hernom
výkone, kvalitatívnu charakteristiku individuálneho a tímového herného výkonu.
Grafický záznam nám umožňuje registrovať vývoj skóre, chyby a získané body alebo ich
série, kto a akým spôsobom sa o zaznamenaný vývoj zaslúžil. Môžeme ho porovnať k
notovému zápisu v hudbe. Na druhej strane nám umožňuje registrovať lokalizáciu pohybu
hráčov, smery finálnych prihrávok, smery útokov súpera a pod. Grafický záznam tak môžeme
využiť predovšetkým pri analýze vývoja zápasu, plnení taktických úloh, overení v správnosti
alebo chýb v konaní trénera, v príprave na zápas napr. pri určovaní taktiky obrany družstva
proti konkrétnemu súperovi.
V prípade počítačových programov sa stále častejšie využívajú digitálne záznamy prepojené
s počítačovými programami. Takýto digitálny záznam umožňuje vybrať a na obrazovke PC
okamžite sledovať vybrané ukazovatele z celého zápasu, setu, záveru zápasu a pod.
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Ručný záznam

štatistický

Obrázok 1

Počítačový záznam

grafický

štatistický

grafický

digitálny

Spôsoby evidencie skúmaných údajov

Metódy spracovania ukazovateľov herného výkonu
Rozlišujeme kvantitatívne – štatistické metódy spracovania dát (ukazovateľov) a metódy ich
následnej interpretácie – kvalitatívne metódy spracovania.
Pri spracovaní štatistických údajov sa v praxi používajú predovšetkým deskriptívne štatistické
metódy. Na začiatku si musíme ujasniť, či chceme hodnotiť jednotlivých hráčov alebo
družstvo ako celok. Vyhodnotenie výsledkov je možné v absolútnych, relatívnych hodnotách.
Môžeme použiť priemer, smerodajnú odchýlku, medián a modus.
Absolútne hodnoty je vhodné využiť na vyhodnotenie maximálne úspešných a neúspešných
činností, t.j. takého konania hráča, po ktorých družstvo získa alebo stratí bod. Umožňujú určiť
participáciu hráčov na bodovom zisku družstva, hernú aktivitu hráča a pod. Relatívne hodnoty
určujú úspešnosť, chybovosť individuálneho alebo therného výkonu družstva v jednotlivých
hodnotených ukazovateľoch, relatívne zastúpenie jednotlivých priestorov ihriska odkiaľ
smerovala finálna prihrávka, družstvo získalo bod, zastúpenie jednotlivých spôsobov
realizácie hodnotenej činnosti, rozdiely v hodnotených ukazovateľoch medzi víťazným
a porazeným družstvom v zápase a pod. Rôzne indexy sa využívajú na vyjadrenie efektivity,
produktivity herného výkonu či už v konkrétnej činnosti alebo na numerické vyjadrenie
celého individuálneho alebo herného výkonu družstva (obr. 2).
Vo výskumných prácach sa využívajú na potvrdenie hypotéz induktívne štatistické metódy
ako vzťahová, korelačná analýza, analýza rozptylu až po zložité multivariačné techniky ako
log-lineárna analýza.
Pri vecne logickej analýze výsledkov využívame analýzu, syntézu, induktivné a deduktívne
metódy, komparačnú analýzu.
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Účinnosť, chybovosť = pomer krajných stupňov ku všetkým
zásahom v danej HČJ v %
Efektivita = rozdiel medzi + a – zásahmi (resp. jeho pomer ku
všetkým zásahom v %)
Koeficient účinnosti = počet RHČ v časovom úseku/počet RHČ
zakončených strelou v časovom úseku
Herná aktivita = súčet + a – kritických prípadov
% úspešnosť brankára =počet zásahov/počet obdržaných
gólov/rozdiel medzi strelenými a obdržanými gólmi x 100
Herná produktivita(HP) = pb + bs (zl+dl-sl-nsp) x A + as x B –
nth x C

Pb= počet nastrieľaných bodov, bs = počet blokovaných striel, zl = počet
získaných lôpt, dl= počet doskočených lôpt, sl = počet stratených lôpt,
nsp= počet neúspešných streleckých pokusov, as = počet asistencií, nth =
počet neúspešných pokusov z trestných hodov, A,B,C – konštanty pre
danú sezónu

Obrázok 2 Príklady používaných indexov
Výstupy výskumov z oblasti hodnotenia herného výkonu v športových hrách
Najdôležitejšou požiadavkou kladenou na výstupy z realizovaných vedeckých prác musí byť
možnosť aplikovať získané poznatky v praxi. Z toho vyplýva už výber tém a problémov,
ktorými by sa mali zaoberať výskumní pracovníci v tejto oblasti. Domnievame sa, že bez
úzkeho kontaktu s trénermi alebo vlastnej trénerskej činnosti často môžeme riešiť
pseudoproblémy, ktorých výsledky sa nedostanú za prah výskumných pracovísk.
Zmysluplné vedecké skúmanie v oblasti hodnotenia herného výkonu vidíme v možnostiach
predikovať:
- modelové charakteristiky herného výkonu družstva a individuálneho výkonu
v jednotlivých hráčskych funkciách,
- ukazovatele úspešnosti družstva v zápase,
- ukazovatele úspešnosti konania hráča v zápase.
Modelové charakteristiky môžu vyjadrovať participáciu hráčov na bodovom zisku, držaní
lopty pod kontrolou, frekvencie využívania jednotlivých herných činností a ich účinnosť
alebo chybovosť, lokalizáciu aktivity hráčov v jednotlivých hráčskych funkciách a pod.
Odhaľovanie kauzálnych vzťahov na úrovni individuálneho a herného výkonu družstva nám
umožní predikovať ukazovatele úspešnosti družstva a úspešnosti konania hráča v zápase.
V kauzálnych vzťahoch sa hodnotia nezávisle premenné a ich vzťahy a možné účinky na
závisle premennú. Závislé premenné sú vždy tie veličiny, ktoré charakterizujú úroveň herného
výkonu t. j. kritérium výkonu. Za nezávislé premenné veličiny (faktory) môžeme považovať
prakticky akékoľvek činitele, ktoré sú vo vzťahu k ukazovateľovi, ktorý charakterizuje úroveň
herného výkonu (kritérium výkonu). Pri odhaľovaní kauzálnych vzťahov môžeme riešiť
vzťahy medzi úspešnosťou vybraných ukazovateľov (HČJ, HK) a úspešnosťou v súťaži,
zápase, sete, vo vybranej časti zápasu. Môžeme sa zamerať na zisťovanie vzťahov medzi
vybranými technicko – taktickými parametrami, pohybovou aktivitou a úspešnosťou družstva
v zápase, vzťahov medzi vybranými technicko –taktickými parametrami a úspešnosťou
realizácie hernej činnosti.
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Takýto prístup preferujeme aj na našom pracovisku, kde sme dospeli k viacerým významným
zisteniam predovšetkým z hľadiska odhaľovania príčin úspešnosti družstva v zápase vo
volejbale (ZAPLETALOVÁ – PŘIDAL, 1995, PŘIDAL, 2001, 2003) v hádzanej (HIANIK,
2009) a v basketbale (MAČURA – POTOCKÝ, 2009).
Nezávisle premenná
Kvalita (presnosť) predchádzajúcej HČJ, smer
útoku, počet blokujúcich hráčov súpera, stav v sete
Kvalita HČJ
Kvalita HČJ v kontexte s kvalitou (presnosťou)
predchádzajúcej HČJ v hernom reťazci
Kvalita HČJ v kontexte s vybranými technicko –
taktickými parametrami

Závisle premenná
Kvalita HČJ
Úspešnosť družstva v sete, v zápase, umiestnenie v
súťaži

Tabuľka 1 Možnosti riešenia kauzálnych vzťahov v hernom výkone vo volejbale
Uvedomujeme si, že v súčasnosti používané metódy hodnotenia herného výkonu nedokážu
postihnúť všetky aspekty herného výkonu. Každá športová hra má v tomto smere svoje
špecifiká ale spoločným menovateľom všetkých doterajších postupov je podľa nás nemožnosť
dať objektívne kvantifikovanú odpoveď na viacero otázok:
- Aký je význam úspešnej realizácie hernej činnosti, resp. chyby uskutočnenej pri
rôznych bodových stavoch, časových úsekoch zápasu, v rôznych herne situačných
kontextoch?
- Aká je „štatistická váha“ jednotlivých ukazovateľov pre celkové hodnotenie herného
výkonu z hľadiska hráčskych funkcií?
- Aký je význam každej jednotlivej zložky prejavu hráča rozdielnej hernej výkonnosti
(začiatočník – vrcholový hráč)?
V prípade vyriešenia uvedených problémov získame vo svojich dôsledkoch plne
formalizovanú a objektivizovanú analýzu herného výkonu hráčov.
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TVORBA DENÍKU BASKETBALOVÉHO TRENÉRA
Tomáš Pětivlas - MU, Fakulta sportovních studií, Katedra sportovních her, Brno, Česká
republika
ABSTRAKT
Hlavním úkolem výzkumné práce bylo vytvoření Deníku basketbalového trenéra. Deník
slouží pro evidenci tréninkového zatížení a pro rozbory utkání. Vychází z ročního
tréninkového cyklu daného sportu. Abychom mohli vytvořit deník pro potřeby basketbalu,
bylo nejprve nutné si charakterizovat základní pojmy (sportovní trénink, roční tréninkový
cyklus a jeho specifika pro basketbal, plánování tréninků) a ukazatele potřebné pro jeho
evidenci. Tréninkový deník jsme vytvářeli podle vzoru vydaného Srbskou basketbalovou
federací. Využitelnost našeho deníku v praxi jsme ověřili anketním šetřením. Výsledky šetření
ukázali, že deník je pro trenéry vyhovující, dostačující a využitelný.
Klíčová slova: deník, basketbal, trenér
ÚVOD
Žádný z trenérů, kteří mě jako hráče basketbalu trénovali, si nevedl tréninkový deník.
Zajímala je pouze docházka hráčů a to jen v mladším věku. V jejich trénincích se pak často
objevovala monotónnost a chaotičnost. Tomuto jde částečně předejít vedením tréninkového
deníku, zejména pak stanovením cílů na určité období a naplánováním skladby a obsahu
tréninků.
Cílem práce bylo vytvoření Deníku basketbalového trenéra na základě zpětné vazby
anketního šetření.
Při vytváření deníku jsme vycházeli z Deníku basketbalového trenéra vydaného Srbskou
basketbalovou federací (2005) a inspirovali se též vytvořeným Deníkem volejbalového
trenéra (2002, Český volejbalový svaz).
TEORETICKÁ ČÁST
V teoretické části je rozebrána problematika ročního tréninkového cyklu v basketbale, z něhož
vychází plánování, vedení i evidence tréninků během celé sezony.
Plánování tréninkového cyklu
Tvorba Deníku basketbalového trenéra vychází z ročního tréninkového cyklu, jeho plánování
a vyhodnocení jednotlivých tréninků.
Podle Dobrého, Velenského (1980) můžeme v roční přípravě basketbalistů najít několik
odlišností: dlouhé hlavní období, reprezentační povinnosti (týkají se pouze některých hráčů a
ne vždy jsou shodné s povinnostmi v oddílu) a také obtížné definování vrcholu hlavního
období.
Roční tréninkový plán detailně určuje úkoly a zaměření jednotlivých období ročního
tréninkového cyklu. Obvykle má písemnou slovní formu. Podle Dovalila (2009) a Periče a
Dovalila (2010) by měl roční tréninkový plán obsahovat: charakteristiku závodníka
(družstva), výchozí údaje z minulého roku včetně dosažené trénovanosti,cíle a úkoly na rok,
kalendář soutěží, periodizaci a úkoly pro jednotlivá období ročního tréninkového cyklu,
rozložení tréninkového zatížení v průběhu roku a to včetně obsahu cvičení, objemu a
intenzity, použití tréninkových metod, orientačně ukazatele trénovanosti, kterých má být
dosaženo, harmonogram kontrol trénovanosti, lékařskou prohlídku, personální zabezpečení,
realizační tým, materiální a ekonomické zajištění tréninku.
Evidence tréninku
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Evidence tréninku je jedním z nástrojů řízení tréninku. Společně s kontrolou trénovanosti nám
výrazně pomůže v plánování a vyhodnocování tréninků. Evidencí tréninku se rozumí
evidence tréninkového a závodního zatížení. Provádí se pomocí vybraných ukazatelů, které
Pavliš (1995) rozděluje na obecné (počet tréninkových dnů, jednotek a hodin, počet utkání i
počet hodin regenerace) a speciální (obsah zatížení, objem zatížení, intenzita zatížení a
tréninku).
Tyto ukazatele vlastně číselně vyjadřují obsah, objem a intenzitu tréninkového nebo
závodního zatížení. Evidence se provádí v tréninkových denících, které dělíme na deník
sportovce a deník trenéra.
Deník trenéra
Deník trenéra patří mezi písemné formy evidence tréninků a utkání. Obsahuje všechny druhy
plánů, od ročního až po plán tréninkové jednotky. Po ukončení určitého časového intervalu
(mikrocyklus, mezocyklus, roční tréninkový cyklus) se potřebné údaje z deníku zpracovávají
a stávají se ukazatelem pro vyhodnocení tréninku nebo utkání a podkladem pro tvorbu plánu
na nový cyklus (Cacek, 2006).
EMPIRICKÁ ČÁST
Struktura empirické části práce se skládá z přípravy výzkumného šetření a z prezentace
výsledků výzkumného šetření.
Příprava výzkumného šetření
Příprava výzkumného šetření zahrnuje vytvoření výzkumného nástroje a zajištění
respondentů.
Charakter výzkumu
Výzkumným nástrojem byla anketa. Cílem ankety bylo zjistit případné nedostatky již
vytvořených jednotlivých formulářů tréninkového deníku. Deník basketbalového trenéra je
určen pro trenéry všech věkových kategorií i hráčských úrovní, přednostně však pro trenéry
vrcholových družstev.
Použité metody
Hlavní metodou výzkumu byla zvolena anketa. Pro anketu se dá použít stejné definice jako
pro dotazník: „Způsob písemného kladení otázek a získávání písemných odpovědí.“ (Gavora,
2007). Hlavní rozdíl mezi anketou a dotazníkem je podle Chrášky (2007) v tom, že za anketu
se považuje šetření, při němž se účastníci sami do šetření zapojují.
Popis zkoumaného vzorku
Zkoumaným vzorkem byli trenéři všech výkonnostních úrovní i věkových kategorií. Do
ankety se zapojili trenéři z Jihomoravského kraje, Zlínského kraje a kraje Vysočina a to
z těchto klubů:
Basketball Brno, Frisco Sika Brno, Valosun Brno, Univerzita Brno, Sokol Šlapanice, SKB
Brno Černovice, ČKD Blansko, BASKET SPORT Boskovice, ASK Blansko, TJ Lokomotiva
Břeclav, SKB Zlín, BC Vysočina.
Celkem bylo rozdáno 60 anket, ale trenérů, kteří se do šetření zapojili a vrátili anketu bylo 29.
Harmonogram práce
Práci jsme začali tvorbou formulářů z tréninkového deníku a teoretické části během roku
2009. V roce 2010 jsme prováděli anketní šetření, úpravu částí deníku a jeho vyhodnocení.
Tvorba formulářů tréninkového deníku trenéra
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Formuláře jsme vytvářeli ve Wordu 2002 a lze je vyplňovat ručně i na počítači. Z důvodu
kompatibility s novými MS Office 2007 jsme jako font použili Arial Narrow.
VÝSLEDKY PRÁCE
Tvorba deníku je výsledkem anketního šetření. Respondentům jsme položili 15 otázek. Z toho
9 bylo uzavřených, 1 škálová a 5 otevřených. Nejvíce respondentů viz. obr. 1 upotřebí
celkovou evidenci docházky, nejméně trenérů pak formulář ročního plánu tréninků.
Které formuláře upotřebíte?
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Formuláře

Obrázek 1

Výsledek anketního šetření

Prezentace vytvořených částí deníku trenéra
Vytvořený tréninkový deník se skládá z patnácti následujících částí.
1. Informace o klubu a trenérech
Slouží pro evidenci základních údajů a informací a trenérovi, dvou asistentech a klubu.
2. Soupiska hráčů
Do toho formuláře vyplní trenéři jména svých hráčů a základní kontakty na ně.
3. Celková evidence docházky
Formulář je určen na jednu sezonu. Ke každému hráči trenér vyplňuje počet absolvovaných
tréninků za jeden měsíc. Do políčka „Celkem“ pak zapíše celkový počet absolvovaných
tréninků za sezonu a vypočítá procentuální účast. Do posledního políčka vypisují počet
neomluvených tréninků.
4. Evidence docházky na tréninky
U každého hráče se vyplní jeho docházka na tréninky během jednoho měsíce. Pro každý den
se počítá až s dvěma tréninkovými jednotkami. Docházka se píše podle legendy uvedené pod
formulářem.
5. Osobní údaje hráče
Slouží pro evidenci základních údajů o každém hráči (jméno, místo a datum narození, kontakt
na hráče i na jeho školu, nebo zaměstnání). Do tohoto formuláře trenér uvádí, jestli hráč
hostuje nebo pendluje a vedle příslušného políčka napíše název klubu. Správnost údajů stvrdí
hráč svým podpisem. Není-li plnoletý, potvrdí údaje rodič nebo zákonný zástupce.
6. Zdravotní údaje
Zahrnuje antropometrické a fyziologické údaje o hráčích pro dvě sezony, aby je bylo možné
porovnávat. V rámci úspory místa na formuláři byly pro fyziologické údaje použity obecně
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užívané zkratky: SF – srdeční frekvence, TK – krevní tlak, ANP – anaerobní práh, VC –
vitální kapacita plic. Tuto kartu vyplňuje buď klubový lékař, nebo trenér na základě údajů ze
sportovní prohlídky. Lékařská zpráva z této prohlídky slouží jako příloha pro formulář.
7. Testy motorických schopností a basketbalových dovedností
Formulář je určen na dvě sezony, aby bylo možné dosažené výkony porovnávat. Testy se
provádí čtyřikrát za sezonu – před zahájením společné přípravy, před zahájením hlavního
období, během hlavního období a po skončení hlavního období. Testy basketbalových
dovedností využijeme zejména u dětí, pro zjištění pokroku v dané sportovní dovednosti.
Střelecké testy jsou doporučovány pro všechny kategorie (kromě tříbodových hodů).
8. Denní plán tréninků
U každého tréninku lze uvést délku trvání, zaměření, evidenční číslo. Díky naplánování
tréninku předejdeme nesystematičnosti a chaosu při vedení tréninku.
9. Týdenní plán tréninků (mikrocykly)
Formulář lze využít pro tréninkový plán na jeden až dva týdny, protože to bývá nejčastější
doba trvání jednoho mikrocyklu. Díky rozplánování tréninků do mikrocyklů zajistíme jejich
návaznost. Důležité je poznamenat si období, pro které mikrocyklus plánujeme. Do těchto
formulářů píšeme jen hrubé zaměření tréninků (např. herní činnost jednotlivce - střelba).
10. Měsíční plán tréninků
Formulář vyplňujeme podobně jako týdenní plán tréninků.
11. Roční plán tréninků
Slouží pro přibližné naplánování ročního tréninkového cyklu. Je rozdělen na přípravné,
předzávodní, hlavní a přechodné období. U každého období se vyplňuje kolik procent je
věnováno fyzické, technické a taktické přípravě, kolik dní období trvá, počet absolvovaných
tréninků, utkání a volných dnů, kolik minut je věnováno tréninku a kolik basketbalové teorii,
nebo rozboru videa. Také se vypíše, jakou intenzitou by měla být cvičení prováděna. Dělají-li
se v období motorické testy nebo sportovní prohlídka, poznačí se to do určeného políčka.
12. Technický zápis o utkání
Zápis je dělán dle předlohy FIBA. V zápisu uvádíme nové rozměry basketbalového hřiště.
Vyplňujeme podle legendy.
13. Vyhodnocení technického zápisu o utkání
Podává nám informace o aktivitě hráčích během utkání pomocí koeficientu úspěšnosti. Ten se
skládá z vyhodnocení střelby – podkošové, 2 bodové, 3 bodové a střelby trestných hodů;
kladné aktivity – získané osobní chyby, útočné i obranné doskoky, získané míče, asistence;
záporné aktivity – osobní chyby, ztráty míčů; a počtu odehraných minut. Jednotlivé aktivity
vyhodnocujeme i za družstvo jako celek.
14. Obrázky basketbalového hřiště
Lze využít na zakreslení útočných i obranných systémů družstva, jednotlivých cvičení,
případně jako pomůcka při vysvětlení cvičení nebo sytému.
15. Adresář
Nejvhodnější využití tohoto formuláře je pro zapsání kontaktů na ostatní kluby v soutěži a na
organizátory soutěží.
Pomocí anketního šetření jsme zjistili, že námi vytvořený tréninkový deník je pro trenéry
dostačující a vyhovující. Podařilo se nám získat přehled o tom, které z formulářů budou
nejvíce využité a které méně, i o jejich konečné úpravě. Anketní šetření nám sloužilo jako
zpětná vazba pro konečnou úpravu tréninkového deníku. Přestože žádný z formulářů nebyl
požadován všemi oslovenými trenéry, rozhodli jsme se všechny formuláře ponechat jako
součást tréninkového deníku basketbalového trenéra.
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ZÁVĚR
Cílem práce bylo vytvoření Deníku basketbalového trenéra. Tréninkový deník je jednou
z nejdůležitějších pomůcek trenéra a zároveň jednoduchým nástrojem pro evidenci
tréninkového zatížení. Slouží i jako podklad pro vyhodnocení a další plánování
tréninků.V rámci anketního šetření jsme dávali námi vytvořené formuláře ke zhodnocení
basketbalovým trenérům. Anketní šetření můžeme zhodnotit kladně. Trenéři označili Deník
jako vyhovující, kladně byl hodnocen vzhled a forma formulářů. Většina z nich využije přes
polovinu formulářů z deníku. Tréninkový deník doporučujeme pro začínající trenéry, kteří
nemají tolik zkušeností s vedením a plánováním tréninků. Jeho založení pomůže trenérům
s evidováním údajů o hráčích, upřesní jejich docházku. Využijí jej při plánování tréninků,
utřídí si výsledky utkání, díky technickému zápisu a jeho vyhodnocení budou mít přehled o
aktivitě jednotlivých hráčů v utkání a přehled o statistice jednotlivých ukazatelů svého
družstva.
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TRAINING LOG OF BASKETBALLCOACH
Tomáš Pětivlas - MU, Brno, Czech Republic
ABSTRACT
The main aim of the final thesis is to create Training log of basketballcoach. Training log is
used for the evidence of endurance training. It originates from one – year training cycle. To
create the training log for basketball, it was necessary to define the basic terms – sports
training, one - year training cycle and its specification for basketball, training sheduling and
indicators that are necessary for its evidence. The training log of Serbia basketball federation
was taken as the example. The questionnaire, in which some basketball coaches participated,
was used for testing the usefulness of training log. The results proved that the log is sufficient,
useful and suitable for basketball coaches.
Key words: training log of basketball coach, evidence of training endurance
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MONITORING POZNATKOV A POŽIADAVIEK TRÉNEROV
V OBLASTI PREVENCIE ZRANENÍ V BASKETBALE
Ľubor TOMÁNEK - Katedra her FTVŠ UK, Bratislava, Slovenská republika, Európska
únia, lubor.tomanek@fsport.uniba.sk
Jaroslava ARGAJOVÁ - FTVŠ UK, Bratislava, Slovenská republika, Európska únia
ABSTRAKT
Cieľom príspevku je prispieť k rozšíreniu poznatkov v oblasti prevencie zranení v športe.
Príspevok je súčasťou medzinárodného projektu Bezpečnosť v športe - "Safety in Sports".
Zisťovali sme poznatky a požiadavky slovenských trénerov v oblasti prevencie zranení v
basketbale. Na zhromažďovanie údajov sme využili dotazníkovú metódu. Zistené údaje sme
porovnávali s poznatkami a požiadavkami švédskych trénerov. Obidva súbory trénerov
považujú za najčastejšiu príčinu zranení nedostatočnú regeneráciu a nedostatočnú kondičnú
pripravenosť hráčov. Najefektívnejšími metódami zníženia počtu zranení sú podľa trénerov
skvalitnenie kondičnej prípravy a dlhšia regenerácia. Najfrekventovanejšími metódami
prevencie, ktoré vykonávajú tréneri so svojimi hráčmi sú strečing, posiľňovanie a
rozcvičovanie. Výsledky tvoria podklad pre posudzovanie odborných a vedeckých materiálov,
ktoré slúžia na tvorbu zborníka preventívnych opatrení v basketbale.
Kľúčové slová: Basketbal, prevencia zranení, poznatky a požiadavky slovenských a
švédskych trénerov
ÚVOD
Prezentovaná časť výskumu je súčasťou medzinárodného projektu "Safety in Sports", plným
názvom "Safety Management in High Risk Sports in Collaboration with European Sports
Associations." Vedúcim projektového balíka je nemecká Ruhr Univerzita Bochum. Projekt je
financovaný Európskou Úniou v rámci Programu verejného zdravia (Public Health
programme) 2008 – 2013, realizuje sa pod záštitou FIBA Europe a v spolupráci s SBA.
Časový harmonogram projektu je stanovený od októbra 2008 do septembra 2011 a je
rozdelený na niekoľko častí:
- koordinácia zberu odborných a vedeckých materiálov,
- dopĺňanie rozšírenie odborných a vedeckých materiálov,
- posudzovanie a redukcia súboru odborných a vedeckých materiálov,
- vytvorenie zborníka preventívnych opatrení,
- posudzovanie zborníka preventívnych opatrení,
- realizácia preventívnych opatrení,
- vyhodnotenie a formulovanie záverov vo vzťahu k dlhodobej prevencii zranení.
Cieľom projektu je prispieť k redukcií zranení v športe a k zvýšeniu výhod, ktoré poskytuje
šport prostredníctvom identifikácie a dlhodobého realizovania existujúcich efektívnych
preventívnych opatrení v Európe v basketbale a hádzanej. Basketbalová časť projektu
prebieha na Slovensku a vo Švédsku. Úlohou projektu je na základe poznatkov a požiadaviek
trénerov vybrať najvhodnejšie preventívne opatrenia, navrhnúť najefektívnejšie stratégie
šírenia týchto opatrení a vytvoriť zborník, ktorý by vyhovoval požiadavkám trénerskej
verejnosti v Európe.
Zámerom tohto zborníka je poskytnúť prehľad existujúcich preventívnych opatrení a stratégií
propagovania bezpečnosti, ktoré boli v minulosti dokumentované na národnej alebo
na medzinárodnej úrovni. Identifikované preventívne opatrenia budú rozdelené do piatich
odvetví:
1. Tréning a kondičná príprava (napr. cvičenia zamerané na rovnováhu, agilitu,
stabilizačné cvičenia, posiľňovacie cvičenia, strečingové cvičenia a pod.).
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2. Technické a sociálno-politické prístupy (napr. kampane fair play, vzdelávanie
trénerov, správanie a modifikácie pravidiel, rozhodovanie).
3. Vybavenie a zariadenia (napr. tejping, ortézy, chrániče úst, ochranné pomôcky,
podmienky paluboviek, miest, obuvi).
4. Lekárska a nelekárska podpora (napr. fyzioterapeutické metódy, predštartové
vyšetrenia, lekárske prehliadky, masáže, psychologická podpora).
5. Prístupy zahŕňajúce viac aspektov (vybrané aspekty aspoň dvoch rôznych vyššie
zmienených odvetví).
Následne po vytvorení zborníka sa uskutoční realizácia a testovanie preventívnych opatrení v
praxi. Na základe výsledkov budú sformulované zovšeobecnenia určitých postupov dlhodobej
realizácie preventívnych opatrení v praxi.
Znížením výskytu zranení sa v rekreačnom basketbale môže zvýšiť prospešnosť tejto činnosti
vo vzťahu k zdraviu. Vo výkonnostnom a vrcholovom basketbale môže zníženie výskytu
zranení znamenať zvýšenie výkonnosti.
CIEĽ A ÚLOHY
Cieľom bolo prispieť k rozšíreniu poznatkov v oblasti prevencie zranení v basketbale.
Zisťovali a porovnávali sme poznatky a požiadavky slovenských a švédskych basketbalových
trénerov a tiež ako poznatky z oblasti prevencie zranení uplatňujú v tréningovom procese.
METODIKA
Na zisťovanie poznatkov a požiadaviek trénerov sme využili dotazníkovú metódu. Anglickú
verziu dotazníka poskytla Katedra športovej medicíny a výživy Fakulty športových vied, Ruhr
Univerzity Bochum. Slovenským trénerom bola distribuovaná slovenská verzia na seminári,
ktorý sa konal 20.09.2009 v Leviciach. Vyplnené dotazníky sme spracovali v spolupráci
s partnerom z Ruhr Univerzitou Bochum. Podobný postup bol aplikovaný vo Švédsku.
Výskumný súbor tvorilo 111 trénerov, z toho slovenských trénerov bolo 84 s vekovým
priemerom 39 rokov a 83% mužov a 16% žien. Švédskych trénerov bolo 27, z toho 74%
mužov a 26% žien. Tréneri takisto uvádzali svoje trénerské vzdelanie. Najviac slovenských
trénerov sa vyskytovalo v úrovniach 1 a 2, zatiaľ čo najviac švédskych trénerov sa
vyskytovalo v úrovniach 3 a 4. Vzhľadom na tieto výsledky by sme mohli konštatovať, že
švédsky súbor mal vyššie zastúpenie kvalifikovanejších trénerov.
Dotazník pozostáva z trinástich otázok, z toho 1 je otvorená, 9 je zatvorených a 3 sú čiastočne
otvorené. Spracovali a vyhodnotili sme 7 zatvorených otázok. Dotazník zisťuje základné
údaje o tréneroch (vek, pohlavie, trénerské vzdelanie, aké družstvá trénujú). Dve oblasti
vzdelania trénerov, na ktoré bol v dotazníku kladený dôraz, boli a) teoretické poznatky a
požiadavky trénerov a b) preventívne opatrenia, ktoré tréneri v súčasnosti vykonávajú
so svojimi hráčmi. V prvej oblasti sme zisťovali dôležitosť problematiky zranení v basketbale,
možné príčiny vzniku zranením, možnosti preventívnych opatrení znižujúcich počet zranení a
požiadavky na preventívne opatrenia. V druhej oblasti sme zisťovali druhy vykonávaných
preventívnych tréningových opatrení, obľúbenosť preventívnych opatrení u hráčov a
dodatočné preventívne opatrenia.
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VÝSLEDKY
V prvej sledovanej oblasti považuje väčšina trénerov v obidvoch súboroch zranenia
v basketbale za dôležitý problém. Približne rovnaké percento (30 - 33%) švédskych trénerov
považuje zranenia v basketbale za veľmi dôležitý, dôležitý a stredne dôležitý problém.
V týchto troch stupňoch sa vyskytujú tiež takmer všetci slovenskí tréneri, pričom 45%
trénerov považuje tento problém za veľmi dôležitý a 35% trénerov ho považuje za dôležitý.
Vo všeobecnosti môžeme povedať, že pre viac ako 65% trénerov sú zranenia dôležitým
problémom (obrázok 1).
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Dôležitosť problematiky zranení v basketbale

Ďalším zisťovaným okruhom problémov boli názory na možné príčiny zranení v basketbale.
Obidva súbory považovali za najvýraznejšie príčiny zranení v basketbale nedostatočnú
regeneráciu a nedostatočnú kondičnú pripravenosť hráčov. 87% slovenských trénerov
považuje za najvýznamnejšiu príčinu nedostatočnú regeneráciu a za druhú najvýznamnejšiu
príčinu nedostatočnú kondičnú pripravenosť hráčov (62%). 93% švédskych trénerov považuje
za najvýznamnejšiu príčinu nedostatočnú kondičnú pripravenosť hráčov a za druhú
najvýznamnejšiu príčinu nedostatočnú regeneráciu (33%). Viac ako 40% slovenských
trénerov považuje za podstatné príčiny zranení nedostatočné rozcvičenie a kolízie - telesný
kontakt. Okolo 20% slovenských trénerov považuje za podstatné príčiny nešťastné okolnosti
a nedovolené zákroky – osobné chyby. Priveľký počet zápasov považuje za dôležitý problém
len 5% slovenských trénerov. Na rozdiel od slovenských trénerov, menej ako 20% švédskych
trénerov považuje za významné príčiny zranení kolíziu - telesný kontakt, priveľký počet
zápasov a osobné chyby. Žiadny z trénerov nepovažuje za podstatnú príčinu nedostatočné
rozcvičenie a ku nešťastným okolnostiam ako príčine zranení v basketbale sa švédski tréneri
nevyjadrovali (obrázok 2).
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Možné príčiny zranení v basketbale

87% slovenských trénerov považuje za najlepšie možné opatrenia na zníženie počtu zranení
lepšiu kondičnú prípravu a dlhšiu regeneráciu. 61% našich trénerov považuje za vhodné
preventívne programy. Menej ako 15% našich trénerov považuje za vhodné ochranné
pomôcky, zníženie počtu zápasov a úpravu pravidiel. Tieto výsledky (Obr.3) korešpondujú s
názormi na príčiny zranení (Obr.2). Na rozdiel od slovenských trénerov, len približne
polovica švédskych trénerov považuje za vhodné opatrenia lepšiu kondičnú prípravu a dlhšiu
regeneráciu. Menej ako 10% švédskych trénerov považuje za vhodné metódy používanie
ochranných pomôcok a zníženie počtu zápasov. Preventívne programy a úpravu pravidiel
nepovažujú za vhodné opatrenia na zníženie počtu zranení. Výsledky švédskych trénerov
(Obr.3) korešpondujú s výsledkami možných príčin zranení len čiastočne (Obr.2).
%

90

87

87

Slovensko

80
70
60
50

61
54

Švédsko

50

40
30
20

13

10
0

0
Lepš

Obrázok 3

8

6

8

6

0

D lhš
Prev
Ú pra
Zní že
Ochr
ia re
ent ív
anné
ia k o
va pr
nie p
gene
ne pr
ndičn
avidie
očtu
pomô
rácia
ogra
á príp
zá pa
l
c ky
my
s ov
rav a

Preventívne opatrenia znižujúce počet zranení

V oblasti požiadaviek na preventívne opatrenia sa slovenskí aj švédski tréneri zhodujú v
potrebe preventívnych opatrení proti zraneniam zápästí a prstov.
Strečing, ako preventívne opatrenie, je trénermi najviac vykonávané v praxi Slovensku
(vykonáva ho 98% trénerov). Ďalej sú najrozšírenejšími rozcvičenie (79%), posiľňovanie a
koordinačné cvičenia (59%). 46% trénerov vykonáva atletické cvičenia, 28% rovnovážne
cvičenia a 12% využíva fyzioterapeutické metódy. Väčšina vykonávaných preventívnych
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tréningových opatrení je rozšírenejšia u slovenských trénerov v porovnaní so švédskymi.
Menej ako 10% švédskych trénerov vykonáva so svojimi hráčmi koordinačné cvičenia,
atletické cvičenia, rovnovážne cvičenia a využíva fyzioterapeutické metódy. V porovnaní
so slovenskými trénermi výrazne menej švédskych trénerov využíva strečing (39%) a
rozcvičenie (49%). Naproti tomu viac švédskych trénerov (89%) využíva posiľňovanie
(obrázok 4).
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Využívané preventívne tréningové opatrenia

Ďalšou oblasťou zisťovania bolo prijímanie preventívnych opatrení vykonávaných
v tréningovom procese hráčmi (tréneri hodnotili obľúbenosť na 5 – stupovej škále, pričom 1 –
hráči vôbec nemajú radi preventívne opatrenia; 5 – hráči majú veľmi radi preventívne
opatrenia). 51% slovenských trénerov hodnotilo, že ich hráči sú v stupni 3 a 23% hodnotilo,
že sú v stupni 4. Všeobecne môžeme povedať, že slovenskí tréneri sú presvedčení, že ich
hráči prijímajú tieto opatrenia skôr pozitívne. Naproti tomu 52% švédskych trénerov
hodnotilo svojich hráčov stupňom 2 a 41% stupňom 3, takže môžeme konštatovať že
u švédskych hráčov sú tieto opatrenia menej populárne, ako u slovenských (obrázok 5).
Poslednou oblasťou, na ktorú sme sa zameriavali boli dodatočné preventívne opatrenia. Na
Slovensku v tejto oblasti prevláda nakladanie tejpingu (65%) a nosenie ortéz (60%). Viac ako
30% trénerov využíva u svojich hráčov lekárske/výživové doplnky (39%), masáže (34%) a
nosenie chráničov (31%). 22% trénerov u svojich hráčov využíva chrániče zubov a 15%
fyzioterapeutické metódy. Vo Švédsku naproti tomu prevláda využívanie chráničov (70%)
a druhým najviac využívaným je tejping (37%). Zvyšné opatrenia u svojich hráčov využíva
11 % a menej švédskych trénerov (obrázok 6).
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Ďalšie využívané preventívne opatrenia

