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ÚČINNOSŤ TRÉNINGOVÉHO PROGRAMU SO
STRELECKÝM PÁSOM NA ÚSPEŠNOSŤ STREĽBY
V ZÁPASE 12-13 ROČNÝCH BASKETBALISTOV
Peter Mačura - Denisa Zambová
Univerzita Komenského v Bratislava, Fakulta telesnej výchovy a športu,
Katedra športových hier
Vysoká škola manažmentu a ekonómie verejnej správy v Bratislave, Katedra športu
a voľno časových aktivít

ABSTRAKT
Streľba je koncovou hernou činnosťou jednotlivca v basketbale. Počet
úspešne premenených streleckých pokusov určuje skóre zápasu a rozhoduje
o víťazovi zápasu. Cieľom práce bolo prispieť k poznaniu možností
zvyšovania percentuálnej úspešnosti basketbalovej streľby v zápase 12-13
ročných basketbalistov pomocou absolvovania streleckého programu s
používaním streleckého pásu. Chceli sme zistiť, či použitie streleckého
pásu v tréningu skúmaných pozitívne ovplyvní úspešnosť basketbalovej
streľby v súťažných basketbalových zápasoch. Rozhodli sme sa pracovať
s dvoma súbormi. Prvý súbor bol experimentálny, ktorý vykonával
strelecké cvičenie so streleckým pásom. Druhý, kontrolný súbor nepoužíval
strelecký pás pri streleckom cvičení. Hlavnou uplatnenou metódou bola
metóda experimentu. Uskutočnili sme dvojskupinový časovo súbežný
kvázi - experiment. Na získavanie údajov sme uplatnili metódu
pozorovania. V zápasoch sme evidovali úspešnosť skúmaných spôsobov
streľby. Primárne získané údaje sme spracovali pomocou deskriptívnej
štatistiky a na zistenie štatistickej významnosti prírastkov vstupných
a výstupných hodnôt medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou sme
využili Mann – Whitneyov U test pre nezávislé súbory. Výsledky sme
vyjadrili na 5% a 1% hladine štatistickej významnosti. Zistili sme, že
vplyvom experimentálneho činiteľa s použitím streleckého pásu úspešnosť
streľby spod koša, po dvojtakte, z poľa a trestných hodov v súťažných
zápasoch experimentálneho súboru nebola štatisticky významne lepšia
v porovnaní s kontrolnou skupinou.
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Kľúčové slová: Basketbal. Strelecký tréningový program. Didaktická
pomôcka strelecký pás. Úspešnosť streľby v súťažnom zápase. Mladý
basketbalista.
VSTUP DO PROBLEMATIKY
Streľba je finálnou hernou činnosťou jednotlivca v basketbale. Počet
úspešne premenených streleckých pokusov určuje skóre zápasu a rozhoduje
o víťazovi zápasu. Streľba má priamy vplyv na výsledok zápasu, preto je
predmetom výskumov mnohých vedeckých prác. Jednou z možností ako
zvýšiť úspešnosť streľby je aj použitie didaktických pomôcok v
tréningovom procese. Tréningové pomôcky majú uľahčiť prácu trénera
a poskytovať okamžitú spätnú väzbu hráčom (Zambová – Tománek, 2012).
Príkladom tvorby didaktickej pomôcky môžu byť práce Mačura (2010),
Hajossy – Mačura (2011), ktorí pre potreby tréningu streľby o dosku
navrhli umiestniť na ploche basketbalovej dosky body, ktoré by pomáhali
strelcovi v závislosti od jeho pozície na ihrisku a voči doske strieľať
smerom do stredu obruče (Obrázok 1).

Obrázok 1 Návrh didaktickej pomôcky na trénovanie streľby s odrazom od
basketbalovej
dosky (Mačura, 2010)

Tréningový proces možno zefektívniť vhodným výberom a použitím
pomôcky. Wolf (2006) odporúča strelecký pás ako pomôcku, ktorá
pozitívne vplýva na úspešnosť streľby hráča. Tvrdí, že po použití
streleckého pásu hráč v tréningu sa vzápätí zvýši úspešnosť streľby.
Strelecký pás priamo vplýva na činnosť rúk pri streľbe, ktoré sú kľúčové
5
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Úspešnosť z 20
vystrelených pokusov

pri streleckom pohybe. Použitím streleckého pásu hráč dostáva okamžitú
spätnú väzbu a jeho mozog spracúva podnety, ktoré usmerňujú strelecký
pohyb. Na neadekvátnu tenziu vo svaloch nestrieľajúcej ruky, ktorú
v prípade nesprávnej techniky pohybu nestreleckej ruky vytvára strelecký
pás, hráč okamžite reaguje zmenou streleckého pohybu v súlade
s optimálnou technikou streľby. Dochádza k vytváraniu nových
dynamických stereotypov, alebo pretváraniu starých.
V nedávnej minulosti zistili Zambová – Mačura (2012), že používanie
streleckého pásu štatisticky významne zvýšilo úspešnosť streľby mladých
basketbalistov v testoch trestné hody a streľba jednou rukou sponad hlavy
z miesta (Obrázok 2).

13,64**
10,27**

Obrázok 2 Úspešnosť streľby TH pred a po aplikácii experimentálneho činiteľa (cvičení
so streleckým pásom – (Zambová – Mačura, 2012)).

** - štatistická významnosť p< 0,01)

Porovnanie zmien v úspešnosti streľby experimentálneho súboru
strieľajúceho v streleckých cvičeniach so streleckým pásom s úspešnosťou
kontrolnej skupiny netrénujúcou so streleckým pásom poukázalo na kladný
účinok jeho používania v tréningu (Zambová – Mačura, 2013 – Obrázok 3).
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18,73*

22,1*

Obrázok 3 Úspešnosť streľby jednou rukou sponad hlavy z miesta pred a po aplikácii
experimentálneho činiteľa (cvičení so streleckým pásom – (Zambová – Mačura, 2012)).

* - štatistická významnosť p< 0,05

CIEĽ
Cieľom štúdie bolo zistiť vplyv tréningového programu s používaním
streleckého pásu na úspešnosť basketbalovej streľby v premenlivých
podmienkach zápasu. Chceli sme zistiť, či použitie streleckého pásu
skutočne pozitívne vplýva na úspešnosť basketbalovej streľby a potvrdiť
kladné výsledky predchádzajúcich výskumov použitia streleckého pásu
v mimozápasových podmienkach (Kreyvité, Stonkus, 2009; Kreyvité,
2012).
METODIKA
Charakteristika skúmaných súborov
Experimentálny súbor
Pri určení ES sme z organizačných dôvodov využili metódu zámerného
výberu. ES tvorilo na začiatku výskumu 15 mladých basketbalistov. Ich
počet sa v priebehu výskumu zmenšoval zo zdravotných a organizačných
dôvodov. Do záverečného spracovania primárnych údajov sme brali
výsledky len tých hráčov, ktorí mali v priebehu výskumu minimálne 85%
účasť na tréningových jednotkách, v ktorých bol použitý experimentálny
činiteľ. V čase vstupného merania priemerný decimálny vek ES bol
12,23±0,49 roka (Tabuľka 1). Priemerný športový vek hráčov bol
1,63±1,33 roka. Priemerná telesná výška súboru bola 161,91±9,41 m,
priemerná telesná hmotnosť 51,55±11,78 kg. Hráči ES tvorili družstvo,
ktoré aktívne hrávalo oblastnú súťaž západ s možnosťou postupu na
Majstrovstvá. V sezóne 2011/2012 sa ES umiestnil na šiestom mieste
7
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v oblastnej súťaži. Spolu odohrali 32 zápasov v súťaži s deviatimi
družstvami. Pre sezónu 2012/2013 malo družstvo za cieľ zlepšiť si svoje
postavenie v tabuľke a postúpiť na finálový turnaj Majstrovstvá Slovenska.
Družstvo skončilo na treťom mieste v oblastnej súťaži a nepostúpilo na
MS 2012/2013. V tejto súťažnej sezóne družstvo hralo 28 ligových
zápasov. Súťaže sa v tomto súťažnom ročníku zúčastnilo 10 družstiev.
Hráči absolvovali 4 tréningové jednotky týždenne.
Tabuľka 1 Charakteristika experimentálneho súboru

n
x̅
Vr
Medián
Sd

Decim.
vek
[roky]
11
12,23
1,66
12,34
0,49

Šport. vek
[roky]
11
1,63
3,80
1,67
1,33

Tel. výška
[cm]
11
161,91
27,80
163,50
9,19

Tel. hmotnosť
[kg]
11
51,55
37,00
50
11,78

Kontrolný súbor
KS tvorilo na začiatku výskumu 15 mladých basketbalistov. Ich počet sa
taktiež v priebehu výskumu zmenšoval zo zdravotných a organizačných
dôvodov. Do úvahy sme brali výsledky iba tých hráčov, ktorí mali
v priebehu výskumu najmenej 85% účasť na tréningoch. Priemerný
decimálny vek bol 12,10±0,49 roka v čase vstupného merania. Priemerný
športový vek hráčov bol 1,45±0,54 roka (Tabuľka 2). Priemerná telesná
výška súboru bola 164,17±10,83 cm, priemerná telesná hmotnosť
59,00±13,20 kg. Hráči boli súčasťou družstva, ktoré aktívne hráva
slovenskú oblastnú súťaž s možnosťou postupu na Majstrovstvá. Hráči sa
v sezóne 2011/2012 umiestnili na poslednom deviatom mieste v tabuľke
oblastnej súťaže. V tejto sezóne odohralo 32 ligových zápasov. V sezóne
2012/2013 malo družstvo za cieľ zlepšiť si svoje postavenie v tabuľke.
Družstvo skončilo na piatom mieste v oblastnej súťaži a nepostúpilo na
Majstrovstvá 2012/2013. Družstvo odohralo v tejto sezóne 28 ligových
zápasov. Hráči absolvovali štyri tréningové jednotky týždenne.
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Tabuľka 2 Charakteristika kontrolného súboru

n
x̅
Vr
Medián
Sd

Decim.
vek
[roky]
12
12,10
1,66
12,13
0,49

Šport. vek
[roky]
12
1,45
2,80
1,50
0,54

Tel. výška
[centimetre]
12
164,17
35,50
163,50
10,83

Tel.
hmotnosť
[kg]
12
59,00
38,00
60,5
13,20

ES a KS hral identickú oblastnú súťaž v sezóne 2012/2013. Objem
tréningových jednotiek v ES a KS bol totožný, hráči absolvovali štyri
tréningové jednotky týždenne s dĺžkou trvania 90 min. Počet odohraných
ligových zápasov ES a KS bol totožný. Keďže hrali identickú oblastnú
súťaž, stretávali sa s rovnakými súpermi. Zámerný výber ES a KS bol
realizovaný na základe dostupnosti a dobrovoľnosti. V ES pôsobil tréner,
ktorý súhlasil s použitím experimentálneho činiteľa v obsahu tréningového
procesu. Tréner mal IV. kvalifikačný stupeň vzdelania s najvyššou triedou
diplomovaný tréner. Trénerom bol absolvent vysokej školy, špecializácia
trénerstvo basketbal. Prebiehalo koordinované riadenie, podrobné
plánovanie a evidencia činnosti družstva. KS spĺňal aj ďalšie požiadavky,
ktoré boli pre daný typ výskumu a organizáciu výskumu veľmi dôležité.
KS bol dostupný z hľadiska vzdialenosti. Družstvo KS sídlilo v rovnakom
meste ako ES, čo umožňovalo analýzu a zaznamenávanie ich domácich
zápasov bez väčších organizačných problémov. KS bol vedený trénerom so
IV. kvalifikačným stupňom a najvyššou triedou diplomovaný tréner.
Trénerom bol absolvent vysokej školy, špecializácia trénerstvo basketbal.
Rozumel spôsobom zaznamenávania a vyhodnocovania tréningových
jednotiek. KS pôsobilo v rovnakej súťaži v sezóne 2013/2014 ako ES.
Dobré vzťahy trénera ES s trénerom a realizačným tímom KS
zabezpečovali možnosť operatívne riešiť problémy a aktívne komunikovať
pri vypĺňaní a odovzdávaní vyplnených tréningových hárkov. Tréner KS
mal pozitívny prístup k výskumu. Umožnil a povolil meranie, pozorovanie
a nahrávanie zápasov. Tréner KS zaznamenával všetky jeho tréningové
jednotky. Odhalil svoje plánovanie, realizáciu tréningového procesu a časť
svojej trénerskej filozofie. Rozdielnosť medzi ES a KS v parametroch ako
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decimálny vek, športový vek bola na začiatku výskumu štatisticky
nevýznamná, súbory boli homogénne.
Získavanie údajov
Počas výskumného obdobia sme realizovali štruktúrovaný spôsob
pozorovania (Gavora (2001). Pozorovateľ mal už pred pozorovaním
pripravený pozorovací hárok, do ktorého zaznamenával skúmané javy.
Realizovali sme nepriame pozorovanie. Pre potreby výskumu sme vytvorili
špecializovaný záznamový hárok hernej štatistiky o úspešnosti streľby
v zápase (Obrázok 4). Hárky na pozorované javy boli predpísané
a pripravené pre pozorovateľov. Pozorovanie v zápasoch ES a KS bolo
realizované na ligových zápasoch v telocvičniach, ktoré vyhovujú
pravidlám a propozíciám súťaže. Jednotlivé javy boli nahrávané digitálnou
kamerou a priebežne archivované. Kamera bola počas zápasov umiestnená
tak, aby bolo na zázname vidieť celé basketbalové ihrisko a obidva
basketbalové koše. Na zázname bolo možné rozlišovať čísla hráčov a ich
strelecké pokusy a lokalizáciu streľby. Zápasy boli prehrávané na počítači.
Nepriame pozorovanie poskytlo možnosť pozorovateľovi daný jav zastaviť,
resp. sa k nemu v prípade potreby vrátiť.

Obrázok 4 Ukážka záznamového hárku pre zaznamenávanie kritických prípadov streľby
v 1. štvrtine zápasu

Pred začiatkom výskumu sme sa venovali nácviku pozorovania. Dvaja
pozorovatelia pozorovali a zaznamenávali kritické prípady streľby jednu
štvrtinu zápasu. Následne sme porovnali výsledky. Mali 100% zhodu
kódovania. Vychádzali sme z Gavoru (2001), ktorý hovorí o nutnosti
minimálne 80% zhode pri kódovaní. Herná štatistika obsahovala kritické
prípady potrebné pre náš výskum. Jednotlivé kritické prípady boli jasne
zadefinované, pozorovateľom známe. Išlo o nasledovné kritické prípady:
10
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

počet vystrelených pokusov po streľbe vo výskoku spod koša,
počet premenených pokusov po streľbe vo výskoku spod koša,
počet vystrelených pokusov po dvojtakte spod koša,
počet premenených pokusov po dvojtakte spod koša,
počet vystrelených pokusov po streľbe vo výskoku z pola za 2 body,
počet premenených pokusov po streľbe vo výskoku z pola za 2 body,
počet vystrelených pokusov po štandardnej situácii streľba trestných
hodov,
8. počet premenených pokusov po štandardnej situácii streľba trestných
hodov.