DISKUSIA
Zistenia získané z vyhodnotenia dotazníkov trénerov zodpovedajú faktu, že v Európe sa
vyskytne 720 000 zranení za rok u zaregistrovaných hráčov (Luig – Henke, 2010). Tento
počet zranení podľa rôznych autorov (Cumps et al. 2008, Loës et al. 2000) má za následok
finančnú kompenzáciu v hodnote 500 miliónov eur ročne. Výsledky slovenských a švédskych
basketbalových trénerov sa tiež zhodujú s výsledkami výberu 44-roch elitných hádzanárskych
trénerov, účastníkov medzinárodného seminára EHF v Skopje. 61,4% z nich považuje
zranenia za významný problém.
Elitní hádzanárski tréneri, ako najčastejšie príčiny vzniku zranení uvádzali nedostatočnú
kondičnú prípravu (39%) a osobné chyby (neférové zákroky) a kolízie/telesný kontakt (19%),
čo sa čiastočne zhoduje s našimi výsledkami.
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Požiadavky slovenských trénerov boli smerujúce najmä na preventívne opatrenia zamerané
proti zraneniam rúk – zápästí a prstov. Na rozdiel od toho elitní hádzanársky tréneri požadujú
prevažne preventívne opatrenia proti zraneniam kolena, členku a ramena. Podľa dostupnej
literatúry sa zdá, že nezávisle od veku, pohlavia a výkonnostnej úrovne sú najbežnejšími
akútnymi zraneniami vyvrtnutia, pričom najčastejšie umiestnenia sú na členku, kolene a
prstových kĺboch, po nich nasledujú natiahnutia svalov, pomliaždenia a zlomeniny (Drakos et
al. 2010, Borowski et al. 2008, Deitch et al. 2006, McKay 2001, Powell – Barber – Foss 2000,
Messina et al. 1999, Siebert et al. 1997, Gomez et al. 1996). Mladší športovci sú typicky
náchylnejší na zlomeniny ako starší športovci, hlavne čo sa týka zlomenín prstov a zápästí.
Luig – Henke (2010) uvádzajú nohu/členok ako najrizikovejšiu časť tela v európskej oblasti
(37% všetkých zranení u mužov a 34% všetkých zranení u žien). Ďalej uvádzajú ako
najrizikovejšie časti tela koleno (17% u mužov a 30% u žien), ruku/zápästie (15% u mužov a
16% u žien) a hlavu (17% u mužov a 12% u žien).
Elitní hádzanárski tréneri najviac využívajú ako preventívne opatrenie strečing (82%),
rozcvičenie a fyzioterapeutické metódy (25%), čo sa čiastočne zhoduje s našimi výsledkami –
u slovenských trénerov je najvyužívanejšie opatrenie strečing a druhé najvyužívanejšie
rozcvičenie, švédski tréneri najviac využívajú posiľňovanie a rozcvičenie.
ZÁVER
Vo výskumnom súbore pozostávajúcom zo slovenských a švédskych trénerov u 65%
opýtaných prevláda názor, že zranenia sú dôležitým problémom. Ako najčastejšie príčiny
uvádzajú nedostatočnú kondičnú pripravenosť hráčov a nedostatok regenerácie.
Z preventívnych metód, ktoré tréneri vykonávajú so svojimi hráčmi sú najfrekventovanejšie
strečing, posiľňovanie a rozcvičovanie. Ako najefektívnejšiu metódu zníženia počtu zranení
považujú skvalitnenie kondičnej prípravy a dlhšiu regeneráciu. Popularita preventívnych
opatrení medzi hráčmi je stredná. Tréneri majú požiadavky na zameranie pozornosti
na zranenia zápästí a prstov.
Tieto zistenia boli použité pri tvorbe zborníka preventívnych opatrení, ktorého slovenská
verzia bude distribuovaná basketbalovým trénerom v rôznych formách.
Okrem uvádzaných príčin zranení Pilný et al. (2007) popisuje ďalšie odlišné oblasti:
osobnostné vlastnosti športovca (antropologické vlastnosti, psychické vlastnosti...), vplyv
druhej osoby, objektívne príčiny vyplývajúce z daného športového odvetvia, klimatické a
hygienické podmienky, technické vybavenie a organizačný činiteľ.
Vzhľadom na to, že obsah zborníka preventívnych opatrení bol vytváraný aj na základe
požiadaviek slovenských trénerov a bol posudzovaný aj slovenskými expertmi
predpokladáme, že bude dôležitou a užitočnou súčasťou vzdelávania trénerov.
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ABSTRACT
The aim of the study is to contribute to knowledge and demands in the area of injury
prevention in sport. The study is a part of the international project "Safety in Sports". We
determined a level of knowledge and demands of Slovak coaches in the area of injury
prevention in basketball. To gather the data a questionnaire method has been used. The data
was compared to the level of knowledge and demands of the coaches in Sweden. Both groups
of coaches consider lack of regeneration and poor physical preparation the most frequent
causes of injuries. According to the coaches, the most effective prevention measures are better
athletic preparation and longer regeneration. Prevention measures actually practiced by the
coaches are stretching, strengthening and warm-up.
The results make bases for evaluating expert and scientific materials, which are a part of
injury prevention in basketball inventory.
Key words : Basketball, injury prevention, level of knowledge and demands of coaches
in Slovakia and Sweden
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VNÚTORNÉ ZAŤAŽENIE BASKETBALISTU
PRI TESTE STREĽBY PO DVOJTAKTE
Tomáš Vencúrik - Peter Mačura - Michal Slyško, Katedra hier, Fakulta telesnej výchovy
a športu Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská republika, Európska únia
ABSTRAKT
U siedmych hráčov vysokoškolského basketbalového družstva VŠK FTVŠ UK sme sledovali
vnútornú odozvu organizmu a jej priebeh na vonkajšie zaťaženie v špecifickom teste streľby
po dvojtakte. Na stanovenie rozmedzí srdcovej frekvencie v piatich bioenergetických
pásmach pohybového zaťaženia sme použili vypočítanú hodnotu maximálnej srdcovej
frekvencie. Zaznamenávaním a následnou analýzou srdcovej frekvencie v teste sme
individuálne určili vnútorné zaťaženie hráča v jednotlivých pásmach pohybového zaťaženia.
Test kládol na organizmus hráčov vysoké fyziologické požiadavky a 82,4 % z celkového času
trvania testu hráči trávili v 4. a 5. pásme intenzity pohybového zaťaženia.
Kľúčové slová: basketbal, srdcová frekvencia, špecifický test streľby po dvojtakte, pásma
pohybového zaťaženia.
VSTUP DO PROBLEMATIKY
Víťazom basketbalového stretnutia sa stáva družstvo, ktoré dosiahlo vyšší počet bodov na
konci hracieho času po skončení štvrtej štvrtiny alebo, ak je to nevyhnutné, ktoréhokoľvek
predĺženia. Jediný spôsob dosiahnutia bodov v basketbale je streľba, a preto viacerí autori
(REHÁK a kol., 1999; ARGAJ, 2005/a; AMERICAN SPORT EDUCATION PROGRAM,
2007; KRAUSE et al., 2008) považujú streľbu za najdôležitejšiu hernú činnosť jednotlivca
v basketbale. Všetky útočné herné systémy, herné kombinácie a herné činnosti jednotlivca
slúžia počas zápasu k vytvoreniu čo najideálnejšej pozície pre úspešné zakončenie streľby.
Podľa MAČURU (2008) môžeme basketbalovú streľbu definovať ako útočnú hernú činnosť
jednotlivca, ktorej cieľom je vhodiť loptu cez obruč do koša. Pri dlhodobom vývoji
basketbalu sa v rôznych jeho etapách používali rozličné druhy streľby.
Vychádzajúc z práce KRAUSE et al. (2008) rozdeľujeme basketbalovú streľbu na streľbu
z poľa, do ktorej je zahrnutá streľba po dvojtakte, odrazom z jednej nohy, streľba z miesta,
streľba vo výskoku, bočná streľba sponad hlavy a streľbu trestných hodov.
Podľa AMERICAN SPORT EDUCATION PROGRAM (2007) a TOMÁNKA (2008) je
streľba po dvojtakte základný spôsob streľby, ktorý sa využíva predovšetkým pri streľbe
z blízkej vzdialenosti od koša a na zakončovanie rýchlych protiútokov. Body zaznamenané
týmto spôsobom patria k najjednoduchšie dosiahnutým bodom.
Najčastejším špeciálnym prostriedkom, ktorým zisťujeme úroveň pohybových schopností,
zručností a návykov sú motorické testy (KASA, 2007). Test streľby po dvojtakte v basketbale
je súčasťou Heidelberger testovej batérie, ktorú zostavil BÖS (1988). Patrí medzi testy
pohybových zručností a využíva sa na zistenie úrovne špeciálnej športovej výkonnosti. Tento
test zodpovedá súčasným motorickým, fyziologickým a psychologickým charakteristikám
basketbalu (ARGAJ, 1996). Je štandardizovaný a v minulosti boli k dispozícií len normy
hodnotenia pre hráčov najvyššej ligy mužov a žien v Nemecku. Na Fakulte telesnej výchovy
a športu Univerzity Komenského v Bratislave sa používa na prijímacom konaní z basketbalu
a taktiež ako kreditová požiadavka z predmetu Basketbal a je k nemu zostavená
zodpovedajúca norma hodnotenia pre mužov a pre ženy.
Srdcová frekvencia (SF) je stále najdostupnejším a najčastejšie sledovaným ukazovateľom,
pomocou ktorého sa sleduje vnútorná reakcia organizmu na vonkajšie zaťaženie (tréningové,
resp. zápasové). V minulosti boli možnosti zisťovania SF obmedzené. Srdcová frekvencia sa
zisťovala až po ukončení cvičenia, testu alebo po vystriedaní hráča v zápase. Sporttestery
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otvorili cestu získavania hodnôt SF v tréningovom procese (ARGAJ, 2005/b) a v dnešnej
dobe moderné telemetrické systémy aj v súťažnom zápase (HOLMBERG, 2004; MAČURA –
VRANSKÝ, 2009). Diagnostika trénovanosti motorickými testmi, ktorá je doplnená o
meranie SF umožňuje zistiť reakciu organizmu každého hráča individuálne na vonkajšie
zaťaženie.
CIEĽ VÝSKUMU
Test streľby po dvojtakte je charakteristický svojimi motorickými, fyziologickými a
psychologickými požiadavkami na organizmus hráča, ktoré zodpovedajú súčasnému
modernému basketbalu. Cieľom meraní je sledovať individuálne fyziologické zmeny
organizmu basketbalistov, ktoré nastávajú vplyvom vonkajšieho zaťaženia pri špecifickom
teste streľby po dvojtakte a tým prispieť k rozšíreniu poznatkov v oblasti zaťaženia hráča
basketbalu.
HYPOTÉZA
Predpokladali sme, že vnútorná odozva basketbalistov na vonkajšie zaťaženie v podobe
špecifického streleckého testu streľba po dvojtakte bude rozdielna.
ÚLOHY
Z cieľa výskumu vyplývajú nasledovné úlohy:
- stanoviť SF podľa piatich bioenergetických pásiem,
- zaznamenať vnútornú odozvu organizmu hráčov (ich srdcovo-cievneho systému) na
vonkajšie zaťaženie v špecifickom teste,
- určiť a vyhodnotiť intenzitu zaťaženia pomocou srdcovej frekvencie počas testu
streľby po dvojtakte.
METODIKA
Charakteristika súboru
Výskumný súbor tvorili hráči (n = 7) basketbalového družstva Vysokoškolského športového
klubu Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (tab. 1), ktorí
hrali v sezóne 2009/2010 Bratislavskú vysokoškolskú ligu. Počas sezóny absolvovalo
družstvo 2 tréningové jednotky, jednu v trvaní 90 min. a druhú v trvaní 120 min. alebo jeden
zápas a jednu 90 minút trvajúcu tréningovú jednotku. Okrem týchto tréningov a zápasov
niektorí hráči absolvovali aj iné druhy pohybovej činnosti v rámci vyučovacích predmetov
(atletika, plávanie, hry...), alebo individuálne.
Tabuľka 1
Hráč
L.Š.
Z.C.
F.P.
D.P.
T.K.
T.Š.
T.S.
x

Základné charakteristiky sledovaného súboru
Vek
[roky]
23
25
23
24
21
23
19
22,57

Výška
[cm]
188
193
193
189
195
186
190
190,57

Hmotnosť
[kg]
101
103
105
87
96
78
84
93,43

Športový vek
[roky]
13
9
13
8
14
10
8
10,71

Legenda:
x – aritmetický priemer
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Organizácia výskumu
V druhej časti hlavného obdobia sa hráči v rámci tréningu zúčastnili špecifického testu
streľby po dvojtakte.
Test:
Pomôcky:
Popis testu:

Streľba po dvojtakte
Lopta, kôš, 2 kužele, stopky
Hráč sa postaví na čiaru trestných hodov s loptou v rukách. Na akustický signál
dribluje na ľubovoľnú stranu, obchádza métu a strieľa na kôš po dvojtakte
(méty sú na obidvoch koncoch čiary trestného hodu). Po streľbe doskakuje
loptu, dribluje stredom čiary trestného hodu (medzi métami), obchádza métu na
druhej strane a strieľa na kôš po dvojtakte. Streľba sa musí vykonať vo
výskoku po odraze z jednej – vnútornej nohy a po nesení lopty počas dvoch
krokov. Pri teste sa musia dodržiavať pravidlá basketbalu. Okolo mét sa
dribluje vonkajšou rukou a streľba sa vykonáva zľava ľavou rukou a sprava
pravou rukou. Hodnotí sa počet úspešných a správne vykonaných streleckých
pokusov za jednu minútu.

Trvanie testu:
Intenzita:
Hodnotenie:
Schéma:

1 minúta
Maximálna
Tabuľka 2
Obrázok 1

Tabuľka 2

Normy hodnotenia testu streľby po dvojtakte (BÖS, 1988)

Podpriemerný
12 a menej

Obrázok 1
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Muži
Priemerný
13 – 14

Nadpriemerný
15 a viac

Test streľby po dvojtakte
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Metódy získavania údajov
Hlavný spôsob získavania údajov v práci predstavovalo meranie. Meranie aktuálnej srdcovej
frekvencie, ako vnútornej odozvy organizmu na pohybové zaťaženie v teste sme
uskutočňovali zariadením na registráciu a vyhodnocovanie záznamov srdcovej frekvencie,
telemetrickým systémom SUUNTO Team Pack. Uplatnili sme aj metódu priameho
pozorovania, ktorou sme v teste sledovali a zaznamenávali počet úspešných a neúspešných
streleckých pokusov.
Metódy spracovania a vyhodnocovania údajov
Podľa vzorca TANAKA, et al. (2001) (208 pulzov.min-1 – 0,7 . vek) sme vypočítali každému
hráčovi jeho maximálnu srdcovú frekvenciu (SF max ). Na základe SF max sme vypočítali
postupom odvodeného z rovnice KARVONENA, et al. (1957) jednotlivé pásma SF. Postup
výpočtu: ako % z SF max (napr. SF 70 % = 0,7 . SF max ). JANSSEN (2001) charakterizuje
pohybovú činnosť na základe SF max v piatich pásmach pohybového zaťaženia (tab. 3).
Tabuľka 3

Srdcová frekvencia a intenzita pohybového zaťaženia podľa JANSSENA
(2001)
Intenzita zaťaženia

Pásmo

% SF max

1

68 - 72

Intenzita pohybovej aktivity postačujúca na urýchlenie regenerácie

2

73 - 79

Nízka intenzita pohybovej činnosti - ľahké aeróbne zaťaženie

3

80 - 86

Stredná intenzita pohybovej činnosti - intenzívnejšie aeróbne
zaťaženie

4

87 - 92

Zmiešané, resp. anaeróbno - laktátové zaťaženie

5

93 - 100

Zaťaženie maximálnej intenzity v anaeróbnom pásme, najčastejšie
počas súťaže

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Hráčom sme na základe vypočítanej SF max odvodili individuálne päť pásiem intenzity
pohybového zaťaženia (JANSSEN, 2001), pomocou ktorých sme určovali aj intenzitu
zaťaženia v špecifickom teste (tab. 4). SF max vypočítaná podľa vzorca nemusí byť
najpresnejšia, a preto by ju bolo potrebné spresniť ešte vhodným diagnostickým
prostriedkom, ako napr. spiroergometrickým vyšetrením na bežiacom páse, bicyklovom
ergometri alebo vytrvalostným člnkovým behom.
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Tabuľka 4

Individuálne odvodené pásma pohybového zaťaženia na základe SF max

Hráč

SF max
[pulzov.
min-1]*

Pásmo
5

4

3

2

1

nad 93%

92 - 87%

86 - 80%

79 - 73%

pod 72%

L.Š.

192

192 - 178

177 - 167

166 - 153

152 - 140

pod 140

Z.C.

191

191 - 177

176 - 166

165 - 152

151 - 139

pod 139

F.P.

192

192 - 178

177 - 167

166 - 153

152 - 140

pod 140

D.P.

191

191 - 177

176 - 166

165 - 152

151 - 139

pod 139

T.K.

193

193 - 179

178 - 167

166 - 154

153 - 140

pod 140

T.Š.

192

192 - 178

177 - 167

166 - 153

152 - 140

pod 140

T.S.

195

195 - 181

180 - 169

168 - 156

155 - 142

x

192,3

192,3 - 178,3 177,3 - 167 166 - 153,3 152,3 - 140

pod 142
pod 140

* podľa výpočtu TANAKA, et al. (2001)
Legenda:
x – aritmetický priemer
Hráči vykazovali rozdielnu odolnosť organizmu vyjadrenú srdcovou frekvenciou na vonkajšie
zaťaženie. Počas absolvovaného testu sa hodnoty ich SF pohybovali v rozmedzí od 109 do
192 pulzov.min-1. Rozmedzia SF v piatich bioenergetických pásmach umožnili individuálne
stanoviť percentuálny podiel intenzity pohybového zaťaženia, v ktorom pásme sa hráč
pohyboval počas testu. Podiel SF v štvrtom a piatom pásme bol v priemere 82,4 % z
celkového času trvania testu, čo je aeróbno – anaeróbne, resp. anaeróbne zaťaženie. V piatom
pásme to bol až 63,8 % podiel z celkového času a v pásme 4 dosahovala SF podiel 18,6 %.
Vo zvyšných 3 pásmach (1, 2 a 3) to bolo 17,6 % z celkového času trvania testu (obr. 2).
Výrazne odlišný bol percentuálny podiel SF v jednotlivých pásmach niektorých hráčov (tab.
5). Viditeľný rozdiel bol najmä medzi hráčmi F.P. a D.P. a to vo štvrtom a piatom pásme, kde
variačné rozpätie predstavovalo až 66,6 %-ný rozdiel. Hráč F.P. strávil v piatom pásme 26,7
%, v štvrtom pásme 40 %, v treťom a druhom pásme po 10 % a v prvom pásme 13,3 %
z celkového času. U hráča D.P. bola intenzita pohybovej činnosti počas testu diametrálne
odlišná. Až 93,3 % pracoval v piatom pásme a 6,7 % v pásme štvrtom. V prvých troch
pásmach intenzity pohybového zaťaženia nestrávil počas testu ani sekundu (tab. 5). Dôvodom
môže byť pravdepodobne psychické vypätie a stres, keďže už pred samotným testom došlo
k zvýšeniu SF až 87 – 92 % z SF max bez zjavných energetických nárokov na svalovú prácu.
Po začatí testu SF pomaly stúpala k maximálnym hodnotám. Vzostup SF počas testu bol
adekvátny zvýšeným energetickým nárokom na krytie pohybovej činnosti, čo potvrdzujú vo
svojej práci aj TOMÁNEK – VRANSKÝ (2009). Hráči počas trvania testu zakončili
priemerne 12,1 krát, z čoho boli úspešní v priemere 11,6 krát. Úspešnosť streľby po dvojtakte
v teste dosiahla priemernú hodnotu 95,9 %.
Pri pohľade na hodnoty počtu streleckých pokusov a úspešných zásahov koša je zrejmé, že
buď bola skúmaná skupina strelecky homogénna aj pri rozdielnom energetickom
zabezpečovaní pohybovej činnosti pri použitom teste (tab. 5), alebo použitý test vytvorený pre
vrcholových nemeckých basketbalistov od zverejnenia v roku 1988 (BÖS, 1988) zmenami
basketbalovej prípravy stratil rozlišovaciu schopnosť vnútri skupiny výkonných
basketbalistov.
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V diskusii s Argajom (16.10.2010) sme zistili, že počet vykonaných streleckých pokusov 14
je najvyššou možnou hodnotou, ktorá bola získaná pri testovaní hráča reprezentačného
družstva Slovenskej republiky Karola Wimmera.
Tabuľka 5

Podiel SF v piatich pásmach podľa intenzity tréningového zaťaženia
vyjadrený v %

Hráč

Úspešnosť
streľby

L.Š.
Z.C.
F.P.
D.P.
T.K.
T.Š.
T.S.
x
x max
x min
R

12/12
13/13
11/11
12/11
11/11
13/10
13/13
12,1/11,6
13/13
11/10
2/3

5
nad 93%
70 %
53,3 %
26,7 %
93,3 %
66,7 %
73,3 %
63,3 %
63,8 %
93,3 %
26,7 %
66,6 %

4
92 - 87%
30 %
20 %
40 %
6,7 %
13,3 %
6,7 %
13,3 %
18,6 %
40 %
6,7 %
33,3 %

Pásmo
3
86 - 80%
0%
10 %
10 %
0%
10 %
6,7 %
10 %
6,7 %
10 %
0%
10 %

2
79 - 73%
0%
6,7 %
10 %
0%
6,7 %
6,7 %
10 %
5,7 %
10 %
0%
10 %

1
pod 72%
0%
10 %
13,3 %
0%
3,3 %
6,7 %
3,3 %
5,2 %
13,3 %
0%
13,3 %

Legenda:
x – aritmetický priemer
x max – maximálna hodnota
x min – minimálna hodnota
R – variačné rozpätie (Range); R = x max - x min
Priemerný podiel SF v jednotlivých pásmach

6,7%

5,7%

5,2%
pásmo 5
pásmo 4
pásmo 3
pásmo 2

18,6%
63,8%

Obrázok 2

pásmo 1

Percentuálne vyjadrený priemerný podiel SF v jednotlivých pásmach
pohybového zaťaženia počas testu
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ZÁVER
Pomocou vypočítanej SF max sme individuálne odvodili každému hráčovi podiely SF v piatich
pásmach intenzity pohybového zaťaženia. Na základe individuálne odvodených
bioenergetických pásiem sme u jednotlivých hráčov sledovali ich vnútornú odozvu organizmu
na špecifické testové zaťaženie. Vo väčšine času trvania testu dosahovala SF hráčov hodnoty
zodpovedajúce rozpätiu štvrtého a piateho pásma (až 82,4 %), čo je aeróbno – anaeróbne,
resp. anaeróbne zaťaženie. Potvrdilo sa, že špecifický test streľby po dvojtakte kladie vysoké
motorické, psychologické a hlavne fyziologické požiadavky na organizmus basketbalistov.
Zaznamenávaním a následnou analýzou SF sa zvýraznili individuálne rozdiely hráčov a ich
vnútorná odozva organizmu na testové zaťaženie. Hypotéza práce bola potvrdená.
Informácie takéhoto charakteru môžu pomôcť trénerom pri riadení tréningového procesu
a taktiež pri vedení družstva v zápase.
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INTERNAL LOADING OF A BASKETBALL PLAYER PERFORMING
THE TEST LAY-UP SHOTS
Tomáš Vencúrik - Peter Mačura - Michal Slyško, Department of Games, Faculty of
Physical Education and Sport, Comenius University in Bratislava, Slovak Republic.
ABSTRACT
Internal response of the organism and its course to an external loading by a specific test of
lay-up shots was tested in seven basketball players of a university team from Bratislava. The
calculated maximum heart rate was used for the assessment of the limits of heart frequency in
five bioenergetics’ zones of motor loading. Internal loading of a player in individual zones of
motor loading was individually determined by means of recording and analyzing the heart rate
of players performing the test. The test put high physiological requirements on the organism
of players and 82.4 % of the total time of the test the players spent within 4th and 5th intensity
zone of motor loading.
Key words: basketball, heart frequency, test lay-up shot
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ÚSPEŠNOSŤ STREĽBY TRESTNÝCH HODOV V BASKETBALOVOM
ZÁPASE V RÔZNYCH MUŽSKÝCH VEKOVÝCH KATEGÓRIÁCH
Pavol Zuzik – Basketbalový športový klub BSC Bratislava, externý doktorand Katedry hier,
Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
Peter Mačura - Katedra hier, Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v
Bratislave, Slovenská republika
ABSTRAKT
Úspešnosť streľby trestných hodov v basketbale sa významne podieľa na celkovom počte
bodov dosiahnutých družstvom a hráčom v zápase. S cieľom prispieť k poznaniu vekového
vývoja úspešnosti streľby trestných hodov v basketbalových súťažných zápasoch sme
predpokladali, že úspešnosť streľby trestných hodov mužov v súťažných basketbalových
zápasoch sa bude zvyšovať vzostupom veku. Uplatnili sme ex post facto výskum. Metódou
analýzy dokumentov a výpočtom percentuálnej úspešnosti sme zistili úspešnosť streľby
trestných hodov v zápasoch mužských slovenských súťaží vybraných vekových kategórií
v sezóne 2008/2009. Zistili sme, že v žiackych kategóriách vo veku od 10 do 14 rokov
strelecká úspešnosť mierne kolísala okolo hodnoty 46%. V kadetoch, junioroch a mužoch
strelecká úspešnosť postupne stúpala. V budúcich výskumoch navrhujeme podrobnejšiu
diferenciáciu veku skúmaných hráčov vo vyšších kategóriách a vylúčenie potenciálneho
zdvojovania údajov z dôvodu pendlovania.
Kľúčové slová: basketbal, trestné hody, basketbalový zápas, mužské vekové kategórie
TEORETICKÝ ROZBOR PROBLÉMU
V basketbale považujeme streľbu za opakovanú špecifickú útočnú hernú činnosť hráča
zameranú na úspešné vstrelenie lopty do koša. Úspešnosť streľby je najviac určená
vzdialenosťou strelca od obruče. Na rozdiel od streľby z poľa sa streľba trestných hodov
uskutočňuje z nemennej vzdialenosti 4,2 m. Okrem toho sa streľba trestných hodov vykonáva
počas prerušenia hry. Hráč pri strieľaní trestných hodov nie je pod obranným tlakom
brániaceho hráča, resp. družstva a má dostatočný časový a teritoriálny priestor na jej
uskutočnenie. Úspešnosť streľby trestných hodov je skôr daná vnútornými faktormi, aj keď
vonkajšie faktory nemôžeme nebrať do úvahy. Tým má zvláštne postavenie v hre, ako
aj v porovnaní s ostatnými basketbalovými streľbami.
Víťazstvo v basketbalovom zápase sa dosiahne len za predpokladu, že jedno z dvoch
súperiacich družstiev dosiahne basketbalovou streľbou viac bodov. Streľba je mnohými
autormi považovaná za najdôležitejšiu hernú činnosť hráča v basketbalovom zápase (Mavridis
et al., 2004; Mačura, 2008; Tománek, 2008). Pravidlami basketbalu sú stanovené rôzne
spôsoby vykonania a bránenia basketbalovej streľby v zápase. V prípade nedovoleného
bránenia hráča pri streľbe počas plynutia hry (Mačura, 2008) dostáva strelec možnosť hádzať
trestné hody. Skúsenostne vieme, že úspešnosť streľby trestných hodov v basketbalovom
zápase je v priamom vzťahu s vekom a výkonnosťou. Výskumné štúdie zisťujúce priebeh
úspešnosti streľby trestných hodov od detstva po dospelosť v basketbalových zápasoch ostali
autorom príspevku nedostupné.
Pod úspešnosťou streľby trestných hodov sa všeobecne rozumie podiel vystrelených a
úspešných trestných hodov. Zvyčajne sa vyjadruje percentuálne.

38

38

CIEĽ
Úspešnosť streľby trestných hodov považujeme za významnú činnosť ovplyvňujúcu
dosiahnutie víťazstva v basketbalovom zápase.
Cieľom je prispieť k poznaniu vývoja úspešnosti streľby trestných hodov v basketbalových
súťažných zápasoch vo vzťahu k veku hráča.
HYPOTÉZA
Predpokladáme, že úspešnosť streľby trestných hodov mužov v súťažných basketbalových
zápasoch sa bude zvyšovať vzostupom veku.
Uvedený predpoklad je založený na progresívnych rastových zmenách skúmaných
basketbalistov zvyšujúcich kondičný potenciál hlavne v zameraní na silové predpoklady.
Vychádzame pritom zo všeobecne známeho dlhodobého kumulatívneho efektu účasti
v športovej príprave od vekových kategórií mládeže až po dospelých basketbalistov nielen
v kondičnej pripravenosti, ale aj v oblasti koordinačných schopností prejavujúcich sa
v optimalizujúcej sa technike streľby.
ÚLOHY
Plnenie cieľa práce bolo podmienené plnením nasledovných úloh:
 zhromaždiť primárne podkladové údaje o počte strelených trestných hodov
v oficiálnych vekových kategóriách basketbalistov,
 vyhodnotiť prvotne získané údaje s cieľom získať percentuálne hodnoty úspešnosti
streľby trestných hodov v skúmaných mužských vekových kategóriách slovenských
súťaží.
METODIKA VÝSKUMU
Výskumná situácia
Uplatnili sme výskum typu ex post facto. Po oslovení kompetentných funkcionárov
Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) sme zredukovali všetky možné analyzovateľné
údaje v zameraní vybrané podujatia a časti súťaží podľa veku a nepriamo aj podľa výkonnosti
(1. liga a Extraliga mužov) v sezóne 2008/2009. Vybrali sme údaje, o ktorých sme
usudzovali, že vystihnú streleckú úspešnosť trestných hodov najúspešnejších hráčov.
Charakteristika skúmaného súboru
Skúmali sme úspešnosť streľby trestných hodov v súťažných basketbalových zápasoch týchto
vekových mužských kategóriách: Mini 5 (10 roční), Mini 6 (11 roční), mladší žiaci (12 roční),
starší žiaci (13-14 roční), kadeti (15-16 rokov), juniori (17-18 rokov), 1. liga (starší ako 18
rokov) - skupina o 1. až 8. miesto (56 zápasov) a extraliga (starší ako 18 rokov) – nadstavbová
časť súťaže; skupina o 1. až 6. miesto (30 zápasov). U vekových kategórií Mini 5 až starší
žiaci sme vyhodnocovali údaje z finálových turnajov o Majstra Slovenskej republiky (SR) s
účasťou 6 družstiev - 15 zápasov. V kadetoch a junioroch išlo taktiež o údaje z finálových
turnajov o Majstra Slovenskej republiky (SR) s účasťou 4 družstiev - 6 zápasov.
Metódy získavania údajov
Údaje sme získavali metódou analýzy oficiálnych písomných dokumentov SBA zo
zápasových zápisov (minibasketbalové a žiacke kategórie), z herných štatistík (kadeti, juniori,
muži) a výberom potrebných podkladových údajov o úspešnosti streľby trestných hodov.

39
39

Metódy spracovania a vyhodnotenia získaných údajov
Z prvotne získaných údajov o absolútnom počte strelených a úspešných trestných hodov sme
vypočítali percentuálnu úspešnosť skúmanej streľby. Hodnoty úspešnosti streľby trestných
hodov sme vyjadrili pomocou grafu.
V priebehu celého výskumu sme v patričnej miere alternatívne používali metódy logiky.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Aké môžu byť dôvody kolísavého priebehu percentuálnej úspešnosti trestných hodov (10
roční-45,4%, 11-roční 47,2%, 12 roční - 47,0%, 13-14 roční - 46,6%; pozri obr. 1) vo veku 10
až 13 rokov ?
Tento úplne nejednoznačný priebeh môže vyplývať aj z používania basketbalových lôpt
rôznej veľkosti a hmotnosti a aj tým, že v minibasketbalových vekových kategóriách sa v
slovenských basketbalových súťažiach strieľa v zmysle odporučení FIBA na kôš vo výške
2,60 m od hracej plochy. Mladým hráčom sa takto chce pomôcť vyrovnať s výškovou,
koordinačnou a kondičnou indispozíciou s ohľadom na pomer veľkosti a hmotnosti lopty,
resp. výšky obruče. Možno prispôsobenie veľkosti, hmotnosti lopty a výšky obruče zatiaľ
nedostatočne vystihuje možnosti hráčov v uvedenom rozptyle veku, aby došlo k plynulému
nárastu úspešnosti streľby trestných hodov v zápasoch.
Od kadetov po mužov sme zistili sústavný nárast úspešnosti streľby trestných hodov (55,6%,
58,%, 63,6, 70,9%). Rozdiel pätnástich percent medzi úspešnosťou streľby trestných hodov
medzi juniormi a extraligovými hráčmi (55,6 a 70,9%) poukazuje nielen na vekovú, ale aj
výkonnostnú podmienenosť úspešnosti streľby trestných hodov. Do úvahy treba vziať, že
v extraligových družstvách hrajú aj zahraniční profesionálni hráči, ktorí sú väčšinou herne
výkonnejší, ako väčšina slovenských extraligových hráčov.
Súťažná kategória 1. liga je súťažou pre tri skupiny hráčov, v ktorej hrajú pendlujúci najlepší
hráči z juniorských družstiev, pendlujúci hráči extraligových družstiev a menej výkonní hráči
spolu s hráčmi bez ambícií hrať najvyššiu extraligovú súťaž dospelých a starší hráči. V tomto
smere úspešnosť streľby trestných hodov v súťaži 1. ligy odráža priemernú výkonnosť
nehomogénnej skupiny jej hráčov.
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Percentuálna úspešnosť streľby trestných hodov v mužských vekových
kategóriách v súťažiach Slovenskej basketbalovej asociácie v sezóne
2008/2009
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ZÁVERY A ODPORÚČANIA
Výsledky nepotvrdili platnosť hypotézy. Úspešnosť streľby trestných hodov sústavne a
plynulo nerástla od vekovej kategórie Mini 5 (10 rokov) po kategóriu najvýkonnejších
dospelých extraligových hráčov. Desať až štrnásť roční minibasketbalisti strieľali trestné hody
s kolísavou úspešnosťou. Nárast úspešnosti streľby sme zistili až od vekovej kategórie kadeti.
V budúcich výskumoch odporúčame dôslednejšie odlišovať pendlujúcich hráčov medzi
viacerými vekovými kategóriami od nependlujúcich. Taktiež bude potrebné logisticky a
metodologicky vyriešiť problém používania rôznych basketbalových lôpt a obručí vo
vybraných vekových kategóriách tak, aby bola možná presnejšia interpretácia získaných
výsledkov o úspešnosti streľby trestných hodov.
Napriek tomu, že vychádzame z nepriamych indícií zisteného kolísavého priebehu úspešnosti
streľby trestných hodov navrhujeme v detskom a pubertálnom období ďalšie prispôsobovanie
tréningových a zápasových podmienok do takej podoby, aby úspešnosť streľby trestných
hodov plynulo a sústavne stúpala aj v týchto vekových kategóriách.
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SUCCESSFULNESS OF FREE-THROWS
OF DIFFERENT MALE AGE CATEGORIES
Pavol Zuzik – Basketball club BSC Bratislava and Department of Games, Faculty of Physical
Education, Comenius University in Bratislava, Slovak republic, European Union
Mačura Peter – Department of Games, Faculty of Physical Education, Comenius University
in Bratislava, Slovak republic, European Union
ABSTRACT
Percentage of basketball free-throws influences the final number of reached match points of
a team and a player significantly. The research was aimed to enrich the knowledge of age
development of match free-throw successfulness. We waited, that the percentage of male
basketball match free throws will grow along with the age. Ex post facto research was used.
Official documents from Slovak Basketball Asocciation were used. The free-throw values of
the male competitions 2008/2009 were chosen. The percentage of free-throws was calculated
according the age categories of FIBA. We found out, that the free-throw percentage form 10
to 13 years old boys vary moderately around the value 46%. Systematic growth of free-throw
shooting from cadets to men age was recorded. The more detailed differentiation of the age
and the elimination of possible doubling of data because of starting for two different age
teams are recommended.
Key words: basketball, free-throws, basketball match, age categories
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ODOBERANIE LOPTY HRÁČMI OBRANNEJ FORMÁCIE
VO VRCHOLOVOM MLÁDEŽNÍCKOM FUTBALE NA SLOVENSKU
Miroslav Holienka – Katedra hier, FTVŠ UK Bratislava, Slovensko
Kľúčové slová: futbal, obranná fáza hry, odoberanie lopty, hráči obrannej formácie
ABSTRAKT
Odoberaniu lopty vo futbale, ako finálnej obrannej hernej činnosti, venujeme veľkú pozornosť
aj v mládežníckom vrcholovom futbale. Najnovšie vývojové trendy vyplývajúce z vrcholných
seniorských futbalových podujatí musíme zohľadňovať aj v príprave mladých futbalistov.
Údaje prezentované v našom príspevku sme získali pozorovaním 10 vybraných zápasov 1.
ligy mladšieho a 10 zápasov 1. ligy staršieho dorastu. Ich analýzou sme dospeli k záverom,
z ktorých niektoré uvádzame.
Najčastejšie uplatňovaným spôsobom odoberania lopty v obidvoch kategóriách je u krajných
(KO) aj stredných (SO) obrancov vypichnutie a odoberanie lopty vo vzduchu. Najmenej
frekventovaným spôsobom u obidvoch kategórií je odoberanie lopty vbehnutím do prihrávky.
Najefektívnejším spôsobom je u SO v mladšom doraste odoberanie vo vzduchu u KO
predskočenie, v staršom doraste predskočenie a u KO vbehnutie do prihrávky. Naopak
najmenej efektívnym spôsobom je u obidvoch kategórií vkĺznutie. Je potešiteľné, že
u obidvoch kategórií prevláda konštruktívne odoberanie lôpt. Najväčšiu úspešnosť (52 %)
dosahujú SO v mladšom doraste.
Získané poznatky odporúčame mládežníckym trénerom zohľadniť pri obsahovej tvorbe
tréningového procesu.
ROZBOR PROBLEMATIKY
Úspešné odoberanie lopty vo futbale a najmä jeho konštruktívny charakter má v dnešnom
modernom futbale veľký význam. Väčšina družstiev na ostatných MS vo futbale (Juhoafrická
republika 2010) hrala síce menej atraktívny, ale dobre organizovaný, na defenzíve založený
a často aj veľmi efektívny futbal (Holandsko). V súčasnom futbale je však zreteľná tendencia
k ústupu deštruktívneho odoberania lopty, pri ktorom je cieľom iba prerušiť súperovu útočnú
akciu (Votík, 2003).
Konštruktívne odoberanie lopty (Kačáni, 2000) u hráčov obrannej formácie a v momentálne
preferujúcom základnom hernom systéme 4:2:3:1 aj u dvojice defenzívnych stredových
hráčov, je jedným z predpokladov získania kontroly nad loptou. Konštruktívne odoberanie
lopty dáva možnosť útočiacemu družstvu čo najrýchlejšie ohroziť súperovu bránu rýchlymi
protiútokmi. Na MS 2010 vo futbale to jasne dokumentovalo družstvo Nemecka (3. miesto),
ktoré hralo najatraktívnejší futbal zo všetkých účastníkov šampionátu.
Odoberanie lopty je finálna obranná herná činnosť jednotlivca, pri ktorej je snahou každého
brániaceho hráča získať loptu čo najrýchlejšie od súpera. Odoberanie lopty je jedným zo
základných faktorov herného výkonu brániaceho hráča. Od úspešnosti tejto hernej činnosti
často závisí aj úspešnosť celého družstva v zápase. Dostatočnú pozornosť tejto obrannej
hernej činnosti venujeme aj v mládežníckom vrcholovom futbale na Slovensku (Vilčinský,
2010).
CIEĽ
Cieľom príspevku je poukázať na spôsoby a úspešnosť odoberania lopty u hráčov obrannej
formácie (stredný obranca pravý, stredný obranca ľavý, krajný obranca pravý, krajný obranca
ľavý) v zápasoch 1. ligy mladších a starších dorastencov na Slovensku.
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ÚLOHY
1. Vykonať pozorovania zápasov 1. ligy mladšieho a 1. ligy staršieho dorastu vo futbale
na Slovensku (videozáznamy).
2. Zistiť rozdielnosť odoberania lopty u sledovaných družstiev z pohľadu rozdielnych
hráčskych funkcií.
3. Vyhodnotiť úspešnosť odoberania lopty hráčmi obrannej formácie z pohľadu
rozdielnych hráčskych funkcií.
4. Porovnať získané hodnoty parametrov odoberania lopty v jednotlivých hráčskych
funkciách u mladších a starších dorastencov.
METODIKA
Výskumný súbor tvorili hráči obrannej formácie všetkých hráčskych funkcií (krajný obranca
pravý – KOP, stredný obranca pravý – SOP, stredný obranca ľavý – SOĽ, krajný obranca
ľavý – KOĽ) vo vekovej kategórii mladší a starší dorast – 16 - 19 rokov v 1. futbalovej lige
na Slovensku.
Všetky sledované družstvá uplatňovali v obrannej fáze hry priestorovú obranu so
štvorčlennou obrannou formáciou. Sledovali sme 10 zápasov mladšieho dorastu a 10 zápasov
staršieho dorastu v sezónach 2008/09 a 2009/10.
Pre získanie potrebných údajov zo sledovaných zápasov sme použili metódu nepriameho
pozorovania analýzou DVD záznamov z vybraných zápasov. Požadované údaje sme
zaznamenávali do záznamového hárku pre každého sledovaného hráča osobitne. Záznamový
hárok bol rozdelený na dva polčasy. Vo vertikálnom smere boli uvedené jednotlivé spôsoby
odoberania lopty (OL), v horizontálnom smere sme zaznamenávali kvantitu, kvalitu (+ a -) a
následne aj percentuálnu (%) úspešnosť odoberania lopty.
Z hľadiska celkového spracovania výsledkov sme krajných obrancov pravých a krajných
obrancov ľavých vyhodnocovali spoločne – KO. Rovnako sme vyhodnocovali aj stredných
obrancov pravých a stredných obrancov ľavých – SO.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Mladší dorast
Jednotlivé spôsoby odoberania lopty a jeho úspešnosť podľa hráčskych funkcií uvádzame
v tab. 1 a na obr. 1, 2 a 3.
Tabuľka 1

Celkové porovnanie jednotlivých spôsobov odoberania lopty u mladších
dorastencov
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Obrázok 1

Porovnanie jednotlivých spôsobov odoberania lopty v sledovaných zápasoch
podľa hráčskych funkcií u mladších dorastencov

Obrázok 2

Počet uplatnených odoberaní lopty v sledovaných zápasoch podľa hráčskych
funkcií (v %) v kategórií mladší dorast

Z tab. 1 a obr. 1 a 2 vyplýva, že strední obrancovia vo všetkých sledovaných zápasoch vo
vekovej kategórií mladších dorastencov vykonali 260 odoberaní lopty (priemerne 13
odoberaní lopty na zápas), kým krajní obrancovia len 186 (priemerne 9 OL na zápas).
Z hľadiska percentuálnej úspešnosti konštruktívne odobratých lôpt takisto dominoval stredný
obranca (52 % úspešnosť) oproti hráčskej funkcii krajný obranca (46 % úspešnosť).
Kým strední obrancovia zaznamenali najviac odoberaní v spôsobe odoberania lopty vo
vzduchu 71-krát (čo predstavuje 27 % z celkového počtu odoberaní lopty tejto hráčskej
funkcie vo všetkých zápasoch) a vypichnutím 64-krát (25 % z celkového počtu odoberaní
lôpt), tak krajní obrancovia využívali najčastejšie spôsob odoberania lopty vypichnutím 50krát (27 %) a vkĺznutím 35-krát (19 %).
Najmenej frekventovaným spôsobom odoberania lopty u stredných obrancov bolo vbehnutie
do prihrávky – 14-krát (5 %) a vkĺznutie – 25-krát (10 %). Krajný obranca najmenej
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uplatňoval odoberanie lopty predskočením a vbehnutím do prihrávky - 23-krát (teda po 12
% z celkového počtu odoberaní lôpt).

Obrázok 3

Úspešnosť odoberania lopty jednotlivými spôsobmi krajnými a strednými
obrancami v mladšom doraste

Pri porovnaní úspešnosti odoberania lopty u mladších dorastencov (obr. 3) vyplýva, že
stredný obranca odoberal loptu úspešnejšie v troch spôsoboch, a to v odoberaní lopty vo
vzduchu, vbehnutím do prihrávky a vypichnutím. Krajní obrancovia boli zasa úspešnejší
v odoberaní lopty vkĺznutím, predskočením a zablokovaním.
Strední obrancovia boli najúspešnejší v odoberaní lopty vo vzduchu (69 %) a vbehnutím do
prihrávky (64 %), naopak krajní obrancovia zaznamenali najvyššiu úspešnosť v spôsoboch
predskočenie (70 %) a zablokovanie (67 %).
Najnižšiu úspešnosť sme zaznamenali u stredných obrancov pri odoberaní lopty vkĺznutím –
(20 %) a vypichnutím – (41 %) a u krajných obrancov pri vkĺznutí (29 %) a vypichnutí (30%).
Starší dorast
Jednotlivé spôsoby odoberania lopty a jeho úspešnosť podľa hráčskych funkcií uvádzame
v tab. 2 a na obr. 4, 5 a 6.
Tabuľka 2

Celkové porovnanie jednotlivých spôsobov odoberania lopty
u starších dorastencov
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Obrázok 4

Porovnanie jednotlivých spôsobov odoberania lopty v sledovaných zápasoch
podľa hráčskych funkcií v kategórií starší dorast

Obrázok 5

Počet uplatnených odoberaní lopty v sledovaných zápasoch podľa hráčskych
funkcií (v %) v kategórii starších dorastencov

Zo získaných analýz uplatňovaných herných činností jednotlivca v sledovaných zápasoch 1.
ligy staršieho dorastu na Slovensku vyplýva, že strední obrancovia uskutočnili spolu 397
odoberaní lôpt (priemerne 20 OL na zápas) a krajní obrancovia 265 odoberaní (13 OL
priemerne na zápas), ako ukazujú obrázky 4 a 5 a tabuľka 2.
Strední obrancovia odoberali loptu s 50 % a krajní obrancovia s 46 % úspešnosťou vo
všetkých sledovaných zápasoch.
V obidvoch hráčskych funkciách prevládalo odoberanie lopty vypichnutím a odoberanie lopty
vo vzduchu. Z jednotlivých spôsobov odoberania lopty strední obrancovia najmenej využívali
vbehnutie do prihrávky - 19-krát (5 % z celkového počtu) a vkĺznutie - 32-krát (8 %
z celkového počtu). U krajných obrancov to bolo odoberanie lopty zablokovaním - 26 krát
a vbehnutím do prihrávky - 27-krát (po 10 % z celkového počtu odoberaní lopty).
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Obrázok 6

Porovnanie úspešnosti odoberania lopty krajnými a strednými obrancami
v staršom doraste

Zo sledovaných zápasov sme zistili, že úspešnosť odoberania lopty vo vekovej kategórií starší
dorast je z hľadiska jednotlivých spôsobov v obidvoch hráčskych funkciách pomerne
vyrovnaná (obr. 6). Stredný obranca zaznamenal vyššiu úspešnosť ako krajný obranca
v odoberaní lopty vypichnutím a odoberaním lopty vo vzduchu. Naopak krajný obranca bol
úspešnejší v odoberaní lopty vbehnutím do prihrávky, zablokovaním a vkĺznutím. Pri spôsobe
odoberania lopty predskočením mali obidve hráčske funkcie rovnaké percento konštruktívne
odobratých lôpt (62 %).
Strední obrancovia dosiahli najvyššiu úspešnosť v odoberaní lopty predskočením - 62 %
úspešnosť a zablokovaním - 56 % úspešnosť. Krajní obrancovia najúspešnejšie odoberali
loptu vbehnutím do prihrávky - 67 % úspešnosť a zablokovaním - 65 % úspešnosť.
Najnižšiu úspešnosť sme zaznamenali u stredných obrancov pri vkĺznutí (25 % úspešnosť)
a u krajných obrancov pri vkĺznutí a vypichnutí (34 % úspešnosť).
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Porovnanie uplatňovaných parametrov odoberania lopty medzi mladšími a staršími
dorastencami

Obrázok 7

Porovnanie využívaných parametrov odoberania lopty v obidvoch
kategóriách a sledovaných hráčskych funkciách

V hráčskej funkcii stredný obranca pri porovnaní medzi vekovými kategóriami z hľadiska
uplatnenia jednotlivých parametrov odoberania lopty prevláda u mladších dorastencov
odoberanie lopty vo vzduchu (27 % z celkového počtu odoberaní lopty) a vypichnutie (25 %).
Strední obrancovia u starších dorastencov zaznamenali najvyššiu aktivitu v odoberaní lopty
vypichnutím (32 %) a predskočením (27 %).
Obidve vekové kategórie v hráčskych funkcii stredný obranca boli najmenej aktívne
v odoberaní lopty súperom pri vbehnutí do prihrávky – po 5 % a pri vkĺznutí – mladší 10 %
a starší dorastenci 8 % (obr. 7).
Hráčska funkcia krajný obranca v obidvoch vekových kategóriách preferovala odoberanie
lopty vypichnutím – 27 % mladší dorast a 28 % starší dorast.
Najmenej využívaný spôsob odoberania lopty u krajných obrancov mladších dorastencov bolo
predskočenie a vbehnutie do prihrávky – po 12 %, u starších dorastencov to bolo
zablokovanie a vbehnutie do prihrávky – po 10 %.
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Obrázok 8

Porovnanie úspešnosti využívaných parametrov odoberania lopty v obidvoch
vekových kategóriách a hráčskych funkciách

Z hľadiska úspešnosti odoberania lopty u stredných obrancov prevládali u mladších
dorastencov spôsoby odoberania lopty vo vzduchu (69 % úspešnosť konštruktívne odobratých
lôpt) a vbehnutie do prihrávky (64 %), kým u starších dorastencov to bolo predskočením (62
%) a zablokovaním (56 %).
Najnižšiu úspešnosť sme zistili v obidvoch vekových kategóriách u stredných obrancov pri
odoberaní lopty vkĺznutím – mladší 20 % a starší 25 % úspešnosť.
V hráčskej funkcii krajný obranca bolo najúspešnejšie odoberanie lopty u mladších
dorastencov predskočením (70 % úspešnosť) a vbehnutím do prihrávky (67 %) u starších
dorastencov. Najnižšia úspešnosť bola zaznamenaná v odoberaní lopty vkĺznutím v obidvoch
vekových kategóriách – mladší 29 % a starší 34 % (obr. 8).
V našej práci sme získali podobné výsledky ako ďalší mnohí autori, ktorí sa problematikou
odoberania lopty doteraz vo svojich prácach zaoberali.
Krajní obrancovia zaznamenali nižšie percento konštruktívne odobratých lôpt ako strední
obrancovia. Nižšia percentuálna úspešnosť u krajných obrancov môže byť ovplyvnená aj tým,
že ich úlohou je často prerušiť útočnú akciu súpera v krajných vertikálach jednoduchým
odkopnutím alebo faulom.
Strední obrancovia v stredných vertikálach sa snažia odoberať loptu najmä konštruktívnym
spôsobom. V prípade faulovania súpera pred pokutovým územím totiž hrozí možné priame
ohrozenie brány. Po konštruktívnom odoberaní lopty sa strední obrancovia podieľajú na
zakladaní útočných akcií prihrávkou alebo vedením lopty.
V obidvoch vekových kategóriách bol najviac uplatňovaný spôsob odoberania lopty
vypichnutím. Tento spôsob odoberania lopty môžeme pre obidve vekové kategórie považovať
za najmenej rizikový v oblasti pokutového územia a aj preto ho najčastejšie uplatňovali.
Vysoké percento odoberania lopty vo vzduchu veľmi úzko súvisí so spôsobom hry
sledovaných družstiev, kedy najmä družstvá, ktoré prehrávali sa snažili o nátlakovú hru
dlhými prihrávkami na koncových hráčov.
Veľmi málo frekventovaným spôsobom odoberania lopty sa stáva vkĺznutie. Tým sa aj mladí
hráči snažia vyhýbať tomuto nie vždy bezpečnému odoberaniu lopty v blízkosti pokutového
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územia. Pri uplatňovaní tohto spôsobu ide väčšinou o deštruktívne odoberanie lopty. Po jeho
neúspešnom vykonaní sa hráč dostáva mimo hry.
ZÁVER
V každom futbalovom zápase prebehne veľké množstvo osobných súbojov v obrannej fáze
hry, ktoré rozhodujú o získaní alebo strate lopty. Úspešné odobratie lopty súperovi a následná
úspešná realizácia útočných herných činností v konečnom dôsledku rozhodujú o výsledku
zápasu.
Technicko-taktické konanie hráča pri odoberaní lopty je vo všetkých vekových
a výkonnostných kategóriách jedným z najdôležitejších faktorov úspešnej obrannej hry.
Jednotlivými analýzami zápasov sa snažíme odhaliť príčiny neúspešného odoberania lopty
a ich odstraňovaním v tréningovom procese následne zvýšiť úspešnosť hry družstva.
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DEFENSIVE FORMATION PLAYERS’ TACKLING IN TOP YOUTH
FOOTBALL IN SLOVAKIA
Miroslav Holienka - Department of Games, Faculty of Physical Education & Sport,
Comenius University in Bratislava
ABSTRACT
The great attention to tackling, a final defensive game activity, is paid also in youth top
football. The latest development trends observed in “A” category top events need to be taken
into account also in young footballers’ preparation. The data presented in our article were
obtained by observing selected ten U-17 1st division and ten U-19 1st division games.
Analysing the selected games, we came to several conclusions, and some of them are
presented in this article. The most used means of tackling in both age categories by side
defenders, as well as centre defenders, is ball kick-out and tackling in the air. The less
frequent means in both categories is tackling by pass interception.
The most efficient means in U-17 category by centre defenders is tackling in the air, by side
defenders overtaking. In U-19 category, the most efficient means by centre defenders is
overtaking, and by side defenders pass interception. On the other hand, the less efficient
means in both categories is slide tackling. In both categories, the constructive tackling
prevails. The most successful in tackling are U-17 centre defenders, with 52 %
successfulness.
We recommend youth football coaches to take into account the knowledge obtained in
training process content creation.
Key words: football, defensive phase of game, tackling, defensive formation players
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KOMPARACE VYBRANÝCH STANDARDNÍCH SITUACÍ
VE FUTSALU FIFA A FUTSALU - SÁLOVÉM FOTBALU
Jan Kresta, Miroslav Hovorka - Univerzita JEP, Ústí n.L., Česká republika
ABSTRAKT
Tato práce se zabývá zkoumáním vybraných aspektů futsalu. Zaměřili jsme se na vybrané
odlišnosti futsalu FIFA a futsalu - sálového fotbalu. Potřebná data pro výzkum získáme
nezúčastněným pozorováním záznamů jednotlivých utkání v nejvyšších soutěžích obou
sportů. Naším cílem je získat informační základ, ze kterého bychom mohli vyvodit závěry a
posoudit, zda mají odlišná pravidla vliv na charakter obou sportů, které se pro mnoho diváků
zdají být téměř identické. Podle našich závěrů je futsal FIFA atraktivnějším sportovním
odvětvím s menším procentem osobních soubojů po standardních situacích a vyšší četností
střel i branek v přepočtu na utkání.
Klíčová slova – futsal, herní situace, standardní situace
ÚVOD
Termín futsal je světově používaný název pro sportovní odvětví, které připomíná fotbal v hale
(Kresta, 2009), neboli formu malého fotbalu se svými specifickými pravidly. Vznikl složením
ze španělského nebo portugalského slova pro fotbal - FUTbol či FUTebol, a ze španělského
nebo francouzského výrazu pro halu - SALon či SALa (Sobotka, 2008; Čálek, 1989). Futsal je
někdy označován jako fotbal v pěti (Hammer FC, 2010).
V současnosti v České republice existují dvě velmi podobné sportovní hry. Jedná se o futsal
FIFA a futsal – sálovou kopanou. Obě mají podobná pravidla (počet hráčů, hrací plochu,
akumulované přestupky aj.). Avšak jedním z hlavních rozdílů je zahrávání standardních
situací (když míč opustí prostor určený ke hře, tedy je v autu). Těmito standardními situacemi,
rozdílným způsobem zahrávání, se tedy budeme zabývat. Ve futsale FIFA jsou realizovány:
autový kop, rohový kop, výhoz brankáře. Ve futsale – sálové kopané jsou realizovány:
postranní vhazování, rohové vhazování (obdobně jako autový hod ve fotbale), výkop od
branky (fakticky výhoz brankáře).
CÍL A HYPOTÉZY PRÁCE
Cílem bakalářské práce je analýza vybraných standardních situací ve futsalu FIFA a futsalu –
sálovém fotbalu v kontextu s následnou herní situací.
Hypotéza číslo 1:
Předpokládáme, že četnosti v utkání zahrávaných standardních situací
ve futsalu FIFA a ve futsalu – sálové kopané budou stejné (autový kop vs. postranní
vhazování, výhoz od branky vs. výkop od branky, rohový kop vs. rohové vhazování).
Hypotéza číslo 2:
Předpokládáme, že po zahrávání standardních situací ve futsalu –
sálové kopané bude docházet k více osobním soubojům než ve futsalu FIFA .
METODIKA A REALIZACE VÝZKUMU
V naší práci uplatňujeme metody kvantitativního výzkumu, které vycházejí z předpokladu, že
chování lidí lze do jisté míry měřit a předpovídat (Hendl, 2006). Současně postupujeme dle
zásad neexperimentálního výzkumu (blíže Hendl, 2006, s. 47). Ke sběru dat jsme využili
metodu pozorování dle Průchy et al. (2009, s. 213). Námi zvolená metoda bývá dále
specifikována jako nezúčastněné (nepřímé) strukturované pozorování (Hendl, 2005), které je
jinde označováno jako pozorování nevlastní standardizované (Chráska, 2007) nebo
pozorování zprostředkované (Průcha, Waltrová a Mareš, 2009). Předmětem našeho zkoumání
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se stalo neverbální chování, které Hendl (2005) definuje jako „tělesný pohyb, který není
asociován s promluvou“ a prostorové chování definované rozsahem pohybu jedince ve vztahu
k ostatním.
Charakteristika souboru
Záznamy utkání z 1. celostátní ligy futsalu FIFA a z 1. celostátní ligy futsalu – sálového
fotbalu v letech 2009 a 2010. Celkem 10 záznamů z jedné i druhé soutěže, dohromady 20
pozorovaných utkání. Jejich souhrnný přehled uvádí Hovorka (2010).
Realizace výzkumu
Předmětem našeho výzkumu byly standardní situace, které znovu uvádějí míč do hry poté, co
celým svým objemem opustil hrací plochu (futsal FIFA) nebo hřiště (futsal – sálový fotbal).
Ke sběru dat jsme použili osobní dokumenty, výstupy masových médií a virtuální data
(Hendl, 2005). Vše bylo v podobě nesestříhaných videozáznamů z utkání uložené na internetu
nebo DVD nosiči. Ve zkoumaném vzorku jsme pozorovali následující situace: autový kop a
postranní vhazování, rohový kop a rohové vhazování a výhoz a výkop od branky. Všechny
sledované situace ještě dále rozlišujeme v souvislosti s následnou herní situací, zda při
převzetí míče byl přebírající hráč sám nebo v osobním souboji. Po přesném vymezení
sledovaných standardních situací jsme sestavili záznamové archy, do kterých jsme uváděli
četnosti výskytu těchto situací pomocí čárkovací metody, kterou uvádí Chráska (2007) i
Hendl (2005).
Každé utkání jsme zhlédli celé a do připravených archů jsme zaznamenávali výskyt
sledovaných situací. V případě, že došlo k několika standardním situacím za sebou a ztratili
jsme jistotu jejich správného zápisu, vrátili jsme vždy záznam o potřebný časový úsek zpět a
celou situaci znovu přehodnotili. V některých případech byla možná i následná kontrola ze
statistik utkání, zejména pak v celkovém počtu rohový kopů či rohových hodů. Pozorování a
sběr dat z jednoho utkání trval přibližně 2,5 hodiny.
Analýza dat
Využili jsme charakteristik centrální tendence a rozptýlenosti (Hendl, 2006). Pro testování
statistické významnosti jsme využili Studentův T-test při porovnávání aritmetických průměrů
a Fisher-Snedecorův F-test při komparaci rozptylů. Oba testy ve své publikaci blíže vysvětluje
Chráska (2007).
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VÝSLEDKY A DISKUSIE
Srovnání četností standardních situací
Tabulka 1

Četnosti autových kopů (futsal FIFA) a postranních vhazování (futsal –
sálový fotbal)

futsal FIFA
Číslo utkání

Četnost n j

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
∑

64
59
71
86
86
76
68
75
79
67
731

sálový fotbal-futsal
Relativní četnost
fj
0,088
0,081
0,097
0,118
0,118
0,104
0,093
0,103
0,108
0,092
1

Číslo utkání

Četnost n i

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
∑

72
90
52
58
75
67
61
76
71
57
679

Relativní
četnost f i
0,106
0,133
0,077
0,085
0,11
0,099
0,09
0,112
0,105
0,084
1

Z tabulky 1 jsme pro futsal FIFA vypočítali aritmetický průměr x i = 67,9 a medián x i = 69
a pro sálový fotbal-futsal x j = 73,1 a x j = 73. Průměrný počet autových kopů je 67,9 a
postranních vhazování 73,1 na utkání. Variační šíře R 1 je 38 a R 2 je 27. Rozptyl s 1 2 se rovná
127,656 a jeho odmocninou jsme získali směrodatnou odchylku s 1 =11,298. Rozptyl druhého
výběru jsme vypočítali na 80,989 a s 2 = 8,999. Mezi rozptyly v obou skupinách nejsou
statisticky významné rozdíly.
Tabulka 2

Četnosti výhozů od branky (futsal FIFA) a výkopů od branky (futsal – sálový
fotbal)
futsal FIFA
sálový fotbal-futsal
relativní
Číslo utkání
Četnost n i relativní četnost f i Číslo utkání
Četnost n j
četnost f j
1.
20
0,084
1.
30
0,107
2.
16
0,068
2.
39
0,139
3.
24
0,101
3.
22
0,079
4.
36
0,152
4.
23
0,082
5.
23
0,097
5.
30
0,107
6.
25
0,105
6.
31
0,111
7.
20
0,084
7.
23
0,082
8.
26
0,11
8.
31
0,111
9.
29
0,122
9.
21
0,075
10.
18
0,076
10.
30
0,107
∑
237
1
∑
280
1

Z tabulky 2 jsme pro futsal FIFA spočítali x i = 23,7 a medián x i = 23,5 a pro sálový fotbalfutsal x j = 28 a x j = 30 a opět vidíme, že střední hodnoty jsou podobné. Variační šíře R 1 je 18
a R 2 je 20. Rozptyl prvního souboru jsme vypočítali pro futsal FIFA - s 1 2 = 31,778 a
s 1 =5,637 a u druhého výběru (sálový fotbal-futsal) jsme získali tyto výsledky: s 2 2 = 34,011 a
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s 2 =5,832. Mezi aritmetickými průměry testovaných standardních situací není statisticky
významný rozdíl. Mezi rozptyly v obou výběrech není statisticky významný rozdíl.
Tabulka 3

Četnosti rohových kopů (futsal FIFA) a rohových vhazování (futsal – sálový
fotbal)
futsal FIFA
sálový fotbal-futsal

Číslo utkání

Četnost n i

relativní četnost f i

Číslo utkání

Četnost n j

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
∑

14
16
18
24
31
15
14
25
13
23
193

0,073
0,083
0,093
0,124
0,161
0,078
0,073
0,13
0,067
0,119
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
∑

10
22
11
14
13
16
11
12
12
15
136

relativní
četnost f j
0,074
0,162
0,081
0,103
0,096
0,118
0,081
0,088
0,088
0,11
1

Zde jsme analyzovali data rohových kopů a rohových vhazování (tab.3). V prvním případě
(futsal FIFA) jsme spočítali x i = 19,3 a medián x i = 17 a z druhého souboru (sálový fotbalfutsal) x j = 13,6 a x j = 12,5. Zde je patrný větší rozdíl středních hodnot u prvního výběru, což
charakterizuje přítomnost extrémních hodnot. Dopočítali jsme variační rozpětí R 1 = 18 a R 2 =
12, což potvrzuje výskyt odlehlých (extrémních) hodnot. Rozptyly jsou s 1 2 = 36,9 a s 2 2 =
12,267. Směrodatné odchylky jsme vypočítali jako s 1 = 6,075 a s 2 = 3,502. I z těchto
charakteristik je patrné, že první soubor je více rozptýlen než druhý. Mezi rozptyly četností
rohových kopů a rohových vhazování není statisticky významný rozdíl.
Vzhledem k podobnosti hracího prostoru, velikosti branek a počtu hráčů obou sportovních
her, jsou tyto výsledky vcelku očekávané (srovnání autů, rohů, výhozů). Určitou roli zde mohl
hrát míč (rozdílná velikost a vlastnosti), popř. celkový počet hráčů k utkání (12 resp. 14),
avšak ve výsledcích se to neprojevilo.
Sledování následné herní situace po uvedení míče znovu do hry
V další části výzkumu jsme sledovali vývoj následné herní situace, zda hráč přebíral míč po
uvedení do hry bez kontaktu soupeře, nebo v osobním souboji.
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Tabulka 4

Průměrné četnosti u autového kopu (futsal FIFA) a u postranního vhazování
(futsal – sálový fotbal)

futsal FIFA
Následná
herní situace

sálový fotbal-futsal
Relativní Aritmetický
Četnost
četnost
průměr

Následná herní
situace

Četnost

Relativní Aritmetický
četnost
průměr

bez osobního
souboje

611

89,99%

61,1

bez osobního
souboje

591

80,85%

59,1

s osobním
soubojem

68

10,01%

6,8

s osobním
soubojem

140

19,15%

14

∑

679

100,00%

67,9

∑

731

100,00%

73,1

Z tabulky 4 jsme zjistili, že v případě postranního vhazování dochází častěji k osobním
soubojům, než tomu je u autového kopu. Rozdíl relativních četností je 9,14%, což je téměř
jednou tolik. V případě výhozů a výkopů od branky jsme si T-testem i F-testem potvrdili, že
mezi těmito soubory není statisticky významný rozdíl. Výsledky jsme určili stejný způsobem
jako v předchozím případě.
Tabulka 5

Průměrné četnosti u výhozu od branky (futsal FIFA) a u výkopu od branky
(futsal – sálový fotbal)

futsal FIFA
Následná
herní situace
bez osobního
souboje
s osobním
soubojem
∑

sálový fotbal-futsal
Relativní Aritmetický
Četnost
četnost
průměr
223

79,64%

22,3

57

20,36%

5,7

280

100,00%

28

Následná herní
situace
bez osobního
souboje
s osobním
soubojem
∑

Četnost

Relativní Aritmetický
četnost
průměr

207

87,34%

20,7

30

12,66%

3

237

100,00%

23,7

Po porovnání relativních četností (tab.5) jsme dospěli k závěru, že v případě navázání hry
výhozem od branky dochází o 7,7% častěji k osobním soubojům. Vzhledem ke zjištění, že
mezi aritmetickými průměry četností rohových kopů a rohových vhazování je statisticky
významný rozdíl, uvažovali jsme o poměru mezi relativními četnostmi zmíněných
standardních situací pouze teoreticky bez dalšího ověření výpočty.
Tabulka 6

Průměrné četnosti rohových kopů (futsal FIFA) a rohových vhazování
(futsal – sálový fotbal)

futsal FIFA
Následná
herní situace
bez osobního
souboje
s osobním
soubojem
∑

sálový fotbal-futsal
Četnost
130

Relativní Aritmetický
četnost
průměr
67,36%

13

63

32,64%

6,3

193

100,00%

19,3

Následná herní
situace
bez osobního
souboje
s osobním
soubojem
∑

Četnost
65

Relativní Aritmetický
četnost
průměr
47,79%

6,5

71

52,21%

7,1

136

100,00%

13,6

Uvažujeme, že v případě rohových vhazování dochází v průměru častěji k osobním soubojům
o 19,57%, než je tomu u rohových kopů (tab. 6). Dokonce jsme zjistili, že při této standardní
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situaci je poměr téměř 1 : 1. Na základě toho tvrdíme, že ve zkoumaném souboru byl hráč
přebírající míč po rohovém vhazování v každém druhém případě v těsném kontaktu
s protihráčem.
Výše uvedená data nabízí domněnku, že futsal-sálový fotbal bude formou s více
nedovolenými zákroky v osobních soubojích. Důvodem je jejich četnost po zahrávání námi
zkoumaných standardních situacích. Proto by bylo vhodné analyzovat počty těchto přestupků.
Obě formy mají podobné pravidlo, které limituje přílišnou „tvrdost“ v osobních soubojích
(akumulované přestupky). Zajímavé by bylo zjištění vlivu těchto standardních situací na počet
vstřelených branek. Zjistili jsme, že průměrný počet branek v základní části nejvyšší soutěže
byl za posledních 6 let 7,405 ve futsalu FIFA a 5,428 v sálové kopané. Vyšší průměrné počty
gólů ve futsalu FIFA jsou i na MS 1989 - 2004 (Kresta, 2009, s. 24) a činí na 6,78 branky na
utkání. Tato skutečnost dává možnost k diskuzi, co ovlivňuje takovýto rozdíl? Jsou rozdílná
pravidla tím hlavním důvodem nebo je to dáno kvalitou hráčů? Padají branky bezprostředně
po rozehrání standardní situace?
ZÁVĚR
Cílem naší práce bylo analyzovat vybrané standardní situace ve futsalu FIFA a futsalu –
sálovém fotbalu. Na základě výsledků jsme dospěli:
H1 – Potvrzujeme, že četnosti zahrávání standardních situací autovým kopem a postranním
vhazováním jsou stejné, obdobně jsou stejné četnosti u výhozu od branky a výkopu od
branky; nepotvrzujeme, že četnosti rohových kopů a rohových vhazování jsou stejné.
H2 – Potvrzujeme, že po zahrávání standardních situací ve futsalu – sálové kopané dochází
k více osobním soubojům než ve futsalu FIFA.
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COMPARISON OF SELECTED STANDARD SITUATIONS IN FUTSAL
FIFA AND FUTSAL AMF
Jan Kresta, Miroslav Hovorka - University JEP in Ústí n.L., Czech republic
ABSTRACT
This work deals with the exploration of selected aspects of futsal. We focused on selected
differences of futsal FIFA and futsal AMF (Association mundial del futsal). The files which
we needed for research we will obtain from non-participating observation records by the
matches in the highest league of both sports. Our goal is to obtain information base from
which we can make conclusions and to decide if different rules affect the nature of both
sports, which for many viewers look the same. The results of this research are presented in
tables and graphs created in Microsoft Office Excel 2007. The futsal FIFA is attractive sport
with a smaller percentage of personal battles after the standard situations and a higher
frequency of shots and goals per match.
Key words – futsal, game situations, standard situations
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VZŤAH UKAZOVATEĽOV HERNÉHO VÝKONU RÔZNYCH
HRÁČSKYCH FUNKCIÍ K VÝSLEDKU ZÁPASU V HÁDZANEJ
Ján Hianik - Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra hier, Univerzita Komenského
v Bratislave, Slovensko, hianik@fsport.uniba.sk
ABSTRAKT
Cieľom práce bolo zistiť súvislosť ukazovateľov herného výkonu rôznych hráčskych funkcií
k výsledku zápasu v hádzanej. Pri skúmaní vzťahu ukazovateľov herného výkonu hráčskych
funkcií v útočnej fáze hry k výsledku zápasu v hádzanej sme zistili významný vplyv (p<0,01)
na výsledok zápasu. Najtesnejší vzťah sme zaregistrovali u spojok (C = 0,12). Pri sledovaní
vzťahu herného výkonu obranných hráčskych funkcií sme zaznamenali diferencovanú
významnosť k výsledku zápasu, kým hráčske funkcie v strede obranných systémov preukázali
významný vplyv na výsledok zápasu, u krajných obrancov tomu tak nebolo. Najtesnejší vzťah
sme zaznamenali u vysunutého obrancu (C = 0,11). V hernom výkone sledovaných hráčskych
funkcií v obrannej a útočnej fáze hry sme zistili výraznejší vplyv neúspešnej realizácie
ukazovateľov na výsledok zápasu.
Kľúčové slová: Hádzaná, hráčska funkcia, hodnotenie herného výkonu, herná činnosť
jednotlivca, útočná fáza hry, obranná fáza hry
TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Herným výkonom v športových hrách sa zaoberalo viacero autorov: Havlíček (1985), Dobrý
(1988), Choutka (1991), Kačáni (2000), Přidal (2001), Tóth (2003), Süss (2006), Argaj
(2009), Buchtel (2009), Holienka (2009), Zapletalová (2009). V hádzanej to boli najmä
Slovík (1979), Šafaříková (1988),Táborský (1989, 2009), Czerwinski (1996), Zaťková (1994),
Bregula (1996), Hageby (1997), Tůma (2009).
Táborský (2009) definuje herný výkon ako realizovanú činnosť jednotlivca alebo súčinnosť
skupiny hráčov v priebehu deja zápasu, ktorá je charakteristická mierou plnenia úloh v rámci
hráčskych funkcií. Zdôrazňuje, že na hernom výkone sa podieľajú hráčske funkcie rozličnou
úrovňou, ktorá je závislá od zverených úloh v zápase.
Süss (2006) charakterizuje družstvo v športových hrách ako systém, ktorého členovia tvoria
množinu prvkov. Každý prvok je určovaný svojimi vnútornými vlastnosťami, pričom vzťahy
medzi nimi sú determinované rolami a úlohami, ktoré sú každému hráčovi priradené.
Pri tvorbe systému hry družstva v obrannej a útočnej fáze hry tak prideľujeme hráčom v poli
hráčske funkcie, ktoré sú charakteristické veľkým počtom rôznorodých úloh v zápase.
Na základe hore uvedeného konštatujeme, že hráčska funkcia v hádzanej tvorí subsystém
interakčného systému družstva v podmienkach zápasu. Z hľadiska ich úloh v zápase
rozoznávame útočné a obranné hráčske funkcie, na ktoré sú kladené diferencované
požiadavky z hľadiska:
 ukazovateľov konštitúcie tela,
 kondície,
 štruktúry herných činností,
 taktickej, psychickej a teoretickej pripravenosti.
V hádzanej si spravidla každý hráč plní útočnú aj obrannú hráčsku funkciu. Pravidlom však
nie je, že musí súčasne plniť funkcie v oboch fázach zápasu. Vo vrcholovej hádzanej sa často
objavujú špecialisti v obrannej fáze hry (vysunutý obranca, stredný obranca), ale aj vo fáze
útočnej (spojka, pivot). Svojim spôsobom je jedinečná hráčska funkcia brankár, ktorá má
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špeciálne postavenie v športovom tréningu, aj odlišné kritéria hodnotenia herného výkonu od
hráčov. Preto sa v našom príspevku s touto hráčskou funkciou nebudeme zaoberať.
V útočnej fáze hry rozoznávame nasledovné hráčske funkcie, ktoré sú vlastne znakom
systému hry: spojka (ľavá spojka, pravá spojka), stredná spojka, krídlo, pivot. V obrannej fáze
hry sú to: krajný obranca, druhý obranca z kraja, stredný obranca, vysunutý obranca.
Vývojové tendencie hádzanej kladú rozdielne požiadavky na hráčsku funkciu z hľadiska
telesnej hmotnosti a výšky tela. V našom príspevku sme vychádzali zo somatických
ukazovateľov troch najlepších družstiev vo Finále ligy šampiónov 2010, kde mali stredné
spojky priemernú telesnú hmotnosť 95,8 kg, spojky 101,7 kg, krídla 85,7 kg a pivoti 106,6 kg.
Hmotnostný rozdiel medzi krídlami a pivotmi bol 20 kg, čo je významný rozdiel. Rozdiely
z hľadiska telesnej výšky nie sú až také značné. Stredné spojky 191,5 cm, spojky 196 cm,
krídla 186 cm a pivoti 198,2 cm. Zaznamenali sme však výrazné rozdiely medzi sledovanými
krídlami: 176 cm oproti 200 cm. Je to spôsobené hlavne tým, že niektoré družstvá preferovali
útočné systémy s krídlami, ktoré sa strelecky presadzovali aj cez priestor spojky, kde je
telesná výška limitujúci faktor herného výkonu.
Pri sledovaní pohybovej činnosti rôznych hráčskych funkcií v zápase realizovala Platenová
(2009) výskum v priebehu Majstrovstiev sveta mužov 2007. Špeciálnym softvérom
analyzovala pohyb 170 hráčov v deviatich zápasoch. Zistila, že stredná spojka absolvovala
cez zápas takmer 5,4 km, kým pivot iba 4,8 km. Najviac šprintov (51) vykonali krídla, pričom
dĺžka úsekov sa pohybovala od 6,7 do 17,99 metra. Z hľadiska odohratého času hráčskych
funkcií v jednom zápase zaznamenala Platenová (2009) takisto rozdiel. Spojky a pivoti
odohrali v priemere 29 minút, kým krídla až 37. Vo finále ligy šampiónov 2010 krídla
odohrali dokonca až 45 minút. Je to spôsobené hlavne tým, že zaťaženie krídla v zápase je zo
všetkých hráčskych funkcií najmenej náročné na kondíciu. Často totiž bráni v priestore
krajného obrancu, kde je najnižšia herná aktivita v hádzanej.
CIEĽ PRÁCE
Cieľom práce je prispieť novými poznatkami k problematike hodnotenia herného výkonu
jednotlivca skúmaním súvislostí medzi výsledkom zápasu a ukazovateľmi herného výkonu
rôznych hráčskych funkcií vo vrcholovej hádzanej mužov.
HYPOTÉZY PRÁCE
Hypotéza 1
Predpokladáme, že vzťah ukazovateľov herného výkonu hráčskych funkcií v útočnej fáze hry
k výsledku zápasu bude diferencovaný. Zo sledovaných hráčskych funkcií zaznamenáme
najtesnejší vzťah k výsledku zápasu u spojky.
Hypotéza 2
Predpokladáme, že vzťah ukazovateľov herného výkonu hráčskych funkcií v obrannej fáze
hry k výsledku zápasu bude diferencovaný. Zo sledovaných hráčskych funkcií zaznamenáme
najtesnejší vzťah k výsledku zápasu u stredného obrancu.
Hypotéza 3
Predpokladáme vyšší vplyv neúspešnej realizácie ukazovateľov herného výkonu rôznych
hráčskych funkcií k výsledku zápasu.
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METODIKA PRÁCE
Pri riešení problematiky sme použili retrospektívny výskum ex post facto. Na stanovenie
podmienok výskumu sme vychádzali z cieľa, uvedených hypotéz a úloh práce. Výskum sme
realizovali v prirodzených podmienkach športovej prípravy v Športovom klube polície (ŠKP)
Bratislava. Pozorovanie sme vykonali počas troch súťažných ročníkov od 17. septembra 2003
do 24. mája 2006, kedy sme sledovali 108 majstrovských zápasov (v prvej sezóne to bolo 36,
v druhej 37 a v tretej 35 zápasov). ŠKP Bratislava 39 zápasov vyhralo, 7 remizovalo a 62
prehralo. Sledované družstvo obsadilo v prvej sezóne piate miesto, v druhej a tretej zhodne
štvrté miesto v najvyššej hádzanárskej súťaži mužov.
Hodnotenie herného výkonu družstva sme vykonali odbornou expertízou videozáznamov
majstrovských zápasov metodikou podľa Hianika (2010).
-

Na spracovanie a vyhodnotenie výsledkov práce sme použili nasledovné metódy:
základné štatistické charakteristiky polohy (medián) a rozptylu (variačné rozpätie,
extrémne hodnoty),
porovnávanie dvoch relatívnych hodnôt početností podľa Hendla (2009),
frekvenčnú analýzu výskytu sledovaných herných činností (kontingenčné tabuľky) a
testovanie úrovne vzájomnej asociácie úspešnosti herných činností k výsledku zápasu
[chi–kvadrát (X2)],
v prípade štatisticky významných výsledkov sme určovali podiel jednotlivých políčok
kontingenčnej tabuľky na celkovej hodnote X2,
signifikantnosť rozdielov sme vyhodnocovali na 5% a 1% hladine štatistickej
významnosti,
pri interpretácii výsledkov a formulácii záverov práce sme sa opierali o metódy analýzy a
syntézy s využitím induktívnych a deduktívnych postupov.

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Pri skúmaní vzťahu ukazovateľov herného výkonu rôznych hráčskych funkcií k výsledku
zápasu v hádzanej sme sa zaoberali:
1. Vzťahom ukazovateľov herného výkonu hráčskych funkcií v útočnej fáze hry
k výsledku zápasu v hádzanej.
2. Vzťahom ukazovateľov herného výkonu hráčskych funkcií v obrannej fáze hry
k výsledku zápasu v hádzanej.
3. Komplexným herným výkonom hráčskych funkcií v obrannej a útočnej fáze hry vo
víťazných a prehratých zápasoch.
Vzťah ukazovateľov herného výkonu hráčskych funkcií v útočnej fáze hry k výsledku
zápasu v hádzanej
U všetkých útočných hráčskych funkcií sme zistili významný vplyv (p<0,01) na výsledok
zápasu (tab. 1). Najtesnejší vzťah sme zaznamenali u spojok (C = 0,12). Spojka v súčasnej
hádzanej zabezpečuje streľbu z diaľky, spolupracuje s pivotom a vytvára strelecké príležitosti
pre krídla. Je to zrejme najdôležitejšia hráčska funkcia, od ktorej sa odvíja úspešnosť družstva
v zápase.
Zaujímavý je aj väčší podiel jednotlivých políčok kontingenčnej tabuľky (48,16 oproti 38,56)
na celkovej hodnote X2 pri neúspešnej realizácii sledovaných ukazovateľov herného výkonu
hráčskych funkcií v útoku. Ukazuje sa, že vzhľadom k výsledku zápasu je rozhodujúca
početnosť chýb. Je dôležité preto registrovať neúspešnosť jednotlivých hráčov v konkrétnych
činnostiach a vytvoriť v športovom tréningu podmienky na ich postupné zlepšovanie.
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Tabuľka 1

Vzťah ukazovateľov herného výkonu hráčskych funkcií v útočnej fáze hry
k výsledku zápasu
Vzťah ukazovateľov herného výkonu hráčskych funkcií v útočnej
fáze hry k výsledku zápasu v hádzanej
CHÍ - KVADRÁT
Hráčska funkcia

X2

Koeficient
závislosti

Neúspešné

Úspešné

Stredná spojka

13,55** C = 0,06 (8%)

7,05

6,5

Spojka

44,14** C = 0,12 (15%)

22,69

21,45

Krídlo

18,23** C = 0,08 (11%)

10,88

7,35

10,77** C = 0,09 (12%)

7,51

3,26

Pivot

**p<0,01
Vzťah ukazovateľov herného výkonu hráčskych funkcií v obrannej fáze hry k výsledku
zápasu v hádzanej
Pri sledovaní obranných hráčskych funkcií sme zaznamenali diferencovanú významnosť
k výsledku zápasu. Kým u hráčov brániacich v strede obranných systémov (stredný obranca,
druhý obranca z kraja a vysunutý obranca) sa potvrdila významnosť vzťahu, u krajného
obrancu tomu tak nebolo. Je to zrejme spôsobené výrazne nižšou hernou aktivitou v priestore
pri postrannej čiare takmer u všetkých obranných systémov. U sledovaného družstva, ktoré
malo zaradený v koncepcii hry v obrane systém 1:5, sme zaregistrovali najtesnejší vzťah
k výsledku zápasu u vysunutých obrancov (C = 0,11). Uvedená hráčska funkcia je
mimoriadne náročná na plnenie zverených úloh. Vysunutý obranca narúša kombinačnú hru
súpera, obsadzuje jeho najnebezpečnejší priestor, kde sa logicky pohybujú najlepší hráči
protivníka. Ak to úspešne zvládne, vplyv na výsledok zápasu by mal byť zjavný.
V obrannej fáze hry sme zaznamenali ešte výraznejší (oproti útočnej fáze hry) podiel
jednotlivých políčok kontingenčnej tabuľky na celkovej hodnote X2 v prospech neúspešnej
realizácie sledovaných ukazovateľov herného výkonu hráčskych funkcií (30,14 oproti 16,32).
Z toho vyplýva, že chyby v obrane by mali byť pod prísnym drobnohľadom trénera. Ich
odstraňovaním sa družstvo veľkou mierou posunie k zlepšeniu úspešnosti v zápasoch.

61
61

Tabuľka 2

Vzťah ukazovateľov herného výkonu hráčskych funkcií v obrannej fáze hry
k výsledku zápasu
Vzťah ukazovateľov herného výkonu hráčskych funkcií v obrannej
fáze hry k výsledku zápasu v hádzanej
CHÍ - KVADRÁT
Hráčska funkcia

X2

Koeficient
závislosti

Neúspešné Úspešné

Stredný obranca

17,08** C = 0,07 (9%)

10,86

6,22

Druhý obranca z kraja

16,80** C = 0,06 (8%)

11,57

5,23

Krajný obranca

4,77

C = 0,05 (7%)

2,86

1,91

Vysunutý obranca

7,81*

C = 0,11 (14%)

4,85

2,96

**p<0,01; *p<0,05
Komplexný herný výkon hráčskych funkcií v obrannej a útočnej fáze hry vo víťazných
a prehratých zápasoch
Pre zaujímavosť sme sledovali herný výkon hráčskych funkcií zvlášť vo víťazných
a prehratých zápasoch (obr. 1). Zistili sme významné rozdiely medzi strednou spojkou
a krídlom (p<0,01), strednou spojkou a pivotom (p<0,01), spojkou a krídlom (p<0,01),
spojkou a pivotom (p<0,01) ako aj krídlom a pivotom (p<0,01).
U všetkých hráčskych funkciách sledovaného družstva sme zaregistrovali zjavné horší herný
výkon v neúspešných zápasoch (od 7% do 11%). U sledovaného družstva sa jednoznačne
potvrdilo akou mierou vplýva herný výkon spojky na výsledok zápasu. Úspešnosť vo
vyhratých zápasoch bola 57%, kým v prehratých iba 46%.

Obrázok 1 Komplexný herný výkon hráčskych funkcií v útočnej fáze hry
Pri hodnotení komplexného herného výkonu v obrannej fáze hry bolo zaujímavé zistenie, že
zhoršenie herného výkonu hráčov jednotlivých hráčskych funkcií nebolo až také priepastné,
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ako pri útočných funkciách (od 5% u krajných obrancov po 9% u vysunutých obrancov). Aj
úspešnosť herného výkonu hráčskych funkcií bola značne vyrovnaná (obr. 2). Je to zrejme
spôsobené menšou variabilitou a zároveň aj mierou náročnosti obranných činností jednotlivca
v jednotlivých priestoroch pred bránkoviskom oproti herným činnostiam jednotlivca v útoku.
Pri sledovaní herného výkonu obranných hráčskych funkcií sme aj touto metodikou potvrdili
tesnosť vzťahu výkonu vysunutého obrancu k výsledku zápasu (C = 0,11). Úspešnosť
vysunutých obrancov u sledovaného družstva zaznamenala až 9% rozdiel medzi víťaznými
a prehratými zápasmi.