Počas jedného zápasu sme zaznamenávali kritické prípady streľby ES a KS
do záznamových hárkov. Pozorovatelia dostali krátke inštrukcie pred
pozorovaním o spôsobe zaznamenávania jednotlivých pokusov.
Záznamové hárky obsahovali kresbu ihriska, kde bolo možné
zaznamenávať jednotlivé strelecké pokusy. Spôsob zaznamenávania sa
realizovali na základe inštrukcii oficiálnej hernej štatistiky (SBA, 2013).
Vystrelená strela pri streľbe z poľa za 2 body sa zaznamenáva číslom
hráča, ktorý vystrelil. Úspešný strelecký pokus sa zaznamenal
zakrúžkovaním číslom hráča. Neúspešný strelecký pokus, pri ktorom bol
hráč faulovaný sa zaznamenával číslom a zvislou čiarou nad číslom. Do
vopred určených riadkov sa zaznamenávala streľba jednou rukou sponad
hlavy vo výskoku zo stredných vzdialeností, streľba jednou rukou vo
výskoku spod koša, streľba jednou rukou sponad hlavy po dvojtakte
a streľba trestných hodov. Okrem toho sme zaznamenali aj skóre po
jednotlivých štvrtinách.
Vo vstupnom výskumnom období 1 sme realizovali po šesť nepriamych
pozorovaní v ES a v KS. Vo výstupnom výskumnom období 2 sme taktiež
realizovali šesť nepriamych pozorovaní v ES a šesť nepriamych pozorovaní
v KS. Pozorované zápasy boli zámerne vybrané tak, aby sme pozorovali
zápasy ES a KS, ktoré hrali proti rovnakým súperom. Systém súťaže danej
kategórii bol na dve kolá formou dvojzápasov. Dvojzápas znamená, že
družstvo odohrá dva zápasy za sebou v rovnaký deň. Hracím dňom bola
sobota. Družstvá hrajú jedno kolo dvojzápasov v domácej telocvični
a druhé odvetné kolo dvojzápasu v telocvični súpera. V prvej polovici
sezóny sa odohrali zápasy prvého kola, kde sme realizovali vstupné
11
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pozorovanie. V druhej polovici sezóny sa odohrali druhé kolá dvojzápasov,
kde sme realizovali výstupné merania. Harmonogram zápasov vyplýval z
rozlosovania súťaže.
Spracovanie údajov
Údaje sme spracovávali pomocou deskriptívnej štatistiky, kde sme vytvorili
prehľadné tabuľky dosiahnutých výsledkov. Pre potreby porovnania
a opisu výsledkov sme pracovali so základnými matematickými
charakteristikami aritmetický priemer, modus, medián, maximum,
minimum a variačné rozpätie.
Využitie neparametrickej štatistickej metódy vyplýva z početnosti
basketbalistov vo vybraných družstvách. Medzi spracovanie vstupných a
výstupných hodnôt ES a KS sme využili Wilcoxonov T - test pre závislé
súbory. Výsledky sme vyjadrili na 5% a 1% hladine štatistickej
významnosti. Pri štatistickom spracovaní sme využili program IBM SPSS
Statistic 20. Na vyhodnocovanie empirických údajov ES a KS, pri opise,
interpretácii výsledkov, v diskusii práce a pri formulovaní záverov sme
použili metódy logiky porovnanie, analýzu, syntézu, indukciu a dedukciu.
Zámerom bolo čo najpodrobnejšie zaznamenať tréningový proces obidvoch
družstiev, aby sme poskytli presné informácie o obsahu tréningového
procesu v objemových ukazovateľoch. V tejto štúdii sme pozornosť
zacielili hlavne na streľbu, zastúpenie streľby v tréningovom procese
a počet vystrelených pokusov. Získané ukazovatele sme následne podrobili
komparácii ES a KS.
VÝSLEDKY
Porovnanie prírastkov úspešnosti streľby
a kontrolného súboru v zápasových podmienkach

experimentálneho

V ES bol prírastok úspešnosti streľby z poľa zo stredných a veľkých
vzdialeností (okrem streľby spod koša) 7,05±16,34%. V KS sa zvýšila
úspešnosť tejto streľby o 1,45±11,33% (Obrázok 5). Rozdiel prírastkov
streľby z poľa zo stredných a veľkých vzdialeností ES a KS bol
5,60±15,57%. Vyššie zvýšenie úspešnosti streľby z poľa zo stredných
a veľkých vzdialeností dosiahol ES. Štatistická významnosť rozdielov
prírastkov sa nepotvrdila.
12
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Obrázok 5 Prírastky percentuálnej úspešnosti streľby z poľa zo stredných a veľkých
vzdialeností v zápase ES a KS

Obrázok 6 znázorňuje prírastok percentuálnej úspešnosti streľby trestných
hodov v zápase. ES znížil úspešnosť streľby trestných hodov
o 0,25±10,69%. V KS bol prírastok úspešnosti tejto streľby 1,84±16,40%.
Rozdiel prírastkov bol 2,09±16,13% úspešnosti streľby. Štatistická
významnosť rozdielov prírastkov sa nepotvrdila.

Obrázok 6 Prírastky percentuálnej úspešnosti streľby trestných hodov v zápase ES a KS

Obrázok 7 znázorňuje prírastky percentuálnej úspešnosti streľby po
dvojtakte v súťažných zápasoch. ES zvýšil úspešnosť tejto streľby
o 4,82±9,75%. KS zhoršil úspešnosť streľby po dvojtakte o 4,23±9,34%.
Pri porovnaní prírastkov úspešnosti streľby po dvojtakte v zápasových
podmienkach ES a KS možno konštatovať, že ES zvýšil svoju úspešnosť
o 9,05±21,79% v porovnaní s KS. Štatistická významnosť rozdielov sa
nepotvrdila.

13
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Obrázok 7 Prírastky percentuálnej úspešnosti streľby po dvojtakte v zápase ES a KS

Prírastky percentuálnej úspešnosti streľby spod koša v ES a KS znázorňuje
Obrázok 5. ES zvýšil úspešnosť streľby o 15,17±23,29%. KS naopak znížil
úspešnosť tejto streľby o 4,46±9,23%. Pri porovnaní prírastkov ES a KS
možno konštatovať, že ES zvýšil úspešnosť streľby po dvojtakte
o 19,63±29,12% viac v porovnaní s KS. Štatistická významnosť rozdielov
prírastkov sa nepotvrdila (Obrázok 8).

Obrázok 8 Prírastky percentuálnej úspešnosti streľby spod koša v zápase ES a KS

Výsledky ukazujú, že ES nedosiahol štatisticky významné zlepšenie
úspešnosti streľby v zápasových podmienkach vo všetkých skúmaných
druhoch streľby vplyvom programu so streleckým pásom.
Zlepšenie, avšak štatisticky nevýznamné, dosiahol ES v premenlivých
zápasových podmienkach. Súhrn výsledkov uvádzame v prehľadnej
Tabuľke 3.

14
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Streľba

Tabuľka 3 Úrovne a prírastky úspešnosti streľby ES a KS v zápasových podmienkach
Príras
tky
Kontrolný súbor
Zápasové Experimentálny súbor
Výst
Príras Vy ES/K Vst
Výst
Príras Vy
podmien Vst
up sd up
zn. S
up sd up
zn.
ky
sd tok
sd tok
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
za 2 27, 11,
body 95 39
38, 6,0
TH
63 8
po
37, 9,2
DV.
46 8
spod 32, 8,8
koša 59 3

35,0
0
38,3
8
42,2
8
47,7
6

16,
04
10,
76
8,5
5
27,
23

7,05

n.s. n.s.*

-0,25 n.s. n.s.
4,82

n.s. n.s.

15,17 n.s. n.s.

23,
68
14,
83
33,
32
25,
93

5,
56
7,
15
5,
10
5,
82

25,1
3
16,6
7
29,0
9
21,4
7

7,5
5
18,
26
5,7
3
8,9
7

1,45

n.s.

1,84

n.s.

-4,23 n.s.
-4,46 n.s.

* štatisticky nevýznamná hodnota (non-significant)
ZÁVER
Zmeny úspešnosti streľby experimentálnej aj kontrolnej skupiny vykázali
rôznu mieru zmien úspešnosti streľby v súťažných zápasoch. Používanie
streleckého pásu v tréningu experimentálnej skupiny nevyvolalo štatisticky
rozdielne zmeny úspešnosti streľby v porovnaní s kontrolnou skupinou.
Pravdepodobne cvičenia, v ktorých sa používal strelecký pás nemali takú
pohybovú štruktúru, ako skúmané streľby v zápasoch, resp. úspešnosť
streľby v zápase mladých 12-13 ročných basketbalistov závisí
v podstatnejšej miere od iných viac na úspešnosť streľby v zápase
vplývajúcich faktorov.
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THE INFLUENCE OF TRAINING PROGRAMME WITH
SHOOTING STRAP ON GAME SHOOTING PERCENTAGE OF 1213 YEAR OLD BOYS
Peter Mačura - Denisa Zambová
Comenius University in Bratislava, Faculty of Physical Education and Sports,
Department of Sports Games, Slovakia
School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava,
Department of Sport and Leisure Activity

ABSTRACT
Basketball shooting belongs to the backbone of the basketball performance.
Basketball coaches, researchers, players even spectators are highly
interested in basketball shooting. Successful shooting divides winners from
losers. The aim of the study was to increase shooting percentage of young
from 12 to 13 years old players. We expected significant increase of game
shooting percentage in the experimental group. Results of previous
researches gave us background for our research. This study empirically
assesses the effects of shooting programme on shooting percentage of
basketball shooting in experimental group (n=11, age 12.23±0.49 years) to
compare to control group (n=12, age 12.10±0.49 years). The shooting
programme consists of shooting exercises with applied shooting strap.
Significantly greater differences were expected in the experimental group
compared to the control group. Differences between experimental and
control group were assessed by non-parametric Mann-Whitney U-test. We
used a logical approach and comparison for data and results evaluation. We
did not noticed statistical significant differences of game shooting
percentage between experimental and control groups in all four searched
shootings.
Key words: Basketball. Shooting training program. Shooting efficiency.
Didactic aid shooting strap. Young player.
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VZŤAH HRÁČSKYCH FUNKCIÍ A LOKALIZÁCIE
TROJBODOVEJ STREĽBY V BASKETBALE
Ľubor Tománek - Peter Lipták
Univerzita Komenského v Bratislava, Fakulta telesnej výchovy a športu,
Katedra športových hier

ABSTRAKT
V príspevku sme skúmali vzťah medzi jednotlivými hráčskymi funkciami
a odlišnou lokalizáciou pokusov trojbodovej streľby v záverečnej fáze
basketbalového turnaja Svetového pohára 2014 v Španielsku. Skúmaných
bolo 5 hráčskych funkcií a 5 zón lokalizácie trojbodovej streľby v 8
zápasoch, v ktorých bolo 351 streleckých trojbodových pokusov (n=351).
Pri získavaní výskumných údajov sme použili metódu nepriameho
pozorovania a následne ich analýzu. Štatistickú významnosť vzťahov
medzi hráčskymi funkciami a lokalizáciou trojbodovej streľby sme
zisťovali pomocou testu nezávislosti Chí-kvadrát. Pri analýze početnosti
streleckých pokusov trojbodovej streľby sme zistili nerovnomerné
rozdelenie dát v sledovaných zónach (nízky počet pokusov v zónach pravý
a ľavý roh). Najviac streleckých trojbodových pokusov hráči realizovali zo
zóny stred a ľavé krídlo. Najčastejšie strieľajúcou hráčskou funkciou boli
streleckí rozohrávači, ktorí aj dosiahli najúspešnejšiu trojbodovú streľbu zo
zóny ľavého krídla – 50%. Avšak nami stanovené hypotézy sa nám
nepotvrdili. Vzťah medzi hráčskymi funkciami a lokalizáciou trojbodovej
streľby, či už z pohľadu jej početnosti alebo úspešnosti sme na významnej
úrovni nezistili.
Kľúčové slová: basketbal, hráčske funkcie, trojbodová streľba, lokalizácia
streľby, úspešnosť streľby.
ÚVOD
Herný výkon v športových hrách a tiež i v basketbale je
determinovaný mnohými faktormi, determinantmi, či indikátormi
vyskytujúcimi a vplývajúcimi počas basketbalového zápasu (Přidal, 2012;
Trninić, 2001). Aktuálne vývojové trendy vnímajú trojbodovú streľbu ako
jeden z dôležitých ukazovateľov herného výkonu, ktorý je ďalej
18
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analyzovaný z rôznych uhlov pohľadu (Burkhardt, 2014; Goldsberry, 2012;
Kuca, 2012; Tománek, Kucsa, Lipták, 2013; Zillgitt, 2015). Trojbodová
streľba je charakteristická pre hráčske funkcie, ktoré najčastejšie realizujú
herné situácie v priestoroch ďalej od koša (rozohrávači a krídla).
Trojbodová streľba ako špecifický druh streľby z veľkej/dlhšej vzdialenosti
sa realizuje pod rôznym uhlom vo vzťahu k basketbalovej doske. Vyústenie
útočných herných systémov do streleckej príležitosti môže byť podmienené
typom hráča-strelca, ktorého má družstvo k dispozícii a tiež lokality odkiaľ
má najvyššiu úspešnosť. Pre adekvátne využitie takého strelca je potrebné
poznať nielen jeho úspešnosť ale aj lokality-miesta, z ktorých strieľa. A tak
úspešnosť, či neúspešnosť trojbodovej streľby z konkrétnych lokalít môže
rozhodovať o výsledku zápasu. Poznanie týchto súvislostí je súčasnom
vrcholovom basketbale rovnako potrebné pre útočnú, ale i obrannú fázu hry
z dôvodu prípravy vhodného spôsobu obrany trojbodových strelcov.
Preto sme našu pozornosť zamerali na trojbodové strelecké pokusy,
ktoré boli lokalizované do rôznych zón a pokúsili sme sa nájsť vzťah medzi
hráčskymi funkciami a lokalizáciou trojbodových streleckých pokusov
na vrcholnom basketbalovom podujatí.
CIEĽ
Cieľom výskumu bolo zistiť vzťah hráčskych funkcií a lokalizácie
trojbodových streleckých pokusov na vrcholovom podujatí v basketbale
mužov na Svetovom pohári 2014 v Španielsku ako aj poukázať na vzťah
medzi hráčskymi funkciami a početnosťou aj úspešnosťou trojbodových
streleckých pokusov z vybraných zón. Na základe toho sme chceli
poukázať, ktoré z uvedených charakteristík sú pre konkrétne herné funkcie
dôležité v zápase na vrcholnom podujatí. Predpokladali sme, že jednotlivé
hráčske funkcie sa budú početnosťou i úspešnosťou významne odlišovať vo
vzťahu k vybraným zónam lokalizácie trojbodovej streľby. Predpokladali
sme, že hráčske funkcie budú mať významný vzťah s úspešnosťou
trojbodových streleckých pokusov v jednotlivými zónach lokalizácie.
METODIKA
Výskumný súbor tvorilo 8 mužských zápasov vyraďovacej časti turnaja
Svetového pohára 2014 v Španielsku. Pozorovaných bolo 67 hráčov z 8
družstiev, ktorí spolu vystrelili 351 trojbodových striel (n=351). Turnaj
tvorilo 24 družstiev, ktoré boli rozdelené do štyroch skupín po šesť
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družstiev. Zo základných skupín sa prebojovali najlepšie štyri družstvá
z každej skupiny do vyraďovacej časti turnaja. Vyraďovacia časť sa
skladala zo zápasov osemfinále (nebolo predmetom skúmania, štvrťfinále,
semifinále, o 3.miesto a finále (TOP 8 zápasy).
Na získavanie údajov sme využili nepriame pozorovanie, pri ktorom sme
analýzou videozáznamu sledovali jednotlivé trojbodové strelecké pokusy.
Údaje o lokalizácii trojbodovej streľby sme zaznačovali podľa hráčskych
funkcií do piatich zón. Podľa internetového zdroja www.nba.com/stats sme
rozdelili zóny trojbodovej streľby nasledovne: stred, pravé krídlo, ľavé
krídlo, pravý roh, ľavý roh. Zaznamenávali sme aj tzv. „Iné“ trojbodové
strely, ktoré boli realizované v posledných sekundách napríklad z obrannej
polovice ihriska. Pravé a ľavé krídlo i pravý a ľavý roh sú zóny identické
na rôznych stranách ihriska. Vzdialenosť od koša zón pravý a ľavý roh je
bližšia ako ostatných zón. Obrázok 1 zobrazuje rozdelenie týchto zón (pri
pohľade od polovičnej čiary ihriska).