Obrázok 2 Komplexný herný výkon hráčskych funkcií v obrannej fáze hry
ZÁVERY
1. Sledovali sme herný výkon rozdielnych hráčskych funkcií v 108 zápasoch najvyššej
súťaže mužov v troch súťažných obdobiach. Pri skúmaní vzťahu ukazovateľov
herného výkonu hráčskych funkcií v útočnej fáze hry k výsledku zápasu v hádzanej
sme zistili významný vplyv (p<0,01) na výsledok zápasu. Najtesnejší vzťah sme
zaznamenali u spojok (C = 0,12), čím sme potvrdili hypotézu 1.
2. Pri sledovaní vzťahu herného výkonu obranných hráčskych funkcií sme zaznamenali
diferencovanú významnosť k výsledku zápasu. Kým u stredných obrancov, druhých
obrancov z kraja a vysunutých obrancov sme zistili významný vzťah k výsledku
zápasu, u krajných obrancov tomu tak nebolo. Najtesnejší vzťah sme zaznamenali
u vysunutého obrancu (C = 0,11), čím sme nepotvrdili hypotézu 2.
3. V hernom výkone hráčskych funkcií v útočnej aj obrannej fáze hry sme zaznamenali
významný vzťah neúspešnej realizácie sledovaných ukazovateľov. Podiel jednotlivých
políčok kontingenčnej tabuľky na celkovej hodnote X2 bol 78,27 pri neúspešnej
realizácii oproti 54,88 úspešnej, čím sme potvrdili hypotézu 3.
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RELATIONSHIP BETWEEN GAME PERFORMANCE OF PLAYER IN
DIFFERENT PLAYING POSITIONS AND THE RESULT OF THE
HANDBALL MATCH
Ján Hianik - Department of Games, Faculty of Physical Education & Sport, Comenius
University in Bratislava, Slovakia, hianik@fsport.uniba.sk,
ABSTRACT
The aim of the study was to analyze the relationship between the indicators of individual
game performance of players in different playing positions and the match result. When
examined the relationship between indicators of game performance in the offensive game
phase and the match result, a significant effect on the match result was found (p<0.01). A
significant relationship between match result and individual game performance was found
especially by back player (C = 0,12). Regarding the influence of individual game performance
in the defensive phase of the game, only center defenders recorded a significant impact on the
match result. The closest relationship was found by the front defender (C = 0,11). It was
found that the match result in both in offensive and defensive game phase was influenced
higher by unsuccessful individual realization of game skills then successful ones.
Key words: handball, game performance, result of match, playing position, offensive phase
of game, defensive phase of game
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VPLYV ÚSPEŠNOSTI HERNÝCH ČINNOSTÍ JEDNOTLIVCA PRI
REALIZÁCII OSOBNEJ OBRANY NA VÝSLEDOK ZÁPASU
V HÁDZANEJ
Silvia Priklerová – Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra hier, Univerzita Komenského
v Bratislave, Slovensko, priklerova@fsport.uniba.sk
ABSTRAKT
Obsahom príspevku je hodnotenie herného výkonu družstva mladších žiačok pri osobnej
obrane na Majstrovstvách Slovenska v súťažnom ročníku 2009/2010, prostredníctvom
analýzy herných činností jednotlivca počas 36 minút osobnej obrany. V šiestich zápasoch sme
zaznamenávali 12 kritických prípadov, 7 pozitívnych a 5 negatívnych v útočnej fáze hry a 5
kritické prípady v obrannej fáze hry, z toho 2 pozitívne a 3 negatívne. Výber kritických
prípadov bol uskutočnený podľa frekvencie výskytu v 3-minútovom úseku hry. Vplyv
úspešnosti herného výkonu družstva na výsledok zápasu počas osobnej obrany bol na hladine
významnosti p<0,01. Signifikantná súvislosť p<0,01 sa ukázala aj vo vzťahu úspešných
kritických prípadov k výsledku zápasu v útočnej a v obrannej fáze hry. Zaujímavé je zistenie,
že sme zaznamenali významný vzťah p<0,01 úspešných kritických prípadov k výsledku
zápasu, napriek tomu, že družstvo zápas prehralo. Preto nemôžeme jednoznačne tvrdiť, že
úspešnosť v osobnej obrane vedie k výhre v zápase.
Kľúčové slová: Osobná obrana, herný výkon družstva, herné činnosti jednotlivca, kritické
prípady, útočná fáza hry, obranná fáza hry
TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Z hľadiska systematiky herných činností zaraďujeme osobnú obranu medzi špeciálne obranné
herné systémy. Vyznačuje sa osobným bránením celého družstva vopred určených útočníkov.
Každý obranca bráni útočníka tesne alebo voľne. Osobná obrana sa zaraďuje v závere zápasu
na zvrátenie nepriaznivého stavu stretnutia (Hianik, 2006), alebo v mládežníckych
kategóriách na zdokonaľovanie obranných herných činností jednotlivca.
Systém osobnej obrany po celom ihrisku a útoku proti nej je veľmi výhodný pre
začiatočníkov, hlavne pre mládežnícke družstvá. Každý hráč sa automaticky po strate lopty
snaží obsadiť určeného hráča súpera a snaží sa mu brániť v jeho útočnej činnosti. Dôležité je,
aby hráči zaujali obrannú pozíciu medzi určeným súperom a vlastnou bránou. Čím je útočník
bližšie k bráne, tým musí byť tesnejšie bránený. V jednotlivých fázach hry sa vyskytujú herné
situácie, pri riešení ktorých hráči využívajú obranné a útočné herné činnosti jednotlivca. Pod
hernou činnosťou jednotlivca rozumie činnosť, ktorou hráč rieši hernú situáciu individuálne,
bez pomoci spoluhráčov. Je to komplex úkonov, zameraných na splnenie základných úloh
vyplývajúcich z hry. Hernú situáciu rieši hráč v obrannej aj útočnej fáze hry, podľa toho
delíme herné činnosti na obranné herné činnosti jednotlivca a útočné činnosti jednotlivca.
CIEĽ
Cieľom práce je prispieť k rozšíreniu poznatkov o povinnej osobnej obrane v kategórii
mladšieho žiactva hodnotením herného výkonu jednotlivcov v útočnej a v obrannej fáze hry
a jeho vplyvu na výsledok zápasu.

66

66

HYPOTÉZY PRÁCE
H1
Predpokladáme, že úspešnosť herných činností jednotlivca bude vyššia vo vyhratých
zápasoch než v zápasoch, v ktorých družstvo prehralo.
H2
Domnievame sa, že úspešnosť družstva počas povinnej osobnej obrany má vplyv na
konečný výsledok zápasu.
METODIKA
Z metodologického hľadiska sme použili retrospektívny výskum ex post facto. Pomocou
videozáznamu sme analyzovali zápasy mladších žiačok ŠKP Bratislava počas Majstrovstiev
Slovenska 2010. V 6 zápasoch sme sledovali 12 kritických prípadov, 7 pozitívnych a 5
negatívnych v útočnej fáze hry, 5 kritických prípadov v obrannej fáze hry, z toho 2 pozitívne
a 3 negatívne. Výber kritických prípadov bol uskutočnený vzhľadom na ich frekvenciu
výskytu v zápase.
Tabuľka 1

Kritické prípady v útočnej fáze hry a ich kvantifikácia podľa Hianika 1995
Kritický prípad v útočnej fáze hry
Kladné body Záporné body
Streľba z protiútoku
4
3
Streľba z priestoru pivota
4
2
Streľba z priestoru pred bránkoviskom
4
3
Streľba sedemmetrového hodu
4
3
Asistencia
3
Zisk sedemmetrového hodu
4
Vylúčenie súpera
3
Strata lopty
3

Tabuľka 2

Kritické prípady v obrannej fáze hry a ich kvantifikácia podľa Hianika 2010
Kritický prípad v obrannej fáze hry Kladné body Záporné body
Bránenie individuálnej činnosti
2
4
Zisk lopty
4
Zavinenie sedemmetrového hodu
3
Vlastné vylúčenie
3

Pri hľadaní súvislosti medzi herným výkonom družstva počas osobnej obrany a výsledkom
zápasu sme použili test rozdielu relatívnych hodnôt. Signifikantnosť rozdielov sme
vyhodnocovali na 1 % hladine štatistickej významnosti. Pri interpretácii výsledkov
a formulácií záverov sme vychádzali z logických metód: analýzy, syntézy, indukcie,
dedukcie.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Pri analýze osobnej obrany sme zaznamenávali herné činnosti jednotlivca v útočnej fáze hry,
v obrannej fáze hry a obojfázové ukazovatele.
Z 13 kritických prípadov (Hianik, 1995), ktorými hodnotíme herný výkon jednotlivca
v útočnej fáze hry sme v priebehu osobnej obrany registrovali 12.
Najfrekventovanejšia bola streľba z protiútoku, ktorá tvorila 77 % všetkých streleckých
pokusov. V sledovaných 6 zápasoch sa vyskytla 30-krát. Streľba skokom do bránkoviska
„náskok“ 8 %, streľba z priestoru pivota tvorila 3 %, streľba sedemmetrového hodu 12 %.
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Obrázok 1

Úspešnosť a kvantifikácia streľby zo sledovaných priestorov pri osobnej
obrane

Počas osobnej obrany sledované družstvo využívalo streľbu z bližších vzdialeností, z pred
bránkoviska. Streľba z priestoru spojky a krídla sa počas sledovaného 3-minútového úseku
nevyskytla. Úspešnosť streľby sa pohybovala od 70 - 100 %. Úspešnosť obranných zákrokov
brankára z takejto vzdialenosti je nízka. V kategórii mladšieho žiactva môže streľba z bližších
vzdialeností nepriaznivo pôsobiť na psychický stav brankárov a na ich ďalšie herné výkony
v zápase. Väčšina dosiahnutých gólov nasledovala po individuálnej činnosti hráčok, o čom
svedčí 5 asistencií v zápasoch.
Útok sledovaného družstva je pri povinnej osobnej obrane charakterizovaný hlavne hernými
činnosťami jednotlivca. Prevažovalo vedenie lopty, uvoľňovanie hráča s loptou klamlivou
činnosťou a streľba z protiútoku. V zápasoch došlo k vysokému počtu straty lopty v dôsledku
technickej chyby alebo tlaku súpera. Z herných kombinácií sa ojedinele vyskytla kombinácia
hoď a bež, a dvaja proti jednému. Tieto kombinácie vyústili zo snahy hráčok „striasť“ sa
obrancu a dostať sa čo najrýchlejšie pred súperovu bránu. Neboli dôsledkom zámernej
súčinnosti hráčok.

Obrázok 2
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Kvantifikácia vybraných ukazovateľov herného výkonu jednotlivcov v
obrannej fáze hry
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V obrannej fáze hry sme zaznamenávali 5 kritický prípadov: bránenie individuálnej činnosti,
zisk lopty, zapríčinenie sedemmetrového hodu, vylúčenie hráča v obrane a nevynútená chyba
súpera. Hráči najčastejšie riešili hernú situáciu 1:1, z toho vyplýva aj vysoká frekvencia
výskytu bránenia individuálnej činnosti súpera. Úspešnosť obrancov bola pomerne nízka len
42 %. Obranné kombinácie sa vzhľadom na obranný systém osobnej obrany v zápasoch
veľmi nevyskytovali.

Obrázok 3

Kvantifikácia obojfázových ukazovateľov herného výkonu jednotlivca

Strata a zisk lopty sú dôležitým ukazovateľom herného výkonu jednotlivca v zápase. Hráčky
sledovaného družstva stratili loptu 22-krát, čo predstavuje 4 straty v priebehu 6 minút.
V obrannej fáze hry získali loptu len 11-krát. Pomer medzi získaním a zavinením
sedemmetrového hodu bol vyvážený. Zavinenie sedemmetrového hodu a vylúčenia súpera sú
zapríčinené slabou obrannou činnosťou hráčok. Ich častý výskyt v tejto kategórii je podľa
nášho názoru dôsledkom nedostačujúcej kondičnej a psychickej pripravenosti hráčok.
Vzťah úspešnosti herného výkonu družstva k výsledku zápasu
Celkovo sme zaznamenali 125 kritických prípadov v sledovaných 36-minútach osobnej
obrany počas šiestich zápasov Majstrovstiev Slovenska mladších žiačok. Frekvencia výskytu
úspešných kritických prípadov (55 %) vo vyhratých zápasoch je nižšia ako frekvencia
výskytu úspešných kritických prípadov v prehratých zápasoch (60 %). Frekvencia výskytu
neúspešných kritických prípadov bola naopak vo vyhratých zápasoch vyššia (45 %)
v porovnaní so zápasmi, v ktorých družstvo prehralo (40 %). V priemere sa vyskytlo 21
kritických prípadov v jednom zápase.
Tabuľka 1

Vplyv úspešnosti herného výkonu družstva na výsledok zápasu

Ukazovateľ
Komplexný HVD

Počet
125

t-test
Celkovo Neúspešné
8,01**
5,053

Úspešné
2,957

Dosiahnuté výsledky poukazujú na štatisticky významný vzťah (p<0,01) medzi úspešnou
realizáciou kritických prípadov a výsledkom zápasu.
V útočnej fáze hry sme zaznamenali 72 kritických prípadov. Vo vyhratých zápasoch bol
výrazný rozdiel medzi úspešnými a neúspešnými kritickými prípadmi. V prehratých zápasoch
môžeme hovoriť o vyváženosti úspešných a neúspešných kritických prípadov.
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Obrázok 4

Frekvencia výskytu úspešných a neúspešných kritických prípadov v útočnej
fáze hry vo vyhratých a v prehratých zápasoch

Vzťah úspešnosti herných činností jednotlivca k výsledku zápasu je štatisticky významný
(p<0,01).
Tabuľka 2

Vplyv úspešnostých herných činností jednotlivca v útočnej fáze hry
na výsledok zápasu
%
Prehra
Výhra
Spolu

neúspešné úspešné spolu
34 %
66 %
67 %
33 %
29
43

Ukazovateľ
Počet
HVD v útočnej fáze hry
236

49
23
72

t-test
Celkovo Neúspešné
11,683**
4,958

Úspešné
6,725

V obrannej fáze hry sme zaznamenali 53 kritických prípadov. Je zaujímavé, že percento
výskytu úspešných riešení kritických prípadov je vyšší v prehratých zápasoch (66 %),
vo vyhratých zápasoch naopak dominujú neúspešné riešenia kritických prípady (67 %).

Obrázok 5
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Frekvencia výskytu riešenia kritických prípadov v obrannej fáze hry vo
vyhratých a v prehratých zápasoch

70

Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať, že výsledok zápasu (p<0,01)
závisel od realizácie kritických prípadov v obrannej fáze hry.
Tabuľka 2

Vplyv úspešných herných činností jednotlivca v obrannej fáze hry
na výsledok zápasu
%
Prehra
Výhra
Spolu

neúspešné úspešné spolu
34%
66%
67%
33%
23
30

Ukazovateľ
HVD v obrannej fáze
hry

Počet
161

38
15
53

t-test
Celkovo Neúspešné
6,962**

2,864

Úspešné
4,098

ZÁVERY
Analýzou frekvencie výskytu úspešných a neúspešných herných činností jednotlivca vo
vyhratých a v prehratých zápasoch sme nepotvrdili hypotézu 1. Vyššiu frekvenciu úspešných
herných činností jednotlivca sme zaznamenali v prehratých zápasoch, naopak frekvencia
výskytu neúspešných herných činností jednotlivca bola vyššia v zápasoch, v ktorých skúmané
družstvo vyhralo. Pri analýze vzťahu komplexného herného výkonu družstva, herného
výkonu v útočnej a v obrannej fáze hry a výsledku zápasu sme zistili vzťah na hladine
významnosti p<0,01. Na základe získaných výsledkov považujeme hypotézu 2 za potvrdenú.
Napriek potvrdeniu hypotézy 2 nemôžeme jednoznačne tvrdiť, že úspešnosť v osobnej obrane
vedie k víťazstvu v zápase. V sledovanom družstve bola osobná obrana veľmi úspešná,
napriek neúspechu v zápase.
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INFLUENCE OF QUALITY OF INDIVIDUAL´S GAME ACTIVITIES IN
THE RESULT OF HANDNALL GAMES DURING THE PERSONAL
DEFENCE
Silvia Priklerová – Department of Games, Faculty of Physical Education and Sport,
Comenius University, Bratislava
ABSTRACT
This article evaluates the game perfomance of girls U-13 team during the personal defence on
the Slovak Championship in year 2009/2010. For the analysis was used the analysis of
individual's game activities during 36 minutes of the personal defence. In 6 games we
recorded 12 critical cases, 7 positive and 5 negative cases in an ofensive phase of the game
and 5 critical cases in the defensive phase of the game, out of which 2 were positive and 3
were negative. The selection of the critical cases was realized according to the emergence
frenquence in 3 minutes game period.
We recorded the statistical significance on the significance level p<0.01 as a relation of the
achievement of the team's game performance to the game's result. The significant relationship
p<0.01 emerged also in the relationship of the successful critical cases to the game's result in
the offensive and defensive phase of the game. Interesting finding is that we noticed very
significant relationship p<0.01 of the successful critical cases to the result of the game, inspite
of the fact that the team lost the game. For this reason we cannot unambigously claim that the
success in the personal defense leads to the victory in the game inspite of the research results.
Key words: personal defence, game perfomance, individual´s game activities, critical cases,
ofensive phase of the game, defensive phase of the game
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EFEKTIVITA ZAKONČENIA ÚTOKU VÍŤAZNÝCH A PORAZENÝCH
DRUŽSTIEV V PRIEBEHU SETU VO VRCHOLOVOM VOLEJBALE
MUŽOV
Robin Pělucha - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej
a potravinárskej technológie, Oddelenie telesnej výchovy a športu, Slovensko
Ludmila Zapletalová - Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy
a športu, Katedra hier, Slovensko
ABSTRAKT
V príspevku sa zaoberáme zisťovaním rozdielov v efektivite zakončenia útoku
v definovaných častiach setov volejbalových zápasov z pohľadu setov s tesným alebo
jednoznačným bodovým rozdielom ako aj z pohľadu víťaza a porazeného v týchto setoch. Do
analýzy sme zahrnuli 60 setov, ktoré skončili s maximálne trojbodovým rozdielom (tzv. sety
s tesným výsledkom) a 60 setov, ktoré skončili s viac ako trojbodovým rozdielom (tzv. sety
s jednoznačným výsledkom) hraných na ME 2007, OH 2008 a v Európskej lige 2008 a 2009
vo volejbale mužov. Spolu sme analyzovali 6307 útočných herných situácii. Bodový stav sme
rozdelili na tri časti: S 1 – od 0 do 8 bodov, S 2 – od 9 do 18 bodov a S 3 – od 19 do konca setu.
Zakončenie útoku sme rozdelili na útoky po príjme podania a útok po obrane v poli. Výsledky
naznačili, že u víťazných družstiev v setoch s tesným bodovým rozdielom bola efektivita
zakončenia útoku počas celého setu tak po príjme podania ako aj po obrane v poli stabilná.
U porazených družstiev bola rozhodujúca koncová časť setu, pretože došlo k výraznému
zníženiu efektivity zakončenia útoku. V setoch s jednoznačným bodovým rozdielom sme
významné rozdiely zaznamenali u víťazných aj u porazených družstiev iba v strednej časti
setu. Pri porovnávaní efektivity zakončenia útoku víťazných a porazených družstiev sme
v setoch s tesným bodovým rozdielom zaznamenali rozdiely aj v prípade útoku po príjme
podania aj v prípade po obrane v poli až v koncovej časti setu. V setoch s jednoznačným
bodovým rozdielom bola efektivita zakončenia útoku v každej časti setu vyššia u víťazných
družstiev ako u porazených.
Kľúčové slová: volejbal, útočný úder, bodový stav, herný výkon, muži
ROZBOR PROBLEMATIKY
Vo volejbale začína každá rozohra podaním a končí ziskom bodu jedného z družstiev. Body
možno získať prostredníctvom viacerých herných činností jednotlivca (podaním, útočným
úderom, blokom a vlastnou alebo súperovou chybou). Útočným úderom družstvo vo
vrcholovom volejbale mužov získava v priemere 52 % až 61 % všetkých bodov (ZHANG,
2000; PŘIDAL, 2002; LOZANO, 2005; HANÍK, 2008). PATSIAOURAS et al. (2010) zistili,
že výsledok setu ovplyvňuje najmä chybovosť v útočnej fáze hry družstva. DRIKOS et al.
(2009), NIKOS et al. (2009) potvrdili, že výsledok setu ovplyvňuje najmä útok, resp. útok po
príjme podania. Taktiež aj PŘIDAL (2004) a HANÍK (2008) zistili, že víťazné družstvá
účinnejšie zakončujú útok ako porazené družstvá. Útočná fáza hry je pre výsledok setu, resp.
zápasu kľúčová a preto sa jej venuje dostatočnú pozornosť nielen v tréningovom procese, ale
aj vo výskume. V každej rozohre je úlohou družstva, či už po príjme podania alebo po obrane
v poli, efektívne vykonať útočný úder. Danou problematikou sa zaoberalo viacero autorov,
pričom hľadali súvislosti medzi kvalitou útočného úderu a výsledkom zápasu, resp. medzi
kvalitou herných činností jednotlivca v útočnej fáze hry v ich reťazci. Všetci autori ale
analyzovali jednotlivé herné činnosti z pohľadu setu ako celku. V priebehu setu je však
kvalita a kvantita jednotlivých herných činností odlišná. S narastajúcim skóre stúpa tlak na
hráčov, ktorý ovplyvňuje kvalitu a kvantitu realizácií jednotlivých herných činností. PŘIDAL
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– PĚLUCHA (2006) zistili, že víťazné družstvá mali vyššiu účinnosť v zakončovaní útoku
v stave do i nad 20 bodov ako porazené družstvá. Súvislosti medzi bodovým stavom v sete
a a efektivitou útočného úderu sledovali ZAPLETALOVÁ – PĚLUCHA (2008) a zistili, že
z hľadiska víťazstva v sete je rozhodujúca koncovka setu.
Skúsenosti z pozorovaní herného výkonu družstiev v najrôznejších kolektívnych športových
hrách naznačujú, že herná aktivita a efektívnosť realizácie herných činností hráčov družstva
počas zápasu kolíše. Dokonca aj pre najlepšie svetové družstvá je charakteristické striedanie
fáz maximálnej hernej aktivity a efektivity herných činností s fázami, v ktorých dochádza
k ich badateľnému zníženiu, a to v mnohých prípadoch u obidvoch súperiacich družstiev
súčasne.
CIEĽ
Cieľom príspevku je zistiť, či existujú rozdiely v efektivite zakončenia útoku v definovaných
častiach setov volejbalových zápasov z pohľadu setov s tesným alebo jednoznačným
bodovým rozdielom ako aj z pohľadu víťaza a porazeného v týchto setoch.
HYPOTÉZY
Hypotéza 1
Predpokladáme, že v setoch s tesným bodovým rozdielom sa rozdiely v efektivite zakončenia
útoku po príjme podania a po obrane v poli prejavia až v koncovej časti setov, v setoch
s jednoznačným bodovým rozdielom už od strednej časti setov.
Hypotéza 2
V setoch s tesným bodovým rozdielom predpokladáme rozdiely v efektivite zakončenia útoku
medzi víťazom a porazeným až v koncovej časti setov. V setoch s jednoznačným bodovým
rozdielom očakávame rozdiely už od strednej časti setov.
ÚLOHY
1. Zistiť rozdiely v efektivite zakončenia útoku po príjme podania a po obrane v poli
medzi úvodnou, strednou a koncovou časťou setov z pohľadu víťazov a porazených
v setoch s tesným a jednoznačným bodovým rozdielom.
2. Zistiť rozdiely v efektivite zakončenia útoku po príjme podania a po obrane v poli
medzi víťaznými a porazenými družstvami v jednotlivých častiach setov osobitne
v setoch s tesným a osobitne v setoch s jednoznačným bodovým rozdielom.
METODIKA
Analýzu sme robili v šesťdesiatich setoch, ktoré skončili maximálne trojbodovým rozdielom
a v šesťdesiatich setoch, ktoré skončili 4- a viacbodovým rozdielom. Spolu sme analyzovali
6307 rozohier. Skrátené sety (tie-break) sme nevyhodnocovali.
Analyzované sety boli zo zápasov špičkových európskych a svetových mužských družstiev
(Slovensko, Česká republika, Ukrajina, Grécko, Holandsko, Španielsko, Čína, USA,
Portugalsko, Slovinsko, Bulharsko, Rusko, Nemecko, Poľsko).
V práci sme použili metódu nepriameho pozorovania a posudzovania. Všetky zápasy boli
snímané statickou videokamerou, údaje evidované do špeciálnych záznamových hárkov
a následne vyhodnocované. Bodový stav sme rozdelili do troch úrovní podľa dosiahnutého
bodového stavu v sete, od 0 do 8 bodov, od 9 do 18 bodov a od 19 do konca setu.
Efektivitu útočného úderu (po príjme podania a po obrane v poli) sme posudzovali pomocou
4-stupňovej hodnotiacej škály.
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Stupeň 1

Maximálne efektívny útočný úder, ktorý znamená zisk bodu pre vlastné
družstvo.
Stupeň 2
Neefektívny útočný úder, po ktorom súper vracia loptu „zadarmo“.
Stupeň 3
Neefektívny útočný úder, ktorý vytvára výhodnú situáciu pre založenie
protiútoku súpera.
Stupeň 4
Chybný útočný úder, ktorý znamená stratu bodu pre vlastné družstvo.
Jednotlivé premenné sme charakterizovali v absolútnych a relatívnych hodnotách. Pri hľadaní
rozdielov medzi relatívnymi hodnotami ukazovateľov sme použili test významnosti rozdielu
relatívnych hodnôt (Hendl, 2009). O signifikantnosti vzťahov sme rozhodovali na 1%, 5%
a 10% hladine štatistickej významnosti. Pri interpretácií výsledkov sme využili logické
metódy – analýzu, syntézu, induktívne a induktívno-deduktívne postupy.
VÝSLEDKY
Pri riešení problému sme najskôr zamerali pozornosť na to, či existujú rozdiely v efektivite
zakončenia útoku po príjme podania a po obrane v poli v jednotlivých častiach setu. Túto
analýzu sme robili osobitne z pohľadu víťazných a porazených družstiev či už v setoch
s tesným alebo jednoznačným bodovým rozdielom.
Sety s tesným bodovým rozdielom
Víťazné družstvá
V prípade efektivity útočného úderu po príjme podania sme v jednotlivých častiach setov
nezistili významné rozdiely vo výskyte relatívnych hodnôt jednotlivých kvalitatívnych
stupňov útočného úderu (obrázok 1).
V prípade efektivity útočného úderu po obrane v poli sme v strednej časti setov zaregistrovali
nižší výskyt neúčinných a vyšší výskyt chybných útočných úderov ako v úvodnej časti setov
(o 10 %; z = 2,15; p<0,05; resp. o 8 %; z = 1,73; p<0,1). Vo zvyšných kvalitatívnych
stupňoch útočného úderu sme rozdiely nezaznamenali. (obrázok 2).
Porazené družstvá
Čo sa týka efektivity útočného úderu po príjme podania sme v koncovej časti setov
zaregistrovali významne vyšší výskyt chybných útočných úderov ako v úvodnej (o 7 %; z =
2,46; p<0,05) a strednej časti (o 5 %; z = 1,93; p<0,1) (obrázok 1). V strednej časti setov sme
zaregistrovali významne vyšší výskyt maximálne úspešných útočných úderov ako v úvodnej
(o 6 %; z = 1,85; p<0,1) a koncovej časti (o 12 %; z = 3,33; p<0,01) a nižší výskyt
neúčinných útočných úderov ako v úvodnej časti setov (o 7 %; z = 2,57; p<0,05). Môžeme
konštatovať, že hráči porazených družstiev v koncovke setov veľa bodov strácali chybami
v zakončení útoku po príjme podania a taktiež získavali málo bodov zakončením útoku po
príjme podania.
V prípade efektivity útočného úderu po obrane v poli sme v koncovej časti setov
zaregistrovali významne vyšší výskyt chybných útočných úderov a významne nižší výskyt
maximálne úspešných útočných úderov ako v úvodnej (o 8 %; z = 2,68; p<0,01; resp. o 13 %;
z = 1,85; p<0,1) a strednej časti setov (o 14 %; z = 3,33; p<0,01; resp. o 21 %; z = 4,39;
p<0,01). Môžeme konštatovať, že v zakončení útoku po obrane v poli podobne ako po príjme
podania hráči porazených družstiev v koncovke setov veľa bodov strácali chybami
v zakončení a naopak útočným úderom málo bodov získavali (obrázok 2).
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Obrázok 1

Efektivita útočného úderu po príjme podania v jednotlivých častiach setov
s tesným výsledkom

Obrázok 2

Efektivita útočného úderu po obrane v poli v jednotlivých častiach setov
s tesným výsledkom

Sety s jednoznačným bodovým rozdielom
Víťazné družstvá
V prípade efektivity útočného úderu po príjme podania sme v strednej časti setov
zaregistrovali nižší výskyt účinných a vyšší výskyt maximálne úspešných útočných úderov
ako v úvodnej časti setov (o 4 %; z = 1,94; p<0,1; resp. o 7 %; z = 1,84; p<0,1). Vo zvyšných
kvalitatívnych stupňoch útočného úderu sme rozdiely nezaznamenali (obrázok 3).
V prípade efektivity útočného úderu po obrane v poli sme v strednej časti setov zaregistrovali
vyšší výskyt maximálne úspešných útočných úderov ako v úvodnej (o 11 %; z = 2,09;
p<0,05) a koncovej časti setov (o 10 %; z = 1,88; p<0,1) (obrázok 4).
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V setoch s jednoznačným výsledkom u víťazných družstiev v strednej časti setov hráči
zefektívnili svoju útočnú aktivitu oproti úvodnej časti, tzn. viacej bodov získavali priamo
útočným úderom. V koncovej časti efektivita útočného úderu opäť poklesla. Vo všetkých
troch častiach setov hráči chybovali v útoku v rovnakej miere.
Porazené družstvá
Čo sa týka efektivity útočného úderu sme po príjme podania sme v strednej časti setov
zaregistrovali významne vyšší výskyt maximálne úspešných útočných úderov a významne
nižší výskyt chybných útočných úderov ako v koncovej, resp. v úvodnej časti setov (o 11 %; z
= 2,01; p<0,05; resp. o 5 %; z = 1,66; p<0,1). Vo zvyšných kvalitatívnych stupňoch útočného
úderu sme významné rozdiely nezaznamenali (obrázok 3).
V prípade efektivity útočného úderu po obrane v poli sme len v strednej časti setov
zaregistrovali významne vyšší výskyt chybných útočných úderov a významne nižší výskyt
účinných útočných úderov ako v úvodnej časti (o 8 %; z = 1,84; p<0,1; resp. o 6 %; z = 1,99;
p<0,05) (obrázok 4).

Obrázok 3

Efektivita útočného úderu po príjme podania v jednotlivých častiach setov
s jednoznačným výsledkom
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Obrázok 4

Efektivita útočného úderu po obrane v poli v jednotlivých častiach setov
s jednoznačným výsledkom

V ďalšej časti príspevku porovnávame, v ktorej časti setov sa začali prejavovať rozdiely
v efektivite zakončenia útoku víťazných a porazených družstiev osobitne v setoch s tesným
bodovým rozdielom a osobitne v setoch s jednoznačným bodovým rozdielom.
Sety s tesným bodovým rozdielom
Keď porovnávame relatívny výskyt kvalitatívnych stupňov útočného úderu po príjme podania
u víťaza a porazeného vidíme, že v úvodnej a strednej časti setov bol rozdiel vo výskyte
jednotlivých kvalitatívnych stupňov útočného úderu nevýznamný (obrázok 5). V koncovej
časti setov sme zaznamenali u porazených družstiev významne nižší výskyt maximálne
úspešných útočných úderov (o 8 %; p<0,05) a naopak vyšší výskyt chybných útočných
úderov (o 6 %; p<0,05) ako u víťazných družstiev.
V prípade efektivity útočného úderu po obrane v poli sme v úvodnej časti setov významné
rozdiely nezaznamenali (obrázok 6). V strednej časti setov sme zaznamenali u porazených
družstiev významne nižší výskyt chybných útočných úderov (o 11 %; p<0,01). V koncovej
časti setov sme u porazených družstiev zaznamenali významne vyšší výskyt účinných
útočných úderov (o 6 %; p<0,1) a naopak nižší výskyt maximálne úspešných útočných úderov
(o 16 %; p<0,01). V ostatných kvalitatívnych stupňoch útočného úderu išlo o 2 – 3 %
rozdiely. Dá sa konštatovať, že v koncovej časti setov bol rozdiel vo výskyte maximálne
úspešných útočných úderov medzi víťaznými a porazenými družstvami väčší po obrane v poli
ako po príjme podania.
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Obrázok 5

Rozdiely v efektivite útočného úderu po príjme podania medzi víťaznými
a porazenými družstvami v setoch s tesným výsledkom

Obrázok 6

Rozdiely v efektivite útočného úderu po obrane v poli medzi víťaznými
a porazenými družstvami v setoch s tesným výsledkom

Sety s jednoznačným výsledkom
Keď porovnávame relatívny výskyt kvalitatívnych stupňov útočného úderu víťaza
a porazeného po príjme podania vidíme, že v úvodnej, strednej a koncovej časti setov sme
zaznamenali významné rozdiely (obrázok 7). V úvodnej časti setov sme u porazených
družstiev zistili významne vyšší výskyt chybných útočných úderov (o 11 %, p<0,01) a nižší
výskyt maximálne úspešných útočných úderov (o 15 %; p<0,01) ako u víťazných družstiev.
V strednej časti setov sme zistili u porazených družstiev nižší výskyt iba v prípade maximálne
úspešných útočných úderov (o 17 %; p<0,01), vyšší výskyt sme zistili u ostatných
kvalitatívnych stupňoch, predovšetkým u chybných útočných úderov (o 5 %; p<0,05, resp. o 6
%; p<0,05; resp. o 7 %; p <0,01). V koncovej časti setov sme podobne ako v úvodnej časti
zistili u porazených družstiev významne nižší výskyt maximálne úspešných útočných úderov
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(o 23 %; p<0,01) a vyšší výskyt chybných útočných úderov (o 14 %; p<0,01) ako u víťazných
družstiev.
V prípade efektivity útočného úderu po obrane v poli sme tak v úvodnej, ako aj strednej a
koncovej časti setov u porazených družstiev zaznamenali významne vyšší výskyt chybných
útočných úderov (o 7 %; p<0,1, resp. o 18 %; p<0,01, resp. o 13 %; p<0,05) a nižší výskyt
maximálne úspešných útočných úderov (o 11 %; p<0,05, resp. o 19 %; p<0,01, resp. o 17 %;
p<0,05). V ostatných kvalitatívnych stupňoch útočného úderu išlo o 2 – 3 % rozdiely
(obrázok 8).
Celkovo sa dá konštatovať, či už s pohľadu setov s tesným alebo jednoznačným výsledkom,
že v koncovej časti setov u porazených družstiev klesol počet maximálne úspešných útočných
úderov, ktoré znamenali zisk bodu pre vlastné družstvo a narástol počet chybných útočných
úderov, ktoré znamenali zisk bodu pre súpera. Jednoznačné rozdiely maximálne úspešných
a chybných útočných úderov sme pozorovali už od úvodnej časti setov a tieto rozdiely boli
markantné predovšetkým v setoch s jednoznačným výsledkom.

Obrázok 7
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Rozdiely v efektivite útočného úderu po príjme podania medzi víťaznými
a porazenými družstvami v setoch s jednoznačným výsledkom
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Obrázok 8

Rozdiely v efektivite útočného úderu po obrane v poli medzi víťaznými
a porazenými družstvami v setoch s jednoznačným výsledkom

DISKUSIA
Predpoklad, že rozdiely v efektivite zakončenia útoku v setoch s tesným bodovým rozdielom
sa prejavia aj u víťazných aj u porazených družstiev až v koncovej časti setov sme v prípade
víťazných družstiev nepotvrdili. Iba pri útoku po obrane v poli došlo v strednej časti setu
k výraznejšiemu zvýšeniu počtu chybných útočných úderov na úkor neúčinných útočných
úderov. Paradoxne v tejto časti setu bol počet maximálne úspešných útočných úderov
najvyšší. Hráči v tejto časti výrazne riskovali v útoku a väčšina protiútokov skončila ziskom
alebo stratou bodu. Je pravdepodobné, že s narastajúcim skóre si hráči uvedomovali
dôležitosť každého bodu a preto v koncovej časti v takej miere neriskovali. V prípade útoku
po príjme podania sme výraznejšie rozdiely v efektivite zakončenia útoku medzi jednotlivými
časťami setu nezaznamenali. Tento fakt svedčí o vyrovnanosti útočiacich hráčov, ktorí boli
schopní si počas celého setu držať vysokú a zároveň stabilnú úroveň maximálne úspešných
úderov. Hranica maximálne úspešných útočných úderov po príjme podania sa pohybovala na
priemernej úrovni 57 %. Je zrejmé, že pre víťazstvo v sete je dôležitá vyrovnanosť efektivity
útočných úderov v jednotlivých častiach setov s podmienkou, že musí byť na minimálne 55 %
úrovni, čo potvrdzujú aj doterajšie analýzy herného výkonu svetových družstiev.
U porazených družstiev v setoch s tesným bodovým rozdielom sme predpoklad, že rozdiely
v efektivite zakončenia útoku sa prejavia až v koncovej časti potvrdili. Pre výsledok setu
z hľadiska efektivity útočného úderu bola dôležitá koncová časť setu. Aj v prípade útoku po
príjme podania, aj v prípade útoku po obrane v poli, došlo k výraznému zníženiu efektivity.
Na výrazné kolísanie efektivity útočného úderu nemala vplyv presnosť prihrávky, ktorá bola
počas setu prakticky stabilná. V priebehu setu efektivita útočiacich hráčov výrazne kolísala,
čo mohlo byť spôsobené či už kvalitnou obranou súpera na sieti alebo v poli, alebo
nesústredenosťou hráčov na úvodnú a hlavne na koncovú časť setov. Bez vysokej hodnoty
maximálne úspešných útočných úderov po príjme podania (aspoň 55 %), resp. nižšej ale
vyrovnanej vo všetkých častiach setov, nemôže družstvo pomýšľať na úspech v sete, resp.
v zápase.
V setoch s jednoznačným bodovým rozdielom sme nepotvrdili náš predpoklad o rozdielnej
efektivite zakončenia útoku od strednej časti. Významné rozdiely sme zaznamenali
u víťazných aj u porazených družstiev iba v strednej časti setu. V prípade víťazných družstiev
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bolo zastúpenie maximálne úspešných útočných úderov, ktoré znamenali bod pre útočiace
družstvo v strednej časti vysoké (až 67 %). V každej časti dosahovali vyššie hodnoty ako
u víťazných družstiev v setoch s tesným výsledkom. Je pravdepodobné, že hráči si hlavne
v strednej časti setov vybudovali výraznejší bodový náskok a hrali v psychickej pohode.
V koncovej časti hráči akoby už len set dohrávali, avšak aj v tejto časti získavali veľa bodov
útokom (61,1 % resp. 57,1 %). V setoch s jednoznačným výsledkom aj vďaka neschopnosti
súperov v obrane či už na sieti alebo v poli, útočiaci hráči vo vysokej miere úspešne
zakončovali útok v porovnaní so setmi s tesným výsledkom, kde boli súperi vyrovnanejší,
a tým pádom aj percento maximálne úspešných útočných úderov nebolo tak vysoké. Sme
však toho názoru, že víťazné družstvá v setoch s jednoznačným výsledkom najmä v strednej
časti dominovali nad svojimi súpermi vďaka vysokej efektivite zakončenia útoku.
U porazených družstiev do popredia výrazne vystupuje nízka efektivita útočného úderu po
príjme podania aj po obrane v poli vo všetkých častiach setov. Je zrejmé, že porazené
družstvá už v úvodnej časti začali výraznejšie bodovo zaostávať za súpermi a v priebehu
strednej časti tento bodový rozdiel minimálne ostal na úrovni úvodnej časti, aj keď hráči
zakončenie zefektívnili a vo väčšej miere v zakončení útoku riskovali. V koncovej časti už bol
rozdiel tak priepastný, že hráči sa pravdepodobne sústredili už na ďalší set.
Výrazné kolísanie efektivity zakončenia útoku v jednotlivých častiach setov môže viesť
k prehre v sete, resp. v zápase, pretože vyrovnaný súper dokáže využiť akékoľvek zaváhanie,
najmä však zaváhanie v koncovke setov. Pre víťazné družstvá je charakteristická určitá
stabilita vo všetkých častiach setov a určitá imúnnosť voči vplyvom bodového stavu. Tento
fakt považujeme za kľúčový moment pre úspech v tak dynamickej hre, akou je volejbal, kde
aj drobné zaváhanie vedie k porážke.
V ďalšej časti príspevku sme hľadali rozdiely v efektivite zakončenia útoku medzi víťazom
a porazeným osobitne v setoch s tesným bodovým rozdielom a osobitne v setoch, ktoré sa
skončili s jednoznačným bodovým rozdielom. V tejto časti práce sme sa snažili pomocou
porovnania efektivity zakončenia útoku v jednotlivých častiach setu medzi víťaznými
a porazenými družstvami zistiť príčiny úspechu družstva v sete.
V setoch s tesným bodovým rozdielom sme rozdiely v efektivite zakončenia útoku medzi
víťaznými a porazenými družstvami zaznamenali aj v prípade útoku po príjme podania aj
v prípade po obrane v poli až v koncovej časti setu. Potvrdili sme náš predpoklad, že v setoch
s tesným výsledkom, bude rozdiel medzi víťaznými a porazenými družstvami v efektivite
zakončenia útoku len v koncovej časti setov. V prípade útoku po príjme podania sme rozdiely
zaznamenali v maximálne úspešných a chybných útokoch, kde víťazné družstvá výrazne viac
bodov získavali útokom a naopak aj výrazne menej chybovali v útoku. Z tohto pohľadu sa
javila ako rozhodujúca koncová časť setu. Ktoré družstvo dokázalo lepšie zvládnuť tlak
v koncovej časti setu, malo väčší predpoklad na víťazstvo v sete. V setoch s jednoznačným
bodovým rozdielom sme predpoklad, že rozdiely v efektivite zakončenia útoku u víťazných
a porazených družstiev sa vyskytnú predovšetkým v strednej a koncovej časti setu v podstate
nepotvrdili. Efektivita zakončenia útoku bola v každej časti setu vyššia u víťazných družstiev
ako u porazených, resp. víťazné družstvá dosiahli viacej maximálne úspešných zakončení
útoku a naopak robili menej chýb v útoku. Od úvodnej po koncovú časť setov bol rozdiel
v efektivite útočných úderov medzi víťaznými a porazenými družstvami postupne výraznejší.
Môžeme skonštatovať, že výrazný bodový rozdiel medzi víťaznými a porazenými družstvami
začal už v úvodnej časti, v strednej časti sa tento bodový rozdiel ešte zvýraznil. V koncovke
setov už hráči porazených družstiev neboli schopní zvrátiť pre nich nepriaznivý bodový stav.
Je zrejmé, že na výsledok zápasu sa v najväčšej miere podpísal neefektívny útok, ktorý však
nebol až v takej miere podmienený nepresnou prihrávkou, resp. príjmom podania a obranou
v poli. Je zaujímavé, že efektivita útočných úderov víťazných družstiev v setoch s väčším
bodovým rozdielom bola v každej časti setov vyššia ako v setoch s tesným rozdielom bodov.
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Najmä stredná časť setov je najmarkantnejšia, keď rozdiel v zisku bodov útočným úderom bol
až 10 %.
Potvrdili sme, že rozdiely v efektivite zakončenia útoku v jednotlivých častiach setu sú
výrazne iné v setoch s tesným ako v setoch s vyšším bodovým rozdielom, a to predovšetkým
z hľadiska víťazných a porazených družstiev. Modelom, aká by mala byť efektivita
zakončenia útoku počas setu, by mali byť výsledky, ktoré sme zistili u víťazných družstiev
v setoch s tesným bodovým rozdielom, t.j. schopnosť udržať vysokú efektivitu zakončenia
útoku počas celého setu. Toto by malo byť východisko pre tréningový proces a následne aj
kaučovanie. Rôzne kolísanie efektivity zakončenia útoku v setoch, ktoré skončili väčším
bodovým rozdielom nie je dôvodom na prenos do tréningového procesu. Aj samotné
praktické skúsenosti dokazujú, že takýto priebeh setu sa veľmi často v nasledujúcom sete
opakuje v neprospech víťaza.
ZÁVERY
1. Rozdiely v efektivite zakončenia útoku v jednotlivých častiach setov sú najmä
u víťazných družstiev v setoch s tesným bodovým rozdielom veľmi malé. Počas
celého setu bola efektivita zakončenia útoku tak po príjme podania ako aj po obrane
v poli stabilná. U porazených družstiev bola rozhodujúca koncová časť setov, pretože
v prípade útoku po príjme podania aj v prípade útoku po obrane v poli došlo
k výraznému zníženiu efektivity zakončenia útoku. V priebehu setu efektivita
útočiacich hráčov výrazne kolísala. V setoch s jednoznačným bodovým rozdielom sme
významné rozdiely zaznamenali u víťazných aj u porazených družstiev iba v strednej
časti setov. Hráči víťazných družstiev si hlavne v strednej časti setov vybudovali
výraznejší bodový náskok keď výskyt maximálne úspešných útočných úderov bol na
hranici 67 % po príjme podania a 57,1 % po obrane v poli. Hráči porazených družstiev
dosahovali výrazne nižšiu efektivitu útočného úderu po príjme podania aj po obrane
v poli vo všetkých častiach setov.
2. V setoch s tesným bodovým rozdielom sme rozdiely v efektivite zakončenia útoku
medzi víťaznými a porazenými družstvami zaznamenali aj v prípade útoku po príjme
podania aj v prípade po obrane v poli až v koncovej časti setov. Rozdiely sme
zaznamenali u maximálne úspešných a chybných zakončeniach útoku, kde víťazné
družstvá výrazne viac bodov získavali útokom a naopak aj výrazne menej chybovali
v útoku. V setoch s jednoznačným bodovým rozdielom bola efektivita zakončenia
útoku v každej časti setu vyššia u víťazných družstiev ako u porazených, resp. víťazné
družstvá dosahovali viacej maximálne úspešných zakončení útoku a naopak robili
menej chýb v útoku. Od úvodnej po koncovú časť setov bol rozdiel v efektivite
útočných úderov medzi víťaznými a porazenými družstvami postupne výraznejší.
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EFFICIENCY OF ATTACK WINNERS AND LOSERS OVER A SET IN
THE TOP VOLLEYBALL MEN
Robin Pělucha – Slovak university of technology in Bratislava, Faculty of chemical and food
technology, Department of physical education and sports, Slovak Republic
Ludmila Zapletalová – Comenius university in Bratislava, Faculty of physical education and
sports, Department of sport games, Slovak Republic
ABSTRACT
In this paper we describe the identification of differences in the effectiveness of the attack in
defined parts of the sets of volleyball matches in terms of sets with close and unambiguous
results as well in terms of winners and losers in these sets.
In the analysis we included 60 sets, which ended up with a three-point difference (ie sets with
a close results) and 60 sets, which ended more than three-differences (ie sets with
unambiguous results) played the 2007 European Championships, Olympic Games and the
2008 European League 2008 and 2009. Data were obtained in 6307 rallies of volleyball
matches. Score in game was subdivided into three parts: S 1 – 0 - 8 points, S 2 – 9 - 18 points
and S 3 – 19 points - end of game.We distinguish the attack after reception and after field
defense. Results indicated that winning teams in sets with a close results was the effectivness
of attack during set stable, so after reception and after field defense. Teams were defeated in a
decisive end of the set, because there was a significant reduction in the effectiveness of the
attack. The sets with a unambiguous result we observed significant differences in the winning
and losers teams only in the middle part of the set. When comparing the effectiveness of the
attack in the winning and losers teams we observed differences in attack after reception and
after field defense until the end of the set. In sets with a close results was the efficiency of
attack in each part of the set higher in the winning team than losers.
Key words: volleyball, attack hit, score, performance, men
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HODNOCENÍ TIMINGU TENISOVÉHO FORHENDU POMOCÍ
POVRCHOVÉ ELEKTROMYOGRAFIE
Tomáš Kočíb, Hana Nedělová - UK v Praze, FTVS, Praha, Česká republika
ABSTRAKT
Cílem studie bylo popsat a charakterizovat strukturu zapojování vybraných svalů do pohybu
při tenisovém forhendu a specifických cvičení u dvou hráčů. Základní metodou bylo
povrchové elektromyografické měření v kombinaci s plošnou kinematickou analýzou pomocí
synchronizovaného videozáznamu. Pořadí zapojení svalů při forhendu i specifických
cvičeních bylo rozdílné. Specifické cvičení s tenisovým a softbalovým míčem je svým
pořadím zapojení svalů bližší forhendu než specifické cvičení s medicinbalem. Pořadí
zapojení svalů při forhendech hráčů bylo rovněž rozdílné.
Klíčová slova: Tenis, forhend, elektromyografická analýza
ÚVOD
Forhend je jeden z nejdůležitějších tenisových úderů. Při rozehrách od základní čáry je
jednoznačně nejpoužívanějším úderem (Crespo, Miley, 2002). U úderu rozlišujeme tři fáze.
První je fáze přípravná a nápřah. Příprava je často zahájena pohybem ramen a lokte. Vytáčejí
se ramena a noha, která je blíže k míči. Nohy by měly být rozkročeny, aby hráč udržel snadno
stabilitu. Poté následuje vykročení levé (v případě hráče hrajícího pravou rukou) nohy
směrem k míči. Před zahájením švihu hlavy rakety dopředu by měla být hlava rakety nad
úrovní lokte. Druhá fáze, kdy hráč zasahuje míč, se nazývá fáze úderová nebo švihová. V
počáteční fázi švihu se raketa pohybuje dolů a dosud pokrčené nohy se začínají napínat v
kolenou. V této počáteční fázi švihu se loket (nadloktí) pohybuje v blízkosti těla. Následuje
rotace boků a ramen a před zásahem míče se loket mírně napíná. Dráha švihu hlavy rakety jde
tedy při pohybu dopředu zespoda nahoru. V momentu zásahu míče se zápěstí nachází za
držadlem rakety. Poslední fází je tzv. protažení úderu, které bývá často zcela individuální.
Raketa pokračuje po zásahu míče dlouhým plynulým pohybem zezdola nahoru a loket se při
dokončení dostává přibližně do úrovně ramen. Napětí svalů se postupně uvolňuje a dokončuje
se rotace ramen a boků.
Na základě biomechanických principů můžeme v praxi posuzovat účelnost pohybu
(Schönborn, 2006). Trenéři přitom vychází z pozorování pohybu hráče i výsledku provedení –
tedy účinnosti i úspěšnosti příslušného tenisového úderu. Pozorování je do jisté míry
subjektivní a proto je užitečné ověřovat průběh pohybu i objektivními metodami. Může jít o
2D nebo 3D kinematickou analýzu nebo i sledování aktivity svalů pomocí povrchové
elektromyografie (EMG). Elektromyografie je vyšetřovací technika, při které se měří zejména
rychlost vedení vzruchu ve stimulovaném nervu a velikost elektrické odpovědi na stimulaci
ve svalu nebo v jiném místě nervu (Kasperová, 2004). Touto metodou tedy zjišťujeme, zda je
sval aktivní, nikoliv co dělá (Barlett, 2007). Elektromyogram je pak záznam elektrických
signálů z činného svalu (Bartůňková, 2006). Každý signál má dva komponenty, pozitivní a
negativní. Amplituda signálu se neustále mění s ohledem na několik faktorů. I když amplituda
roste, neznamená to nutně, že roste i svalová síla (Hamill, Knutzen, 2009). Pro
elektromyografii se používají buď jehlové elektrody, nebo elektrody povrchové. Pomocí
jehlových elektrod sledujeme mikrofyziologické procesy jednotlivých motorických jednotek,
pomocí povrchových elektrod vyšetřujeme funkce povrchových svalů nebo celých svalových
skupin (Bartůňková, 2006).