Obrázok 1 Rozdelenie ihriska na päť zón lokalizácie trojbodovej streľby
Legenda: ĽR – ľavý roh, ĽK – ľavé krídlo, S – stred, PK – pravé krídlo, PR – prvý roh

Označenie hráčskych funkcií sme využili podľa FIBA, resp. NBA, kde sú
hráči rozdelení do piatich kategórií:
• PG – point guard – stredný rozohrávač
20

Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 23

• SG – shooting guard – strieľajúci rozohrávač
• SF – small forward – malé krídlo
• PF – power forward – silové krídlo
• C – center.
Na výpočet úspešnosti trojbodovej streľby sme využili základné
matematické a štatistické charakteristiky, percentá (%), sčítavanie
viacerých číselných údajov (Σ) a aritmetický priemer (x̅), Pre výpočet
štatistickej významnosti vzťahov sme využili test nezávislosti Chí-kvadrát
(x2).
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Počet trojbodových pokusov podľa lokalizácie v zápasoch TOP 8
Tabuľka 1 nám ukazuje početnosť a úspešnosť lokalizácie trojbodovej
streľby rozdelenej do piatich zón. Najnižšie početnosti sú v krajných
zónach – rohoch ihriska, hoci je tam najkratšia vzdialenosť trojbodovej
čiary od koša. V týchto zónach je menej častý výskyt rozohrávačov a krídel
a streľba je náročnejšia z dôvodu neviditeľnosti pevného oporného bodu
dosky. Preto si hráči rohové pozície tak často nevyberajú. Najčastejšími
lokalizáciami trojbodovej streľby boli stred a krídelné pozície. Ako bolo
spomenuté z výskytu pohybu hráčskych funkcií strelecký rozohrávač a
malé krídlo.
Najväčšiu úspešnosť sme zaznamenali v zóne ľavé krídlo až 40,63%. Na
rozdiel od pravého krídla, kde to bolo o takmer 12 % menej. Paradoxom je,
že z pravého rohu bola úspešnosť o takmer 15 % väčšia ako z ľavého rohu.
Zo stredu bol úspešný každý tretí strelecký pokus.
Tabuľka 1 Početnosť trojbodovej streľby podľa lokalizácie (TOP 8 zápasy)

zóna
Ľavý roh
Pravý roh
Ľavé krídlo
Pravé krídlo
Stred
Iné

početnosť
35
31
96
87
99
3

úspešnosť %
14,29%
29,03%
40,63%
28,74%
33,33%

V porovnaní s Hrami XXX. olympiády 2012 v Londýne nám výsledky
početnosti trojbodových striel sledovaných TOP8 zápasov vyšli o niečo
nižšie (52,6 pokusu oproti 43,9 pokusu v priemere na zápas).
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Obrázok 2 Vzťah medzi lokalizáciou a úspešnosťou trojbodovej streľby

Overovali sme významnosť vzťahu medzi zónami lokalizácie trojbodovej
streľby a úspešnosťou trojbodovej streľby. Vzťah medzi jednotlivými
zónami lokalizácie a úspešnosťou trojbodovej streľby môžeme označiť
za stredne tesný. Aj keď sa naša hypotéza nepotvrdila tak je vecný rozdiel
medzi najúspešnejšou zónou lokalizácie ľavým krídlom oproti ostatným
(obrázok 2).
Podobný problematiku riešil aj Goldsberry (2012) a zistil, že streľba z
rohov sa považuje za najvýhodnejšiu z dôvodu najkratšej vzdialenosti. V
sezóne 2011-2012 v NBA bola len 37% úspešnosť trojbodovej streľby z
rohov ihriska, pričom najlepší hráči dosahovali úspešnosť od 45-50%.
Pre porovnanie môžeme spomenúť ďalšiu štúdiu od Zillgitta (2015)
o trojbodovej streľbe v NBA v sezóne 2014-2015 základnej časti. Ihrisko
bolo rozdelené na 5 rovnakých zón. Priemerná percentuálna úspešnosť
trojbodovej streľby podľa lokalizácie v najlepšej svetovej súťaži bola zo
stredu 33,5%, pravého krídla 34,4%, pravého rohu 39,3%, ľavého krídla
33,8% a z ľavého rohu 38,2%. Ako vidíme vysoká percentuálna úspešnosť
bola v rohoch ihriska takmer 40 % v oboch prípadoch. Značí to, že veľa
hráčov si vyberá túto pozíciu pravdepodobne z dôvodu kratšej vzdialenosti
trojbodovej čiary od koša.
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Vzťah hráčskych funkcií a lokalizácie trojbodovej streľby
V rámci nášho výskumu sme pozorovali vzťah medzi hráčskymi funkciami
a lokalizáciou trojbodovej streľby. Interpretovali sme len tri najpočetnejšie
hráčske funkcie: streleckí rozohrávači, strední rozohrávači a malé krídla.
Centri a silové krídla majú v našom prípade nízku početnosť trojbodovej
streľby, preto sme ich údaje ďalej neporovnávali.
Tabuľka 2 Vzťah medzi hráčskymi funkciami a lokalizáciou trojbodovej streľby
Hráčska funkcia /
lokalizácia

Lokalizácia pokusov trojbodovej streľby (zóny)
ĽR

PR

ĽK

PK

S

Spolu

c ú % c ú % c ú % c ú % c ú %

28,
Strední rozohrávači 7 2
6
1
15,
Streleckí
2
3
4
rozohrávači
20,
5 1
Malé krídla
0

37,
8 3
5
1
46,
6
3
2
20,
5 1
0

2
5
2
8
2
6

1 40, 2
28,
6
0 0 1
6
1 50, 3
20,
6
4 0 0
0
34, 2
36,
9
9
6 5
0

2
4
2
2
2
8

9
1
0
1
0

37,
5
45,
5
35,
7

c

ú %

3 35,
0 3
10 3 35,
6 8 8
3 33,
89
0 7
85

V tabuľke 2 sú zaznamenané údaje o vybraných hráčskych funkciách
s najpočetnejšou trojbodovou streľbou s jej lokalizáciou a úspešnosťou.
Najväčšiu početnosť streleckých pokusov mali hráči v zónach krídel
a v strede útočnej polovice ihriska (obrázok 1), čo bolo spôsobené tým, že
pôsobenie týchto hráčov je hlavne v týchto zónach. Ani jedno číslo z týchto
troch najpočetnejších zón neprevyšuje výrazne v týchto troch oblastiach.
Vzťah medzi hráčskou funkciou a jednotlivými zónami lokalizácie
trojbodovej streľby môžeme označiť za relatívne silný. Aj keď sa nám
hypotéza nepotvrdila, je tu zrejmé, že je rozdiel medzi lokalizáciou
trojbodového pokusu a hráčskou funkciou. Rozdiel môžeme vidieť
v úspešnosti trojbodovej streľby v týchto zónach. Detailnejšie výsledky
uvádzame v nasledovných častiach štúdie.
Strední rozohrávači
Na Svetovom pohári 2014 v Španielsku mali strední rozohrávači najvyššiu
početnosť a aj úspešnosť z ľavého krídla. Nasledovala zóna stredu, kde sa
títo hráči najčastejšie pohybujú a zapájajú sa do hry. Zo stredu a z pravého
rohu mali strední rozohrávači úspešnosť 37,5%, ale je potrebné brať
v úvahu rôznu početnosť trojbodovej streľby medzi hráčskymi funkciami.
Ľavý roh a pravé krídlo mali zhodne úspešnosť okolo 28,6%, čo je pod
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priemerom celkovej početnosti na TOP 8 o 6%. Treba podotknúť, že
z ľavého rohu bolo vystrelených len 7 trojbodových pokusov.
Pre porovnanie úspešnosti trojbodovej streľby uvádzame údaje jedného
z najlepších rozohrávačov Stephena Curryho, ktorý vystrelil v základnej
časti sezóny 2013-2014 až 615 trojbodových striel (82 zápasov), z toho
bolo úspešných 261 trojbodových pokusov. Jeho najúspešnejším územím
bol ľavý roh, z ktorého mal úspešnosť 47%. Streľba z krídelných pozícií a
stredu sa pohybovali od 41% do 45%. Najmenej úspešným bol pravý roh
len - 33%. Naše zistenia nie sú tak početné ako v štúdii Goldsberryho
(2014).
Úspešným stredným rozohrávačom v NCAA bol v sezóne 2013-2014
Brady Heslip. Počas sledovaného obdobia vystrelil 237 trojbodových
pokusov, z ktorých 112 bolo úspešných. To predstavovalo 47,2%
úspešnosť v danej sezóne. Vo všetkých oblastiach lokalizácie dosahuje viac
ako 40% úspešnosť. V rohoch ihriska mal zhodnú úspešnosť 45%.
Najúspešnejšou lokalitou streľby pre tohto stredného rozohrávača bolo ľavé
krídlo spolu so stredom, čo predstavovalo úspešnosť 56% resp. 46%.
Najnižšiu úspešnosť malo pravé krídlo v hodnote 42% (Burkhardt, 2014).
Strieľajúci rozohrávači
Sú považovaní za najlepších strelcov tímu, sú ťahúňmi a lídrami svojho
družstva v bodovej produkcii, veľakrát rozhodujú zápasy. Presne polovicu
úspešných striel mali strieľajúci rozohrávači z pozície ľavého krídla, ale
paradoxom je, že úspešnosť z pravého krídla bola len 20% skoro pri
rovnakej početnosti. Takým istým paradoxom je pri streľbe z rohov ihriska,
kde pri takej istej početnosti streleckí rozohrávači úspešne strieľali
z pravého rohu na 46,2% úspešnosti a z ľavého len na 15,4% úspešnosti.
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[n]

[Hráčska
Obrázok 3 Početnosť a lokalizácia trojbodových streleckých pokusov strieľajúcich
rozohrávačov v zápasoch TOP 8 Svetového pohára 2014

V sezóne 2014-2015 základnej časti NBA je jedným z najlepších
trojbodových strelcov NBA Kyle Korver. Jeho priemerná úspešnosť
trojbodovej streľby zo 450 vystrelených pokusov bola 53%.
Najpozoruhodnejšia je streľba z pravého rohu, kde dosahuje úspešnosť
trojbodovej streľby 66,7%, kde každé dve strely z troch pokusov sú
úspešné. Výnimočné sú však aj všetky ostatné pozície. Zo stredu mal
úspešnosť necelých 60%, z ľavého rohu to bolo 54,3% a z pravého krídla
dosahoval úspešnosť 51,4%. Relatívne najnižšiu úspešnosť mal z ľavého
krídla 45,6% (Zillgitt, 2015).
Malé krídla
Patria k pomocníkom rozohrávačov a zabezpečujú prepojenie medzi
obvodovými a podkošovými hráčmi. Ako aj v ostatných sledovaných
hráčskych funkciách vyšla najnižšia početnosť trojbodových streleckých
pokusov z rohových pozícií ihriska. Najvyššia početnosť je zo zóny stred,
kde je tento údaj pomerne prekvapivý. Z jeho hráčskej funkcie vyplýva, že
oblasť jeho pohybu by mala byť viac na krídelných pozíciách. Jeho
úspešnosť v týchto troch najpočetnejších zónach je približne skoro rovnaká
okolo 35%.
V sezóne 2013-2014 základnej časti NBA hráč Lebron James dosiahol 38%
úspešnosť trojbodovej streľby z vystrelených 305 pokusov. Lebron James
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nie je typickým trojbodovým strelcom, preto je jeho početnosť oproti
rozohrávačom relatívne nižšia. Najúspešnejšie sú pre neho rohové pozície
v zastúpení ľavý roh 60% a pravý roh 52%. Tieto údaje sú však pri
relatívne nízkej početnosti približne 25 trojbodových pokusov. Najnižšia
úspešnosť bola z pravého krídla, len necelých 28%, ale naopak z ľavého
krídla mal najväčšiu početnosť a úspešnosť viac ako 40%. Zo stredu pri 54
vystrelených pokusoch bolo 35% úspešne zakončených s trojbodovým
zápisom (Sportal, 2014).
ZÁVER
Cieľom práce, bolo analyzovať vzťah hráčskych funkcií v basketbale
a lokalizácie trojbodovej streľby na vrcholnom podujatí. Zamerali sme
na zistenie početnosti trojbodovej streľby v jednotlivých zónach, určenie jej
úspešnosti podľa hráčskych funkcií a hľadanie vzťahov medzi nimi.
Pri analýze početnosti streleckých pokusov trojbodovej streľby sme zistili
nerovnomerné rozdelenie dát v sledovaných zónach (nízky počet pokusov
v zónach pravý a ľavý roh).
Domnievame sa, že aj napriek nepotvrdeniu hypotéz o nami
predpokladaných vzťahoch, existujú vecné rozdiely pri využívaní
trojbodových streleckých pokusov medzi zónami lokalizácie a tiež aj medzi
hráčskymi funkciami v nami pozorovaných zápasoch záverečnej fázy
turnaja Svetového pohára 2014. Taktiež sme evidovali takmer rovnakú
úspešnosť trojbodovej streľby troch najviac strieľajúcich hráčskych funkcií
(33,7-35,8%), ale s rozdielnou úspešnosťou v jednotlivých zónach
lokalizácie.
Najviac streleckých trojbodových pokusov hráči realizovali zo zóny stred
a ľavé krídlo. Najvyššiu úspešnosť dosahovali hráči zo zóny ľavé krídlo
40,6%. Najčastejšie strieľajúcou hráčskou funkciou boli strieľajúci
rozohrávači, ktorí dosiahli aj najúspešnejšiu trojbodovú streľbu zo zóny
ľavého krídla – 50%.
Tieto javy odzrkadľujú určitý trend frekvencie lokalizácie a úspešnosti
trojbodovej streľby hráčmi v rôznych hráčskych funkciách v určitých
zónach, ktoré sú súčasťou útočných herných systémov vrcholových
družstiev v basketbale.
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THE RELATION BETWEEN PLAYER´S POSITIONS
AND LOCATION THREE POINT SHOOTING IN BASKETBALL
Lubor Tománek - Peter Lipták
Comenius University in Bratislava, Faculty of Physical Education and Sports,
Department of Sports Games, Slovakia