86

86

Pro tenisový forhend jsou charakteristické pohyby jako rotace ramen, boků, abdukce hrající
paže, či extenze dolních končetin a další. Pro výsledek je důležité i pořadí a načasování
zapojení svalů, které bývá v praxi někdy nazýváno timing. Seznam svalů, které zajišťují
pohyby při tenisovém forhendu je rozsáhlý a proto jej zde neuvádíme.
Cílem naším studie bylo popsat a charakterizovat zapojení jednotlivých svalů v oblasti
pletence ramenního během tenisového forhendu a zvolených specifických průpravných
cvičeních, a to u dvou probandů, pomocí EMG měření a jednoduché kinematické analýzy.
Porovnali jsme forhendy obou hráčů navzájem a také pohyby při forhendu a specifických
průpravných cvičeních u každého probanda individuálně. Snahou bylo objektivizovat, do jaké
míry jsou cviky prováděné v tréninku podobné vlastnímu pohybu při forhendu.
METODY
Realizovali jsme případovou studii popisného charakteru. Podstatou bylo sledování elektrické
aktivity vybraných svalů pletence ramenního dvou probandů při tenisovém forhendu a
specifických průpravných cvičeních. Současně se snímáním EMG byl pořízen i videozáznam.
Pro studii byli vybráni dva stejně staří hráči tenisu vysoké výkonnostní úrovně, kteří díky
dlouholetému intenzivnímu tréninku mají pevně fixovaný hybný stereotyp pohybů
jednotlivých tenisových úderů. Oba probandi byli o průběhu výzkumu, etických a
bezpečnostních rizicích informováni před zahájením měření. Projekt byl po dodání
informovaného souhlasu probandů schválen etickou komisí FTVS UK v Praze.
Proband A je hráčem extraligy a první ligy, hraje pravou rukou, váží 80 kg a měří 188 cm.
Nejlepším umístěním probanda na celostátním žebříčku dospělých je 54. místo. Je
vyznavačem převážně aktivní hry od základní čáry.
Proband B hraje tenisovou extraligu, v předešlých letech vyhrál halové mistrovství mužů ČR.
Preferuje herní styl s přechodem k síti, kdy se ve své hře opírá zejména o kvalitní podání a
forhend. Hraje pravou rukou, měří 190 cm a váží 86 kg.
Pohybový aparát u obou probandů nevykazoval žádné komplikace. Probandi měli během
měření prakticky stejné vnější podmínky – měření proběhlo ve stejném místě i čase v tenisové
hale. Všechny úkony byly prováděny ze stejného místa a jejich úkolem bylo umísťovat míče
do stejného vyznačeného pole na dvorci. Zaznamenány byly všechny pokusy bez ohledu na
umístění míčů a následně vybrán jeden pokus k rozboru. Přestože probandi neměli předchozí
zkušenost s podobným výzkumem a měřením svalové aktivity pomocí EMG přístroje, podle
jejich slov jim přístroj nebránil v dostatečném provedení pohybu a podání maximálních
výkonů.
Použili jsme přístroj pro měření EMG se speciálně vytvořeným software pro ukládání dat a
přenos dat do PC. Autorem a výrobcem je Karel Zelenka, UK v Praze, FTVS. Jde o nezávislý
mobilní EMG přístroj pro terénní snímání el. potenciálů svalových skupin povrchovými
elektrodami, upravený pro transport na těle probanda (vzorkování: 200Hz, tj. 5ms., frekvence:
30 - 1200Hz při -3dB pro každý kanál, je zaznamenávána absolutní hodnota EMG signálu
s integrací, křivka je vyhlazena s časovou konstantou od 14 do 125ms, stupeň citlivosti je
možno nastavovat v řadě od 50 do 2000V, rozměry přístroje s akumulátory: 185 x 140 x
42mm, hmotnost s akumulátory do 1,3kg). Tímto přístrojem jsme schopni měřit EMG
potenciály sedmi snímaných svalů pomocí elektrod umístěných na kůži. Přístroj je opatřen
jedním synchronizovaným kanálem pro synchronizaci videozáznamu a lokalizaci orientačních
značek do záznamu se zvukovou signalizací pro probanda. Doba záznamu je maximálně 5
minut. Výsledky jsou poslány do přenosného PC a během cca 2 min je přístroj opět připraven
k dalšímu měření (Chrtek, 2007).
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K videozáznamu obou probandů během cvičení bylo použito videokamery značky CANON
HDV 1080i, s rozlišením 3,1 megapixely a frekvencí snímání obrázků 25 obrázků za sekundu.
Kamera byla umístěna na pravé straně dvorce tak, aby byla zachycena a dobře viditelná
všechna kritická místa pohybů probandů během forhendu a specifických cvičení.
Svaly (sledované proměnné) byly vybrány dle jejich funkce a pohybu, který vykonávají.
Sledovány byly svaly na hrající (pravé) paži obou probandů. Prvním měřeným svalem byl m.
deltoideus, pars clavicularis dx. Tato část deltového svalu začíná na zevním konci klavikuly,
upíná se na tuberositas deltoidea humeri a účastní se zejména předpažení. Druhým
testovaným svalem byl m. deltoideus, pars scapularis dx. Začátek svalu je na zevních dvou
třetinách spiny scapulae. Upíná se opět na tuberositas a hlavní pohyb, který vykonává, je
zapažení. Celý sval deltový navíc svým napětím přidržuje hlavici ramenního kloubu v jamce
(Elišková, Naňka, 2006). M. pectoralis major dx. svou klavikulární částí pomáhá při
předpažení, sternokostální a abdominální části při addukci paže a rotují ji ze zevní rotace
navnitř. Protože zároveň při fixované paži zdvíhá hrudník a žebra, slouží jako pomocný
dýchací (vdechový) sval. Tento sval začíná na mediální části klíční kosti, sternu a přilehlé
části prvních šesti žeber, přední části 6. žebra a pochvě přímého břišního svalu. Úpon vede na
crista tuberculi majoris humeri (Čihák, 2001). Pro svou funkci, kterou je addukce paže a
vnitřní rotace v ramenním kloubu, byl vybrán m. teres major dx. Od dorsální plochy dolního
úhlu lopatky a přilehlého úseku laterálního okraje lopatky vede sval až ke crista tuberculi
minori humeri, kam se upíná silnou plochou šlachou. M. triceps brachii dx. je jediným svalem
zadní skupiny na paži. Má tři hlavy, caput longum, caput laterále, caput mediale. Sledovaná
část, caput longum, začíná na tuberculum infraglenoidale pod kloubní jamkou na lopatce a
upíná se v rozsáhlé šlaše na olecranon. Musculus triceps brachii je mohutným extensorem
loketního kloubu. Caput longum navíc pomáhá dorsální flexi a addukci v ramenním kloubu.
M. biceps brachii dx. má dvě hlavy. Caput breve začíná krátkou šlachou na processus
coracoideus, caput longum na tuberculum supraglenoidale nad kloubní jamkou na lopatce.
Obě hlavy se v polovině délky svalu spojí ve společné bříško a upínají se hlavní šlachou na
tuberositas radii a plochou povrchovou šlachou na předloketní fascii na ulnární straně. M.
biceps brachii je dvoukloubový sval. Celý sval zajišťuje flexi a supinaci v loketním kloubu, v
ramenním kloubu zas caput longum provádí abdukci, caput breve addukci a ventrální flexi
(Čihák, 2001). Posledním sledovaným svalem je m. serratus anterior dx. Je to rozlehlý plochý
sval na laterální straně hrudníku. Vede od 1. až 9. žebra po zevní části hrudníku dozadu a
mediálně, k mediálnímu okraji lopatky. Přidržuje lopatku k hrudníku a současně tahem za
mediální okraj vytáčí dolní úhel lopatky zevně. Pracuje také jako pomocný sval dýchací,
protože při fixované lopatce pomáhá zdvíhat žebra. Lokalizace elektrod byla provedena
fyzioterapeutem podle návodu Travell, Simons (1999).
Průpravná cvičení byla vybrána na základě podobnosti průběhu pohybu s provedením
tenisového forhendu. Cvičení jsou snadno realizovatelná při běžném tenisovém tréninku na
dvorci či během kondiční přípravy v tělocvičně s dostupnými pomůckami (tenisový míč,
softbalový míč, medicinbal o váze 2kg). Všechna specifická cvičení jsou provedena hrající
(pravou) paží probanda, výchozí postavení i pohyb paže simuluje pohyb při forhendu. Během
specifických cvičení je míč vypouštěn, nejedná se tedy o úder, jako v případě forhendu.
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VÝSLEDKY A DISKUSE
Technika forhendu u obou probandů je při pozorování jejich trenéry považována za efektivní
a není zde patrný zásadní nedostatek. Našli jsme však některé odlišnosti, které poukazují na
rozdíly v technice a načasování jednotlivých fází úderu, což je dáno individuálním
provedením úderu. Proband A začíná pohyb při forhendovém úderu aktivací m. deltoideus,
pars scapularis. Proband B přípravnou fázi (fázi nápřahu) začíná jinými svaly, než které jsme
sledovali, neboť dle měření se jako první aktivoval sval m. deltoideus, pars clavicularis, a to
až při fázi úderové. Při zapojení m. serratus anterior jsou oba probandi téměř ve stejné poloze,
nacházejí se v úderové fázi těsně před zásahem míče. M. pectoralis major se aktivuje u
probanda B přibližně v okamžiku zásahu míče, u probanda A již ve švihové fázi před
zasažením míče. Vnitřní rotátor m. teres major se zapojuje oběma probandům ve stejný
moment, a to při zásahu míče. Paže musí být v tento okamžik ve vnitřní rotaci, aby bylo
možné udělit míči potřebnou horní rotaci a aby byla paže ve fyziologické poloze pro
následnou fázi protažení úderu. M. biceps brachii, caput longum je zapojen do pohybu u
probanda A až ve fázi protažení úderu, u probanda B ještě v momentě zásahu míče raketou.
Mezi svaly zajišťující pohyb paže po zásahu míče raketou u probanda A patří dle pořadí
zapojení m. deltoideus, pars clavicularis, m. triceps brachii, caput longum, m biceps brachii,
caput longum. V případě probanda B provádějí fázi protažení úderu tyto svaly: m. triceps
brachii, caput longum, m. deltoideus, pars scapularis, m. pectoralis major.
Proband A:
Přípravná fáze a fáze nápřahu musí být u všech cvičení včetně forhendu zajišťována jinými
svaly, než které jsme měřili a sledovali. M. deltoideus, pars clavicularis se při všech cvičeních
aktivuje ve fázi švihu paže vpřed a to téměř v totožné poloze paže hráče. M. deltoideus, pars
scapularis a m. pectoralis major se aktivuje při forhendu a specifických cvičení stejně, ve fázi
protažení. M. teres major je zapojen ve stejný moment a to přibližně v době zásahu míče,
resp. odhodu míče, jak při forhendu, tak i při specifickém cvičení se softbalovým míčem.
Tabulka1

Porovnání forhendu a specifických průpravných cvičení podle pořadí
lokálních maxim aktivit svalů u probanda A
Forhend

Specifické
cvičení
s tenis. míčem

Specifické
cvičení se
soft. míčem

Specifické
cvičení
s medicinbalem

1.

1.

1. – 2.

1.

6. - 7.

4.

4. – 5.

5. – 7.

6. - 7.
3. - 4.

5. – 6.
2. – 3.

6. – 7.
3.

5. – 7.
4.

5.

5. – 6.

4. – 5.

3.

3. - 4.

2. – 3.

1. – 2.

2.

2.

7.

6. – 7.

5. – 7.

Cvičení
Sval
m. deltoideus, pars
clavicularis dx.
m. deltoideus, pars
scapularis dx.
m. pectoralis major dx.
m. teres major dx.
m. triceps brachii,
caput longum dx.
m. biceps brachii,
caput longum dx.
m. serratus anterior dx.

Při specifickém cvičení s tenisovým míčem je m. teres major aktivován ještě ve fázi švihu
před odhodem míče, při specifickém cvičení s medicinbalem zahajuje švihový pohyb paže
vpřed a dále se podílí na protažení paže v závěrečné fázi. M. triceps brachii, caput longum je
aktivován během provedení všech cvičení vždy ve fázi protažení. M. biceps brachii, caput
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longum se zapojuje během specifického cvičení s tenisovým míčem a specifického cvičení se
softbalovým míčem ve stejný moment, těsně před fází odhodu míče. Při forhendu je aktivace
svalu během zásahu míče a při specifickém cvičení s medicinbalem se sval zapojí ve fázi
protažení, těsně po odhodu míče. M. serratus anterior má za funkci fixaci lopatky k hrudníku
a tahem za dolní úhel lopatky zevně dovoluje abdukci paže nad horizontálu. Při forhendu
tento sval dosahuje maxima při zásahu míče, během specifických cvičení až ve fázi protažení.
Tabulka 2

Porovnání forhendu a specifických průpravných cvičení podle pořadí
lokálních maxim aktivit svalů probanda B

Cvičení
Sval
m. deltoideus, pars
clavicularis dx.
m. deltoideus, pars
scapularis dx.
m. pectoralis major dx.
m. teres major dx.
m. triceps brachii,
caput longum dx.
m. biceps brachii,
caput longum dx.
m. serratus anterior dx.

Forhend

Specifické
cvičení
s tenis. míčem

Specifické
cvičení se
soft. míčem

Specifické
cvičení
s medicinbalem

5.

5. - 6.

2. - 3.

1.

1.

1.

1.

5. – 7.

2. – 3.
4.

3. – 4.
3. – 4.

4. - 6.
4. - 6.

5. – 7.
4.

6. – 7.

7.

7.

3.

6. – 7.

5. - 6.

4. - 6.

2.

2. – 3.

2.

2. - 3.

5. – 7.

Proband B:
V prvních třech cvičeních (forhend, specifické cvičení s tenisovým míčem, specifické cvičení
se softbalovým míčem) je pohyb zahajován aktivací m. deltoideus, pars scapularis. Zapojením
tohoto svalu se hrající paže pohybuje do abdukce (přípravná fáze a fáze nápřahu). U
specifického cvičení s medicinbalem se m. deltoideus, pars scapularis aktivuje až ve fázi
protažení. V ostatních cvičeních se tento sval ve fázi protažení také zapojí. M. deltoideus, pars
clavicularis se při forhendu zapojí ve fázi protažení. Při specifickém cvičení s tenisovým
míčem a s medicinbalem se aktivuje těsně před odhodem míče. Při specifickém cvičení se
softbalovým míčem je m. deltoideus, pars clavicularis dx. aktivován během švihové paže v
momentě, kdy je paže téměř addukována. M. pectoralis major je při všech cvičeních zapojen
ve srovnatelné poloze paže vůči tělu a to při addukci paže v druhé (úderové) fázi pohybu. Při
všech specifických cvičeních se m. teres major aktivuje společně s m. pectoralis major. Při
forhendu je zapojení svalu až v momentě zásahu míče. Aktivace m. triceps brachii, caput
longum je při forhendu a specifickém cvičení s tenisovým míčem ve fázi protažení téměř ve
stejné pozici hráče. Při specifickém cvičení se softbalovým míčem se tento sval aktivuje
později. Během provedení specifického cvičení s medicinbalem se sval naopak zapojil ještě
před odhodem (vypuštěním) medicinbalu. M. biceps brachii, caput longum se zapojuje během
specifických cvičení s tenisovým a softbalovým míčem v momentě addukce paže ve fázi
pohybu paže vpřed. U specifického cvičení s medicinbalem nastupuje jeho aktivace dříve,
v případě forhendu až ve fázi protažení po zásahu míče. Při forhendu a specifických cvičeních
s tenisovým a softbalovým míčem je zapojení m. serratus anterior v téměř totožný moment
fáze švihu. U provedení specifického cvičení s medicinbalem je nástup tohoto svalu později.
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Obrázek 1

Vyznačení max. peaku m. biceps brachii, caput longum dx. u forhendu
(vlevo) a u hodu medicinbalem (vpravo)
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TIMING EVALUATION OF TENNIS FOREHAND DUE TO SURFACE EMG
Tomáš Kočíb, Hana Nedělová - UK in Prague, FTVS, Prague, Czech Republic
ABSTRACT
Aim of study was measurement and describtion the structure involving specific muscles of
two tennis players. The muscles are going to be measured during the tennis forehand and
specific exercises. We used surface electromyography combinated with kinematic analysis
used synchronized video recording. The order of muscle involving durig the tennis forehand
and the specific exercises is different. The order of muscle involving during the specific
exercises with using a tennis ball and a softball is more similar to the muscle involving during
the tennis forehand than the order of muscle involving of the specific exercise with using a
medicinball. The order of muscle involving during the tennis forehand is different between
both of the tennis players.
Key words: Tennis, forehand, EMG analysis
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ANALÝZA VYBRANÝCH HERNÝCH ČINNOSTÍ MUŽOV A ŽIEN
V TENISE
Mariana Petrášová, Milan Kanka - Katedra hier - FTVŠ UK Bratislava, Slovensko
ABSTRAKT
V našom príspevku predkladáme výsledky analýzy herného výkonu vybraných hráčov počas
zápasu. Za základnú metódu sme si zvolili metódu pozorovania. Zamerali sme sa na
hodnotenie herných činností využívaných hráčmi v samotnom tenisovom stretnutí, s dôrazom
na frekvenciu výskytu, úderovú istotu a úspešnosť úderov. Hráči a hráčky, ktorých sme
zaradili do jednotlivých súborov patria medzi elitných športovcov vo svojom odvetví, čo
konzistentne dokazujú na jednotlivých tenisových turnajoch. .
Po množstve odpozorovaných zápasov sme však dospeli k názoru, že zo všetkých herných
činností vyskytujúcich sa v tenisovom stretnutí je najdôležitejší return. Je to dané
skutočnosťou, že všetci vrcholoví hráči dosahujú veľmi vysokú úroveň či už prvého, alebo
druhého podania. Práve schopnosť eliminovať tento úder kvalitným returnom sa zdá byť
rozhodujúcim faktorom k úspešnosti hráča v zápase.
Kľúčové slová: herný výkon, frekvencia výskytu, úderová istota, víťazný úder, tenisové
stretnutie
VSTUP DO PROBLEMATIKY
Tenis je šport, ktorý sa dynamicky vyvíja tak, v technike jednotlivých úderov ako aj
v použitej taktike v samotných tenisových stretnutiach. Stagnácia v jednotlivých zložkách
športovej prípravy kondičnej, technickej, taktickej alebo psychickej pripravenosti hráča na
vrcholovej úrovni je nemysliteľná. Športový výkon a športová výkonnosť patria k základným
športovým kategóriám. Havlíček (1995) charakterizuje športový výkon ako aktuálny prejav
športovej výkonnosti, ktorého obsahom je uvedomelá pohybová činnosť, zameraná na
riešenie úloh vymedzených pravidlami daného športového odvetvia alebo disciplíny, zatiaľ čo
športovú výkonnosť charakterizujeme ako schopnosť športovca opakovane, v určitom
časovom období a na pomerne stabilnej úrovni podávať športový výkon. V samotnom tenise
sa štruktúrou herného, športového výkonu zaoberala Melišová (1992).
Hodnotiť a následne analyzovať tenisový zápas je nesporne veľmi dôležitý prvok v tenisovej
praxi, bez ktorého sa už žiadny vrcholový tenista nezaobíde. Analýzou poukazujeme na
hráčovu taktickú, technickú a psychickú pripravenosť. V tenise sa využíva hlavne metóda
grafických a písomných záznamov. (Kanka, 2010)
CIEĽ
Cieľom nášho príspevku je analyzovať herný výkon hráča počas tenisového stretnutia
pomocou pozorovania.
METODIKA
Za skúmané súbory na získanie potrebných údajov o hernom výkone hráčov a hráčiek v tenise
sme si vybrali svetovú špičku v kategória mužov a žien. Zloženie jednotlivých súborov bolo
homogénne z hľadiska rebríčkového postavenia hráčov. V tabuľkách (1 a 2) uvádzame
osobnostné charakteristiky hráčov jednotlivých súborov.
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Tabuľka 1

Základné údaje vybraných hráčov mužskej kategórie

Meno

Vek

R.Federer
R.Nadal
A.Murray
A.Roddick
N.Djokovic

28
24
23
27
23

Tabuľka 2

Základné údaje vybraných hráčiek ženskej kategórie

Meno

Vek

S.Williams
C.Wozniacki
J.Jankovic
J.Dementieva
S.Kuznetsova

29
20
25
28
25

Na okruhu
ATP od
1998
2001
2005
2000
2003

Na okruhu
ATP od
1995
2005
2000
1998
2000

Výška Váha
(cm)
(kg)
185
85
185
85
190
84
188
88
188
80

Výška Váha
(cm)
(kg)
175
68
177
58
177
59
180
64
174
73

Rebríčkové
postavenie
1
2
4
8
3

Rebríčkové
postavenie
1
3
4
5
7

Štátna
príslušnosť
Švajčiarsko
Španielsko
Anglicko
U.S.A
Srbsko

Štátna
príslušnosť
U.S.A
Dánsko
Srbsko
Rusko
Rusko

Samotné údaje sme získali sledovaním vybraných zápasov z televíznych prenosov alebo
pomocou videonahrávok. Hlavnou metódou získavania potrebných údajov bola metóda
pozorovania.
Na spracovanie a vyhodnotenie údajov sme použili metódu písomného záznamu, metódu
logickej analýzy a syntézy, metóda porovnávania.
Frekvencia výskytu: podiel výskytu analyzovanej hernej činnosti z celkového počtu herných
činností v tenisovom stretnutí vyjadrené v percentách.
Úderová istota: podiel správne odohraných úderov jedného druhu z celkového počtu úderov
toho istého druhu vyjadrené v percentách.
Úspešnosť úderu: podiel nesprávne odohratých úderov a víťazných úderov, z celkového počtu
úderov jedného druhu určitej hernej činnosti, vyjadrené v percentách.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Výsledky jednotlivých sledovaných ukazovateľov uvádzame v tabuľkách (3 - 10).
1.Podanie
Tabuľka 3

Ukazovatele 1. podania u mužov

Meno
R. Federer
R. Nadal
A. Murray
A. Roddick
N. Djokovič
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Frekvencia
výskytu %
24.3
19.9
22.1
28.4
26.8

Úderová istota
%
63.1
65.1
60.3
60.6
59.2

Eso
%
17.6
9.8
17.9
24.0
17.5

Sieť
%
21.6
19.9
16.9
17.1
20.5

Aut
%
15.3
15.0
22.8
22.3
20.3

94

Tabuľka 4

Ukazovatele 1. podania u žien

Meno
S. Williams
C. Wozniacki
J. Jankovič
E. Dementieva
S. Kuznetsova

Frekvencia
výskytu %
18.4
16.1
14.9
17.0
16.7

Úderová istota
%
65.3
73.2
69.5
66.7
66.6

Eso
%
7.5
5.4
6.6
7.0
8.1

Sieť
%
14.8
14.6
11.9
14.9
17.5

Aut
%
19.9
12.2
18.6
18.4
15.9

Frekvencia výskytu
U mužov týmto herným prvkom najviac vyniká A. Roddick, u žien S. Williams. Títo hráči
disponujú vysokým fyzickým potenciálom a svoju hru zakladajú hlavne práve na prvom
podaní, z ktorého aj následne získavajú najviac bodov.
Úderová istota
Nižšie hodnoty vidíme u mužov. Čo sa týka žien, tie preukazujú takmer o 10% vyššie
namerané hodnoty. Súvisí to samozrejme so snahou hráčov mužského pohlavia dosiahnuť
body priamo z podania alebo aspoň nasledujúcimi tromi, štyrmi údermi.
Úspešnosť úderu (1. podania)
Môžeme vidieť, že muži síce dosahujú vyšší počet chýb v tejto hernej činnosti, no pri
kvalitnom vykonaní ním dosahujú vyššie percento dosiahnutých bodov. Vidíme aj značný
rozdiel medzi A. Roddickom, ktorý každé štvrté podanie ukončuje esom a ostatnými hráčmi.
2.Podanie
Tabuľka 5

Ukazovatele 2. podania u mužov

Meno
R. Federer
R. Nadal
A. Murray
A. Roddick
N. Djokovič
Tabuľka 6

Frekvencia
výskytu %
9.3
10.4
8.2
12.9
11.8

Úderová istota
%
92.1
95.0
91.4
89.5
89.3

Eso
%
1.4
1.6
2.1
5.4
2.1

Sieť
%
5.3
4.3
6.9
7.2
8.0

Aut
%
2.6
0.7
1.7
3.3
2.7

Ukazovatele 2. podania u žien

Meno
S. Williams
C. Wozniacki
J. Jankovič
E Dementieva
S. Kuznetsova

Frekvencia
výskytu %
6.0
4.6
4.8
4.1
5.9

Úderová istota
%
94.1
80.0
86.3
86.2
87.1

Eso
%
2.6
0.8
0.9
0.4
3.7

Sieť
%
3.6
13.9
3.6
6.6
8.2

Aut
%
2.3
6.1
10.1
7.2
4.7

Frekvencia výskytu
Najvyššiu hodnotu dosahujú muži. A. Roddick a N. Djokovic, ktorí najviac riskujú 1.
podanie, dosahujú v tejto hernej činnosti najvyššie hodnoty. Ženy v tomto ukazovateli
dosahujú takmer polovičné hodnoty ako muži.
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Úderová istota
Práve táto herná činnosť by mala patriť medzi najistejšie herné činnosti v tenisovom zápase
vôbec. Keďže hráč sa musí okrem iného vyrovnať aj s určitým psychickým tlakom je
pochopiteľné, že úderová istota nebude dosahovať stopercentné hodnoty. V tomto prípade
muži aj ženy dosahujú približne rovnaké výsledky, snáď len hráč R. Nadal preukazuje vyššiu
istotu.
Úspešnosť úderu (2. podania)
Touto hernou činnosťou hráči spravidla nedosahujú veľmi vysoké percento dosahovania
bodov. Výnimkou je A. Roddick, ktorého približne každé 25. druhé podanie končí esom
a každým šiestym úderom dosahuje priamy bod.
Return forhendom
Tabuľka 7 Ukazovatele returnu forhendom u mužov
Meno
R. Federer
R. Nadal
A. Murray
A. Roddick
N. Djokovič
Tabuľka 8
Meno
S. Williams
C. Wozniacki
J. Jankovič
E Dementieva
S. Kuznetsova

Frekvencia
výskytu %
7.4
8.9
8.3
7.9
8.5

Úderová istota
%
70.8
70.3
77.4
58.2
70.7

Víťazný úder
%
3.8
3.5
7.4
8.0
6.8

Sieť
%
9.4
8.7
10.5
22.1
11.9

Aut
%
19.8
21.0
12.1
19.7
17.4

Ukazovatele returnu forhendom u žien
Frekvencia
výskytu %
9.2
7.6
8.1
6.6
8.2

Úderová istota
%
82.6
77.1
84.0
87.0
86.6

Víťazný úder
%
6.1
3.2
3.6
3.3
4.3

Sieť
%
11.6
10.7
10.2
5.0
11.0

Aut
%
5.8
12.2
5.8
8.0
2.4

Return bekhendom
Tabuľka 9 Ukazovatele úspešnosti returnu bekhendom u mužov
Meno
R. Federer
R. Nadal
A. Murray
A. Roddick
N. Djokovič
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Frekvencia
výskytu %
14.9
14.7
9.4
14.1
14.2

Úderová istota
%
80.0
77.6
74.9
62.3
69.6

Víťazný úder
%
5.1
5.3
4.4
4.8
5.0

Sieť
%
9.3
9.9
12.1
22.5
13.2

Aut
%
11.7
12.5
13.0
15.2
17.2

96

Tabuľka 10 Ukazovatele úspešnosti returnu bekhendom u žien
Meno
Frekvencia
Úderová istota
Víťazný úder
Sieť
Aut
výskytu %
%
%
%
%
S. Williams
6.7
78.3
3.2
13.2
8.5
C. Wozniacki
7.4
88.0
3.5
6.9
5.1
J. Jankovič
7.2
86.9
9.0
4.6
8.5
E Dementieva
8.1
86.1
3.9
8.3
5.6
S. Kuznetsova
9.3
84.6
7.5
8.6
6.8
Frekvencia výskytu
Môžeme povedať že return je špecifický úder. Pokiaľ to situácia dovoľuje, hráči obľubujú
hrať return forhendovou stranou. V porovnaní oboch súborov vyššie hodnoty returnu
forhendom dosahujú hráčky ženskej kategórie, práve kvôli slabšiemu podaniu.
Úderová istota
Je zaujímavé že ani jedna zo sledovaných kategórii sa nedostala nad 90%-nú úderovú istotu.
Prekvapujúco najvyššie hodnoty tohto ukazovateľa dosiahla hráčka J. Dementieva – return
forhendom- 87.0%. Najhoršie v tomto ukazovateli dopadol hráč A. Roddick, z ktorého štýlu
hry to jednoznačne vyplýva.
Úspešnosť úderu
Pokiaľ porovnáme obidva súbory, tak vyššiu úspešnosť preukazuje ženské pohlavie, práve
kvôli slabšiemu podaniu a následnému vyššiemu riziku odohratia returnového úderu. Ženy
dosahujú až 12%-né dosahovanie bodov po returne. Z mužov dosahuje najvyššie čísla A.
Roddick, práve kvôli už jeho spomenutému štýlu hry. Úspešnosť a úderová istota tejto hernej
činnosti je závislá hlavne od kvality útočenia hráča na podaní.
ZÁVERY
Z hľadiska dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať, že na herný výkon tenistov okrem
psychickej, kondičnej, taktickej a teoretickej pripravenosti, má v tenisovom stretnutí veľký
vplyv zvládnutie techniky úderov, úderová istota a úspešnosť jednotlivých tenisových
herných činností. Po množstve odpozorovaných zápasov sme však dospeli k názoru, že zo
všetkých herných činností vyskytujúcich sa v tenisovom stretnutí je najdôležitejší return
(ritern). Je to dané skutočnosťou, že všetci vrcholoví tenisti a tenistky dosahujú veľmi vysokú
úroveň či už prvého alebo druhého podania. Práve schopnosť eliminovať tento úder kvalitným
returnom sa zdá byť rozhodujúcim faktorom k úspešnosti hráča v zápase.
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THE ANALYZE OF GAME PERFORMACE OF TENNIS PLAYERS
Mariana Petrášová, Milan Kanka - Department of games- FTVŠ UK Bratislava, Slovakia
ABSTRACT
In our contribution, we go into the analysis of tennis player’s game performance based on the
observations during the match. We focused on the evaluation of the various game activities
used by the tennis player in the actual tennis meeting, with the emphasis on the interpretation
of the frequency of occurrence, certainty of strikes and success of strike blows. The players
that were categorized into particular files belong to the elite athletes in their branch, which is
consistently shown at several tennis tournaments.
Keywords: game performance, the winning strike blow, frequency of occurrence, tennis
meeting
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ANALÝZA HODU JEDNORUČ VRCHNÍM OBLOUKEM
Vladimír Süss, Petra Pravečková - Katedra sportovních her
Bronislav Kračmar - Katedra sportů v přírodě
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Praha, ČR
Klíčová slova: hod vrchním obloukem, elektromyografie, svalový tonus, kinematická analýza
(3D), korelace, rotační pohybový vzorec
Individuální herní výkon je mnohofaktorový jev, jehož velikost nelze určit přímo, ale lze jej
odhadovat pomocí indikátorů herního výkonu (dále pouze IHV). IHV je závislý na
jednotlivých výkonech v herních dovednostech (Dobrý, 1988; Süss, 2006). Evaluace herních
dovedností patří ke každodenním činnostem trenéra ve sportovních hrách. Výkon, ať již IHV
nebo výkon v herní dovednosti, je často spojován s výsledkem činnosti hráče, který je
měřitelný. Například pro výkon v přihrávce můžeme měřit rychlost hodu, jeho přesnost a lze
jej vyjádřit pomocí konkrétního čísla (Süss, 2006). Co však lze říci o dvou provedeních hodu,
která mají stejný výsledek? Kromě konstatování, že je stejný výsledek nemůžeme nic soudit o
provedení této dovednosti. Proto je nutné hledat další indikátory výkonu, aby trenér mohl tato
provedení porovnat (hodnotit). V některých sportovních hrách bývají k evaluaci pohybu
používány kinematické analýzy, ať již prostorové nebo plošné (Süss, 2006). Jak v pozorování,
tak i v kinematické analýze zjišťujeme však pouze přímo pozorovatelné veličiny, jako je
poloha jednotlivých segmentů těla, jejich rychlost a podobně. Na jejich základě lze také
usuzovat na vnitřní strukturu pohybu, ale jedná se pouze o hrubý odhad. Každá pohybová
dovednost je charakteristická svým vnitřním načasováním pohybu. Relativní načasování
představuje hlubokou strukturu pohybu, pohybový vzorec. Relativní načasování je časová
posloupnost zapojení jednotlivých svalových skupin, které se zúčastňují daného pohybu
(Schmidt, 1991).
Náš výzkum se zabýval zapojením svalů vybraného svalového svalového řetězce při hodu
vrchním vzorcem (softballového hodu) pomocí povrchové elektromyografie a porovnání
jednotlivých hodů mezi sebou. Deskripce tohoto popisu křivky EMG byla doplněna o
kinematickou analýzu. Kineziologický obsah pohybu vybraných svalů horní končetiny, trupu
a dolní končetiny jsme sledovali formou primární analytické studie podložené pilotní
případovou studií, která proběhla roku 2006 ve spolupráci se Süssem a Kračmarem.
Předmětem porovnání byl základní softbalový hod jednoruč vrchním obloukem. Podstatou
analýzy bylo sledování elektrické aktivity vybraných svalů ramenního pletence, trupu a dolní
končetiny při těchto hodech pomocí analýzy EMG, která byla doplněna o metodu kinematické
analýzy 3D. K analýze bylo použito porovnání “timingu“-nástupu a odeznění aktivace
vybraných svalů horní končetiny, trupu a dolní končetiny ve spojitosti se synchronně
přiřazeným záznamem a posouzení charakteru EMG křivky ve smyslu výskytu lokálních
maxim. Jednotlivé hody byly postupně korelovány mezi sebou, každý s každým a to vždy
stejné svaly (tedy např.: m. tensor fasciae latae sin s m. fasciae latae sin,…atd.).
Design výzkumu
Výzkum měl charakter kazuistické studie popisného charakteru. Jednalo se o detailní studium
jednoho případu, kde jsme sbírali velké množství dat od jednoho jedince. Šlo o zachycení
složitosti případu, o popis vztahů v jejich celistvosti (Hendl, 2005). Deskripce se týkala
relativního načasování pohybu ve vybraných hodech vrchním vzorcem.
Při vyhodnocení výsledků měření byl kladen důraz především na timing nástupu a odeznění
EMG potenciálů sledovaných svalů. Vzhledem k řešenému problému byla především
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zkoumána struktura růstu a klesání EMG signálu (pořadí zapojení jednotlivých svalů do
pohybu). Sledování bylo intraindividuální.
Výběr svalových skupin byl omezen:
a) Stanovením rozhodujících svalových skupin, podílejících se na všech hodech.
b) Nemožností invazního vyšetření hlubších svalových skupin jehlovými elektrodami
(technická omezení a zdravotní rizika).
c) Počtem přenosných kanálů.
Jednotlivé hody byly měřeny v sériích po 2 - 6 hodech, které probíhaly v rozmezí od 10 do
20 s. Při hodech bylo dbáno jak na techniku hodu, tak i na co možná nejvěrnější provedení v
utkání. Pro kinematickou analýzu 3D byla probandka natáčena digitálními videokamerami se
synchronizací záznamu s EMG přístroje. Byl sledován nástup a odeznění aktivace
jednotlivých svalů a jejich relativní zapojení do pohybu ve srovnání všech hodů. Měření
probíhalo na softbalovém hřišti, na povrchu, na který je hráčka zvyklá, za ideálního počasí
(teplo a bezvětří). Pohybové dovednosti probandky byly na velmi vysoké úrovni, rozptyl
jejích hodů byl velmi malý (úspěšnost zasažení daného cíle 95 %).
Charakteristika sledovaného souboru
Vzhledem k charakteru výzkumu jsme nepracovali s náhodným výběrem, sledovaným
souborem byla hráčka týmu 1.ČSL žen a současně reprezentace ČR. Lze tedy říci, že pro
výzkum jsme použili vrcholovou hráčku softballu, která disponovala vysokou mírou
koordinace a pevnou fixací pohybového stereotypu při hodu vrchním obloukem. Sledovali
jsme hráčku ve věku 30 let (výška 165 cm, váha 63 kg), která nebyla omezena zraněním ani
jakoukoli jinou indispozicí. Probandka házela pravou rukou.
Použité metody
Provedli jsme povrchové měření EMG u svalových skupin zajišťujících pohyb. Nespokojili
jsme se však jen touto dynamickou metodou – elektromyografickým záznamem, který
zajišťuje vnitřní popis, ale naši studii jsme doplnili ještě o kinematickou analýzu (3D), která
byla použita k popisu vnějšímu.
- Elektromyografický záznam – pomocí 7 kanálového přístroje EMG KaZe05
- Kinematická analýza (2D a 3D) – program TEMA a Dartfish, veškeré záznamy byly
pořízeny 2 digitálními kamerami s frekvencí 25 obrázků/s
- Popisné charakteristiky, které jsme použili pro popis EMG křivky - korelace, autokorelace,
koeficient determinace, regresní přímka, směrodatná odchylka, maximální vrcholy.
Sledované svaly
Byl vyšetřován níže uvedený svalový řetězec s těmito svaly (mimo m. tensor fascia latae sin.
všechny na pravé straně). Svaly, jejichž činnosti jsme sledovali a měřili, byly vybrány na
základě jejich funkce, jak je uvádí Čihák (2001), Janda (1996), Javůrek (1986) a Véle (2006):
m. tensor fasciae latae, m. obliquus externus abdominis, m. serratus anterior, m. pectoralis
major (pars sternocostalis), m. biceps brachii (cap. breve), m. deltoideus (pars ant.
clavicularis), m. gluteus maximus.
Charakteristika sledovaných proměnných v kinematické analýze (2D a 3D)
Sledované proměnné veličiny jsme definovali na základě kinematické analýzy uvedených
pokusů. Níže uvedené proměnné byly vždy sledovány v závislosti na čase a jsou vztahovány
k daným segmentům těla (P – pravé a L – levé části těla). Pomocí následujících proměnných
jsou hodnoceny změny v jednotlivých popsaných kritických místech pohybu (nápřah, odhod,
dokončení pohybu): výška L, P lokte, výška L, P ramene, výška L, P zápěstí, výška soft.míče
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po vypuštění z ruky, délka výkroku, úhel v P a L lokti, úhel v P a L rameni, úhel v P a L
kolenu, úhel v P kyčli.
Výsledková část
Při popisu způsobu provedení hodu a jeho komparace s naměřeným el. potenciálem ve
vybraných svalech pomocí EMG jsme vycházeli z principu kvalitativní analýzy pohybových
dovedností (Knudson a Morisson, 1996) pomocí porovnání v kritických místech (KM)
v pohybu. Tato kritická místa definujeme ve shodě se Süssem (2006) následujícím způsobem:
1. První KM- nápřah – definovali jsme si ho u všech hodů jako okamžik, kdy hráčka dokročí
levou - vykračující nohou na zem.
2. Druhé KM - vypuštění - stanovili jsme si ho jako okamžik, kdy míč opustil ruku hráčky.
3. Třetí KM - dokončení pohybu – určili jsme jím poslední okamžik, kdy hráčka ještě
pokračuje svou pravou rukou ve směru hodu.
Jelikož všechny výsledky kinematické analýzy ukazují na stálost provedení jednotlivých hodů
ve všech kritických místech, považujeme za zbytečné uvádět výsledky v číslech a složitých
tabulkách. Krátce shrnuto, výsledky sledovaných kinematických proměnných ukazují na
vysokou stabilitu provedení, na stejný vztah ve všech sledovaných pokusech a že variační
rozpětí měřených délek i úhlů v jednotlivých segmentech těla je v toleranci, kterou
v podobných případech uvádí Süss (2006). Nízké směrodatné odchylky v měřených
proměnných prokazují homogenitu výsledků a tím i stálost měření.
Následně uvádíme tabulku 1, kde jsou zaznamenány průměrné, maximální a minimální
korelace stejných svalů v jednotlivých měřeních. Jak je vidět z průměrné korelace, dosahují
jednotlivé korelační koeficienty vysokých hodnot. Avšak ještě lepší charakteristikou pro
zhodnocení vzájemného vztahu je koeficient determinace. Pro přehlednost uvádíme jen grafy
např. m. pectoralis major dx. doplněné o již zmíněný koeficient determinace a směrodatnou
odchylku od zprůměrňované křivky zaznamenaného el. potenciálu.
Tabulka 1