ABSTRACT
In this paper we were investigated relation of players position to the
success of three points shooting in different location at final phase of the
basketball World Cup 2014 tournament in Spain. We observed 5 player´s
positions and 5 zones of tree point shooting location in 8 games, where was
351 tree points shots executed (n=351). At/In obtaining research dates we
used the method of indirect observation and thereafter we were analyzed it.
The statistical signification of relations between player positions and
localization three point shooting we obtained through the independent chisquare test. Through the analyse frequency of three point shooting attempts
we obtained unequal distribution dates in observed zones (low frequency in
rows). The most attempts of three point shooting players executes from
zone middle and left wing. The most often shooting player´s position was
shooting guards, which were achieved the most successful three point
shooting from zone – left wing. However ours assumes was not verified.
The relation of player´s positions and location of three point shooting, from
the view of its frequency or from the view of the its successfulness, wasn´t
obtained on significant level.
Key words: Basketball, three point shooting, players positions, localization
of three point attempts, shooting percentage.
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VZŤAH HRÁČSKYCH FUNKCIÍ A PREDCHÁDZAJÚCICH
HERNÝCH ČINNOSTÍ TROJBODOVEJ STREĽBY
V BASKETBALE
Ľubor Tománek - Peter Lipták
Univerzita Komenského v Bratislava, Fakulta telesnej výchovy a športu,
Katedra športových hier

ABSTRAKT
V príspevku sme skúmali vzťah medzi jednotlivými hráčskymi funkciami
a predchádzajúcimi hernými činnosťami jednotlivca, ktoré predchádzali
trojbodovej streľbe v zápasoch záverečnej fáze basketbalového turnaja
Svetového pohára 2014 v Španielsku. Predmetom analýzy bolo 5
hráčskych funkcií a 4 skupiny herných činností, ktoré predchádzali
trojbodovej streľbe. Analyzovali sme 8 zápasov vyraďovacej časti turnaja,
v ktorých bolo vystrelených 351 streleckých trojbodových pokusov (n =
351). Pri získavaní výskumných údajov sme použili metódu nepriameho
pozorovania a metódu grafického záznamu. Štatistickú významnosť
vzťahov medzi hráčskymi funkciami a hernými činnosťami, ktoré
predchádzali trojbodovej streľby sme zisťovali pomocou testu nezávislosti
Chí-kvadrát. Najčastejšou hernou činnosťou predchádzajúcou trojbodovej
streľbe bolo uvoľňovanie sa hráča bez lopty 257. Herná činnosť, ktorá
predchádzala najúspešnejšej trojbodovej streľbe bolo uvoľňovanie sa hráča
s loptou driblingom smerom ku košu - 50%. Početnejšou predchádzajúcou
hernou činnosťou rozdelenou podľa zapojenia hráčov bolo individuálne
riešenie hernej situácie (230), ale naopak úspešnejšou bolo skupinové
riešenie hernej situácie 35,6%. Najúspešnejšou hráčskou funkciou pri
trojbodovej streľbe (47,2%) bolo malé krídlo po skupinovom riešení hernej
situácie. Zistili sme, že vzťah medzi hráčskymi funkciami a hernými
činnosťami jednotlivca, ktoré predchádzali trojbodovej streľbe môžeme
označiť ako významný.
Kľúčové slová: basketbal, hráčske funkcie, trojbodová streľba, herné
činnosti jednotlivca, ktoré predchádzali trojbodovej streľbe, v basketbale,
úspešnosť streľby.
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ÚVOD
Herný výkon v basketbale je determinovaný mnohými faktormi, či
indikátormi. Avšak tie, ktoré sú súvisia s finálnou hernou činnosťou –
streľbou – alebo jej bezprostredne predchádzajú môžeme zaraďovať medzi
kľúčové a ich analýza si vyžaduje zvláštnu pozornosť (Fondati 1998;
Trninić, 2001). Trojbodová streľba ako špecifický druh streľby z veľkej
(dlhšej) vzdialenosti, ktorá je oproti „klasickej“ dvojbodovej streľbe
bonifikovaná + 1 bodom je právom považovaná za významný prvok
ovplyvňujúci priebeh i celkový výsledok zápasu. Jej výskyt v rôznych
herných
situáciách
(početnosť),
úspešnosť
a jej
nadväznosť
na bezprostredne predchádzajúce herné činnosti bola predmetom nášho
skúmania.

CIEĽ
Cieľom práce bolo zistiť vzťah hráčskych funkcií a predchádzajúcich
herných činností trojbodovej streľby na vrcholovom basketbalovom
podujatí mužov na Svetovom pohári 2014 v Španielsku. Predpokladali sme,
že jednotlivé hráčske funkcie sa budú významne odlišovať vo vzťahu
k vybraným charakteristikám. Na základe toho sme chceli poukázať, ktoré
z uvedených charakteristík sú pre konkrétne hráčske funkcie dôležité
v zápase na vrcholnom podujatí. Predpokladali sme, že hráčske funkcie
budú mať významný vzťah s hernými činnosťami, ktoré predchádzali
trojbodovej streľbe a ktoré sme rozdelili podľa držania lopty. Zistili sme
početnosť a úspešnosť streleckých trojbodových pokusov vzhľadom
k predchádzajúcim herným činnostiam jednotlivca v sledovaných zápasoch
a tiež sme zisťovali vzťah hráčskych funkcií vzhľadom k úspešnosti
a predchádzajúcim herným činnostiam trojbodovej streľby.

METODIKA
Výskumný súbor tvorili hráči v 8 mužských zápasoch vyraďovacej časti
turnaja Svetového pohára 2014 v Španielsku. Pozorovaných bolo 67 hráčov
z 8 družstiev, ktorí spolu vystrelili 351 trojbodových streleckých pokusov
(n=351). Turnaj tvorilo 24 družstiev, ktoré boli rozdelené do štyroch skupín
po šesť družstiev. Zo základných skupín sa prebojovali najlepšie štyri
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družstvá z každej skupiny do vyraďovacej časti turnaja. Vyraďovacia časť
sa skladala zo zápasov osemfinále (nebolo predmetom skúmania),
štvrťfinále, semifinále, zápasu o 3. miesto a finále (TOP 8 zápasov).
Na získavanie údajov sme využili nepriame pozorovanie, pri ktorom sme
analýzou elektronických digitálnych nosičov (DVD záznam) sledovali
údaje o predchádzajúcich herných činnostiach trojbodovej streľby. Ďalšou
metódou bola metóda grafického záznamu do vopred pripravených
zberných hárkov. Herné činnosti jednotlivca, ktoré predchádzali
trojbodovej streľbe sme rozdelili podľa dvoch kritérií: držanie lopty
a riešenie herných situácií. Predchádzajúcu hernú činnosť, ktorú hráč
vykonal niekoľko sekúnd pred trojbodovou streľbou sme si rozdelili podľa
uvedených kritérií do 4 skupín. Sledovali sme, či trojbodovej streľbe
predchádza riešenie hernej situácie (skupinové riešenie HS) hernou
kombináciou alebo individuálnou hernou činnosťou (individuálne riešenie
HS). Zároveň sme sledovali, či strelec bezprostredne pred streľbou mal
loptu v držaní alebo mu bola prihraná a hneď strieľal (tabuľka 1).
Tabuľka 1 Rozdelenie herných činností jednotlivca, ktoré predchádzali trojbodovej
streľbe

Individuálne riešenie hernej situácie – IRHS pred trojbodovou
streľbou
IRHS „bez lopty“
IRHS „s loptou“
– hráč stál na mieste
– hráč sa uvoľnil smerom ku košu
– hráč sa uvoľnil bez lopty
– hráč sa uvoľnil do strán
(v pohybe)
Skupinové riešenie hernej situácie – SRHS pred trojbodovou streľbou
SRHS „bez lopty“
SRHS „s loptou“
– ÚHK založená na clonení hráča
bez lopty
– ÚHK založená na clonení hráča
– ÚHK založená na clonení hráča
driblujúceho smerom ku košu
s loptou
– ÚHK založená na princípe hoď a
– ÚHK založená na clonení hráča
bež
driblujúceho smerom do strán
– ÚHK založená na úniku do
vnútorného priestoru
– ÚHK založená na početnej prevahe
útočiacich hráčov
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Označenie hráčskych funkcií sme využili podľa FIBA, resp. NBA, kde sú
hráči rozdelení do piatich kategórií:
•
PG – point guard- stredný rozohrávač
•
SG – shooting guard – strieľajúci rozohrávač
•
SF – small forward – malé krídlo
•
PF – power forward – silové krídlo
•
C – center.
Na výpočet úspešnosti trojbodovej streľby sme využili základné
matematické a štatistické charakteristiky, percentá (%), sčítavanie
viacerých číselných údajov (Σ) a aritmetický priemer (x̅), Pre výpočet
štatistickej významnosti vzťahov sme využili test nezávislosti Chí-kvadrát
(x2).
VÝSLEDKY A DISKUSIA
V prvej časti výsledkov sme sa zamerali na predchádzajúce herné činnosti
rozdelené podľa držania lopty. Zistili sme, že je viac ako dvojnásobný
rozdiel pri frekvencii výskytu medzi uvoľňovaním sa hráča bez lopty a
s loptou. Tento fakt môžeme odôvodniť tým, že často krát dochádzalo
k situáciám, kde hráč, ktorý následne vystrelil trojbodový pokus,
sa uvoľňoval bez lopty rôznymi únikmi, zmenami smeru samostatne tak,
aby si vylepšil streleckú pozíciu. Ďalšou možnosťou boli herné situácie,
kedy hráč nemal žiadnu ponukovú činnosť a viac menej stál na mieste, kde
dostal prihrávku a strieľal.
Naopak herná činnosť jednotlivca, ktorá predchádzala trojbodovej streľbe,
bola hlavne v herných situáciách, kde sa hráč uvoľňoval s loptou
driblingom do strán, bez pomoci spoluhráčov, alebo keď sa hráč s loptou
uvoľňoval driblingom do strán za pomoci clony od spoluhráča. Úspešnosť
sledovanej hernej činnosti bola v tomto prípade podobná.
Predchádzajúca herná činnosť uvoľňovanie sa hráča bez lopty dosiahla
približne 33% úspešnosť a predchádzajúca herná činnosť uvoľňovanie sa s
loptou, ktorá predchádzala trojbodovej streľbe bola na úrovni približne
37% úspešnosti.
Na Hrách XXX. olympiády v Londýne 2012 boli sledované herné činnosti,
ktoré predchádzali trojbodovej streľbe v zápasoch TOP 8, ale boli
rozdeľované do piatich kategórií iným spôsobom: hráč po prihrávke stál na
mieste, hráč sa po prihrávke uvoľnil bez lopty, hráč použil dribling, hráč sa
uvoľnil na mieste, hráč využil pred trojbodovou streľbou clonu a hráč
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zakončil trojbodovú streľbu po prihrávke. Výsledky tejto štúdie môžeme
použiť pre porovnanie s našimi výsledkami, pretože aj v našom prípade
sme sa inšpirovali týmto rozdelením herných činností, ktoré prechádzali
trojbodovej streľbe. Na obrázku 1 sú zlúčené jednotlivé členenia
predchádzajúcich herných činností. Na Hrách XXX. olympiády v Londýne
2012 boli predchádzajúce herné činnosti trojbodovej streľby uvoľňovanie
sa bez lopty zastúpené v početnosti 271, z čoho bolo úspešných 106
trojbodových pokusov. To predstavuje o 6% viac ako na Svetovom pohári
2014 v Španielsku. Predchádzajúce herné činnosti trojbodovej streľby
s loptou boli na Hrách XXX. olympiády v Londýne 2012 vyjadrené
v početnosti 123 trojbodových pokusov. Úspešných bolo 39 trojbodových
striel s viac ako 5 % úspešnosťou oproti Svetovému poháru 2014
v Španielsku (Lipták, 2013).
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Obrázok 2 Frekvencia a úspešnosť herných činností, ktoré predchádzali trojbodovej
streľbe podľa držania lopty
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Obrázok 3 Frekvencia a úspešnosť herných činností jednotlivca, ktoré predchádzali
trojbodovej streľbe podľa spôsobu riešenia hernej situácie

Na obrázku 1 uvádzame rozdelenie predchádzajúcej hernej činnosti
trojbodovej streľby podľa držania lopty, ale na obrázku 2 poukazujeme na
rozdelenie predchádzajúcej hernej činnosti trojbodovej streľby podľa
spôsobu riešenia hernej situácie.
Pri zisťovaní vzťahov medzi hráčskymi funkciami a hernými činnosťami
jednotlivca, ktoré predchádzali trojbodovej streľbe, sme podľa Chíkvadrátu vypočítali, že kritická hodnota na hladine významnosti p=0,05
bola 𝜒𝜒 2 =11,663. Na základe toho môžeme konštatovať, že vzťah medzi
hráčskou funkciou a predchádzajúcou hernou činnosťou trojbodovej
streľby môžeme označiť za relatívne silný. To značí, že je významný
rozdiel, či hráč pred trojbodovým streleckým pokusom mal loptu v držaní a
uvoľňoval sa s ňou, alebo sa uvoľňoval bez lopty a lopta mu bola prihraná.
Vzťah medzi hernou činnosťou jednotlivca, ktorá predchádzala trojbodovej
streľbe rozdelenej podľa spôsobu riešenia hernej situácie môžeme označiť
za voľný. V tomto prípade na úspešnosť trojbodovej streľby nevplýva či sa
hráč zúčastňuje skupinového riešenia hernej situácie alebo hernú situáciu
vyrieši individuálne.
V tejto časti sme nehľadeli na držanie lopty, ale sme kládli dôraz na počet
zapojených hráčov v predchádzajúcej hernej činnosti, teda na skupinové
riešenie hernej situácie, alebo individuálne riešenie hernej situácie.
Výrazný rozdiel môžeme vidieť v početnosti, kde pri individuálnom riešení
hernej situácie bolo skoro dvojnásobne viac zastúpených trojbodových
pokusov oproti skupinovému riešeniu hernej situácie. Individuálne riešenie
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hernej situácie malo percentuálnu úspešnosť približne 34% a skupinové
riešenie hernej situácie malo podobnú úspešnosť 34,7%.
Individuálne riešenie hernej situácie bez lopty
Individuálne riešenie hernej situácie bez lopty sme rozdeľovali do dvoch
kategórií, prvá skupina bola, že hráč stál na mieste, druhá skupina bola,
kedy sa uvoľňoval bez lopty v pohybe. Môžeme vidieť porovnateľnú
početnosť mierne v prospech, keď sa hráč uvoľňoval bez lopty v pohybe
v snahe o vytvorenie si lepšej streleckej pozície a odpútavanie sa svojím
pohybom od brániaceho hráča. Na Svetovom pohári 2014 v Španielsku sa
tento prípad vyskytol v 96 trojbodových pokusoch, ale pri nízkej úspešnosti
25%. Na rozdiel od predchádzajúcej hernej činnosti, keď hráč stál na
mieste bez pohybovania sa, bola táto úspešnosť o 13% vyššia – 38,2%.
Individuálne riešenie hernej situácie s loptou
Individuálne riešenie hernej situácie s loptou sme kategorizovali do dvoch
skupín, kedy sa hráč uvoľňoval s loptou driblingom smerom ku košu alebo
sa uvoľňoval s loptou driblingom do strán. Ako sme zistili vyššiu
početnosť mal dribling, keď sa hráč uvoľňoval do strán (obrázok 3).
Obidve tieto individuálne riešenia hernej situácie s loptou boli
nadpriemerne úspešné. Keď sa hráč uvoľňoval s loptou do strán,
dosahovala trojbodová streľba po takomto riešení skoro 40% úspešnosť
a v prípade uvoľňovania sa driblingom smerom ku košu bola úspešnosť
trojbodovej streľby po riešení hernej situácie týmto spôsobom až 50%.
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Obrázok 3 Frekvencia a úspešnosť individuálne riešenie hernej situácie s loptou
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Skupinové riešenie hernej situácie bez lopty
Uvedené skupinové riešenie hernej situácie, ktorá predchádzala trojbodovej
streľbe bolo členené do piatich skupín – ÚHK založená na clonení hráča
bez lopty, ÚHK založená na clonení hráča s loptou, ÚHK založená na
princípe hoď a bež, ÚHK založená na úniku do vnútorného priestoru
a ÚHK založená na početnej prevahe útočníkov. Najpočetnejším
skupinovým riešením takejto hernej situácie bolo clonenie na hráča
bez lopty, čo predstavovalo 28 trojbodových pokusov, z ktorých bolo 12
úspešných s percentuálnou úspešnosťou 42%. Iba jedno zastúpenie mala
útočná herná kombinácia založená na princípe hoď a bež. Väčšina
trojbodových pokusov bola pri ÚHK založenej na početnej prevahe
v rýchlom protiútoku, ale s pomerne nízkou úspešnosťou len 26%. Pri
útočnej hernej kombinácií založenej na úniku do vnútorného priestoru hráč
s loptou vnikal do priestoru pod košom, aby naviazal na seba obrancov
a následnou prihrávkou na voľného hráča mu vytvoril streleckú pozíciu.
Najmenej úspešným skupinovým riešením hernej situácie s loptou
založeným na úniku do vnútorného priestoru s 23,5% úspešnosťou bola
ÚHK založená na clonení hráča s loptou. Spoluhráč dribloval smerom
k strieľajúcemu hráčovi, následne mu prihral loptu a vzápätí mu postavil
clonu na jeho obrancu a hráč bez akéhokoľvek driblingu alebo pohybu
vystrelil spoza clony.
Tabuľka 2 Frekvencia a úspešnosť streleckých pokusov pri rôznych skupinových
riešeniach herných situácií predchádzajúcich trojbodovej streľbe - strieľajúci hráč sa
uvoľňuje bez lopty

Typ ÚHK / strelecké pokusy
Celkovo Úspešné
ÚHK založená na clonení hráča bez lopty
28
12
ÚHK založená na clonení hráča s loptou
17
4
ÚHK založené na princípe hoď a bež
1
1
ÚHK založená na úniku do vnútorného priestoru 19
7
ÚHK založená na početnej prevahe útočníkov
15
4
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Tabuľka 3 Frekvencia a úspešnosť streleckých pokusov pri rôznych skupinových
riešeniach herných situácií predchádzajúcich trojbodovej streľbe - strieľajúci hráč sa
uvoľňuje s loptou

Typ ÚHK / strelecké pokusy
ÚHK založená na clonení hráča driblujúceho smerom
ku košu
ÚHK založená na clonení hráča driblujúceho smerom
do strán

Celkov Úspeš
o
né
12

4

26

10

%
33,
3
38,
5

Skupinové riešenie hernej situácie s loptou sme delili na dve podkategórie
–ÚHK založená na clonení hráča driblujúceho smerom ku košu a ÚHK
založená na clonení hráča driblujúceho smerom do strán. Najpočetnejším
skupinovým riešením hernej situácie s loptou bola ÚHK založená
na clonení hráča driblujúceho smerom do strán, kedy sa hráč s loptou
uvoľnil na streľbu driblingom do strán. Úspešnosť dosahovala 38%.
Vzťah hráčskych funkcií a predchádzajúcej hernej činnosti
trojbodovej streľby
Táto podkapitola sa bude venovať vzťahu medzi hráčskymi funkciami
a predchádzajúcou hernou činnosťou trojbodovej streľby. Z dôvodu
nízkych početností niektorých predchádzajúcich herných činností, kde tieto
čísla dosahovali 2 - 3 početnosti, sme sa rozhodli zlúčiť tieto
predchádzajúce herné činnosti do väčšieho celku podľa riešenia herných
situácií (počtu zapojených hráčov). Hráčske funkcie center a silové krídlo
sme úplne vylúčili.
Strední rozohrávači
Rozohrávači, ktorí sú tvorcovia hry mali najpočetnejšie individuálne
riešenia hernej situácie v počte 65 trojbodových pokusov s celkovou
úspešnosťou skoro 37% (tabuľka 4). Pri detailnejšej analýze bola skoro
rovnaká početnosť, či stáli na mieste alebo sa uvoľňovali bez lopty v
pohybe, ale s rozdielnou úspešnosťou. Herná činnosť jednotlivca, ktorá
predchádzala trojbodovej streľbe keď hráč stál na mieste, dosiahla
úspešnosť 50%, pretože hráči mali dlhší čas na streľbu a vo väčšine
prípadov nie je na strieľajúceho hráča vyvíjaný tlak obrancu. V druhom
prípade, keď sa strední rozohrávači pred trojbodovou streľbou uvoľňovali
bez lopty v pohybe bola úspešnosť len 24%, v tomto prípade si nevytvorili
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preto vhodnú pozíciu na úspešnú trojbodovú strelu. Ako náhle sa
rozohrávači uvoľňovali s loptou pomocou driblingu, ich úspešnosť dosiahla
50%. Individuálne riešenie hernej situácie – dribling smerom ku košu
využívali rozohrávači USA, najmä Kyrie Irving.
Tabuľka 4 Frekvencia a úspešnosť streleckých pokusov pri rôznych riešeniach herných
situácií strednými rozohrávačmi

Riešenie hernej situácie/ strelecké pokusy

celkovo úspešné

%

Individuálne

65

24

36,9%

Skupinové

20

6

30,0%

Prekvapením bola relatívne malá početnosť skupinových riešení herných
situácií – 20 trojbodových pokusov s úspešnosťou 30% (tabuľka 4). Viac
ako polovica z toho, boli clony na hráča s loptou alebo bez lopty. Pri
hráčskej funkcii stredný rozohrávač sme zvyknutí vidieť viac herných
kombinácií hlavne v spolupráci s krídlami. Tento fakt bol ovplyvnený tým,
že strední rozohrávači nestrieľali toľko trojbodových pokusov, nakoľko
v tímoch boli lepší strelci ako na tejto pozícii.
Strieľajúci rozohrávači
Strieľajúci rozohrávači bývajú považovaní za najlepších strelcov. Podobné
početnosti pokusov sú medzi individuálnym riešením hernej situácie
a skupinovým riešením hernej situácie, ale s rôznou úspešnosťou až 10%.
Najviac sú využívané skupinové riešenia hernej situácie (tabuľka 5).
Z celkového počtu 49 trojbodových pokusov bolo 35 clôn, či už na hráča
s loptou alebo bez lopty. Z týchto clôn bola najviac využívaná clona na
hráča bez lopty až 14 krát, kde spolupráca prebiehala zväčša s krídlami
a druhou najpočetnejšou clonou bola clona na hráča s loptou, po ktorej
nasledoval dribling do strán. Streleckým rozohrávačom sa najviac darilo,
keď využívali dribling do strán, úspešnosť dosiahla až 66,6%, čo môžeme
interpretovať, že si hráč vďaka tejto predchádzajúcej hernej činnosti
vytvoril vhodnejšiu pozíciu na streľbu.
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Tabuľka 5 Frekvencia a úspešnosť streleckých pokusov pri rôznych riešeniach herných
situácií strieľajúcimi rozohrávačmi

Riešenie hernej situácie/ strelecké pokusy

celkovo úspešné

%

Individuálne

57

23

40,4%

Skupinové

49

15

30,6%

Z celkovej početnosti individuálnych riešení hernej situácie 25-tich
trojbodových striel boli prípady, keď sa streleckí rozohrávači uvoľňovali
pomocou pohybu, ale s úspešnosťou len 24%. Toto individuálne riešenie
hernej situácie bolo využívané z dôvodu aktívneho pohybu pre vylepšenie
si streleckej pozície. Na druhej strane, ak hráči stáli na mieste, bola ich
úspešnosť 47%, čo je porovnateľné so strednými rozohrávačmi, kde táto
úspešnosť nadobúdala podobné hodnoty.
Zillgitt (2015) zisťoval úspešnosť trojbodovej streľby najlepšieho
trojbodového strelca NBA v sezóne 2014-2015 Kyla Korvera aj podľa
herných činností, ktoré predchádzali trojbodovej streľbe. Rozdelil ich len
do štyroch kategórií, ktorými boli – stál na mieste, uvoľnil sa pomocou
driblingu, uvoľňoval sa bez lopty v pohybe a keď bol tesne bránený. Zo
450 trojbodových pokusov bola najúspešnejšou predchádzajúcou hernou
činnosťou herná činnosť jednotlivca, keď hráč stál na mieste - 53,8%.
Druhá najfrekventovanejšia herná činnosť jednotlivca, ktorá predchádzala
trojbodovej streľbe (úspešnosť 53,3%) bolo uvoľnenie sa hráča v pohybe.
Treťou najúspešnejšou bola herná činnosť, keď sa hráč uvoľnil pomocou
driblingu - 52,2%. Pozoruhodným, aj keď s najnižším číslom úspešnosti
(48,7%) bola herná činnosť jednotlivca, keď bol hráč tesne bránený
obrancom (Zillgitt, 2015).
Malé krídla
Tabuľka 6 zobrazuje vzťah hráčskej funkcie – malé krídlo – a herných
činností jednotlivca predchádzajúcich trojbodovej streľbe. Malé krídla
pomáhajú rozohrávačom a zabezpečujú prepojenie medzi obvodovými
a podkošovými hráčmi. Aj pri tejto hráčskej funkcii je väčšie zastúpenie
individuálnych riešení hernej situácie pred trojbodovou streľbou, ale
s nízkou úspešnosťou (24,5%). Detailnejšie skúmanie ukázalo, že až
dvojnásobne väčšie zastúpenie herných činností jednotlivca bolo vtedy,
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keď sa hráči uvoľnili bez lopty v pohybe oproti predchádzajúcej hernej
činnosti, keď stáli na mieste.
Tabuľka 6 Frekvencia a úspešnosť streleckých pokusov pri rôznych riešeniach herných
situácií malými krídlami

Riešenie hernej situácie/ strelecké pokusy celkovo úspešné

%

Individuálne

53

13

24,5%

Skupinové

36

17

47,2%

Výrazne vyššiu úspešnosť mali malé krídla zo skupinových riešení hernej
situácie, kde dosiahli celkovú úspešnosť 47%, z čoho najviac bolo
a najvyššia frekvencia, ako aj v prípade stredného rozohrávača, clona na
hráča s loptou alebo bez lopty. Tieto clony dosahovali úspešnosť 48%,
z čoho najúspešnejšou bola clona hráča bez lopty, kde z 9 trojbodových
pokusov bolo až 6 úspešných.
ZÁVER
Cieľom práce, bolo analyzovať herné činnosti predchádzajúce trojbodovej
streľbe a poukázať na ich vzťah k hráčskym funkciám. Zistili sme
početnosť rôznych herných činností, ktoré predchádzali trojbodovej
streľbe, podľa držania lopty strieľajúcim hráčom, alebo podľa riešenia
hernej situácie individuálne alebo skupinovo.
Individuálne riešenia hernej situácie bolo zastúpené viac ako dvojnásobne,
ale skupinové riešenia hernej situácie boli úspešnejšie. Najčastejšie
predchádzajúce herné činnosti s relatívne vyššou početnosťou boli keď hráč
stál na mieste, ÚHK založená na clonení hráča driblujúceho smerom do
strán, individuálne uvoľňovanie hráča driblingom do strán. Uvoľňovanie sa
hráča bez lopty v pohybe bolo najpočetnejšie, ale najmenej úspešné len
25% z týchto štyroch uvedených. Úspešnosť ostatných herných činností,
ktoré predchádzali trojbodovej streľbe sa pohybuje v rozmedzí od 33% 42%, ale bola rôzna frekvencia ich výskytu. Nepotvrdil sa náš predpoklad,
že predchádzajúca herná činnosť trojbodovej streľby kedy sme vychádzali
z rozdelenia podľa zapojenia počtu hráčov bude mať významný vzťah s
úspešnosťou trojbodovej streľby.
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Potvrdili sme predpoklad, že je významný vzťah medzi hráčskou funkciou
a hernými činnosťami, ktoré predchádzali trojbodovej streľbe, rozdelenými
podľa držania lopty. To značí, že je významný rozdiel, či hráč pred
trojbodovým streleckým pokusom mal loptu v držaní a uvoľňoval sa s ňou,
alebo sa uvoľňoval bez lopty a lopta mu bola následne prihraná.
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THE RELATION OF PLAYER´S POSITIONS AND PREVIOUS
GAME SKILLS OF THREE POINT SHOOTING IN BASKETBALL
ABSTRACT
Ľubor Tománek - Peter Lipták
Comenius University in Bratislava, Faculty of Physical Education and Sports,
Department of Sports Games, Slovakia