Korelační matice celého měření (n = 15)
korelace korelace
mezi 1-1 mezi 2-2

průměrná
0,812
korelace
min korelace 0,712
max korelace 0,942

0,914
0,857
0,977

korelace
mezi 3-3

korelace
mezi 4-4

korelace
mezi 5-5

korelace
mezi 6-6

korelace
mezi 7-7

0,920
0,880
0,969

0,957
0,922
0,976

0,929
0,795
0,966

0,904
0,642
0,984

0,842
0,756
0,937

Legenda: 1 - m. tensor fasciae latae sin.,
2 - m. obliquus externus abdominis dx., 3 m. serratus anteror, 4 - m. pectoralis major dx., 5 - m. biceps brachii dx., 6 - m. deltoideus
anterior dx., 7 - m. gluteus maximus dx.
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Lineární regrese mezi průměrem a vybraným pokusem
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Obrázek 2
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Průměrná EMG křivka m. pectoralis major dx., kde křivka uprostřed je
průměr a horní a dolní jsou plus, minus směrodatná odchylka od tohoto
průměru

DISKUSE
Velká podobnost zapojení měřených svalů při porovnání jednotlivých hodů z diagonálního
postavení vypovídá o fixovaném stereotypu hodu probandky. Dokáže vytvořit velmi podobný
pohybový vzor v oblasti pletence ramenního. V okamžiku nápřahu při diagonálním hodu
(normální hod) je osa spojující ramenní klouby ve výrazné torzi proti ose pletence pánevního,
proti smyslu torze trupu při vlastním hodu. Dlouhá hlava m. biceps brachii jako
dvoukloubový sval zajišťuje přenos síly z puncta fixa na hrudníku, tak i vlastní flexi
v loketním kloubu. Krátká hlava tohoto pažního svalu vykazuje aktivitu, která není ovlivněna
změnou aktivace m. obliquus abdominis externus. Z toho vyplývá, že zapojení krátké hlavy
do systému zřetězení svalových funkcí na ventrální straně trupu při udělení zrychlení
předmětu horní končetinou je méně výrazné, než zapojení dlouhé hlavy tohoto svalu.
Zapojení m. obliquus abdominis externus je ovlivněno postavením pánve v okamžiku odhodu.
Stanovení místa opory (puncta fixa - PF) pro práci svalů je mírně problematické. Z pohledu
fyzikálního se PF nachází v místě styku chodidel s podložkou. Pro diagonální hod (normální
hod) se k tomuto PF vztahuje nejprve pohyb pánve. V odhodovém postavení stabilizovaná
pánev pak vytváří nové PF pro torzní práci trupu. Po provedené torzní práci trupu se PF
přesouvá až do oblasti horní části hrudníku a ramenního plexu, kde je vytvořeno finální PF
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pro dokončení hodu horní končetinou (pro dokonalý odhod bychom mohli spekulovat o
vytvoření postfinálního PF v oblasti zápěstí pro odhodovou finalizaci pohybového vzoru hodu
akrální částí - rukou). Je tak vytvářená jakási pohybová vlna, kde původní pohybující se část
pohybové soustavy - corpus mobile se stává místem opory (PF) a corpus mobile se přesouvá
výše. Diagonální zřetězení svalových funkcí při normálního hodu, vycházející
z kvadrupedálního lokomočního vzoru, je zřejmě příčinou větší efektivity práce svalů,
zúčastněných na provedení hodu. Větší efektivita se projevuje nižší aktivací m. obliquus
abdominis externus dx, m. serratus anterior dx, m. pectoralis major dx, m. biceps brachii.
Signifikantně větší plocha pod EMG křivkou svalu m. tensor fasciae latae sin poukazuje na
větší mechanickou práci tohoto svalu při normálním hodu. Mohutný druhý vrchol aktivace
svalu souvisí s účastí dolních končetin jak uvádí i Véle (2006) a především se stabilizací
pánve, tedy s transformací funkce pánve z corpus mobile na punctum fixum pro oblast trupu.
Je zajímavé, že zapojení tohoto kontralaterálního svalu dolní končetiny není doprovázeno
vyšší aktivací m. obliquus externus abdominis dx. M. obliquus abdominis externus dx,
vykazující nižší svalovou aktivitu v diagonálním postavení. Takto zřejmě reaguje na svoje
protažení, kdy optimálně protažený sval má prostřednictvím gama systému nastaven nižší
práh dráždivosti. Tendenci vyššího úsilí svalů pletence ramenního nesdílí z měřených svalů
především sval m. deltoideus, pars medialis dx, který není součástí fázického svalového
řetězce vytvářejícího impuls síly. Při hodu z diagonálního postavení (normální hod)
nacházíme míru jeho zapojení na relativně vyšší úrovni vzhledem k ostatním měřeným
svalům, což může být vyvoláno potřebou zajistit podmínky pro velkou intenzitu práce celého
funkčního řetězce. Jeho funkce je především stabilizační, pomáhá udržovat hlavici humeru
v kloubní jamce. Stabilitu stereotypu pohybu probandky můžeme odvodit i z toho, že při
testových hodech není potřeba přizpůsobovat pohyb významně se měnícím aktuálním
podmínkám vnitřního a zevního prostředí, jako je tomu při vlastním utkání v softballu.
ZÁVĚR
Po vyhodnocení činnosti vybraných svalů při hodech vrchním obloukem – normálního hodu a
po srovnání jejich EMG záznamů jsme dospěli k následujícím závěrům: z pohledu
intraindividuálního je relativní načasování u skupiny hodů s „vrchním vzorcem“ stejného typu
hodu invariantní. Relativní načasování provedení hodů vrchním obloukem je z hlediska
intraindividuálního porovnání stejné. Technika hodů měřené hráčky je stabilní. Jejich
pohybové vzorce jsou na velmi vysoké úrovni.
Domníváme se, že terénní EMG sledování nás může přiblížit k větší objektivizaci a
konkretizaci nejen hodu vrchním obloukem ale i obecně pojmu koordinace lidského pohybu
in vivo. Pro tréninkovou praxi nebude EMG pravděpodobně dostupnou metodikou pro běžné
analýzy pohybu, ale výsledky výzkumů mohou ovlivnit metodiku nácviku i celkový proces
pohybového učení v tréninku. Výsledkem měření je „koordinační mapa“ neboli
kineziologický obsah pohybu, který umožní odborníkům jiný pohled na konkrétní dovednost
a tím i může přinést nové přístupy do praxe.
Tato studie ukázala možnosti dalšího přístupu k hodnocení jedné herní dovednosti, ale pro
zobecnění výsledků je nutné pokračovat ve výzkumu dalšími studiemi.
Poznámka
Výzkum je podpořen grantem Grantové agentury České republiky pod označením GAČR
406/08/1449.
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ANALYSIS OF THE OVERHEAD THROWING MOTION
Petra Pravečková, Vladimír Süss, Department of Sport Games
Bronislav Kračmar, Department of Outdoor Sports
Faculty of Physical Education and Sports, Prague, Czech Republic
ABSTRACT
The aim of the article is to describe differences in the internal structure of similar overhead
throws (throwing motion in softball). To describe these differences using surface
electromyography and 2D and 3D kinematics analysis. The results doesn´t indicate
differences amongst the mechanics of the throwing motion in individual disciplines. From an
intra-individual viewpoint, the relative timing of a single type of throwing motion does not
change within the group of overhead throwing motions. The tecnics of the throws of player is
fixed and the motion formulas of player is at high-level.
Key words: overhead throwing motion, electromyography, muscular stress, 2D and 3D
kinematics analysis, correlation, rotational kinetic formula
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DIAGNOSTIKA HERNÍHO VÝKONU V SOFTBALLU SE
ZAMĚŘENÍM NA HODY
SüssVladimír, Pravečková Petra, Matošková Petra, Radim Jebavý
Universita Karlova v Praze, fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra sportovních her
ABSTRAKT
Příspěvek je zaměřen na analýzu herního výkonu v softballu. Cílem analýzy bylo ukázat
rozložení typů hodů v softbalovém utkání v závislosti na roli (postu) hráče. N základě
systematického pozorování utkání na Mistrovství Evropy 2009 se ukazuje, že dominantně
hráčky využívají hod jednoruč vrchním obloukem. Hod spodním obloukem je využíván
zejména hráčkami vnitřního pole na krátkou vzdálenost. Dále se ukazuje, že hod stranou není
téměř využíván s výjimkou druhé metařky a spojky. Zatížení nadhazovačky bylo srovnatelné
s předcházejícími studiemi.
Klíčová slova: softball, přihrávky, analýza utkání, pozorování
ÚVOD
Diagnostikou, z řeckého διάγνωση (složeného z δια - odděleně a γνώση - učit se), chápeme
obecně metodu (metody), sloužící k získávání informací o zkoumaném objektu. V případě
tréninkového procesu ve sportovních hrách je tedy objektem chování a změny v chování
hráče, nebo týmu v celém tréninkovém procesu.
Z pohledu systémové teorie sportovního tréninku hovoříme v případě tréninkového procesu o
chování otevřeného systému, který je tvořen tréninkovými jednotkami a utkáními v čase.
Objektem diagnostiky je tedy chování (výkon) hráče jak v tréninkových jednotkách tak i
v utkáních. Vývoj názorů v Českých zemích na sportovní výkon směřuje od projevu
specializovaných schopností jedince (Choutka, 1976) přes opakované projevy motorické
činnosti jednotlivce, jejichž obsahem je uvědomělá pohybová činnost (Plíva, Janouch a
Tillinger, 1991), k systémové definici Dovalila a kol. (2002), který uvádí, že každý sportovní
výkon je brán jako ucelený systém prvků s určitou strukturou, tj. zákonitým uspořádáním a
propojením sítí vzájemných vztahů. Sportovní výkon lze považovat za komplexní celistvou
činnost, která je determinována a ovlivňována různými komponentami (faktory), mezi nimiž
existují mnohočetné a proměnlivé vztahy, ke kterým je nutno přihlížet. Pouze jejich funkční
komplex (nikoli jen součet faktorů), optimální propojení a vazby přináší maximální možné
výsledky (Zháněl, Lehnert a Černošek, 2005).
Teorie sportovních her rozlišuje dva pojmy – individuální herní výkon (IHV) a týmový herní
výkon (THV) (Dobrý, 1988; Süss, 2006; Táborský, 2007). Dobrý (1988) definuje IHV jako
sumu herních činností realizovanou v průběhu utkání. Kaplan (1999) upozorňuje na to, že
herní výkon je podmíněn kvalitou vztahu, a to vztahu k ostatním účastníkům, k prostoru a ke
společnému předmětu.
Táborský (2007, str.22) uvádí: „Herní výkon je sportovním výkonem svého druhu ve
sportovních hrách. Je dán průběhem a výsledkem specifické sportovní činnosti v ději hry.
Herní výkon je jednotou všech forem pohybu vyšších rozlišovacích úrovní: fyzikální
(biomechanické), chemické (biochemické), biologické (antropomotorické, fyziologické),
psychologické i sociální. V systémovém pojetí je chápán sportovní výkon jako výstup systému
„sportovec“. Jinými slovy: sportovní výkon je speciálním druhem chování sportovce ve
specifických podmínkách sportovní soutěže. Toto chování je určeno dvěma množinami příčin:
- vnitřním stavem organismu sportovce, který lze označit jako předpoklady (také
determinanty) výkonu,
- vnějším stavem prostředí, který označíme jako podmínky (také stimuly) výkonu.“
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V utkání dochází k mnoha interakcím mezi jednotlivými spoluhráči a k interakcím mezi hráči
jednoho družstva a soupeřem. Na základě systémového přístupu definuje Süss (2006 str. 39)
„individuální herní výkon jako jev, který je tvořen všemi interakcemi hráče s jeho okolím v
průběhu utkání“. Jedná se tedy o vícefaktorový konstrukt, který nemůžeme určit přímo, ale
jeho kvalitu i kvantitu můžeme odhadovat pomocí indikátorů.
Jednotlivé reakce hráče se navenek projevují jako herní činnosti jednotlivce. Většinu herních
činností jednotlivce lze dále rozdělit na dílčí dovednosti, které v celkovém provedení na sebe
navazují a výkon v předcházející dovednosti ovlivňuje výkon v dovednosti následující.
Někteří trenéři z jejich empirických zkušeností hovoří o „zřetězení“ dovedností, což odpovídá
i v typologii pohybových dovedností termínu sériové dovednosti (Magill, 1989). Tyto
dovednosti, vytvářející herní činnost jednotlivce, nazýváme herními dovednostmi a tvoří
základní kameny správného provedení (Süss, 2001b). V kontextu předcházejících tvrzení
definuje Süss (2006 str. 39) IHV následovně: „Individuální herní výkon tvoří systém
jednotlivých výkonů ve všech herních dovednostech realizovaných ve specifických
podmínkách utkání a jejich vzájemných vazeb a tvoří zároveň subsystém v systému týmového
herního výkonu.“
Jednou ze základních herních dovedností v obraně v pálkovacích hrách je hod jednoruč. Podle
provedení rozeznáváme tři základní způsoby hodu jednoruč: vrchním obloukem (overhend),
stranou (sidearm) a spodním obloukem (underhand toss, forhand nebo backhand flip). Výběr
z těchto tří provedení závisí na předcházející situaci, vzdálenosti k cíli hodu a také na herním
úkolu (Waage a Waage, 1998; Veroni, 1998; Süss, 2001a). Zvláštním případem výběru typu
hodu je nadhoz. Použití je dáno jednak pravidly, neboť v softballu lze využít pouze hodu
jednoruč spodním obloukem a v baseballu není tento typ pravidly předepsán. Nejčastějším
typem v baseballu je nadhoz vrchním obloukem. Dalším využívaným typem je nadhoz
stranou, nadhoz spodním obloukem se až na výjimky téměř nepoužívá. Analýzou
softbalových nadhozů se zabývá Süss (1997, 2001c), který uvádí, že počet nadhozů
normovaný na utkání, trvající 7 směn, je u vítězných nadhazovačů významně nižší než u
poražených nadhazovačů. Vítězní nadhazovači v semifinálových utkáních na MS 1997
potřebovali v průměru 90,5 nadhozů na utkání, poražení 99,5. V 19 sledovaných utkáních byl
celkový počet nadhozů u vítězných nadhazovačů nižší pouze ve 3 utkáních (15,8 %) než u
poražených nadhazovačů. Stejné vztahy se potvrdily i v případě žen. Počet nadhozů v utkání
je ovlivněn počtem pálkařů, kterým nadhazovač nadhazoval a ukazuje se, že průměrný počet
nadhozů pro jednotlivého pálkaře se pohybuje průměrně 3,5 nadhozu. Výsledky u žen (Süss,
2001c) jsou o něco nižší, 3,1 nadhozů na pálkaře.
CÍL PŔISPĚVKU
Cílem příspěvku je ukázat rozložení typů hodů v softbalovém utkání v závislosti na roli
(postu) hráče.
SLEDOVANÝ SOUBOR
Pro analýzu jsme vybrali utkání českého reprezentačního družstva na Mistrovství Evropy
(ME) žen v roce 2009.
METODOLOGIE
Jedná se o popisnou studii na základě pozorování pomocí kategoriálního systému (Ferjenčík,
2000). Kategoriální systém jsme vytvořili na základě typu hodu a vzdálenosti, na kterou
musel polař házet. Škálu vzdáleností jsme určili expertním odhadem. Intervaly vzdálenosti
jsme určili 4 m. Pro možnost srovnání jsme získané četnosti z utkání převedli na normované
výsledky přepočtené na 7 směn podle vztahu:
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Xa = x a * IP/7 kde Xa je normovaný výsledek, x a je naměřená četnost v určené kategorii (a)
a IP je počet odehraných směn.
VÝSLEDKY
V tabulke 1 uvádíme souhrnné normované výsledky sledování ze všech utkání českého
družstva v semifinálových a v utkáních play off. Tato utkání jsme vybrali záměrně pro jejich
vyrovnanost a předpoklad, že v těchto nadstavbových utkáních nedošlo k výrazné převaze
jednoho či druhého týmu.
Tabulka 1

Souhrnné normované výsledky

Role hráčky
1
1a
2
Hod vrchním obloukem 1,6
0
2,1
Hod spodním obloukem 0,7 107,1 0,4
Hod stranou
0
0
0

2a
73,2
0
0

3
2,3
0,7
0

4
3,1
0,3
0,5

5
4,0
0,3
0

6
5,3
0,3
0,1

7
3,1
0,1
0

8
2,1
0
0

9
2,7
0
0

Legenda: Role hráčky (post) 1… 9 jsou dány obvyklým značením v softballu. Kategorie 1a
znamená četnost nadhozů nadhazovače a v kategorii 2a jsou uvedeny pouze zpětné přihrávky
zadáka nadhazovači v situacích, kdy pálkař neodpálil.
Na obrázku 1 a 2 uvádíme procentuální zastoupení jednotlivých typů hodů rozložených podle
rolí hráče. Do obrázku 2 nebyly zařazeny nadhozy pro jejich specifičnost protože by tím byly
výsledky značně nadhodnoceny.
Obrázek 1

Rozložení četností hodu vrchním obloukem
Hod vrchním obloukem

Role hráček
1
2

4%
3%

5%

3%

2%

3%

3

2%

4

76%

5
6
7
8

2%

9

107
107

Obrázek 2

Rozložení četností hodu spodním obloukem
Hod spodním obloukem

Role hráček
1

10%

5%

2

0%

3

25%

4
5

10%

6
7
8
9

10%

15%
25%

DISKUSE
Výsledky uvedené v tabulke 1 ukazují na dominantní využívání hodu jednoruč vrchním
obloukem (průměrně 26,2 hodů za utkání) i v případě, že nezapočítáme zpětné přihrávky
zadáka nadhazovači (kategorie 2a). Není překvapivým zjištěním, že hráčky nevyužívaly pro
řešení situací hodu stranou. Tento typ hodu je v literatuře (např. Waage a Waage, 1998;
Veroni, 1998) doporučován pro střední vnitřní polaře, což odpovídá i výsledkům našeho
šetření (tabulka 1 kategorie 2 – druhý metař a 6 - spojka). Hody spodním obloukem jsou
využívány v utkání k přihrávkám na krátkou vzdálenost, ať již v situacích ve vnitřním poli,
nebo ve vnějším poli pouze k vrácení míče vnitřní polařce (Waage a Waage, 1998; Veroni,
1998; Süss, 2006), což potvrzují i naše výsledky (rozložení četností na obrázku 2).
Četnost hodů vrchním obloukem je s výjimkou zadáka (obrázok 1) rozložena pravidelně na
všechny hráčky družstev. Rozdíly v jednotlivých četnostech nejsou věcně významné.
Kromě sledování frekvence výběru typu hodů byla sledována i chybovost, tedy zda byl hod
proveden dostatečně přesně (kriterium chycení přihrávky s důsledkem vyřazení protihráčky).
Ve všech sledovaných utkáních došlo ke dvěma chybám způsobeným touto nepřesností.
Jednalo se v prvním případě o hod vrchním obloukem spojky na 1. metařku ze vzdálenosti 25
m a ve druhém případě o hod z kleku spodním obloukem ze vzdálenosti 5 m 1. metařky
zadačce v situaci nátlakové hry na domácí metě (squeeze play). Tedy celková chybovost byla
0,89 %, což odpovídá úrovni sledovaných utkání – nadstavbovým utkáním ME. Průměrný
počet nadhozů na jednu pálkařku byl 3,35 nadhozu, což se významně neliší od předcházející
studie (Süss, 2001c).
ZÁVĚR
Studie ukázala rovnoměrné zatížení hráček s výjimkou nadhazovaček a zadaček v utkáních
v softballu na úrovni ME ve sledovaných indikátorech – počet a typ přihrávek.
Ukazuje se v souladu s literaturou, že softball je sportovní hrou, kde nedochází k velkému
zapojení hráčů do situací, ale každá situace pak může rozhodnout utkání.
Z pohledu výběru typů hodů nelze preferovat v tréninku žádný typ hodu s výjimkou hodu
stranou, který je využíván pouze u středních vnitřních polařek.
Poznámka
Studie byla realizována s podporou Výzkumného záměru MŠMT ČR MSM 0021620864.
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DIAGNOSIS OF GAME PERFORMANCE IN SOFTBALL WITH A
FOCUS ON THROWING
Süss Vladimír, Pravečková Petra, Matošková Petra, Radim Jebavý
Charles University in Prague, faculty of physical education
ABSTRACT
The paper is focused on the analysis of game performance in softball. Intention was to show
the distribution of types of throws in a softball game, depending on the role (post) of player.
On the basis of systematic observation of the match during the European Championships 2009
is shown that players use dominant overhead throw. The underhand throw is used especially
players of infield on a short distance. The side arm throw is used only by second baseman
and short stop. Loading of pitchers was comparable with previous studies.
Key words: softball, throwing, game analysis, observation
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KINEMATICKÉ CHARAKTERISTIKY HODŮ MÍČEM RŮZNÉ
HMOTNOSTI
Martin Tůma, František Zahálka, Jan Carboch, Vladimír Süss
Fakulta tělesné výchovy a sportu University Karlovy, Praha, Česká republika
ABSTRAKT
Cílem studie bylo ověřit, jak ovlivňuje míč o vyšší hmotnosti používaný v tréninku techniku
hodu. Pro srovnání s pravidly určeným míčem byl vybrán medicinbal o hmotnosti 1 kg.
Technika hodu byla sledována při přihrávce na vzdálenost 20 m. Jednalo se o pilotní studii
provedenou na jedné pokusné osobě vrcholové sportovní výkonnosti. Pro hodnocení pohybu
hráče a jeho techniky hodu byla použita 3D kinematická analýza pohybu. Předmětem
zkoumání byly vybrané kinematické charakteristiky: změny úhlu paže-trup, úhel v lokti,
vnitřní rotace ramen, časové charakteristiky zapojení vybraných bodů a segmentů horní
končetiny při hodu házenkářským míčem a hodu medicinbalem. Nebyly zjištěny výrazné
věcné rozdíly vybraných časoprostorových parametrů techniky jednotlivých hodů. Zjištěné
charakteristiky s výjimkou rychlosti vypuštěného míče odpovídají hodnotám uváděným
v literatuře.
Klíčová slova: házená, technika hodu, medicinbal 1kg, 3D kinematická analýza
ÚVOD
Výzkumy lidské motoriky se velmi často zaměřují na vztah velikosti odporu a rychlosti
pohybu. Popisuje se jako inverzní, tzn. že s rostoucím odporem klesá rychlost prováděného
pohybu. Grafickým vyjádřením vztahu je hyperbolická křivka, v literatuře se označuje jako
Hillova křivka (Komi, Häkkinen 1988). Jako praktický příklad uvedeného vztahu uvádějí
někteří autoři (Toyoshima et al 1976, Cross 2004) vrchní hod jednoruč, kde s rostoucí
hmotností míče klesá jeho rychlost při vypuštění. Švihová síla paže je jedním z faktorů, které
v házené výrazně ovlivňují rychlost vystřeleného míče a jejím prostřednictvím i úspěšnost
střelby (Muien et al. 1991, Eliasz, Wit 1996). Proto je jejímu rozvoji v tréninkovému procesu
věnována značná pozornost. Řada trenérů na základě empirických zkušeností považuje za
jeden z vhodných prostředků rozvoje hody s míči hmotnosti odlišné od té, jež je určena
pravidly. Diskuse se vedou ohledně optimální hmotnosti využívaných míčů. Vliv tréninku
s lehčími míči na zvýšení rychlosti střelby potvrzují některé studie (Muien et al. 1991,
Skoufas et al 2002). Naproti tomu efekt využívání těžších míčů není jednoznačný (Muien et
al. 1991, Hooper et al 2008). Problematické je zejména použití těžkých míčů o hmotnosti
v řádu násobků soutěžního náčiní. Trénink s těžším míčem může mít vliv na silové
charakteristiky hráčů a hráček. Využívání míče těžšího než 800 g může totiž vést k narušení
jemné nervosvalové koordinace (Táborský, Tůma 2000) a tudíž i ke změnám v technice.
Ze zkušenosti však víme, že v tréninkovém procesu házenkářských družstev v ČR se
z praktických důvodů (dostupnost) využívají medicinbaly o hmotnosti 1 kg. Snaha získat jisté
objektivní podklady pro metodická doporučení byla z jedním z podnětů k realizaci níže
popsaného šetření. Technika vrchního hodu jednoruč v házené (ale i v řadě dalších
sportovních her) je většinou popisována pomocí několika kritických míst. Z nich má největší
vliv na rychlost vypuštěného míče vnitřní rotace ramen a extenze v loketním kloubu (viz např.
Van den Tillar, Ettema 2004). V řadě didaktických příruček (namátkou Šafaříková, Táborský
1986, Marczinka 1993) se objevuje požadavek na polohu lokte nad úrovní roviny ramen po
celou dobu hodu. V našich předchozích šetřeních (Tůma, Zahálka 2000) jsme konstatovali i
význam délky výkroku (vzdálenosti chodidel v okamžiku odhodu). Potvrdilo se tvrzení
uváděné jinými autory, že výkrok nesouhlasnou nohou dosahuje délky větší, než je polovina
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výšky házejícího jedince ve stoje (Thomas, Thomas, Gallagher 1993). Zmiňovaná kritická
místa hodu byla proto předmětem našeho zájmu i v popsaném šetření.
PROBLÉM
Cílem studie bylo ověřit, jak ovlivňuje míč o vyšší hmotnosti, používaný v tréninku, techniku
hodu.. Pro srovnání s pravidly určeným míčem byl vybrán medicinbal o hmotnosti 1 kg.
Technika hodu byla sledována při přihrávce na vzdálenost 20 m.
METODA A PROBAND
Jedná se o pilotní studii, při které jsme mimo jiné ověřovali použitou metodiku. Proto jsme
šetření neprovedli u většího souboru jedinců, nýbrž pouze na jedné osobě. Jednalo se o
dospělého hráče házené vrcholové sportovní výkonnosti (reprezentant ČR, hráč nejvyšší
soutěže v ČR), praváka, věk 23 let, výška 186 cm, hmotnost 79 kg. Dotyčný byl informován o
průběhu měření i o zpracování dat a jejich interpretaci.
Po standardním rozcvičení měla pokusná osoba k dispozici několik zkušebních hodů jak
házenkářským míčem, tak medicinbalem o hmotnosti 1kg. Při vlastním měření dostal proband
instrukci hodit míč z odhodového místa do branky vzdálené 20 m. Vycházeli jsme
z empirické zkušenosti, že nejpoužívanější organizační formou pro rozvoj švihové síly
v tréninkové praxi jsou přihrávky (hody) medicinbalem o hmotnosti 1kg na šířku hřiště.
Dotyčný provedl nejprve 6 hodů házenkářským míčem a poté 6 hodů medicinbalem.
Pro záznam pohybu byly použity dvě videokamery formátu MiniDV s formátem záznamu
720x576. Záznamy pohybu byly zpracovány programem TEMA Bio 2.3. Kalibrace
snímaného prostoru velikosti 4 m byla provedena kalibračním kvádrem 1 x 1 x 2 m. Pro
výpočet prostorových souřadnic byla použita metoda DLT. Pro kontrolu přesnosti
rekonstrukce byla provedena zpětná rekonstrukce kalibračních bodů. Průměrná odchylka
prostorových souřadnic byla 0,03 m. To vzhledem k šíři snímaného záběru činí méně než 1%
Vzhledem k velikosti souboru a počtu pokusů nebyly při vyhodnocování využity statistické
metody.
VÝSLEDKY
Postavení
Vzdálenost špiček nohou v okamžiku odhodu dosahovala při hodu míčem rozmezí 1,06 – 1,15
m. Při hodu medicinbalem byly zjištěny hodnoty v rozmezí 0,97-1,06 m. V obou případech se
jedná o vzdálenost větší, než je polovina výšky hráče. Věcná souvislost mezi délkou výkroku
(vzdáleností špiček) a rychlostí vypuštěného míče nebyla nalezena.
Úhel paže-trup
Vzhledem k výše uvedenému požadavku můžeme hodnotu větší než 90o považovat za
charakteristiku odpovídající techniky. Z hlediska plynulosti pohybu je výhodné, pokud se
hodnota úhlu v průběhu hodu příliš nemění. Proto jsme zjišťovali i rozdíly ve velikosti úhlu
v okamžiku nápřahu a v okamžiku odhodu. Při hodech míčem se velikost úhlu pohybovala
mezi 100o – 116,8o, přičemž změny úhlu mezi nápřahem a vypuštěním se pohybovaly mezi
6o- 13o. U hodu s největším úhlem byla zároveň zjištěna nejvyšší rychlost vypuštěného míče.
Při hodu medicinbalem jsme zjistili velikosti úhlu mezi 85,5o- 107,5o a změny úhlu v rozmezí
11o- 14o. Věcný vztah mezi velikostí úhlu a rychlostí vypuštěného míče jsme nenale
Úhel v lokti
Extenze v loketním kloubu a změna její hodnoty mezi okamžikem nápřahu a okamžikem
odhodu může být ukazatelem fungování kinematického řetězce. To je jeden z důvodů, proč
jsme u této charakteristiky očekávali větší změny zjištěných hodnot. Při hodech míčem jsme
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naměřili velikosti úhlu v okamžiku nápřahu mezi 108,3o- 121,3o. Změny úhlu mezi
okamžikem nápřahu a okamžikem odhodu se pohybovaly v rozmezí 7,8o-9,6o , zaznamenali
jsme jak zvětšování, tak zmenšování úhlu. Při hodech medicinbalem byly zjištěny hodnoty
úhlu při nápřahu 86,5o-109o. Změny úhlu mezi okamžikem nápřahu a okamžikem odhodu se
pohybovaly v rozmezí 4o- 10o a i v tomto případě jsme zaznamenali jak zvětšování, tak
zmenšování úhlu. Věcné souvislosti jsme nezjistili.
Vnitřní rotace ramen
Velikost rotace byla hodnocena na základě změny úhlu mezi osou ramen a předozadní
rovinou od okamžiku nápřahu do okamžiku vypuštění míče. Při hodech míčem byly zjištěny
změny v rozsahu 65o-71o. Při hodech medicinbalem se hodnoty změny pohybovaly v rozsahu
62o-70o. V obou případech se nepotvrdila věcná souvislost mezi velikostí rotace a rychlostí
vypuštěného míče.
Rychlost míče
Při hodech míčem byly zjištěny hodnoty v rozmezí 12,6 ms-1- 13,3 ms-1. Hodnoty naměřené
při hodech medicinbalem kolísaly v rozmezí 10,8 ms-1- 12,3 ms-1. Souhrn výsledků obsahuje
tabulka 1.
Tabulka 1

Souhrn naměřených hodnot

Hod

Vzdálenost Δ úhel
Δ úhel
Δ úhel
Rychlost míče
špiček (m) paže – trup ( 0 ) loket ( 0 ) ramena ( 0 ) (ms-1)

Míč 1

1,06

6

10

68

12,8

Míč 2

1,15

8

8

71

12,6

Míč 3

1,06

13

9

65

13,3

Medicinbal 1 1,06

13

10

62

10,8

Medicinbal 2 0,97

15

9

64

12,3

Medicinbal 3 0,98

11

4

70

12,1

DISKUSE
Cílem studie bylo ověřit, zda hmotnost míče 1 kg ovlivňuje techniku házenkářského hodu.
K popisu techniky jsme použili kinematické charakteristiky. To nám poskytlo možnost
srovnávat navzájem nejen hod míčem a hod medicinbalem, ale i údaje, uváděné v literatuře.
Vzdálenost špiček nohou (délka kroku) v okamžiku odhodu u sledovaného jedince dosahovala
přibližně 60% tělesné výšky. Odpovídá to dolní hranici hodnot (60-90%), které jsme zjistili
v předchozím šetření u žen (Tůma, Zahálka 2000), je však třeba brát v úvahu skutečnost, že u
házenkářek se jednalo o poslední krok rozběhu. Ve srovnání se zjištěními z baseballu (Fleisig
et al 1996) se jedná o nižší hodnoty. V této souvislosti se nabízí tvrzení, že se stoupající
hmotností míče se zkracuje délka výkroku. Pro jeho potvrzení ale zatím nemáme dostatek
objektivních dat.
Velikosti úhlu, který svírá paže s trupem, dosahovaly jak v okamžiku nápřahu , tak
v okamžiku odhodu hodnot okolo 90o. Nižší nápřahový úhel je pravděpodobně důsledkem
vyšší hmotnosti medicinbalu. Při hodu míčem i při hodu medicinbalem byly vždy zjištěny
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vyšší hodnoty úhlu v okamžiku odhodu. Větší rozsah změn mezi okamžikem nápřahu a
okamžikem odhodu připisujeme nutnosti vyrovnat již dříve zmíněný pokles daný hmotností
medicinbalu. Přitom námi zjištěné hodnoty v okamžiku odhodu (míče i medicinbalu) byly o
něco vyšší, než při podobném šetření zjistili Van den Tillar, Ettema (2007) u skupiny
norských elitních házenkářů (x = 87o).
Také při sledování úhlu v lokti jsme nenalezli věcně výrazné rozdíly oběma hody. Nižší
hodnoty extenze v okamžiku nápřahu při hodu medicinbalem opět připisujeme nutnosti
vyrovnat se se zvýšenou hmotností medicinbalu. Navíc je třeba si uvědomit, že se jedná o
prostorový pohyb a změny úhlu paže-trup a úhlu v lokti spolu souvisí. Přesto se výrazně neliší
rozsah kolísání úhlu v okamžiku nápřahu a v okamžiku odhodu. Podobně jako u předchozí
charakteristiky jsme i tomto případě našli vyšší hodnoty úhlu v lokti v okamžiku odhodu
(míče i medicinbalu) než Van den Tillar, Ettema 2007 v již zmiňovaném šetření (x = 97o).
Vnitřní rotaci ramen považujeme za jeden z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují rychlost
vypuštěného míče. Zjištěné hodnoty v tomto případě se pohybovaly v úzkém rozmezí 62o-71o.
Jako vysvětlení se nabízí hypotetická úvaha, že na změnu hmotnosti míče reaguje (vyrovnává
změny) především loketní a ramenní kloub a pohyb osy ramenní zůstává konstantní. U této
charakteristiky jsme nenalezli v nám dostupné literatuře srovnatelný údaj, většina autorů totiž
charakterizuje pohyb osy ramenní úhlovou rychlostí v okamžiku odhodu.
V naší studii se nepotvrdil očekávaný velký rozdíl v rychlosti vypuštěného míče mezi hodem
míčem a hodem medicinbalem. Přitom nás poněkud překvapil rozdíl v rychlosti míče u
našeho souboru ve srovnání s jinými šetřeními (např. Kotzamanidis et al. 1995, Van den
Tillar, Ettema 2007), kde se objevují hodnoty přesahující 20 ms-1. Do jisté míry to lze
vysvětlit tím, že i když i ve zmiňovaných studiích měli zkoumaní jedinci za úkol zasáhnout
určený cíl, bylo zdůrazněno maximální úsilí při odhodu. V našem případě se jednalo o
zasažení cíle ve vzdálenosti, která od dotyčného nevyžadovala maximální úsilí.
V souhrnu lze říci, že u sledovaného jedince jsme nenalezli výrazné rozdíly ve sledovaných
kinematických ukazatelích techniky hodu házenkářským míčem a medicinbalem o hmotnosti
1 kg. Uvedené tvrzení lze dokumentovat i na obrázku 1, kde je zobrazen průběh rychlosti
jednotlivých segmentů soustavy hráč-míč při obou hodech.