ABSTRACT
In this paper we were investigated relation of players position to the
success of three points shooting and different previous game skills at final
phase of the basketball World Cup 2014 tournament in Spain. We observed
5 player´s positions and 4 groups of previous game skills of tree point
shooting in 8 games, where was 351 tree points shots executed (n=351). At
obtaining research dates we used the method of indirect observation and
thereafter we were analyzed it. The statistical signification of relations
between player´s positions and previous game skills of three point shooting
we obtained through the independent chi-square test. The most frequently
previous game skill of three point shooting was cutting without ball 257,
the most successful three point shooting was previous game skill dribbling
drive toward to basket 50%. The previous game skill divided according to
individual participation was more frequently than the previous game skill
divided according to group participation of game situation (230), but more
successful was group solution of game situation 35,6%. The most
successful player´s position was small forward after the group solution of
game situation 47,2%. We find out that the relation between player´s
positions and previous game skill can marked like significant.
Key words: Basketball, player´s positions, three-point shooting, previous
game skills, shooting pecentage.
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ANALÝZA OBRANNÝCH HERNÝCH ČINNOSTÍ VYBRANÝCH
BRANKÁROV NA MS 2014 VO FUTBALE
Miroslav Holienka
Univerzita Komenského v Bratislava, Fakulta telesnej výchovy a športu,
Katedra športových hier

ABSTRAKT
V našom príspevku analyzujeme vybrané parametre obranných herných
činností brankárov chytajúcich na MS 2014 vo futbale.
Z obranných herných činností sme sa zamerali na chytanie striel
smerujúcich do priestoru brány, na vyrážanie striel smerujúcich do
priestoru brány, na chytanie centrovaných lôpt, na vyrážanie centrovaných
lôpt a na vybiehanie proti súperovi. Pri štyroch z piatich brankárov
najpočetnejšie zastúpenie malo vyrážanie striel smerujúcich do priestoru
brány. Túto obrannú hernú činnosť uplatnili brankári v priemere 12 krát za
zápas s úspešnosťou 80,7%. Okrem uvádzaných parametrov sme hodnotili
aj význam výšky brankára pre úspešnosť realizácie obranných herných
činností. Zistili sme, že výška brankárov nemá vplyv na úspešnosť
realizácie vybraných obranných herných činností.
Kľúčové slová: futbal, brankár, majstrovstvá sveta, obranné herné činnosti,
úspešnosť
VSTUP DO PROBLEMATIKY
Jedným z limitujúcich faktorov úspešnosti hry družstiev vo futbale je
kvalitný herný výkon brankára. Brankár často rozhoduje o úspechu
družstva v zápase, súťaži alebo turnaji. Nároky na herný výkon brankára
v obrannej ale aj v útočnej fáze hry družstva vplyvom vývojových
tendencií v obsahu hry (priestorová obrana) a zmien v pravidlách futbalu
(pravidlo o „malej domov“) neustále narastajú. Z uvedených skutočností
vyplýva nutnosť objektívneho hodnotenia herného výkonu brankára
a následná potreba špeciálnej prípravy brankára vzhľadom k herným
činnostiam, ktoré sa v samotnej hre najviac vyskytujú.
Od vzniku hráčskej funkcie brankár je jeho najdôležitejšou úlohou
zabrániť vniknutiu lopty do bránky ktoroukoľvek časťou tela. V dnešnom
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modernom futbale sa úlohy brankára v obranných herných činnostiach
rozšírili o získavanie lopty vybehnutím nielen v pokutovom území ale aj
mimo pokutového územia. Brankári musia mať dobrú kopaciu techniku a
ovládať loptu obidvomi nohami (Viktor 1997).
Brankár je hráčom, ktorý môže svojim herným výkonom výrazne
ovplyvniť priebeh stretnutia a v konečnom dôsledku aj jeho výsledok. Aby
mohol túto úlohu zodpovedne plniť, musí spĺňať predovšetkým telesné a
duševné predpoklady (Maier 1990).
Somatické predpoklady brankára dokumentujú rozdielnosť požiadaviek na
hráčsku funkciu brankára a hráča v poli. Z dlhodobých skúseností
z futbalovej praxe vyplýva, že brankár by mal byť vyššej postavy.
Somatické predpoklady, najmä telesnú výšku brankára, označujú niektorí
autori (Hargitay 1978, Hoek 1998,Thissen 2007, Votík 2011) za dôležité
faktory determinujúce herný výkon brankára v niektorých obranných
herných činnostiach. Názory na ideálnu brankársku telesnú výšku sa
v minulosti i súčasnosti rôznia. Podľa Kostolanského (2006) sú v súčasnom
vrcholovom futbale preferovaní brankári s telesnou výškou v rozmedzí
185-190 cm. Loy (1991) uvádza priemernú telesnú výšku brankárov
v Bundeslige v súťažnom ročníku 1990/1991 presne 186,1 cm, pričom ani
jeden z brankárov nemal telesnú výšku menej ako 180 cm.
Význam analýzy herných výkonov najlepších brankárov na vrcholných
futbalových
podujatiach (vrátane MS) je nespochybniteľný. Na jej
základe môžeme určiť hlavné vývojové tendencie týkajúce sa tejto hráčskej
funkcie, zistiť silné a slabé stránky v hre brankárov, prípadne uviesť
odporúčania pre tréningový proces v rámci špecializovanej prípravy
brankárov.
CIEĽ PRÁCE
Cieľom práce je zistiť úspešnosť obranných herných činností brankárov vo
vybraných ukazovateľoch a ich vzťah k telesnej výške v zápasoch na MS
2014.
METODIKA
Vo výskume sme sa zamerali na analyzovanie početnosti a úspešnosti
obranných herných činností vybraných brankárov v zápasoch na MS 2014
vo futbale. Výskumný súbor tvorili zámerne vybraní brankári
reprezentujúci jednotlivé kontinentálne futbalové federácie:
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- Jasper Cillesen (Holandsko), Manuel Neuer (Nemecko) - Európa,
- Claudio Bravo (Čile) - Južná Amerika,
- Guillermo Ochoa (Mexiko) - Severná Amerika,
- Vincent Enyema (Nigéria) - Afrika.
Početnosť a úspešnosť obranných herných činností sme u menovaných
brankárov analyzovali po úvodnej fáze MS, v ktorej všetci brankári
odchytali 4 zápasy s minimálnym rozdielom časovej dotácie z dôvodu
nadstavených časových úsekov v 1. a 2. polčasoch. Výškové parametre
hráčov sme získali z oficiálnych súpisiek družstiev.
Z diagnostických metód slúžiacich k objektívnemu získavaniu výskumných
údajov vzhľadom na riešenú problematiku sme použili metódu nepriameho
pozorovania. Získané údaje o obranných herných činnostiach vybraných
brankárov na MS 2014 vo futbale prezentujeme v absolútnych hodnotách,
relatívnych hodnotách a v percentuálnej úspešnosti.
Na zistenie tesnosti vzťahu medzi úspešnosťou analyzovaných obranných
herných činností brankárov a ich telesnou výškou sme použili Test
významnosti rozdielov relatívnych hodnôt. Signifikantnosť rozdielov sme
hodnotili na 5% hladine štatistickej významnosti.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Početnosť obranných herných činností vybraných brankárov v úvodnej
fáze MS je znázornená na obrázkoch 1 – 5.
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Obrázok 1 Početnosť obrannej hernej
činnosti chytanie striel smerujúcich do
priestoru brány (CHSDPB)

Obrázok 2 Početnosť obrannej hernej
činnosti vyrážanie striel smerujúcich do
priestoru brány (VSDPB)
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Obrázok 3 Početnosť obrannej hernej
činnosti chytanie centrovaných lôpt
(CHCL)
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Obrázok 4 Početnosť obrannej hernej
činnosti vyrážanie centrovaných lôpt
(VCL)
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Obrázok 5 Početnosť obrannej hernej činnosti
vybiehanie proti súperovi (VPS)

V početnosti uplatňovanej hernej činnosti chytanie striel smerujúcich do
priestoru brány je medzi sledovanými brankármi pomerne vzácna
vyrovnanosť. Výnimkou je len juhoamerický brankár Bravo, u ktorého je
uplatňovanie tejto obrannej hernej činnosti o polovicu menej početné než
u ostatných brankárov.
V prípade obrannej hernej činnosti vyrážanie striel smerujúcich do
priestoru brány je naopak poradie početnosti odlišné. V nej Bravo spolu
s africkým brankárom Enyemom majú zastúpenie početnosti takmer o
polovicu vyššie než ostatní brankári. Pri obranných herných činnostiach
chytanie aj vyrážanie centrovaných lôpt (finálnych prihrávok) je Enyema
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rovnako v dvojici brankárov, ktorí najčastejšie uplatňovali túto hernú
činnosť počas zápasov svojich družstiev na MS.
V obrannej hernej činnosti vybiehanie proti súperovi dominantné
postavenie medzi brankármi zaujíma nemecký brankár Neuer.
Uplatňovaním tejto hernej činnosti naznačil nové dimenzie v hre brankára.
Jej 100 % úspešnosť najmä mimo pokutového územia bola tiež jedným
z argumentov futbalových odborníkov, prečo bol Neuer vyhodnotený za
najlepšieho brankára MS 2014.
Najčastejšie uplatňovanou obranou hernou činnosťou u nami vytipovaných
brankároch sa pomerne jednoznačne stalo vyrážanie striel smerujúcich do
priestoru brány (tabuľka 1).
Tabuľka 1 Porovnanie brankárov podľa najpočetnejšej obrannej hernej činnosti a
jej úspešnosti

Brankár
Neuer
Enyeama

Bravo

Cillessen

Ochoa

Najpočetnejšia
obranná herná
činnosť
Vybiehanie proti
súperovi
Vyrážanie striel
smerom do priestoru
brány
Vyrážanie striel
smerom do priestoru
brány
Vyrážanie striel
smerom do priestoru
brány
Vyrážanie striel
smerom do priestoru
brány

Početnos
ť
(n)

Úspešnosť
(%)

21

100

18

83

15

87

9

78

8

75

V tabuľke 1 sú prezentované najpočetnejšie obranné herné činnosti, ktoré
vybraní brankári uplatňovali vo svojej hre v úvodnej fáze turnaja. Až štyria
z piatich brankárov najčastejšie využívali vo svojej hre obrannú hernú
činnosť vyrážanie striel smerujúcich do priestoru brány. Enyeama ju
v úvodných štyroch zápasoch MS uplatnil celkom 18 krát, Bravo 15 krát,
Cillessen 9 krát a Ochoa 8 krát. Zaujímavým ukazovateľom je takmer
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lineárne zvyšovanie percentuálnej úspešnosti brankárov so zvyšujúcou sa
početnosťou obranných herných činností.
Z pätice analyzovaných brankárov sa v obranných herných činnostiach od
ostatných diferencuje len Neuer. Ten najčastejšie vykonával obrannú hernú
činnosť vybiehanie proti súperovi či už v pokutovom území alebo mimo
pokutového územia. V svojej hre ju uplatnil až 21 krát. To je súčasne aj
najväčší počet zo všetkých sledovaných brankárov, čo sa týka počtu ich
najpoužívanejších obranných herných činností. Ako jediný z brankárov
dosiahol v najčastejšie používanej obrannej hernej činnosti 100%
úspešnosť. Bravo ako druhý najlepší v najčastejšie používanej obrannej
hernej činnosti mal úspešnosť 87%. Tretí v poradí bol Enyeama
s úspešnosťou 83%, štvrtý najlepší bol holandský brankár Cillessen so 78%
úspešnosťou a posledný bol Ochoa z Mexika, ktorého úspešnosť bola vo
vyrážaní striel smerujúcich do priestoru brány len 75%.
Úspešnosť v jednotlivých obranných herných činnostiach vybraných
brankárov v úvodnej fáze MS je uvedená v tabuľkách 2 – 6.