Obrázek 1

Rychlost vybraných bodů
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ZÁVĚRY
Porovnáním kinematických parametrů jsme nezjistili zásadní věcné rozdíly mezi technikou
hodu míčem a hodu medicinbalem o hmotnosti 1 kg v podmínkách, které odpovídají MOF
běžně používané v tréninkové praxi. Je možno vyslovit domněnku, že při aplikaci
v tréninkovém procesu nedochází k narušení techniky hodu. Je však třeba připomenout, že se
jednalo o pilotní studii a k zobecnění je možno přistoupit až po ověření zmíněného tvrzení na
větším souboru hráčů (hráček).
Při předpokládaném dalším ověřování bude nezbytně nutné změnit zadání úkolu tak, aby
sledovaný subjekt prováděl hody s maximálním úsilím. I z didaktického hlediska je totiž
diskutabilní, zda popsaná MOF, při které není hráč nucen vyvinout maximální úsilí, vůbec
vede (může vést) k rozvoji švihové síly paže. Z hlediska tréninkové praxe se jedná o velmi
závažný problém, k jehož vyřešení bychom v budoucnu rádi přispěli.
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KINEMATIC CHARACTERISTICS OF THROWS WITH DIFFERENT
WEIGHT BALLS
Martin Tůma, František Zahálka, Jan Carboch, Vladimír Süss
Faculty of Physical Education and Sports, Charles University, Prague, Czech Republic
ABSTRACT
The aim of the study was to verify the influence of the in training usány a ball with heavier
mass on the technique of the throw. The 1 kg heavy ball was selected for comparison with the
regular match ball. The technique of the throw was observed by the passing on 20 m distance.
It was a pilot study performed on one subject of top sports performance. 3D kinematic
analysis was used for the evaluation of player´s motion. The following selected kinematic
characteristics were under investigation: the changes of angle of shoulder abduction, the
elbow angle, internal rotation of the shoulder, the timing of the actions of overarm segments
in both ball throw and heavy ball throw.
There were not found any marked factual differnces of time-space parametrs of technique.
The matched characteristics correspond with the reference featured values with the exception
of the velocity of the ball.
Key words: handball, technique of the throw, 1 kg heavy ball, 3D kinematic analysis
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ROZDIELY VO VYBRANÝCH OSOBNOSTNÝCH VLASTNOSTIACH
HRÁČOV A HRÁČOK ZÁKLADNÝCH ZOSTÁV A NÁHRADNÍKOV,
RESP. HRÁČOV A HRÁČOK VYRADENÝCH Z REPREZENTÁCIE
Erika Šerešová - Katedra právnej komunikácie, telovýchovy a športu, Právnická fakulta UK
Bratislava, Slovenská republika
ABSTRAKT
Cieľom výskumnej úlohy bolo zistiť rozdiely v osobnostných vlastnostiach medzi hráčmi
a hráčkami základných zostáv a náhradníkmi, resp. hráčmi a hráčkami vyradenými
z reprezentačného výberu. Na získanie údajov sme použili dotazníkovú metódu. Údaje zo
štandarizovaných psychologických dotazníkov sme vyhodnotili v spolupráci so psychológom
pomocou špeciálnych šablón. Na zistenie existencie rozdielov medzi osobnostnými
vlastnosťami hráčov a hráčok základných zostáv a striedajúcimi hráčmi a hráčkami sme
použili U – test. Výsledky práce potvrdili rozdiely v osobnosti a výsledné rozdiely naznačujú,
že hráči a hráčky, ktorí majú stabilné miesta v družstve sa prejavujú mierne vyššou
extraverziou, zvýšenou hladinou anxiozity podporujúcej výkon, stabilnejšou psychickou
odolnosťou, nižšou hladinou úzkostlivosti. Striedajúci hráči a hráčky disponujú vyššou
úrovňou výkonovej motivácie, ašpiračnej úrovne a anxiozity brzdiacej výkon.
Kľúčové slová: vlastnosti osobnosti, volejbal, basketbal
ROZBOR PROBLEMATIKY
Výsledky psychologických výskumov venovaných osobnosti športovca naznačujú, že pre
športovca sú charakteristické také osobnostné vlastnosti ako dominancia, agresivita,
optimizmus, zmysel pre realitu a samostatnosť (Boroš, 2002). Macák - Hošek (1987)
pridávajú ešte vlastnosti, ktorými sa športovci odlišujú od nešportovcov, ako potreba byť
sociálne akceptovaný, potreba dosahovať veľký výkon, húževnatosť, vôľa zvíťaziť,
sebadôvera, bojovnosť a záujem o ostatných. Športovci sú zodpovednejší, starostlivejší,
emočne a neurostabilnejší, extrovertnejší, citovo zrelší a absentujú u nich neurotické prejavy.
Najväčšie rozdiely badať v štruktúre osobnosti v charaktere a zameranosti športovca
a nešportovca. Športovci sú zásadovejší, nezávislejší, kritickejší k sebe, majú vyšší záujem
o svoj telesný vzhľad, zdravie a sú i viac výkonovo motivovaní.
Poznanie osobnostnej štruktúry vrcholového športovca je predmetom skúmania mnohých
štúdií a výskumov. Rozdiely nachádzame medzi individuálnymi a kolektívnymi športmi. Kým
na športový výkon v individuálnych športoch pôsobí samostatne osobnosť športovca,
v kolektívnych športoch je táto problematika zložitejšia. Na herný výkon pôsobia výkony,
vlastnosti osobnosti celého kolektívu hráčov a mnohé iné faktory. Práve problematikou
existencie rozdielov v osobnostných vlastnostiach medzi hráčmi základných zostáv
a náhradníkov sme sa zaoberali v našej výskumnej úlohe.
CHARAKTERISTIKA SÚBORU
Do výskumu sme zahrnuli reprezentačné družstvá kadetov a kadetiek vo volejbale a kadetiek
a juniorov v basketbale. Volejbalové súbory tvorili chlapci (n=13) s vekovým priemerom 16,5
roka a dievčatá (n=12) s vekovým priemerom 16,3 roka. Basketbalové reprezentácie tvorili
dievčatá (n=12) s priemerným vekom 15,1 roka a chlapcov (n=15) s priemerným vekom 19,3
roka. V závere výskumu boli z juniorskej basketbalovej reprezentácie vyradení niektorí hráči:
z dôvodu choroby a zranenia (2 hráči), zlej fyzickej pripravenosti (4 hráči) a jeden hráč dostal
dištanc v reprezentácii. Pôvodný súbor sa nám znížil z počtu 15 na 8 hráčov s vekovým
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priemerom 19,5 roka. Údaje o osobnostných vlastnostiach sme zisťovali a zaznamenali počas
reprezentačných sústredení jednotlivých súborov v rokoch 2007 - 2009.
METODIKA
Na hodnotenie osobnostných vlastností hráčov a hráčok sme použili dotazník ako jednu zo
základných metód sebaposudzovania v metodológii psychologického výskumu. Na
diagnostiku vybraných osobnostných vlastností sme použili nasledovné testy:
1. Dotazník motivácie výkonu (DMV)
Na meranie výkonovej motivácie sme si pre tento výskum zvolili štandarizovaný dotazník od
autorov Pardel – Maršálová – Hrabovská (1984). Obsahuje škály: MV – motív výkonu, ktorá
postihuje aspekt výkonového správania, aspekt ašpiračnej úrovne, aspekt vytrvalosti v práci a
aspekt časovej orientácie do budúcnosti, ďalej škálu AB – anxiozitu brzdiacu výkon, ktorá
postihuje sebapriznanie úbytku výkonu a stratu pohotovosti a aktivity v stavoch napätia
vyvolaných najmä v kritických záťažových situáciách alebo nových situáciách a nakoniec
škálu AP – anxiozitu podporujúcu výkon, ktorá postihuje súvislosť medzi miernym stavom
napätia a mobilizáciou aktivity. Probant na každú položku v DMV môže odpovedať jedným
zo šiestich stupňov intenzity.
2. Eysenckov osobnostný dotazník (EOD – B) – Eysenck Personality Inventory
(EPI)
Dotazník meria dve hlavné dimenzie osobnosti extroverziu (E) a neurocitizmus (N). Škála
extraverzie meria kvantitu a kvalitu interpersonálnych interakcií, stupeň aktivity a potrebu
stimulácie. Druhá škála neurocitizmus pojednáva o emočnej labilite a emočnej stabilite.
Dotazník obsahuje aj stupnicu lživosti (Lie Scale), pomocou ktorej môžeme eliminovať
skúmané osoby, ktoré by sa chceli ukázať v lepšom svetle a opisovať sa v lepšom sebaobraze
ako je realita. 57 otázok dotazníka sa týka správania, cítenia a konania. Pri každej otázke je
miesto pre odpoveď ÁNO alebo NIE.
3. Osobnostný inventár KUD
Dotazník Kudlíčkovej diagnostikuje 5 dvojpólových dimenzií: aktivita - pasivita; stabilita labilita; dominancia - submisia; racionálnosť - zmyslovosť; extraverzia - introverzia. Na 80
položiek, ktoré dotazník obsahuje, má respondent tri možnosti na odpoveď: súhlasím, neviem
alebo nesúhlasím. V dotazníku neexistujú dobré alebo zlé odpovede, preto je dôležité
odpovedať čo najpravdivejšie.
4. Dotazník na meranie úzkosti a úzkostlivosti, State Trait Anxiety Inventory (STAI
X-2)
Táto škála meria úzkostlivosť ako osobnostnú črtu, vlastnosť. Obsahuje dvadsať otázok, resp.
výrokov, ktorými zvyknú ľudia opisovať sami seba. Pri odpovediach je možné reagovať na
jednu zo štyroch možností, ktorá primerane vyjadruje, ako sa človek zvyčajne cíti.
5. Škála hnevlivosti a nahnevanosti ŠHaN (X—2)
Škála meria hnevlivosť ako trvalú osobnostnú črtu, resp. vlastnosť. Probanti odpovedajú na
15 otázok, kde majú podobne ako v predchádzajúcom dotazníku štyri možnosti na odpoveď,
ako sa zvyčajne cítia.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Hráčov a hráčky volejbalových a basketbalových reprezentácií sme rozdelili na podskupiny
nominovaní hráči a hráčky a nenominovaní, resp. striedajúci hráči a hráčky. Z tohto pohľadu
budeme interpretovať rozdiely medzi jednotlivými skupinami hráčov a hráčok v testovaných
vlastnostiach osobnosti.
Nominovaní hráči (tabuľka 1) sa významne líšili od nenominovaných, resp. striedajúcich
v dotazníku motivácie výkonu, v aspekte výkonového správania, v položke anxiozita
podporujúca výkon (p<0,05), v aspekte ašpiračnej úrovne (p<0,1) a v aspekte vytrvalosti
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v práci (p<0,01). Zistené rozdiely sú v prospech hráčov nenominovaných. Získané výsledky
môžu znamenať, že potreba dostať sa do reprezentačného kádra pôsobí silne mobilizujúco.
Hráči, ktorí boli z družstva vyradení (prevažne z dôvodu nedostatočnej výkonnosti) dosiahli
v každom aspekte škály motív výkonu vyššie skóre oproti svojim spoluhráčom, ktorí boli do
reprezentácie zaradení. Na základe výsledkov sa domnievame, že prvotným cieľom každého
hráča, bolo získať miesto v repre - kádri. Hráči, ktorí si boli svojou výkonnosťou a tým aj s
miestom v reprezentácii viac istí, neboli dostatočne motivovaní, čo sa prejavilo v nižších
hodnotách motívu výkonu ako celku. Prvotná motivácia bola naplnená a ďalej sa
pravdepodobne nerozvíjala, stagnovala, resp. mohla aj poklesnúť. Naopak, hráči uchádzajúci
sa o reprezentáciu, boli viac motivovaní, mali vyššie ašpirácie, vyššiu hladinu anxiozity
podporujúcej výkon, väčšiu motiváciu bojovať a získať miesto v reprezentačnom tíme.
Výsledné rozdiely poukazujú na fakt, že hráči, ktorí majú stabilné miesta v družstve sa
prejavovali mierne vyššou extroverziou, stabilnejšou psychickou odolnosťou, nižšou hladinou
úzkostlivosti a naopak mierne zvýšenou hladinou hnevlivosti. Zistené rozdiely ale neboli
štatisticky významné.
V prípade hráčok volejbalu a basketbalu (tab.2) boli rozdiely podobné ako v súbore hráčov.
V škále motív výkonu, v aspektoch výkonového správania a časovej orientácie do budúcnosti
sme zaznamenali významnosť rozdielov na 5 % hladine štatistickej významnosti a v škále
anxiozity brzdiacej výkon na 10 % hladine významnosti taktiež v prospech hráčok
nenominovaných, resp. striedajúcich. Vo všetkých aspektoch súvisiacich s motívom výkonu
boli namerané hodnoty vyššie u hráčok striedajúcich, resp. uchádzajúcich sa o reprezentačné
miesto. S parametrami motivácie musí tréner pracovať novým spôsobom po definitívnom
zostavení kádra, pretože faktor „výberu do reprezentácie“ prestáva byť motivačný. Podobne
ako hráči, aj hráčky zaradené do reprezentácie sa ukazujú ako mierne extrovertnejšie
a neurostabilnejšie osobnosti s nižšou hladinou úzkostlivosti a hnevlivosti, sú aktívnejšie a
dominantnejšie oproti hráčkam nenominovaným, resp. striedajúcim.
Na záver môžeme skonštatovať, že hráči a hráčky s nestabilným miestom v základnej zostave,
resp. v reprezentačnom výbere prejavili zvýšenú hladinu úzkostlivosti a hnevlivosti. Zvýšená
hladina úzkostlivosti u hráčov a hráčok nenominovaných, resp. striedajúcich sa prejavila vo
výrazne vyšších hodnotách výkonovej motivácie, ašpirácií, vytrvalosti v práci. Naopak títo
hráči a hráčky sa javia ako menej stabilné a extrovertované osobnosti, oproti hráčom
a hráčkam, ktorí majú svoje miesta v reprezentácii, resp. v základnej zostave stabilné.
Výsledky poukazujú na skutočnosť, že určitá miera extroverzie spojená s osobnostnou
stabilitou napomáha k adaptácii v novom (reprezentačnom) kolektíve, kde je vždy istá miera
napätia a rivality, s ktorou sa hráči a hráčky musia vyrovnať.

118

118

Tabuľka 1

Základné štatistické charakteristiky vlastností osobnosti a významnosť
rozdielov medzi nominovanými a nenominovanými hráčmi, resp.
striedajúcimi hráčmi
DMV

Nominovaní

KUD

EOD-B

STAI

L

X-2

ŠHaN

MV

AV

AA

AVP

ČO

AB

AP

A

S

D

R

E

N

E

arit.priemer

92,7

28,07

22,47

19,13

23,0

44,1

28,40

19,5

22,2

16,6

18,9

23,8

7,33

15,20

2,066 34,60

29,40

X-2

smer.odchýl.

12,0

4,464

3,662

1,807

6,19

9,43

9,694

3,13

4,99

3,37

4,99

4,54

4,04

2,731

0,961 7,149

5,779

min.

65

20

16

16

9

25

13

15

14

12

11

12

0

11

0

23

20

max.

110

35

28

22

32

59

51

26

32

24

26

30

14

20

4

47

42

var. rozp.

45

15

12

6

23

34

38

11

18

12

15

18

14

9

4

24

22

Nenominovaní
arit.priemer

101,6

33,00

25,15

22,23

21,2

49,3

36,08

20,1

24,7

16,1

18,8

25,3

10,3

14,92

2,15

37,77

27,85

smer.odchýl.

12,7

5,339

2,794

2,488

6,05

8,29

7,251

3,89

5,32

5,17

5,41

4,23

4,07

2,431

1,62

4,97

5,047

min.

85

26

21

19

12

38

24

14

17

10

7

17

6

11

0

29

17

max.

132

46

29

28

32

68

49

26

32

26

28

30

21

19

5

47

34

var. rozp.

47

20

8

9

20

30

25

12

15

16

21

13

15

8

5

18

17

Neparametrický Mann-Whitneyov U - test
Test

1,595

Tabuľka 2

Nominované

2,447*

1,908(*)

3,170**

1,087

1,177 2,237* 0,672 1,179

0,601 0,044 1,021 1,459

0,280

0,075 1,411

0,255

Základné štatistické charakteristiky vlastností osobnosti a významnosť
rozdielov medzi nominovanými a nenominovanými hráčkami, resp.
striedajúcimi hráčkami
KUD

DMV

STAI ŠHaN

EOD-B
N

E

L

X-2

X-2

29,54 21,38 21,00 13,92 17,00 25,77

8,462

15,54

2,538

38,69

30,69

5,651 3,042 4,359 3,947 7,927 4,323

4,013

2,025

1,391

4,553

6,156

4

11

1

33

21

31

19

18

6

48

40

13

15

7

5

15

19

MV

AV

AA

AVP

ČO

AB

AP

A

S

D

R

E

arit.priemer

94,15

31,54

23,08

20,8

18,69

45,77

smer.odchýl.

15,68

6,319

3,427

3,26

6,316

6,340

min.

73

23

18

15

10

32

17

17

14

5

3

18

max.

132

44

30

28

30

55

38

26

27

20

30

var. rozp.

59

21

12

13

20

23

21

9

13

15

27

Nenominované
arit.priemer

110,5

36,64

25,36

23,2

25,27

55,27

30,45 19,73 19,36 13,73 18,64 27,18

9,36

15,00

2,727

42,09

31,09

smer.odchýl.

12,16

5,240

3,171

3,25

4,650

12,75

9,256 6,084 5,921 6,842 5,065 4,644

3,880

3,493

1,555

10,50

7,752
23

min.

91

30

21

18

17

37

13

11

9

2

8

16

4

9

1

31

max.

128

46

30

28

36

81

44

29

27

25

24

32

17

20

5

63

48

var. rozp.

37

16

9

10

19

44

31

18

18

23

16

16

13

11

4

32

25

2,293*

1,944*

0,613

0,205

0,297

0,641

0,116

Neparametrický Mann-Whitneyov U - test
Test

2,55*

1,97*

1,518

1,64

MV - motív výkonu
AV - aspekt výkonového správania
AA - aspekt ašpiračnej úrovne
AVP - aspekt vytrvalosti v práci
ČO - aspekt čaovej orientácie do budúcnosti
AB - anxiozita brzdiaca výkon
AP - anxiozita podporujúca výkon

0,058 0,787 0,524 0,407 0,755 0,818

A - aktivita
STAI - úzkostlivosť
S - stabilita
ŠHaN - hnevlivosť
D - dominancia
R - racionalita
E - extroverzia
N - neurostabilita
L - stupnica lživosti
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ZÁVERY
Priniesli sme poznatky o osobnostných vlastnostiach hráčov základných zostáv a striedajúcich
hráčov. Nestabilné miesto v základnej zostave, resp. v reprezentačnom výbere, sa prejavilo
zvýšenou hladinou úzkostlivosti a hnevlivosti hráčov a hráčok nenominovaných, resp.
striedajúcich oproti nominovaným hráčom a hráčkam. Zvýšená hladina úzkostlivosti u hráčov
a hráčok nenominovaných, resp. striedajúcich sa prejavila vo výrazne vyšších hodnotách
výkonovej motivácie, ašpirácií, vytrvalosti v práci. Naopak títo hráči a hráčky sa javia ako
menej stabilné a extrovertované osobnosti, oproti hráčom a hráčkam, ktorí majú svoje miesta
v reprezentácii, resp. v základnej zostave stabilné. Výsledky poukazujú na skutočnosť, že
určitá miera extroverzie spojená s osobnostnou stabilitou napomáha k adaptácii v novom
(reprezentačnom) kolektíve, kde je vždy istá miera napätia a rivality, s ktorou sa hráči
a hráčky musia vyrovnať. Poznanie osobnostnej štruktúry hráča má využitie v tréningovom
procese v individuálnom prístupe k hráčom. V psychologickej príprave, kde je potreba
poznania osobnosti hráča nevyhnutná. Psychodiagnostickú štúdiu hráčov potom môže tréner
využiť, ale najmä zohľadniť v individuálnom prístupe k hráčovi napr. pri motivácii, pri
zvládaní predštartových, štartových a poštartových stavoch hráča. Na základe zistených
poznatkov pristupovať k výberu hráčov do družstva, najmä reprezentačného, pri nominácii
hráčov na zápas (extroverzia, neurostabilita, temperament, úzkostlivosť, hnevlivosť, aktivita,
stabilita, dominancia, výkonová motivácia).
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DIFFERENCES OF THE CHOSEN PERSONAL QUALITIES BETWEEN
THE NOMINATED AND UNNOMINATED PLAYERS, OR
SUBSTITUTES.
Erika Seresova - Department of Law Communication, Physical Education and Sports,
Faculty of Law, Comenius University Bratislava, Slovak republic
ABSTRACT
The aim of this scientific work was to clarify differences of the chosen personal qualities
between the nominated and unnominated players, or substitutes. To gather the data there was
used the test method. Data gathered from standardized psychological questionnaires were
evaluated by means of special templates with help of psychologist. U - test was used to
determine the existence of the differences between the nominated and unnominated players,
or substitutes. Results of this work confirmed differences in the personalities of male and
female players nominated and male and female players unnominated to the national team, or
substitutes. Final differences suggest that male and female players who have stable positions
in the team display slightly higher level of extroverzion, higher level of performance supporting anxiety, more stable psychical resistance, lower level of anxiety. On the contrary,
unnominated male and female players display higher level of performance motivation and
performance - inhibiting anxiety.
Key words: personal qualities, basketball, volleyball
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VZŤAH ÚROVNE ŠPORTOVEJ VÝKONNOSTI A ÚSPEŠNOSTI
UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM NA FTVŠ UK V ŠTUDIJNÝCH
PROGRAMOCH TRÉNERSTVO A TRÉNERSTVO A UČITEĽSTVO
PREDMETU TELESNÁ VÝCHOVA V ĽADOVOM HOKEJI
V AKADEMICKOM ROKU 2010/2011
Igor Tóth – Katedra hier, FTVŠ UK Bratislava, Slovensko
Kľúčové slová: ľadový hokej, hráč, výkonnosť, študent, prijímacie konanie študentov,
uchádzač, trénerstvo, učiteľstvo, špecializácia ľadový hokej, Fakulta telesnej výchovy
a športu, Bratislava
ABSTRAKT
Prijímacie konanie uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK sa opakuje už niekoľko rokov. Od
vzniku FTVŠ UK (r. 1960) uplynulo 50 rokov. FTVŠ UK bola a je na Slovensku jedinou
vysokoškolskou inštitúciou, ktorá pripravuje v štúdiu v ľadovom hokeji svoje úspešné
odborné telovýchovné a trénerské kádre.
V roku 2010 si podalo prihlášku na FTVŠ UK do 1. ročníka až 56 uchádzačov. Ľadový hokejo toto štúdium zo strany stredoškolákov býva veľký záujem napriek tomu, že hokejisti si
v prijímacom konaní musia zvoliť a absolvovať inú zo štyroch športových hier (buď:
basketbal, futbal, hádzanú či volejbal), z ktorej sú klasifikovaní odborníkmi. Aj napriek tejto
skutočnosti ich úspešnosť na prijímacom konaní nebýva malá, avšak doposiaľ nepoznáme
vzájomnú matematicko-štatistickú podmienenosť a závislosť všetkých šiestich disciplín
prijímacieho konania k bodovej nadhodnote uchádzača.
Matematicko-štatistická významnosť sa prejavila na 5% hladine významnosti vo vzťahu
úrovne športovej výkonnosti uchádzačov (NŠV) a písomného testu (Písom.test).
Matematicko-štatistická významnosť na 1% hladine významnosti sa prejavila vo vzťahu
úrovne športovej výkonnosti uchádzačov (NŠV) a športových hier - basketbal, futbal,
hádzaná, volejbal (Šp.hry), gymnastika (Gym.) a beh na 50 metrov (B50m). Naopak, žiadna
korelácia sa neprejavila u uchádzačov počas prijímacieho konania pre akademický rok
2010/2011 v disciplíne plávanie a vytrvalostný beh na 12 minút, teda nepotvrdila sa žiadna
matematicko-štatistická významnosť v tomto smere.
ROZBOR PROBLEMATIKY
Prijímacie konanie sa opakuje už niekoľko rokov. Od jej vzniku (r. 1960) uplynulo 50 rokov
(r. 2010). FTVŠ UK pripravila v ľadovom hokeji úspešné odborné telovýchovné a známe
trénerské a hráčske kádre (1960-2010) ako sú: Doc. PhDr. Ladislav Horský, CSc., Doc. PhDr.
Ján Starší, CSc. či PaedDr. Ján Filc, Mgr. Vladimír Šťastný, PhD., Václav Nedomanský a iní
- majstri sveta v senioroch.
V akademickom roku 2010/2011, keď FTVŠ UK oslavuje okrúhle jubileum vzniku, sme sa
rozhodli venovať pozornosť vzťahu úrovne športovej výkonnosti a úspešnosti uchádzača
o štúdium študijného odboru trénerstvo a trénerstvo a učiteľstvo v predmete telesná výchova
v ľadovom hokeji. Na štúdium špecializácie ľadového hokeja sa hlási z roka na rok väčšie
množstvo uchádzačov o trénerstvo. V roku 2010 sa podalo prihlášku na FTVŠ UK do 1.
ročníka až 56 uchádzačov.
Defacto, prijímacie konanie uchádzačov o štúdium ľadového hokeja prešlo určitým
prirodzeným a historickým vývojom na našej fakulte.
Ľadový hokej – o toto štúdium zo strany stredoškolákov býva veľký záujem napriek tomu, že
hokejisti si v prijímacom konaní musia zvoliť a absolvovať jednu zo štyroch športových hier
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(buď: basketbal, futbal, hádzanú či volejbal), z ktorej sú klasifikovaní odborníkmi. Aj napriek
tejto skutočnosti ich úspešnosť na prijímacom konaní nebýva malá, avšak nepoznáme
vzájomnú matematicko-štatistickú podmienenosť a závislosť všetkých šiestich disciplín
prijímacieho konania k bodovej nadhodnote uchádzača.
Systém hodnotenia a kontroly úrovne športovej výkonnosti uchádzačov o štúdium na FTVŠ
UK v študijných programoch trénerstvo a trénerstvo a učiteľstvo predmetu telesná výchova
v športových hrách bol systémovo spracovaný na Katedre hier FTVŠ už v roku 2004.
CIEĽ
Cieľom príspevku je poukázať na vzťah úrovne športovej výkonnosti a úspešnosti uchádzačov
o štúdium na FTVŠ UK v študijných programoch trénerstvo a trénerstvo a učiteľstvo
predmetu telesná výchova v ľadovom hokeji v akademickom roku 2010/2011 na Slovensku.
ÚLOHY
1. Posúdiť a klasifikovať úroveň športovej výkonnosti uchádzačov o štúdium na FTVŠ
UK v študijných programoch trénerstvo a trénerstvo a učiteľstvo predmetu telesná
výchova v ľadovom hokeji v akademickom roku 2010/2011.
2. Zhromaždiť bodové hodnotenia uchádzačov z jednotlivých disciplín prijímacieho
konania: športové hry, gymnastika, plávanie, beh na 50 metrov, vytrvalostný 12
minútový beh a písomný vedomostný test.
3. Matematicko-štatistickými metódami zistiť vzťah úrovne športovej výkonnosti
a úspešnosti uchádzačov v jednotlivých disciplínach prijímacieho konania na FTVŠ
UK.
4. Porovnať získané hodnoty úrovne športovej výkonnosti a úspešnosti uchádzačov
v jednotlivých disciplínach prijímacieho konania na FTVŠ UK v akademickom roku
2010/2011 a vyhodnotiť výsledky.
CHARAKTERISTIKA SÚBORU
Výskumný súbor tvorili uchádzači (n=46) o štúdium študijného odboru trénerstvo, trénerstvo
a učiteľstvo (ďalej len uchádzači) v ľadovom hokeji na FTVŠ UK na Slovensku.
Všetci sledovaní uchádzači sa zúčastnili v akademickom roku 2009/2010 v priebehu 4 dní
samotného prijímacieho konania na FTVŠ UK v Bratislave (mesiac apríl 2010). Absolvovali
prijímacie konanie z nasledovných šiestich disciplín: športové hry (basketbal, futbal, hádzaná
a volejbal), gymnastika, plávanie, beh na 50 metrov, vytrvalostný 12 minútový beh a písomný
test.
Z absolútneho počtu 56-tich prihlásených uchádzačov o štúdium špecializácie ľadový hokej
v akademickom roku 2010/2011 absolvovalo 46 uchádzačov všetkých šesť disciplín
prijímacieho konania. Teda z absolútneho počtu prihlásených záujemcov o štúdium ľadového
hokeja sa zúčastnilo presne 82,142% uchádzačov (hokejistov). Poznámka: niektorí uchádzači
sa vôbec nedostavili na prijímacie konanie, nakoľko boli prijatí bez prijímacích pohovorov,
alebo niektorí nesplnili jednu a viacej zo šiestich disciplín prijímacieho konania, a tým
nemohli byť zaradení do výskumného súboru (n=46). Ak vychádzame z aritmetického
priemeru nadhodnoty športovej výkonnosti sledovaného súboru, ktorá je 11,52 bodov z 25
možných bodov (maximum), tak môžeme pri charakteristike nášho súboru dedukovať
konštatovanie, že: „Na FTVŠ UK pre akademický rok 2010/2011 sa hlásili uchádzači
o štúdium na študijný odbor trénerstvo, trénerstvo a učiteľstvo z výkonnostnej kategórie
klasifikovanej 10 bodov (hodnota 11,52 zaokrúhlená smerom dole).
Z celkového počtu prítomných uchádzačov (n=46), ktorí absolvovali všetkých šesť disciplín
prijímacieho konania, malo o študijný odbor trénerstvo záujem 32 uchádzačov (TRN n=32)
a o študijný odbor trénerstvo a učiteľstvo záujem 14 uchádzačov (TUT n=14). Proporcionalita
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medzi uchádzačmi oboch študijných odborov (v %): TRN : TUT je 69,56 % : 30,44 %,
v prospech študijného programu trénerstvo (TRN). Keďže sa všetci hlásili na štúdium
špecializácie ľadový hokej, tak tvorili spolu jeden výskumný súbor.
METODIKA
Pre získanie primárnych údajov sme použili základnú metódu matematickej štatistiky.
Požadované údaje sme zaznamenávali do záznamového hárku (viď tabuľka 1) pre každého
sledovaného uchádzača osobitne. Z hľadiska celkového spracovania výsledkov sme úroveň
športovej výkonnosti (rozumej bodovú nadhodnotu) posudzovali škálovaním podľa FTVŠ
UK (2010 – upravené). Pre získanie výsledkov sme vykonali párovú koreláciu – použili sme
Spearmannovu metódu. V korelačnej matici sme dali do vzájomného vzťahu bodovú
nadhodnotu hokejistu (poznámka: výkonnosť potvrdzuje SZĽH) s úspešnosťou uchádzača
(rozumej s bodovými hodnotami z jednotlivých disciplín) na prijímacom konaní v príslušnom
akademickom roku 2009(2010. Výsledky sme vyhodnocovali na 1% a 5% hladine štatistickej
významnosti.
VÝSLEDKY
Uchádzači o štúdium špecializácie ľadový hokej
Tabuľka 1: Bodové hodnoty sledovaného súboru uchádzačov o štúdium špecializácie
ľadový hokej na FTVŠ UK v akademickom roku 2010/2011 (n=46)
P.č. Uchádzači

Štud.
Písom.
pr. NŠV Šp.hry Gym. Pla. B50m B12min test Body

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

TUT
TRN
TRN
TUT
TRN
TRN
TRN
TRN
TRN
TUT
TUT
TRN
TRN
TRN
TRN
TUT
TRN
TRN
TRN
TRN
TRN
TUT

Uchádzač 1
Uchádzač 2
Uchádzač 3
Uchádzač 4
Uchádzač 5
Uchádzač 6
Uchádzač 7
Uchádzač 8
Uchádzač 9
Uchádzač 10
Uchádzač 11
Uchádzač 12
Uchádzač 13
Uchádzač 14
Uchádzač 15
Uchádzač16
Uchádzač 17
Uchádzač 18
Uchádzač 19
Uchádzač 20
Uchádzač 21
Uchádzač 22

10
25
15
10
0
20
25
20
10
0
5
10
15
10
15
5
0
0
10
10
15
15

3
5
8
2
0
1
6
5
7
5
0
1
6
8
6
5
3
3
5
6
4
3

1
3
0
1
1
1
3
7
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
2
0
8

3
6
6
5
7
0
6
9
8
6
0
0
2
6
4
6
5
6
3
7
4
1

4
2
6
4
3
4
5
6
5
4
0
4
9
5
6
4
4
5
4
5
3
5

4
0
6
3
3
3
2
3
5
5
0
2
7
4
3
4
5
4
6
5
6
3

8,75
10,25
13,25
9,50
9,00
9,75
11,50
9,25
9,00
12,25
8,00
9,25
16,50
7,75
10,50
6,75
5,25
8,50
9,75
16,50
14,00
8,25

23,75
26,25
39,25
24,50
23,00
18,75
33,50
39,25
35,00
32,25
8,00
16,25
41,50
31,75
29,50
25,75
23,25
26,50
27,75
41,50
31,00
28,25
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Uchádzač 23
Uchádzač 24
Uchádzač 25
Uchádzač 26
Uchádzač 27
Uchádzač 28
Uchádzač 29
Uchádzač 30
Uchádzač 31
Uchádzač 32
Uchádzač 33
Uchádzač 34
Uchádzač 35
Uchádzač 36
Uchádzač 37
Uchádzač 38
Uchádzač 39
Uchádzač 40
Uchádzač 41
Uchádzač 42
Uchádzač 43
Uchádzač 44
Uchádzač 45
Uchádzač 46

TRN
TRN
TRN
TRN
TRN
TUT
TUT
TUT
TRN
TRN
TRN
TUT
TRN
TRN
TUT
TUT
TUT
TRN
TRN
TRN
TUT
TRN
TRN
TRN

10
20
10
0
10
0
15
5
5
0
20
5
10
20
10
10
15
25
20
25
0
10
15
25

6
9
3
0
6
0
5
2
2
4
5
3
0
8
4
2
5
4
7
6
8
5
8
8

1
2
5
0
4
1
1
1
0
1
1
1
1
6
0
5
9
1
1
2
1
1
1
1

5
7
4
5
7
4
5
7
5
7
0
4
0
9
5
5
6
6
5
7
5
6
3
5

5
4
5
4
6
3
7
4
3
2
5
3
6
7
4
3
10
6
3
9
6
5
5
7

4
1
3
9
4
5
4
9
0
4
3
1
4
7
5
2
10
2
2
3
10
1
10
4

6,50
13,75
9,25
8,50
7,50
8,25
8,25
11,50
8,25
7,50
8,50
9,75
9,50
7,75
9,75
11,00
10,25
14,75
6,00
12,00
13,00
8,50
9,00
12,50

27,50
36,75
29,25
26,50
34,50
21,25
30,25
34,50
18,25
25,50
22,50
21,75
20,50
44,75
27,75
28,00
50,25
33,75
24,00
39,00
43,00
26,50
36,00
37,50

Vysvetlivky:
TRN - študijný program trénerstvo, TUT - študijný program trénerstvo a učiteľstvo, NŠV –
nadhodnota športovej výkonnosti, Šp.hry – športové hry (basketbal, futbal, hádzaná, volejbal),
Gym – gymnastika, Pla – plávanie, B50m – šprint na päťdesiat metrov, B12min. –
vytrvalostný dvanásťminútový beh, písom.test – písomný vedomostný test.
Tabuľka 2

n = 46
aritm.pr.
smer.od.
median
min.
max.
var.rozp.
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Základné matematicko-štatistické charakteristiky sledovaného súboru
uchádzačov o štúdium špecializácie ľadového hokeja na FTVŠ UK
v akademickom roku 2010/2011 (n=46)
NŠV
11,52
7,808
10
0
25
25

Šp.hry
4,391
2,534
5
0
9
9

Gym.
1,696
2,190
1
0
9
9

Pla.
4,826
2,331
5
0
9
9

B50m
4,761
1,864
5
0
10
10

B12m
4,130
2,570
4
0
10
10

Písom.
test
9,891
2,554
9,25
5,25
16,5
11,25

Body
29,70
8,286
28,13
8,00
50,25
42,25
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Tabuľka 3

n = 46
NŠV
Šp.hry
Gym.
Pla.
B50m
B12m
Test
Body

Korelačná matica kritických hodnôt (Spearmanova metóda) pre vzťah
úrovne športovej výkonnosti a úspešnosti uchádzača o štúdium študijného
odboru trénerstvo, trénerstvo a učiteľstvo predmetu telesná výchova
v špecializácií ľadový hokej na FTVŠ UK v akademickom roku 2010/2011
(n=46)
NŠV
1
0,481
0,427
0,022
0,442
-0,237
0,341
0,388

Šp.hry

Gym.

Pla.

B50m

B12m

Písom.
test

Body

1
0,222
0,388
0,526
0,228
0,183
0,724

1
0,330
0,317
-0,129
0,041
0,402

1
0,170
0,082
0,045
0,523

1
0,338
0,234
0,685

1
0,105
0,488

1
0,491

1

Kritické hodnoty: ** p < 0,01 (rk = 0,376); * p < 0,05 (rk = 0,290)
Z korelačnej matice v tabuľke 3 a z obrázkov 1 až 4 vyplýva, že vzťah úrovne športovej
výkonnosti (NŠV) a úspešnosti uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK sa štatisticky významne
prejavil v štyroch prípadoch, a to vo vzťahu ku:
 športovým hrám (Šp.hry) na 1% štatistickej hladine významnosti,
 gymnastika (Gym.) na 1% štatistickej hladine významnosti,
 beh na 50 metrov (B50m) na 1% štatistickej hladine významnosti,
 a písomný vedomostný test (Písom.test) na 5% štatistickej hladine významnosti.
Kým disciplíny: plávanie a vytrvalostný 12 minútový beh sa vo vzťahu úrovne športovej
výkonnosti (NŠV) uchádzačov v študijnom programe trénerstvo a trénerstvo a učiteľstvo
predmetu telesná výchova sa k ich úspešnosti na prijímacom konaní štatisticky významne
nepotvrdil.
DISKUSIA
Z výsledkov nášho výskumu (tab. 3., obr. 1.-4.) je pravdepodobne možné vyjadriť názor
(prognózu) o budúcich uchádzačoch na spomínané štúdium na FTVŠ UK v rámci ich
úspešného prijímacieho konania takto:
1. mohli by sme predpokladať, že aj budúci uchádzači, ak chcú byť úspešní, tak by mali
dostatočne bodovať z disciplín: zo športových hier, z gymnastiky a z behu na 50 metrov;
nesmú ich podceniť. Ostatné sa neukázali ako kľúčové, ani štatisticky významné
z hľadiska ich úspešnosti na prijímacom konaní;
2. pre hokejistov sa všeobecne ukázali ako veľmi podstatné a dôležité športové hry, čo by sa
pre hráčov ľadového hokeja na prvý pohľad mohlo zdať ako prirodzené. Ale, aj keď nie sú
na FTVŠ UK „prijímačky“ už roky vykonávané práve z tejto pomerne populárnej
a obľúbenej športovej hry na Slovensku; napriek tomu o ňu prejavuje záujem veľký počet
hokejistov,
3. ďalšou doména úspešnosti hokejistov na „prijímačkách“ sa stali výsledky v gymnastike
a v behu na 50 metrov. Obe disciplíny sú taktiež prirodzenou súčasťou ich športového
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4. rozhodne nesmú hokejisti bodovo zlyhať v písomnom teste; inak nebudú prijatí na FTVŠ.
Vzťah úrovne nadhodnoty športovej výkonnosti uchádzačov ku športovým hrám
Šport.hry (body)
10
9

r = 0,481** p < 0,01

8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

Obrázok 1

5

10

15

20

NŠV

25

Lineárna závislosť – štatisticky významný vzťah úrovne nadhodnoty
športovej výkonnosti uchádzačov ku športovým hrám na FTVŠ UK
v akademickom roku 2010/2011

Vzťah úrovne nadhodnoty športovej výkonnosti uchádzačov ku gymnastike
Gym.(body)
10
9
8

r = 0,427** p < 0,01

7
6
5
4
3
2
1
0
0

Obrázok 2
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10

15
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NŠV

25

Lineárna závislosť – štatisticky významný vzťah úrovne nadhodnoty
športovej výkonnosti uchádzačov ku gymnastike na FTVŠ UK
v akademickom roku 2010/2011
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Vzťah úrovne nadhodnoty športovej výkonnosti uchádzačov k behu na 50 metrov
B50m (body)
10
9
8
r = 0,442** p < 0,01

7
6
5
4
3
2
1
0
0

5

10

15

20

25
NŠV

Obrázok 3

Lineárna závislosť – štatisticky významný vzťah úrovne nadhodnoty
športovej výkonnosti uchádzačov k behu na 50 metrov na FTVŠ UK
v akademickom roku 2010/2011 (pozn.: sekundy prerátané na body)

Vzťah úrovne nadhodnoty športovej výkonnosti uchádzačov ku písomnému testu
Testy
18,00
r = 0,341* p < 0,05

16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
0

5

10

15

20

25
NŠV

Obrázok 4

Lineárna závislosť – štatisticky významný vzťah úrovne nadhodnoty
športovej výkonnosti uchádzačov ku písomnému testu na FTVŠ UK
v akademickom roku 2010/2011
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ZÁVERY
1. Matematicko-štatistická významnosť sa prejavila na 5% hladine významnosti vo vzťahu
úrovne športovej výkonnosti uchádzačov (NŠV) a písomného testu (Písom.test).
2. Matematicko-štatistická významnosť na 1% hladine významnosti sa prejavila vo vzťahu
úrovne športovej výkonnosti uchádzačov (NŠV) a športových hier - basketbal, futbal,
hádzaná, volejbal (Šp.hry), gymnastika (Gym.) a beh na 50 metrov (B50m). V ostatných
disciplínach prijímacieho konania sa neprejavila žiadna.
3. Lineárna závislosť (obrázok 1 až 4) vyjadruje podobný priebeh vo všetkých štyroch zo
šiestich prípadov disciplín prijímacieho konania – stúpajúcu lineárnu tendenciu.
4. Pravdepodobne vyšší počet získaných bodov v športovej výkonnosti uchádzačov
podmieňuje u uchádzačov o štúdium zároveň aj vyšší počet bodov získaných v:
športových hrách, gymnastike, v behu na 50 metrov a v písomnom vedomostnom teste.
5. Dalo by sa konštatovať, že herný výkon hokejistov nepriamo vyjadrený športovou
výkonnosťou (bodová nadhodnota) je štatisticky významne, ale aj logicky, ovplyvnený
najmä: športovými hrami (basketbal, futbal, hádzaná, volejbal), gymnastikou, behom na
50 metrov a písomným vedomostným testom.
6. Pre ľadový hokej reálne to znamená, že sú pre úspešnosť uchádzačov na prijímacom
konaní viac-menej dôležité všetky hry (basketbal, futbal, hádzaná, volejbal). Tvrdí sa, že
gymnastika je základom všetkých športov, teda aj ľadového hokeja, čo sa prejavilo aj na
hladine štatistickej významnosti. Keďže ľadový hokej je športová hra s rýchlostnosilovým prejavom hráčom, v behu na 50 metrov sa prejavila taktiež štatistická
významnosť a taktiež vo vedomostnej úrovni uchádzačov písomného testu.
7. Naopak, žiadna významná korelácia sa neprejavila u uchádzačov v športovej výkonnosti
počas prijímacieho konania v ich úspešnosti k: disciplíne plávanie a vytrvalostný beh na
12 minút. Teda sa nepotvrdila žiadna matematicko-štatistická významnosť v tomto smere.
LITERATÚRA
1. FTVŠ UK, 2010. Hodnotenie úrovne športovej výkonnosti uchádzačov o štúdium na
FTVŠ UK v študijných programoch trénerstvo a trénerstvo a učiteľstvo predmetu
telesná výchova v akademickom roku 2010/2011. Tabuľka 1 a Tabuľka 2., zo dňa 19.
apríla 2010, Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave,
Bratislava, 2010.
PRÍLOHA
V prílohe je tabuľka 5 na hodnotenie úrovne športovej výkonnosti uchádzačov o štúdium na
FTVŠ UK v študijných programoch trénerstvo a trénerstvo a učiteľstvo predmetu telesná
výchova v akademickom roku 2010/2011 (FTVŠ, 2010). Je súčasťou kontroly,
systematického posudzovania a zaraďovania uchádzačov v rámci ich bodovej nadhodnoty do
7. výkonnostných škál. Každý uchádzač o štúdium na FTVŠ na základe jeho športovej
výkonnosti má pridelený presný počet bodov v škále od 25 (maximum) až po 0 bodov
(minimum), resp. kolónku N, čo znamená, že nesplnil požiadavky na prijímacie konanie
v danom akademickom roku. Táto prax zaručuje uchádzačom, keďže sa hlásia na výberovú a
talentovú vysokú školu, že jeho miera športového nadania a športovej výkonnosti v klube
bude objektívne započítaná v prijímacom konaní okrem iných 6. športových disciplín.
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Tabuľka 5

Systém kontroly a hodnotenia športovej výkonnosti (tzv. nadhodnoty)
uchádzačov zo športových hier na Katedre hier FTVŠ UK (FTVŠ UK, 2010)
– upravené
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RELATIONSHIP LEVELS SPORT PERFORMANCE AND SUCCESS OF
APPLICANTS FOR STUDY AT FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION
AND SPORT IN COACHING COURSES AND COACHING AND
TEACHING SUBJECT PHYSICAL EDUCATION IN ICE HOCKEY IN
THE ACADEMIC YEAR 2010/2011
Igor Tóth - Department of Games, Faculty of Physical Education & Sport, Comenius University
in Bratislava
ABSTRACT
Admission of applicants for study at Faculty of Physical Education and Sport Commenius
University (next: PE CU) is repeated for several years. Since 1960 the establishment of PE CU,
passed 50 years. PE CU has been in Slovakia is the only higher education institution to prepare
the study in its successful ice hockey, physical education and coaching professional cadres.
In 2010, they filed an application for the PE CU in the first year to 56 candidates. Ice hockey on
the study of the great interest in universities levels, despite the fact that hockey players in the
admission process must be selected and receive four different games (basketball, soccer,
handball or volleyball), which are classified by experts. Despite this fact, their success in the
admission process does not live small, but still do not know each other mathematical and
statistical dependence and conditionality different disciplines of the admission procedure for
point added value candidate. Mathematical and statistical significate was demonstrated at 5%
level of significance in relation level sports job performance and written education test.
Mathematical-statistical significance at 1% level of significance is reflected in respect of the
level of job performance sports and sports games – basketball, soccer, handball, volleyball,
gymnastics and running for 50 meters.
On the other hand, showed no correlation with the candidates during the recruitment procedure
for academic year 2010/2011 in the discipline swimming, endurance running for 12 minutes, that
is not confirmed no mathematical-statistical significance in this respect.
Key words: ice hockey, player, performance, student, admission, receptions procedure of
students, applicant, candidate, coaching, teaching, ice hockey’s specialization,
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TREND ÚROVNE ŠPECIFICKEJ POHYBOVEJ PRIPRAVENOSTI
UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM NA FTVŠ UK V BRATISLAVE
ZO ŠPORTOVÝCH HIER
Ľubor Tománek, Michal Slyško - Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej
výchovy a športu, Katedra hier, Slovensko
ABSTRAKT
Cieľom nášho príspevku bolo analyzovať a vyhodnotiť trend úrovne špecifickej pohybovej
pripravenosti v športových hrách u uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v Bratislave v rokoch
2006 až 2010. Analyzovali sme úspešnosť plnenia štandardu, bodové hodnotenie za jednotlivé
časti (herné činnosti a hru) a aj celkové bodové hodnotenie prijímacej skúšky zo športových hier.
Najvyššiu úspešnosť plnenia štandardu prijímacej skúšky sme zistili pri hádzanej, ďalej
nasledovali športové hry volejbal, futbal a basketbal. Zistili sme trend relatívne stabilnej
úspešnosti plnenia štandardu pri hádzanej, volejbale a futbale, kým pri basketbale pozorujeme
skôr mierne klesajúci trend. Pri porovnaní celkového bodového hodnotenia v rokoch 2006
a 2010 sme zistili trend zlepšenia pri basketbale a futbale a naopak trend zhoršenia špecifickej
pripravenosti pri hádzanej a volejbale.
Kľúčové slová: športové hry, prijímacia skúška, hodnotenie špecifickej pohybovej
pripravenosti, herné činnosti jednotlivca, basketbal, hádzaná, volejbal, futbal.
ROZBOR PROBLEMATIKY
Hlavnou úlohou prijímacej skúšky zo športových hier je posúdiť úroveň špecifickej pohybovej
pripravenosti uchádzačov o štúdium, t.z. diagnostikovať úroveň zvládnutia základných herných
činnosti jednotlivca (HČJ) a ich uplatnenie v samotnej hre (4:4, 3:3; 2:2). Nakoľko si uchádzači
v súčasnosti vyberajú jednu športovú hru (ŠH), mali by vybranú ŠH ovládať minimálne na
úrovni štandardov strednej školy. Prijímacia skúška z jednotlivých ŠH pozostáva z plnenia tzv.
štandardu, hodnotenia reťazca herných činností jednotlivca a hry. V niektorých ŠH je plnenie
štandardu oddelené od reťazca herných činností jednotlivca, no v niektorých je súčasťou ako
najnižšia úroveň s hodnotu 0 príp. 3 (Přidal, 2002). Prijímacie konanie z jednotlivých ŠH
pozostáva z dvoch alebo troch častí, na ktorý poukazuje aj príspevok Tománka (2004). Obsah
prijímacej skúšky ako aj bodové hodnotenie sa za sledované obdobie výrazne nemenilo.
Informácie pre uchádzačov sú dostupné na http://www.fsport.uniba.sk (Cihová et. al., 2010).
CIEĽ
Cieľom nášho príspevku je analyzovať a vyhodnotiť úspešnosť plnenia štandardu, bodové
hodnotenie častí (HČJ, hra) prijímacej skúšky ako aj celkové bodové hodnotenie zo športových
hier v rokoch 2006 až 2010 a tým prispieť k rozšíreniu poznatkov o trendoch úrovne špecifickej
pohybovej pripravenosti uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v Bratislave zo športových hier.
ÚLOHY
1. Zistiť a spracovať úroveň špecifickej pohybovej pripravenosti v jednotlivých športových
hrách (basketbal, futbal, hádzaná, volejbal) v rokoch 2006 – 2010 vyjadrenú bodovým
hodnotením.
2. Analyzovať a porovnať získané bodové hodnoty úrovne špecifickej pohybovej
pripravenosti v jednotlivých športových hrách z prijímacej skúšky.
3. Poukázať na trend úrovne špecifickej pohybovej pripravenosti v jednotlivých športových
hrách prijímacej skúšky na FTVŠ UK.
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METODIKA
Súbor tvorili študenti maturitných ročníkov stredných škôl – uchádzači o štúdium na FTVŠ UK
(n=3307), ktorí absolvovali v rokoch 2006 až 2010 prijímaciu skúšku zo športových hier –
basketbal, futbal, hádzaná a volejbal (tabuľka 1).
Tabuľka 1

Početnosť prihlásených uchádzačov v jednotlivých rokoch
ŠH / rok
Basketbal
Futbal
Hádzaná
Volejbal
SPOLU

2006
118
293
57
202
670

2007
117
353
64
199
733

2008
92
287
67
183
629

2009
103
289
83
174
649

2010
103
289
72
162
626

Najviac prihlásených uchádzačov na prijímacie skúšku zo športových hier bolo v roku 2007
(733). V tom istom roku bol aj zaznamenaný najväčší počet uchádzačov prihlásených na jednu
športovú hru – futbal 353. Najnižší počet uchádzačov prihlásených na jednu športovú hru bol
zaznamenaný v roku 2006 – hádzaná 57. Ako môžeme vidieť v tabuľke 1 po ostatné roky bol
celkový počet prihlásených uchádzačov približne na rovnakej úrovni (n=626 – 670).
Na obrázku 1 je znázornené percentuálne zastúpenie prihlásených študentov na jednotlivé
športové hry v období od roku 2006 až 2010. Za 5 ročné obdobie bolo prihlásených na basketbal
(533 / 16,1%), futbal (1511 / 45,7%), hádzanú (343 / 10,4%) a volejbal (920 / 27,8%).

Obrázok 1

Zastúpenie prihlásených uchádzačov v jednotlivých športových hrách

Pri porovnaní výberu ŠH u mužov a žien môžeme pozorovať na obrázku 2, že u mužov je
najčastejšie vyberanou ŠH je futbal (55,2%) a najmenej prihlásených sme zaznamenali
na hádzanú (10,1%). U žien je percentuálne zastúpenie zvolenej ŠH rozdielne. Najviac
prihlásených žien bolo na volejbal (61,4%) a najmenej na futbal (5,7%).
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Obrázok 2

Zastúpenie prihlásených mužov a žien v jednotlivých športových hrách

V tabuľke 2 môžeme pozorovať prehľad počtu prihlásených a zúčastnených uchádzačov
v jednotlivých rokoch. Najvyššie percento zúčastnených uchádzačov sme zaznamenali v roku
2007 (89,6%) a najnižšie v roku 2010 (86,4 %). Ďalej môžeme pozorovať aj trend mierneho
poklesu percentuálneho zastúpenia počtu zúčastnených po roku 2007. Pokles bol na úrovni 3,2
%. V posledných troch rokoch (2008 – 2010) bol počet prihlásených uchádzačov približne na
rovnakej úrovní (626 – 649).
Tabuľka 2

Prehľad počtu prihlásených a zúčastnených uchádzačov
Prijímacia
skúška / rok
prihlásení
zúčastnení
% vyjadrenie

2006

2007

2008

2009

2010

670
595
88,8

733
657
89,6

629
560
89,0

649
565
87,1

626
541
86,4

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Úspešnosť plnenia štandardu z jednotlivých športových hier
Z hľadiska úspešnosti plnenia štandardu prijímacej skúšky v jednotlivých športových hrách
môžeme pozorovať, že najvyššie a relatívne stabilné hodnoty pozorujeme pri hádzanej (20072009 = 100%) a pri volejbale. Pri futbale pozorujeme mierny pokles v roku 2009 a s opätovným
vzostupom na hodnotu približne 90%. Najnižšie hodnoty pozorujeme pri basketbale, kde po
výraznom vzostupe v roku 2007 nasleduje výrazný pokles až na minimálnu hodnotu 77,5%.
(obrázok 4).
Z dlhodobejšieho hľadiska pozorujeme pri hádzanej, volejbale a futbale trend relatívne stabilnej
úspešnosti plnenia štandardu prijímacej skúšky. Pri basketbale pozorujeme skôr mierne klesajúci
trend úspešnosti.
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Obrázok 4

Porovnanie úspešnosti splnenia štandardu mužov a žien v rokoch 2006 – 2010

Rozdielnosť medzi úspešnosťou plnenia štandardu u mužov a žien nám znázorňujú obrázky 5 a
6. U mužov v hádzanej môžeme pozorovať trend 100 % úspešnosti plnenia štandardu
s miernym poklesom v roku 2010. Vo volejbale zostáva úspešnosť na približne rovnakej úrovni
97 – 98 %, kde jej variačné rozpätie je 1,1 %. Futbal má v prvých troch rokoch trend približne
rovnakej úspešnosti, v roku 2009 zaznamenal mierny pokles a opäť návrat na približne 90 %
úspešnosť. Úspešnosť plnenia štandardu v basketbale u mužov má trend mierneho vzrastu
v rokoch 2007 a 2008, v ostaných rokoch bola úspešnosť približne na úrovni 83 %.

Obrázok 5

Porovnanie úspešnosti splnenia štandardu mužov v rokoch 2006 – 2010

Pri porovnaní úspešnosti plnenia štandardu u mužov a žien môžeme konštatovať, že u žien je vo
volejbale, hádzanej a futbale vzostupný trend. Pričom vo volejbale sme zaznamenali mierne
vzostupný trend pri porovnaní roku 2006 a 2010. Vo futbale a v hádzanej ide o výrazne
vzostupný trend. V basketbale u žien ostáva trendom výrazný pokles v roku 2008 oproti
predošlým rokom a v ďalších rokoch nastupuje mierny vzostup úspešnosti na úrovni 70,6 %.
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Obrázok 6

Porovnanie úspešnosti splnenia štandardu žien v rokoch 2006 – 2010

Trendy úrovne špecifickej pohybovej pripravenosti z jednotlivých športových hier medzi
sledovanými rokmi
Pri hodnotení úrovne špecifickej pohybovej pripravenosti uchádzačov z prijímacej skúšky
z basketbalu sme dospeli k zisteniam znázorneným na obrázku 7. V roku 2008 bola
pripravenosť uchádzačov na nižšej úrovni, čo odzrkadľuje o 1 bod nižšia priemerná hodnota
celkového bodového hodnotenia. Môžeme konštatovať, že pripravenosť uchádzačov vykazuje
mierne stúpajúci trend (s výnimkou roku 2008). Paradoxne vo vzťahu ostatným ŠH,
pri bodovom ohodnotení HČJ uchádzači dosahovali menšie bodové hodnoty ako v samotnej hre.

Obrázok 7

Priemerné bodové ohodnotenie uchádzačov – BASKETBAL

Pri prijímacej skúške z futbalu sme zaznamenali opačný efekt ako pri basketbale, a to
v bodovom ohodnotení HČJ a samotnej hry. Vo futbale bolo bodové ohodnotenie HČJ
v priemere väčšie ako bodové ohodnotenie za hru s výnimkou roku 2008, kde bolo mierne vyššie
ohodnotenie za hru. Pri pohľade na celkové priemerné hodnoty pozorujeme trend výrazného
vzostupu celkového hodnotenia, čo poukazuje na zlepšenie špecifickej pripravenosti uchádzačov
do roku 2009 a to v priemere o 1,32 bodu. V roku 2010 pozorujeme mierny pokles. Rovnako
tomu je aj v HČJ aj bodového hodnotenia za hru (obrázok 8).
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Obrázok 8

Priemerné bodové ohodnotenie uchádzačov – FUTBAL

Pri prijímacej skúške z hádzanej môžeme pozorovať v rokoch 2007 a 2009 približne podobné
bodové ohodnotenie za HČJ aj za hru (obrázok 9). V ostatných rokoch sú priemerné hodnoty za
HČJ vyššie ako za hru. Pri špecifickej pohybovej pripravenosti v hádzanej zaznamenávame trend
výrazného poklesu (2006-2008). Po roku 2008 pozorujeme trend mierneho vzostupu (2009 –
2010). Je zaujímavosťou, že ani v jednom nasledovnom roku nebola úroveň pripravenosti
uchádzačov vyššia ako v prvom sledovanom roku 2006.

Obrázok 9

Priemerné bodové ohodnotenie uchádzačov – HÁDZANÁ

Pri prijímacej skúške z volejbalu dosahujú uchádzači najnižšie priemerné bodové ohodnotenie
oproti ostatným ŠH. V rokoch 2008 a 2009 sme zaznamenali v priemere približne rovnaké
bodové ohodnotenia za HČJ a za hru, aj keď v roku 2009 boli HČJ a hra v priemere o 0,2 bodu
vyššie ohodnotené. Zaujímavosťou je, že volejbal dosahuje po hádzanej najvyššiu úspešnosť
v plnení štandardu. Napriek tomu je priemerné bodové ohodnotenie najnižšie zo všetkých
športových hier. Vo volejbale zaznamenávame výrazný pokles celkového bodového ohodnotenia
(2006 – 2007). Ďalej nasleduje trend mierneho vzostupu a v roku 2010 nasleduje opätovne
výrazný pokles až na najnižšiu hodnotu spomedzi všetkých sledovaných rokov až na hodnotu 4,5
bodu (obrázok 10).
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Obrázok 10

Priemerné bodové ohodnotenie úrovne uchádzačov – VOLEJBAL

Porovnanie úrovne špecifickej pohybovej pripravenosti medzi športovými hrami
Na obrázku 11 môžeme pozorovať priemerné bodové ohodnotenia časti prijímacej skúšky
zameranej na HČJ v jednotlivých rokoch. Z uvedeného obrázka môžeme vidieť, že v priemere
najnižšie bodové ohodnotenia HČJ boli vo volejbale. V jednotlivých rokoch sa poradie
bodového ohodnotenia priebežne menilo. V posledných sledovaných rokoch dosahovalo
ohodnotenie HČJ z futbalu najvyššiu hodnotu. V prvom sledovanom roku 2006 bolo
ohodnotenie HČJ v jednotlivých ŠH približne na rovnakej úrovni. Pri porovnaní s ostanými
rokmi pozorujeme, že sa výrazne menilo. Za jednotlivé roky dochádza pri futbale a basketbale
k nárastu priemerného ohodnotenia HČJ, aj keď v basketbale môžeme pozorovať v roku 2008
výrazný pokles. Pri hádzanej pozorujeme mierne klesajúci trend (2006-2009) s následným
vzostupom (2010). Pri volejbale pozorujeme po poklese v roku 2007 mierny vzostup (20082009) s následným výrazným poklesom až na priemernú hodnotu ohodnotenia HČJ 2,22 bodu.
Z dlhodobejšieho hľadiska pozorujeme pri volejbale trend výrazného poklesu. Pri basketbale
a hádzanej pozorujeme pomerne stabilný trend, kým pri futbale pozorujeme trend mierneho
vzostupu ohodnotenia HČJ.

Obrázok 11

Priemerné bodové hodnotenie HČJ (spolu muži a ženy)

Rozdielnosť v bodovom ohodnotení medzi HČJ a hrou sme už naznačili už pri poukazovaní na
trendy v sledovaných športových hrách. Obrázok 12 nám naznačuje vývoj priemerného
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hodnotenie za hru v jednotlivých rokoch. Pri basketbale môžeme vidieť približne vyrovnanú
priemernú hodnotu počas celého sledovaného obdobia. Vo futbale je naznačený výraznejší
vzostup (2006-2009) s následným poklesom v roku 2010. Pri hádzanej pozorujeme
po výraznom poklese v roku 2007 a miernom vzostupe približne vyrovnanú priemernú hodnotu
v posledných dvoch rokoch (2009-2010). Pri volejbale môžeme sledovať mierny pokles (2007)
a mierny vzostup (2008-2009) s následným výraznejším poklesom v roku 2010.
Aj pri ohodnotení hry z dlhodobejšieho hľadiska pozorujeme pri volejbale trend výrazného
poklesu. Pri hádzanej pozorujeme skôr trend mierne poklesu, kým pri basketbale pozorujeme
relatívne stabilný trend a pri futbale dokonca pozorujeme trend mierneho vzostupu.

Obrázok 12

Priemerné bodové hodnotenie hry (spolu muži a ženy)

Trend úrovne špecifickej pohybovej pripravenosti z jednotlivých ŠH nám na základe celkového
bodového ohodnotenia (HČJ + hra) znázorňuje obrázok 12. Tu môžeme vidieť trendy zlepšenia,
príp. zhoršenia za sledované obdobie. Pri prijímacej skúške z futbalu zaznamenávame
z dlhodobejšieho hľadiska výrazne vzostupný trend (o 0,96 - 1,32 bodu). Pri basketbale
pozorujeme skôr stabilný až mierne vzostupný trend (0,37 bodu). Pri prijímacej skúške
z hádzanej je trend poklesu výrazný (o 0,70 - 0,92 bodu), avšak pri volejbale ešte výraznejší
(pokles o 1,53; medziročne dokonca o 1,64 - 2009-2010) špecifickej pohybovej pripravenosti
uchádzačov.

Obrázok 13
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Priemerné bodové hodnotenie – HČJ a hra (spolu muži a ženy)
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Pri porovnaní našich priemerných hodnôt celkového bodového hodnotenia v sledovanom období
(2006-2010) s Tománkom (2004) môžeme konštatovať, že celkové bodové hodnotenie zo ŠH
v roku 2002 bolo vyššie. Tománek (2004) uvádza hodnoty za jednotlivé športové hry
nasledovne: basketbal (7,4), futbal (6,4), hádzaná (6,9) a volejbal (6,2). Priemerná hodnota
celkového hodnotenia za ŠH v roku 2002 (6,7) je vyššia pri porovnaní s našimi zistenými
hodnotami (2006 – 6,5; 2007 – 6,3; 2008 – 6,4; 2009 – 6,44; 2010 – 6,44). Výsledky prijímacích
skúšok (2006 – 2010) zo ŠH nám poukazujú na trend zlepšovania sa špecifickej pohybovej
pripravenosti uchádzačov z futbalu a basketbalu a naopak pri hádzanej a volejbale pozorujeme
trend mierneho až výraznejšieho poklesu. Avšak pri porovnaní s Tománkom (2004) môžeme
konštatovať, že špecifická pohybová pripravenosť uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK
v Bratislave zo športových hier bola v roku 2002 vyššia ako v nami sledovanom období (2006 –
2010).
ZÁVERY
Priemerný počet prihlásených uchádzačov na športové hry v rokoch 2006 až 2010 bol 661
uchádzačov (basketbal – 107, Futbal – 302, Hádzaná – 69, Volejbal – 184. V roku 2007 sme
pozorovali najvyšší počet prihlásených uchádzačov (733). Futbal patrí u mužov k najviac
preferovanej hre pri výbere zo športových hier na prijímacej skúške, u žien je najviac
preferovanou športovou hrou – volejbal. Pri porovnaní s Tománkom (2004), môžeme pozorovať
rovnakú preferenciu ŠH z hľadiska počtu prihlásených. Najviac prihlásených si vybralo futbal
(206), volejbal (152), basketbal (113) a hádzanú (55). Počet prihlásených na prijímaciu skúšku
zo ŠH v roku 2002 bol 526, čo je pri porovnaní s našimi priemernými hodnotami o 135
prihlásených uchádzačov menej.
V sledovanom období sa v priemere zúčastnilo 88,2 % prihlásených uchádzačov na prijímacej
skúške zo športových hier. Pri porovnaní s Tománkom (2004) je to o 16,2 % zúčastnených
uchádzačov viacej ako v roku 2002. Zistili sme trend mierneho poklesu zúčastnených
uchádzačov v rokoch 2008 až 2010 o 2,6 %.
Z hľadiska úspešnosti plnenia štandardu prijímacej skúšky v jednotlivých športových hrách
môžeme pozorovať, že najvyššie a relatívne stabilné hodnoty pozorujeme pri hádzanej (20072009 = 100%) a pri volejbale. Pri futbale pozorujeme mierny pokles v roku 2009 a s opätovným
vzostupom na hodnotu približne 90%. Najnižšie hodnoty pozorujeme pri basketbale, kde po
výraznom vzostupe v roku 2007 nasleduje výrazný pokles až na minimálnu hodnotu 77,5%.
V športových hrách môžeme pozorovať (100% - 77,5%) úspešnosť plnenia štandardu. Pri
posudzovaní úspešnosti plnenia štandardu prijímacej skúšky pozorujeme pri hádzanej, volejbale
a futbale relatívne stabilný trend. Pri basketbale pozorujeme skôr mierne klesajúci trend
úspešnosti.
V basketbale môžeme pozorovať trend, že HČJ sú hodnotené menšou bodovou hodnotou ako
samotná hra. U ostaných športových hier môžeme pozorovať opačný trend. Pri porovnaní
trendových kriviek hodnotenia HČJ a hry môžeme pozorovať približne rovnaké zakrivenie
trendových kriviek, pričom v niektorých sledovaných rokoch má hodnotenie za HČJ výraznejší
nárast príp. pokles ako hodnotenie za hru.
Pri celkovom hodnotení za obdobie (2006-2010) pozorujeme, že futbal a basketbal sú vyššie
hodnotenými športovými hrami. Priemerné hodnotenie v jednotlivých hrách za obdobie (2006 –
2010) je nasledovné: najvyššiu priemernú hodnotu dosiahol futbal (7,09) ďalej
nasleduje basketbal (6,97), hádzaná (6,38) a volejbal (5,48). V športovej hre basketbal sa
celkové bodové hodnotenie za jednotlivé roky výrazne nemení (6,95 – 7,32), až na rok 2008
kedy sme zaznamenali mierny pokles (6,06). Futbal zaznamenal výrazný nárast o 1,04 bodu, čo
poukazuje na trend lepšej špecifickej pohybovej pripravenosti. V hádzanej môžeme sledovať
mierny pokles hodnotenia tejto ŠH za jednotlivé roky o 0,70 bodu a vo volejbale dokonca
zaznamenávame trend výrazného poklesu hodnotenia o 1,53 bodu.
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TREND OF MOTOR PERFORMANCE LEVEL OF APPLICANTS FOR
STUDIES AT FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS,
COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA IN SPORT GAMES
Ľubor Tománek, Michal Slyško – Department of Games, Faculty of Physical Education &
Sport, Comenius University in Bratislava
ABSTRACT
The aim of our work is to analyze and interpret the trend of specific game performance
of applicants for studies at Faculty of Physical Education and Sports in Bratislava in years 2006 2010. We analyzed fulfillment of standards, score of each part (game skills and game
performance) and also the total score of sport games gain during admission. We found out that
the highest fulfillment of standard was in handball, then volleyball, football and basketball.
Fulfillment of standards in sport such as handball, football and volleyball are relatively stable,
while in basketball is the trend slightly declines. When comparing the total score in year 2006
and 2010 we can say, that in basketball and football the specific game performance improved, on
the other side in handball and volleyball declined.
Key words: sport games, admission, the evaluation of specific game performance, individual
game skills, basketball, handball, volleyball, football.
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UKAZOVATELE HERNÉHO VÝKONU VYBRANÝCH DRUŽSTIEV
V ĽADOVOM HOKEJI NA ZOH 2010
Miroslav Huntata - Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave
ABSTRAKT
Príspevok sa zaoberá hodnotením vybraných ukazovateľov herného výkonu družstiev v ľadovom
hokeji, ktoré sa umiestnili na prvých štyroch miestach na ZOH 2010. Z výsledkov vyplýva, že
medzi jednotlivými ukazovateľmi sledovaných družstiev nie sú výrazné rozdiely. Ich konečnému
umiestneniu zodpovedá iba priemerný počet striel na bránu. Kanada, ktorá sa umiestnila na
prvom mieste, dominovala v piatich zo sledovaných trinástich ukazovateľoch. V počte
strelených gólov, v strelách na bránu, v obdŕžaných góloch v oslabení, v efektivite hry
v početnom oslabení a priemernom počte zásahov brankára.
Kľúčové slová: ZOH 2010, ľadový hokej, muži, ukazovatele herného výkonu,
ROZBOR PROBLÉMU
Hodnotenie herného výkonu je dôležité z hľadiska kontroly účinnosti tréningového procesu,
umožňuje diferencovať a posudzovať jednotlivých hráčov, ale aj hodnotiť hru družstva ako
celku.
V športových hrách je hodnotenie herného výkonu komplikované z toho dôvodu, že ho nie je
možné presne odmerať mernými jednotkami. Podľa Táborského (1981) náročnosť objektivizácie
hodnotenia herného výkonu hráčov v zápase vyplýva najmä z viacfaktorovej štruktúry
športového výkonu, variability herných situácií v deji zápasu a neštandardného odporu prostredia
(súpera).
O tom, či bolo družstvo v zápase úspešné, vypovedá výsledok zápasu ako základný ukazovateľ
výkonnosti. Výsledné skóre však nič nehovorí o priebehu zápasu. Podľa Moravca (2007)
výsledok zápasu v športových hrách v sebe skrýva mnohé súťažné herné prejavy súperiacich
strán, ktoré určujú jeho priebeh po kvantitatívnej a najmä po kvalitatívnej stránke.
Pri hodnotení herného výkonu jednotlivca alebo družstva v zápase sa najčastejšie používa
pozorovanie a odborné posudzovanie. Častou metódou je aj tzv. metóda kritických prípadov. Za
kritický prípad sa považujú všetky herné činnosti, ktoré hráč používa v zápase a ktoré
ovplyvňujú jeho výkon a je u nich predpoklad, že významným spôsobom ovplyvňujú výsledok
zápasu. Rozdeľujú sa na pozitívne a negatívne. Jednotlivé kritické prípady nie sú z hľadiska
podielu na výsledku zápasu rovnocenné. Podľa významnosti sa im preto priraďuje určitá váha.
Hodnotením herného výkonu hráča v ľadovom hokeji metódou kritických prípadov sa zaoberalo
viacero autorov. Počet, výber, zastúpenie obranných a útočných, pozitívnych a negatívnych ako
aj kvantifikácia kritických prípadov je však vždy odlišná.
Halmeš (1994) pri hodnotení herného výkonu hráča uvádza 8 ukazovateľov: gól (3b), asistencia
(2b), strela na bránku (1b), strela mimo bránky (-1b), herná situácia 1:1 (+/- 1b), zlá prihrávka (1b), zachytenie súperovej rozohrávky (+1b), zabránenie strele na vlastnú bránku (+1b). Podobnú
metodiku zvolil aj Rajčák (1994), ktorý však herný výkon hodnotí odlišne pre obrancov
a útočníkov. Niektoré kritické prípady sú pritom spoločné pre obe hráčske funkcie, v niektorých
sa odlišujú. Tóth (2003) pri hodnotení herného výkonu hráča uvádza 9 kritických prípadov,
pričom jeho metodika sa od predchádzajúcich líši najmä v negatívnych bodoch za nazbierané
trestné minúty: počet odohraných tretín 1b, počet strelených gólov 2b, počet nahrávok
(asistencií) na gól 2b, kladná účasť pri strelenom góle 1b, záporná účasť pri obdŕžanom góle -1b,
počet trestov na 2 minúty -2b, počet trestov na 5 minút -5b, počet trestov na 10 minút -10b, počet
trestov do konca zápasu -20b.
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Ďalšou možnosťou hodnotenia herného výkonu v ľadovom hokeji je vyhodnotenie záznamu
hernej štatistiky (Tóth, 2003). Táto metóda umožňuje zaznamenať a vyhodnotiť ukazovatele,
ktoré charakterizujú aktivitu a efektivitu jednotlivcov a družstva v zápase. Záznamový hárok
obsahuje: počet aktívnych zásahov v rámci hry hokejkou v jednotlivých tretinách, počet striel na
bránu súpera v jednotlivých tretinách, počet minút odohraných vo vlastnom
pásme
v jednotlivých tretinách, počet odohraných tretín, tzv. využiteľnosť hráča v zápase, počet
„gólov“ v rámci výsledku hráča, tzv. minizápas v stretnutí, počet absolútnych bodov pre
jednotlivca na zápas, počet relatívnych bodov, tzv. koeficient pre jednotlivca na zápas, počet
absolvovaných, vyhraných a prehraných vhadzovaní puku, percentuálna úspešnosť hráčov na
vhadzovaní puku (%), pomer striel vlastného družstva a súpera po tretinách, priemerný potrebný
počet striel na jeden gól, percentuálna úspešnosť v presilovej hre a v oslabení, priemerný
koeficient brankárov, obrancov, útočníkov, družstva.
Na podobnom princípe sú založené aj oficiálne štatistiky medzinárodnej hokejovej federácie
(www.iihf.com) a NHL (www.nhl.com), ktoré sledujú a vyhodnocujú množstvo rozličných
ukazovateľov herného výkonu jednotlivca a družstva, ako napr.: úspešnosť streľby, efektivita
využívania presilových hier, úspešnosť hry v oslabení, úspešnosť zásahov brankára, vylúčení
v minútach, strelené góly v oslabení, bodyčeky, úmyselná obranná činnosť hráča hokejkou pri
vymedzenej situácii 1:1, blokovanie súpera telom bez silového prvku bodyčeku, strata puku
v obrannom pásme, percentuálna úspešnosť na buly, počet víťazných gólov hráča a mnoho
ďalších. Na základe týchto ukazovateľov môžeme následne hodnotiť výkon jednotlivca i výkon
družstva, určovať zloženie a skladbu jednotlivých pätoriek, nominovať hráčov do zostavy,
evidovať dynamiku herného výkonu dlhodobo, atď.
Osobitnou kapitolou hodnotenia herného výkonu v ľadovom hokeji je hodnotenie výkonu
brankára. Existuje viacero metód, ako možno hodnotiť a analyzovať hru brankára. Podľa Jeana
(2008) patrí medzi najzákladnejšie efektivita herného výkonu v zápase, ktorá je založená na
klasifikácii úspešných zásahov v hre, ďalej efektivita kontroly vyrazených pukov, ktorá
umožňuje hodnotiť brankárov na základe bodovacieho systému a efektivita krytia nebezpečných
striel. Táto analýza odhaľuje počet nebezpečných striel na 1 inkasovaný gól. Okrem týchto troch
metód sa v praxi používa ešte mnoho ďalších, napr. hodnotenie efektivity chytania nájazdov
a trestných strieľaní, hodnotenie efektivity kontaktu s pukom za bránkou a následnej úspešnej,
resp. neúspešnej rozohrávky, hodnotenie prehľadu v hre – kvalitatívne hodnotenie toho, ako
brankár riadi hru počas zápasu.
Hodnotenie herného výkonu slúži na krátkodobé, ale i dlhodobé hodnotenie hráčov, resp.
družstva. Pomocou neho môžeme odhaliť a konkretizovať rôzne herné činnosti a herné situácie ,
ktoré významným spôsobom ovplyvňujú výsledok zápasu a následne sa ne zamerať
v tréningovom procese.
CIEĽ PRÁCE
Ukazovatele herného výkonu družstva, či jednotlivca sú neodmysliteľnou súčasťou sledovania a
hodnotenia hernej výkonnosti. Cieľom tejto práce je poukázať na to, či vybrané ukazovatele
herného výkonu družstva ľadového hokeja odzrkadľujú jeho konečné umiestnenie na ZOH 2010.
METODIKA PRÁCE
V práci sme sa zamerali na sledovanie vybraných ukazovateľov herného výkonu hokejových
družstiev, ktoré sa umiestnili na prvých štyroch priečkach na ZOH 2010, a to konkrétne Kanady
(CAN) – 1. miesto, USA – 2. miesto, Fínska (FIN) – 3. miesto a Slovenska (SVK) – 4. miesto.
Ukazovatele herného výkonu sme vyhodnotili zo všetkých zápasoch, ktoré družstvo na
olympijskom turnaji odohrali. Kanada a Slovensko odohrali 7 zápasov, Fínsko a USA 6 zápasov.
Všetky potrebné údaje o ukazovateľoch herného výkonu sme získali z herných štatistík
jednotlivých družstiev (www.vancouver2010.com).
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Sledovali a hodnotili sme tieto ukazovatele herného výkonu:
- Strelené góly
- Obdŕžané góly
- Strely na bránu
- Úspešnosť streľby [%]
- Zásahy brankára
- Úspešnosť zásahov brankára [%]
- Čas presilovej hry [min. a sec.]
- Góly v presilovej hre
- Efektivita využívania presilovej hry [%]
- Počet vylúčení
- Hra v oslabení [min.]
- Obdŕžané góly v oslabení
- Efektivita hry v početnom oslabení [%]
Všetky ukazovatele uvádzame v priemere na zápas v absolútnych hodnotách alebo v relatívnom
vyjadrení.
VÝSLEDKY PRÁCE
Vybrané ukazovatele herného výkonu prvých štyroch družstiev (tab. 1) ukazujú, že medzi
jednotlivými družstvami nie sú výrazné rozdiely. Konečnému umiestneniu družstiev zodpovedá
jedine priemerný počet striel na bránu. Kanada vystrelila v priemere na zápas 40,3-krát, USA
31,8-krát, Fínsko 31,5-krát a Slovensko 28,9-krát. Istú analógiu môžeme pozorovať aj
v priemernom počte strelených gólov, aj keď štvrté Slovensko v tomto ukazovateli predbehlo
o zanedbateľnú 0,1 gólu tretie Fínsko. Kanada strelila v priemere 5 gólov na zápas, USA 4,
Fínsko 3 a Slovensko 3,1 gólu. Kanada ako víťazný tím pritom dominuje oproti ostatným
sledovaným družstvám v piatich zo sledovaných trinástich ukazovateľoch, a to v strelených
góloch (5), v strelách na bránu (40,3), v obdŕžaných góloch v oslabení (0,3), v efektivite hry
v početnom oslabení (90,5 %) a priemernom počte zásahov brankára (21,9). Naopak,
v percentuálnej úspešnosti zákrokov brankára sa Kanada umiestnila až na poslednom mieste zo
sledovaných družstiev. Najvyššiu úspešnosť zásahov mali brankári USA (94,2 %). Zaujímavým
ukazovateľom je percentuálna úspešnosť streľby. Na prvom mieste sa umiestnilo USA s (12,6
%), pričom priemerná úspešnosť streľby sledovaných družstiev je 11,4 %. Najvyššiu efektivitu
využívania presilových hier dosiahlo Fínsko (32,7 %). Najväčší počet vylúčených hráčov na
zápas malo Slovensko (4,4), pričom Fínsko hralo v početnej nevýhode najdlhšie zo všetkých
tímov (13,5 min na zápas). Bolo to spôsobené vyššími trestami.
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Tabuľka 1

Ukazovatele herného výkonu vybraných družstiev

Umiestnenie
Tím
Góly strelené
Góly obdŕžané
Strely na bránu
Úspešnosť streľby [%]
Zásahy brankára
Úspešnosť zásahov brankára [%]
Čas presilovej hry [min. a sec.]
Góly v presilovej hre
Efektivita využívania PH [%]
Počet vylúčení
Hra v oslabení v minútach [min]
Obdŕžané góly v oslabení
Efektivita hry v početnom oslabení
[%]
Počet zápasov

1.
CAN
5
2,3
40,3
12,4
21,9
90,5
6:14
1
29,4
3
6
0,3

2.
USA
4
1,5
31,8
12,6
24,2
94,2
6:37
1
23,9
2,5
5
0,5

3.
FIN
3
2,2
31,5
9,5
22,2
91,1
9:40
1,8
32,7
4,2
13,5
1

4.
SVK
3,1
2,6
28,9
10,9
24,7
90,6
6:02
1,3
27,9
4,4
8,9
0,7

90,5
7

80
6

76
6

83,9
7

DISKUSIA
V článku sme sa pokúsili zistiť, či vybrané ukazovatele herného výkonu odzrkadľovali konečné
umiestnenie prvých štyroch družstiev na olympijskom turnaji ZOH 2010, teda, či tieto
ukazovatele boli rozhodujúce pre víťazstvo v zápase. Z výsledkov vyplýva, že medzi
jednotlivými družstvami boli minimálne rozdiely. Konečnému umiestneniu zodpovedá len
priemerný počet striel na bránu. Kanada, ako víťaz turnaja, vystrelila na bránu súpera v priemere
najviac krát zo sledovaných družstiev a strelila aj najviac gólov, hoci v efektivite streľby sa
umiestnila až na druhom mieste. Najvyššiu efektivitu streľby dosiahli hráči USA, ktorí ale
vyslali na bránu v priemere o 9 striel menej ako hráči Kanady a dosiahli o 1 gól na zápas menej.
Výrazne najnižšiu efektivitu dosiahli hráči Fínska, ktorí strelili aj najmenej gólov, hoci
v početnosti streľby sa vyrovnali USA.
Početnosť streľby vyjadruje aktivitu družstva v útočnej fáze hry, úspešnosť streľby jeho
efektivitu. Z výsledkov vyplýva, že najlepšie družstvá dosahujú úspešnosť streľby 11 až 12%.
Tieto dva ukazovatele herného výkonu možno považovať za veľmi významné vo vzťahu
k výsledku zápasu, avšak určite nie za rozhodujúce.
Zaujímavé je zistenie, že kanadskí brankári sa v úspešnosti zásahov umiestnili až na poslednom
mieste. Úspešnosť zásahov môže byť pritom z hľadiska výsledku zápasu logicky v podstate
rozhodujúca. Nízku úspešnosť brankárov Kanady pravdepodobne do istej miery ovplyvnila aj
skutočnosť, že na nich smerovalo v priemere najmenej striel, čo predstavuje pre brankára vždy
stresujúci faktor, pretože brankárom sa chytá lepšie, ak na nich počas zápasu smeruje viacero
striel a sú tak neustále v akejsi „prevádzkovej teplote“. V tomto ukazovateli výrazne dominovali
brankári USA, ktorí dostali v priemere na zápas najmenej gólov. V početnosti zásahov sa USA
umiestnilo na druhom mieste za Slovenskom. Možno teda predpokladať, že vynútená vyššia
početnosť zásahov brankárov ich úspešnosť ovplyvňuje pozitívne.
ZÁVER
Zo sledovaných ukazovateľov vyplýva, že konečnému umiestneniu družstiev na turnaji
zodpovedá iba priemerný počet striel na zápas. Možno z toho usudzovať, že na výsledok zápasu
má okrem úspešnosti streľby výrazný podiel aj jej početnosť. Medzi vybranými ukazovateľmi
sledovaných družstiev však nie sú výrazné rozdiely, dokonca ani medzi prvým a štvrtým
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družstvom. Nemožno teda tvrdiť, že niektorý zo sledovaných ukazovateľov je rozhodujúcim
faktorom úspešnosti družstva.
Do budúcna odporúčame analyzovať ukazovatele herného výkonu aj v súvislosti s výsledkom
zápasu. Takéto pozorovanie by mohlo presnejšie odhaliť príčiny víťazstva alebo prehry družstva
v zápase.
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SELECTED INDICATORS OF TEAM GAME PERFORMANCE IN ICE
HOCKEY AT THE WOG 2010
Miroslav Huntata - Faculty of Physical Educations and Sports, Comenius University
in Bratislava
ABSTRACT
The paper deals with evaluation of selected indicators of game performance of ice hockey teams
which ranked at the top four places at the WOG 2010. The results show that there are no
significant differences in the analyzed indicators between the teams. Final ranking of teams is
merely decided by goals scored by each team. Canada, which ranked first, dominated in five out
of thirteen indicators. In goals for, in shots on goal, in power play goal against, in penalty killing
percentages and in saves.
Key words: ice hockey, men, WOG 2010, indicators of game performance,
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