CHSD
PB
VSDP
B
CHCL
VCL
VPS
Spolu

6

0

6

100

7

2

9

78

5
2
7
27

0
0
0
2

5
2
7
29

100
100
100
93,1

CHSD
PB
VSDP
B
CHCL
VCL
VPS
Spolu
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Úspešné
(+)
Neúspeš
né
(-)
Spolu
Úspešno
sť
(%)

OHČ

Tabuľka 3 Obranné herné činnosti
C. Brava

Úspešné
(+)
Neúspeš
né
(-)
Spolu
Úspešno
sť
(%)

OHČ

Tabuľka 2 Obranné herné činnosti
J. Cillessena

3

0

3

100

12

3

15

80,2

9
4
4
32

0
0
0
3

9
4
4
35

100
100
100
91,4
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CHSD
PB
VSDP
B
CHCL
VCL
VPS
Spolu

7

0

7

100

5

3

8

62,5

2
1
21
36

1
0
0
4

3
1
21
40

66,6
100
100
90

OHČ
CHSD
PB
VSDP
B
CHCL
VCL
VPS
Spolu

Úspešné
(+)
Neúspeš
né
(-)
Spolu
Úspešno
sť
(%)

Tabuľka 5 Obranné herné činnosti
G. Ochoa

Úspešné
(+)
Neúspeš
né
(-)
Spolu
Úspešno
sť
(%)

OHČ

Tabuľka 4 Obranné herné činnosti
M. Neuera

6

0

6

100

6

2

8

75

4
3
2
21

0
2
0
4

4
5
2
25

100
60
100
84

CHSDPB
VSDPB
CHCL
VCL
VPS
Spolu

Úspešné
(+)
Neúspeš
né
(-)
Spolu
Úspešno
sť
(%)

OHČ

Tabuľka 6 Obranné herné činnosti
V. Enyeama

6
15
8
4
5
38

0
3
1
1
1
6

6
18
9
5
6
44

100
83,5
88,8
80
83,3
83,4

Holandský brankár Cillessen hodnotený na prvom mieste v poradí
úspešnosti v štyroch zápasoch zaznamenal 27 úspešných obranných
herných činností a len 2 neúspešné. Medzi ne sa mu započítali góly proti
Austrálii v základnej skupine a gól proti Mexiku v osemfinálovom súboji.
V základnej skupine inkasoval ešte dvakrát proti Španielsku a proti
Austrálii, ale to boli góly inkasované z pokutových kopov, čo sme do
neúspešných herných činností nezaraďovali. Jeho úspešnosť bola 93,1%
(Tabuľka 2). Je pozoruhodné, že Cillessen až v 4 z 5 pozorovaných
obranných herných činností zaznamenal 100% úspešnosť.
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Obranná herná činnosť vyrážanie striel do priestoru brány bola
najpočetnejšia, ktorú čílsky brankár Bravo vykonal v štyroch zápasoch až
10-krát, z toho 3- krát neúspešne. Z celkového počtu 35 obranných herných
činností bolo 32 úspešných a 3 neúspešné. Úspešnosť Brava nadobudla
hodnotu 91,43% (Tabuľka 3), keď rovnako ako Cillessen zaznamenal
100% úspešnosť v 4 obranných herných činnostiach.
Tabuľka 4 znázorňuje výsledky obranných herných činností nemeckého
brankára Neuera v úvodných štyroch zápasoch turnaja. Celkovo nemecký
brankár vykonal v 4 zápasoch 40 obranných herných činností, z čoho bolo
36 úspešných a 4 neúspešné. Jeho úspešnosť v obranných herných
činnostiach nadobudla hodnotu 90%. Aj napriek tejto nižšej úspešnosti
v porovnaní s vyššie uvedenými brankármi bol vzhľadom na kvalitu iných
herných činností vyhodnotený za najlepšieho brankára MS.
Ochoa v štyroch zápasoch inkasoval len 3 góly, z toho 1 z pokutového
kopu proti Holandsku v osemfinále. Mexičanova úspešnosť obranných
herných činností bola 84%, (Tabuľka 5) keď z celkového počtu 25 vykonal
21 úspešných a 4 neúspešné obranné herné činnosti. 100% úspešnosť
dosiahol v 3 obranných herných činnostiach.
Afričan Enyema celkom v štyroch zápasoch dosiahol 44 obranných
herných činností, z čoho 6 bolo neúspešných a 38 úspešných. To
predstavuje úspešnosť 86,36%, najnižšiu zo všetkých brankárov nášho
výskumného súboru. Najmenšiu úspešnosť – 50%, dosiahol Enyeama
v obrannej hernej činnosti vyrážanie striel do priestoru brány (Tabuľka 6).
Enyeama len v jednej zo sledovaných obranných herných činností dosiahol
úspešnosť 100%.
Porovnanie úspešnosti všetkých obranných herných činností sledovaných
brankárov po štyroch odchytaných zápasoch v úvodnej fáze MS je uvedené
v tabuľke 7.
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SPOLU

INKASOV
ANÉ
GÓLY
ÚSPEŠNO
SŤ

NEÚSPEŠ
NÉ

1. J.
Cillessen
2. C. Bravo
3. M. Neuer
4. V.
Enyeama
5. G. Ochoa

ÚSPEŠNÉ

MENO

PORADIE

Tabuľka 7 Poradie brankárov podľa úspešnosti obranných herných činností

(n)
27

(n)
2

(n)
29

(n)
4

32
36
38

3
4
6

35
40
44

4
3
5

91,4
90,0

21

4

25

3

84,0

%
93,1

86,4

Tabuľka 7 predstavuje sumárne vyhodnotenie úspešnosti obranných
herných činností vybraných brankárov. Najúspešnejší v nich bol s 93,1%
Cillessen, ktorý zaznamenal celkovo 29 obranných herných činností, z toho
len 2 neúspešné a 27 úspešných. Cillessen inkasoval v štyroch zápasoch 4
góly, ale z toho 2 z pokutových kopov proti Španielsku a Austrálii. Na
druhom mieste v úspešnosti obranných herných činností je Bravo, ktorý bol
ale najhorší v úspešnosti útočných herných činností. V štyroch zápasoch
inkasoval 4 góly, realizoval 32 úspešných a 3 neúspešné obranné herné
činnosti a jeho úspešnosť bola 91,4%. Na 3. mieste s úspešnosťou 90% je
Neuer. Na 4. mieste mal 86,4% úspešnosť Enyeama z Nigérie a posledný
je Ochoa, ktorý vykonal nielen najmenší počet obranných herných činností,
ale aj s najnižšou úspešnosťou a to 84%.
Porovnanie úspešnosti vybraných brankárov vo všetkých herných
činnostiach spolu (obranných aj útočných) v štyroch odchytaných zápasoch
v úvodnej fáze MS je uvedené v tabuľke 8.
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PORADIE

MENO

ÚSPEŠNÉ

NEÚSPEŠ
NÉ

SPOLU

ÚSPEŠNO
SŤ

Tabuľka 8 Poradie brankárov podľa úspešnosti všetkých herných činností

1.
2.
3.
4.
5.

M. Neuer
V. Enyeama
J. Cillessen
G. Ochoa
C. Bravo

(n)
135
101
80
104
140

(n)
21
31
28
34
50

(n)
156
132
108
138
190

(%)
86,5
76,5
75,4
74,1
73,7

V tabuľke 8 vidíme, že úspešnosť vo všetkých herných činnostiach
vybraných brankárov je iná. Keďže útočné herné činnosti dominovali
v celkovom počte nad obrannými, poradie úspešnosti je odlišné ako pri
vyhodnotení obranných herných činností. Najvyššiu úspešnosť dosiahol
Neuer, 86,5%. Až o 10% horší bol na druhom mieste Enyeama. Na tretej
pozícii sa umiestnil Cillessen, ktorý si vymenil miesto oproti útočným
herným činnostiam s mexickým brankárom. Cillessenova úspešnosť bola
75,4% a Ochoova 74,1%. Na poslednom piatom mieste skončil brankár
z Čile Bravo, ktorého úspešnosť bola 73,7%.
Telesná výška, ako determinujúci faktor herného výkonu brankárov sa
v našom prípade nepreukázala (Tabuľka 9). Telesná výška brankárov bola
v rozpätí 182 – 193 cm. Test významnosti rozdielov relatívnych hodnôt
v úspešnosti obranných herných činností vo vzťahu k telesnej výške
brankárov ani v jednom prípade nepreukázal signifikantnú štatistickú
významnosť (p≥ 0,05). Ukazuje sa tak, že od určitej úrovne telesnej výšky
(nad 180 cm) nie je výška prediktorom úspešnosti realizácie obranných
herných činností brankárov, konkrétne chytanie striel smerujúcich do
priestoru brány, vyrážanie striel smerujúcich do priestoru brány, chytanie
centrovaných lôpt, vyrážanie centrovaných lôpt a vybiehanie proti
súperovi.
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Tabuľka 9 Významnosť rozdielov v úspešnosti obranných herných činností brankárov

1. J. Cillessen (188
cm)
2. C. Bravo (185
cm)
3. M. Neuer (193
cm)
4. G. Ochoa (185
cm)
5. V. Enyema (182
cm)

1
--

2
3
4
5
0,251 0,464 1,045 0,963

--

--

0,213 0,851 0,722

--

--

--

--

--

--

--

0,263

--

--

--

--

--

0,687 0,518

ZÁVER
Na základe získaných údajov môžeme vytvoriť určité modelové
charakteristiky hry brankára v súčasnom vrcholovom futbale z pohľadu
obranných herných činností:
- chytanie striel smerujúcich do priestoru brány: 6 – 7 krát so 100 %
úspešnosťou
- vyrážanie striel smerujúcich do priestoru brány:8 – 18 krát so 63 –
80% úspešnosťou
- chytanie centrovaných lôpt: 3 – 9 krát so 67 – 100% úspešnosťou
- vyrážanie centrovaných lôpt: 2 – 5 krát s 80 – 100% úspešnosťou
- vybiehanie proti súperovi: 2 – 7 krát s 83 – 100% úspešnosťou
(Neuer 21 krát so 100% úspešnosťou).
Vplyv telesnej výšky na úspešnosť realizácie uvádzaných obranných
herných činností brankára sa nepotvrdil. Tieto výsledky však nemôžeme
zovšeobecňovať nakoľko sme hodnotili len päť brankárov.
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ANALYSIS OF SELECTED DEFENSIVE GAME
ACTIVITIES GOALKEEPERS ON FOOTBALL WORLD
CUP 2014
Miroslav Holienka
Comenius University in Bratislava, Faculty of Physical Education and Sports,
Department of Sports Games, Slovakia

ABSTRACT
On the last World Championship (World Cup, MS) brought many
goalkeepers excellent gaming performance. They were especially
goalkeepers most successful European football teams at the World Cup, M.
Neuer from Germany and J. Cillessen from Holland. M. Neuer was
evaluated as the best goalkeeper and the whole World. But besides their
performance during the championship took football experts also
performance another goalkeepers.
In our contribution in addition to the aforementioned pair of goalkeepers
we analyze and presents for initial and follow up after the final stage of
MS, some parameters defensive game activities goalkeepers representing
other continental football federations.
From the defense gaming activities we have focused on catching balls for
space gate, on stamping balls for space gate, on catching centered balls
(final passes), on stamping centered balls (final passes) and bolting against
to rival. At four from five goalkeepers most numerous was stamping balls
for space gate. This defense gaming activity goalkeepers exercised and
average of 12 times a game with a success rate of 80,7 %.
Interestingly, it confirming trends goalkeeper in the game is the fact, that
goalkeeper in the match MS carried out up to three times more offensive
than defensive action game gaming activities. These findings will therefore
be taken into account in the content focus of the training process
goalkeepers.
Key words: soccer, goalkeeper, world cup, defense gaming activities,
frequency, prediction
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VZŤAH MEDZI RÝCHLOSŤOU LOPTY PRI SMEČI
A SVALOVÝM VÝKONOM POČAS TLAKU NA LAVIČKE
A VÝKONOM V HODE 1 KG MEDICINBALU U VRCHOLOVÝCH
VOLEJBALISTIEK
1

Michal Matušov – 1Vladimír Přidal – 2Miroslav Hagara
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Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu,
Katedra športových hier
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektroniky a informatiky

ABSTRAKT
V príspevku sa zaoberáme identifikáciou vzťahov medzi rýchlosťou lopty
po smeči, svalovým výkonom hornej časti tela reprezentovaným
parametrami z diagnostickej série cvičenia tlaku na lavičke a hodom 1 kg
medicinbalu. Výskumným súborom bolo jedenásť vrcholových
volejbalistiek (17,4 ± 2,14 rokov) z najvyššej súťaže žien na Slovensku.
Meranie rýchlosti lopty po smeči sme realizovali prostredníctvom
radarového prístroja Bushnell radar gun. Zariadenie FiTROdyne Premium
(FiTRONiC s. r. o.) bolo použité na hodnotenie parametrov svalového
výkonu v diagnostickej sérii v cvičení tlaku na lavičke. Merali sme výkon
v hode 1 kg medicinbalu z kľaku na kolenách smečiarskou pažou. Priemer
rýchlosti lopty po smeči hráčok dosiahol hodnoty 22,25 ± 1,06 m.s-1 (max.
23,61 m.s-1, min. 20,00 m.s-1). Priemerný výkon v hode 1 kg medicinbalu
dosiahol hodnotu 15,15 ± 1,76 m (max. 17,4 m; min. 12,7 m). Vzťahy boli
preukázané medzi rýchlosťou lopty po smeči a parametrami svalového
výkonu počas koncentrickej fázy pohybu v cvičený tlaku na lavičke Pmax
(R = 0,85; p ˂ 0,01); Pmean20kg (R = 0,81; p ˂ 0,01); Pmean22,5kg (R =
0,73; p ˂ 0,05) a výkonom v hode 1 kg medicinbalu (R = 0,70; p ˂ 0,05).
Výsledky výskumu preukázali významný vzťah medzi rýchlostno-silovými
schopnosťami a rýchlosťou lopty po smeči realizovaného v stabilných
podmienkach prípravného cvičenia.
Kľúčové slová: volejbal, smeč, rýchlosť lopty, svalový výkon
Príspevok vznikol za podpory grantu VEGA 1/0270/13 „Identifikácia
predpokladov úspešnosti realizácie finálnych herných činností jednotlivca
v športových hrách“.
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Príspevok vznikol za podpory grantu Univerzity Komenského č.
UK/279/2015 ,,Závislosť rýchlosti letu lopty po smeči od vybraných
rýchlostno-silových parametrov hráčok vo vrcholovom volejbale žien“.
TEORETICKÝ ROZBOR PROBLEMATIKY
Útočný úder je vo všeobecnosti považovaný za kľúčovú hernú činnosť
jednotlivca, prostredníctvom ktorej družstvá dosahujú najviac bodov
v zápase (Ran, 2000, Lozano, 2005) a úroveň jej úspešnosti je zároveň
najčastejším prediktorom víťazstva družstva v sete (Eom – Schutz, 1992,
Přidal, 2001, 2002, 2007, 2008; Hairinen – Hoivala – Blomqvist, 2004;
Monteiro, 2009; Marcelino et al., 2010; Přidal – Hančák, 2012 a daľší.
Najčastejšie využívaním typom útočného úderu je smeč. Z hľadiska
kinematických charakteristík je technika smeča náročná na prejav
rýchlostno-silových, ale aj koordinačných schopností. V súčasnosti sa
nároky na rýchlostno-silový prejav neustále zvyšujú. Najsledovanejším
parametrom v súvislosti s technikou smeča je výbušná sila, ktorá sa
v štruktúre herného výkonu vo volejbale považuje za jeden z limitujúcich
faktorov.
Hľadaniu vzťahov medzi faktormi ovplyvňujúcimi výslednú rýchlosť
lopty po smeči sa venovalo viacero výskumných prác. Maximálna rýchlosť,
akú smečiar dokáže udeliť lopte po údere súvisí s veľkosťou produkovanej
sily, ktorá úzko súvisí s rozsahom pohybu pri švihu paže. Dôležitou
súčasťou sú aj pohyby ostatných segmentov tela a ich vhodné načasovanie
a koordinácia navzájom Li-Fang et al. (2008). Pozitívna korelácia bola
preukázaná na mužskej vzorke volejbalistov medzi rýchlosťou letu lopty
a výškou zásahu lopty pri smeči (r = 0,509, p = 0,026), výkonnosťou
v hode 800 g lopty (r = 0,504, p = 0,028), výskokom s protipohybom
s rukami (r = 0,444, p = 0,056), telesnou hmotnosťou (r = 0,445, p =
0,056), body mass idexom (r = 0,474, p = 0,04) a silovým tréningov
v hodinách za týždeň (r = 463, p = 0,046). Ďalej sa nepreukázala
významnosť techniky vybranej hernej činnosti jednotlivca vo vzťahu k
rýchlosti letu lopty (Cloes et al., 2004). Technika prevedenia švihu pri
smeči môže ovplyvniť výslednú maximálnu rýchlosť z rôznych zón pri
úderoch vedených rôznymi smermi (Plawinski, 2008).

CIEĽ PRÁCE
Cieľom práce je zistiť, či existuje vzťah medzi rýchlosťou lopty po
smeči, svalovým výkonom nameraným počas diagnostickej série v tlaku na
57

Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 23

lavičke a výkonom v hode 1 kg medicinbalu u nami sledovaných
volejbalistiek.
METODIKA PRÁCE
Výskumný súbor tvorili 11 volejbalistiek hrajúcich za volejbalové
kluby Slávia UK Bratislava, COP Nitra, ŠŠK pri gymnáziu Bilíková
v súťažnom ročníku 2015/2016. Probandky participujúce vo výskume sú
hráčky útočiace z okrajov siete a vo svojich kluboch zastávajú hráčsku
funkciu smečiar alebo diagonálny hráč.
Tab. 1 Základné charakteristiky súboru
Charakteristiky
Priemer ± SD
Kalendárny vek (roky)
17,40 ± 2,14
Športový vek (roky)
6,55 ± 2,02
Telesná hmotnosť (kg)
71,38 ± 6,47
Telesná výška (cm)
183,00 ± 2,94
Probandi boli informovaní krátkou prezentáciou s cieľom výskumu
a priebehom testovania. Pred meraním rýchlosti lopty v nami stanovených
podmienkach hráčky realizovali pre nich bežné rozcvičenie s loptou. Po
rozcvičení hráčky absolvovali hod 1 kg medicinbalu z kľaku dominantnou
rukou a diagnostickú sériu v cvičení tlak na lavičke.
Na realizáciu merania rýchlosti lopty sme použili lopty značky
Mikasa Prestige MVA200 pri vnútornom tlaku vzduchu v lopte 32,5 kPa.
Každá hráčka realizovala 12 platných pokusov. Interval odpočinku medzi
opakovaniami sme stanovili na 60 sekúnd. Za platný pokus sa považoval
smeč realizovaný v danom smere, teda zo zóny IV. do vymedzeného
priestoru zóny V (u pravákov) a naopak zo zóny II. do zóny I. u ľavákov.
Hráčka musela taktiež vysloviť súhlas, že je spokojná s realizáciou pokusu,
ktorý podľa jej vlastných pocitov realizovala s maximálnym úsilím s
dosiahnutím, čo možno najvyššej rýchlosti (Obr. 1).
Na meranie rýchlosti letu lopty sme použili radarovú pištol
,,Bushnell radar gun". Ide o prístroj digitálnej technológie poskytujúci
okamžitú výstupnú informáciu pri meraní rýchlosti s absolútnou chybou
merania ± 1 km/h. Existujú určité fyzikálno-matematické vlastnosti, ktoré
treba brať do úvahy pri využívaní radarov na meranie rýchlosti založených
na Dopplerovom efekte. Tento fenomén sa nazýva kosínusový efekt.
Meraná rýchlosť je tak priamo úmerná kosínusu uhla medzi meraním
objektom a meracím prístrojom. Nameraná relatívna rýchlosť sa bude
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približovať skutočnej rýchlosti tým viac, čím bude pohyb meraného
objektu priamočiary na meracie zariadenie. V prípade, že cieľ je v priamej
línii (kolíznom kurze) s meracím zariadením, nameraná rýchlosť bude
exaktná. S priamou úmerou s narastajúcim uhlom k tejto priamej línii bude
narastať aj chyba merania.

Obr. 1 Priestorová organizácia a priebeh realizácie merania rýchlosti letu
lopty pri smeči. (N – nahrávač, E – examinátor, P – proband, R – radarový
prístroj).
Pre stanovenie chyby merania spôsobenej priestorovou organizáciou
merania rýchlosti lopty po smeči bolo potrebné vychádzať z poznatkov
o Dopplerovom efekte. Na ihrisku sme v trojrozmernom priestore
zadefinovali pomocou súradníc nami zvolené miesto, odkiaľ bude lopta
smečovaná.

Obr. 2 Priestorová organizácia merania rýchlosti letu lopty pri smeči. Zadefinovanie jednotlivých
súradnicových osí v ihrisku.

Vzhľadom k tomu, že nahrávku na smeč realizovala pri samotnom
meraní skúsená nahrávačka, vychádzali sme z predpokladu, že všetky lopty
boli s najväčšou pravdepodobnosťou zasahované v nami vymedzenom
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kvádri s nasledovnými súradnicami x1 = - 0,3; x2 = -0,8; y1 = 4; y2 = 4,5; z1
= 2,3; z2 = 3. Následne sme zo zvolených súradníc počítali najväčší možný
kosínus uhlu pre jednotlivé územia dopadu lopty v zóne V. Pre samotné
testovanie bola vyrobená špeciálna plachta, na ktorej sú vyznačené
jednotlivé zóny určujúce maximálnu vypočítanú chybu pre dopad lopty
realizovaných smečov. Radarový prístroj sme umiestnili na nasledovných
súradniciach xr = 9,5; yr = -5; zr = 0,25.
Nech smečiarka zasiahne pri smeči loptu nachádzajúcu sa v bode S
so súradnicami xs, ys a zs. Označme vektor rýchlosti lopty bezprostredne po

údere ako v a jeho zložky ako vx, vy a vz. Smer úsečky spájajúcej bod úderu

S s radarovým prístrojom je reprezentovaný vektorom u so zložkami
ux = xr - xs, uy = yr - ys a uz = zr - zs. Hodnota rýchlosti vr nameraná radarom
v skutočnosti reprezentuje len zložku rýchlosti v smere k radaru. Táto

zložka je rovná súčinu absolútnej veľkosti rýchlosti v a kosínusu uhla α,


ktorý spolu zvierajú vektory v a u ,

vr = v . cos α .

(1)

Pre uhol α dvoch pretínajúcich sa priamok sa dá odvodiť nasledovný vzťah

v .u
cos α =   ,
v .u



(2)




kde v .u predstavuje skalárny súčin vektorov v a u .
V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime odvodiť, aká bude maximálna chyba
(minimálna hodnota cos α) pri meraní rýchlosti lopty s absolútnou
hodnotou rýchlosti

v = v = vx2 + v y2 + vz2 ,

(3)

ktorá dopadne na miesto so súradnicami xd, yd a zd (zd = 0).
Označme x = xd - xs, y = yd - ys a h = zs. Lopta dopadne po údere na ihrisko
za čas t, pre ktorý budú platiť nasledovné vzťahy s ohľadom na zvolenú
súradnicovú sústavu podľa obr. 2
h = −v z t +

1 2
gt ,
2

x = vxt ,

(4)
(5)
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y = v yt ,

(6)

kde g je gravitačné zrýchlenie zeme. Predpokladáme, že lopta
bezprostredne po údere smeruje k zemi, maximálne letí rovnobežne s
plochou ihriska. Čiže platí podmienka
vz ≤ 0

(7)

2h 2
≥t .
g

(8)

a teda bude platiť aj

Vzhľadom na (3) a (8) bude platiť tiež

(x

2

)

+ y 2 ≤ v 2t 2 ≤ v 2

2h
.
g

(9)

Úpravou vzťahov (4), (5) a (6) dostaneme
2

(v

2
x

1


vz2t 2 =  h − gt 2  ,
2



(10)

vx2t 2 = x 2 ,

(11)

v y2t 2 = y 2 ,

(12)
2

1


+ v y2 + vz2 t 2 = v 2t 2 =  h − gt 2  + x 2 + y 2 .
2



)

(13)

Vzťah (13) upravíme na
1 24
g t − hg + v 2 t 2 + h 2 + x 2 + y 2 = 0 .
4

(

) (

)

(14)

Vzťah (14) predstavuje kvadratickú rovnicu s neznámou veličinou t2 a jej
riešením sú
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t12 =

(hg + v ) −

D

(hg + v ) +

D

2

1 2
g
2

(15)

a
t22 =

2

1 2
g
2

,

(16)

kde D je diskriminant

(

)

2

(

)

(

)

D = hg + v 2 − g 2 h 2 + x 2 + y 2 = v 4 + 2hgv 2 − g 2 x 2 + y 2 ,

(17)

ktorý, vzhľadom na podmienku (9) nebude záporný. Riešenie t22 nespĺňa
podmienku (8), pretože
t22 =

2h 2v 2 2 D 2h
+ 2 + 2 >
.
g
g
g
g

(18)

To znamená, že je len jedno riešenie a keďže t musí byť kladné, bude preň
platiť
t=

(hg + v ) −
2

1 2
g
2

D

.

(19)

Teraz budeme predpokladať, že na uvažovaný bod ihriska so
súradnicami xd, yd a zd (zd = 0) dopadla lopta postupne smečovaná z ôsmich
pozícií, ktoré predstavujú kombinácie súradníc x1, x2, y1, y2, z1 a z2. Ďalej
predpokladáme, že rýchlosť lopty bezprostredne po odbití je rovnaká pre
všetkých osem pozícií (napr. 50 km/h). Pre každú pozíciu vypočítame
pomocou vzťahov (19), (4), (5), (6) zložky vx, vy, vz vektora rýchlosti lopty

v a pomocou (2) aj hodnotu cos α. Najmenšiu z ôsmich hodnôt cos α
priradíme uvažovanému bodu. Na obr. 3 sú zobrazené najmenšie hodnoty
cos α pre všetky rýchlosti lopty od 40 km/h do 90 km/h (s krokom
0,5 km/h) vypočítané pre polovicu ihriska (s krokom 1 cm).
Pri vyššie uvedenej analýze sme neuvažovali o odpore vzduchu,
ktorý musí lopta pri svojom lete prekonať. Je zrejmé, že v dôsledku odporu
vzduchu nepoletí lopta tak ďaleko ako v prípade, keby odpor vzduchu
neexistoval. Dopadne teda na bod ihriska, ktorému sme na základe našej
analýzy priradili hodnotu cos α menšiu, aká je v skutočnosti, maximálne
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rovnakú. Čiže ak lopta po smeči dopadne na územie, ktorému zodpovedá
podľa obr. 15 cos α ≥ 0,98, bude chyba merania určite menšia ako 2%.

cos < 0.95
cos ≥ 0.95
cos ≥ 0.96
cos ≥ 0.97
cos ≥ 0.98

1

Obr. 3 Hodnoty cos α pre rýchlosť lopty od 40 km.h-1 do 90 km.h-

Hodnoty spoľahlivosti merania rýchlosti lopty po opakovaných
smečov sme hodnotili prostredníctvom korelačného koeficientu vnútro
triednej korelácie R. Štatistickým softvérom IBM SPSS 19 boli vypočítané
nasledovné hodnoty ICC = 0,91. Štandardná chyba meraných hodnôt
(Standard errors of measurements) = 0,99 m.s-1. Zvolenú metódu
považujeme za spoľahlivú.
Po nameraní rýchlosti lopty po smeči sme pristúpili k meraniu
výkonov hodu 1 kg medicinbalu z kľaku preferovanou smečiarskou pažou.
Každá hráčka realizovala 5 pokusov, ktoré vykonávala po sebe. Medzi
každým realizovaným pokusom je 60 sekundový interval odpočinku
(upravené podľa Zapletalová, 2005).
Merania parametrov v tlaku na lavičke boli realizované
prostredníctvom zariadenia FiTRO Dyne Premium (FiTRONiC s. r. o.).
V diagnostickej série sme zisťovali výkonové maximum (Pmax)
a priemerné hodnoty (Pmean) pri jednotlivých hmotnostiach 20,0 kg; 22,5
kg; 25,0 kg atď. S každou hmotnosťou hráčky realizovali 3 pokusy. Pred
meraním výkonov v tlaku na lavičke hráčky realizovali dorozcvičenie.
Šírku úchopu sme vzhľadom k odporúčaniam plynúcim z výskumu
Vanderka – Kojnok - Longová (2012) stanovili ako úzky úchop. Medzi
jednotlivými opakovaniami dodržíme interval odpočinku s minimálnou
dĺžkou = 2 min.
Na objasnenie vzťahov medzi sledovanými premennými sme využili
Spearmanov koeficient poradovej korelácie. Na overenie reliability metódy
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merania rýchlosti letu lopty po smeči sme zvolili korelačný koeficient
vnútro triednej korelácie R (ICC). Na spracovanie a pri výpočtoch sme
využili softvér Microsoft Excel 2007 a IBM SPSS 19. Signifikantnú
závislosť medzi premennými sme posudzovali na 5% hladine
pravdepodobnosti.
VÝSLEDKY
Hodnoty
priemerného
svalového
výkonu
nameraného
počas diagnostickej série v cvičení tlaku na lavičke uvádzame v Tabuľke 2,
ako aj hodnoty ostatných sledovaných parametrov. Priemerná rýchlosť
lopty sledovaného súboru bola 22,25 ± 1,06 m.s-1. Najvyššia nameraná
rýchlosť lopty dosiahla hodnotu 23,61 m.s-1 a najnižšia rýchlosť hodnotu
20,00 m.s-1. Priemerný výkon v hode 1 kg medicinbalu z kľaku
preferovanou (smečiarskou) pažou dosiahol hodnotu 15,15 ± 1,76 m.
Najlepší nameraný výkon mal hodnotu 17,40 m a najhorší 12,70 m.
Tab. 2 Hodnoty svalového výkonu v diagnostickej sérii v cvičení tlaku
na lavičke
výkon [W]
rýchlos hod
Pmax Pmea Pmea Pmea Pmea Pmea ť lopty 1 kg
po
MD
n
n
n
n
n
smeči
C
20kg
22,5kg
25,0kg
25,7kg
30,0kg
[m.s-1] [m]
počet
11
11
11
10
6
4
11
11
prieme 199,9 189,0 194,8 193,5 206,3 199,2
15,1
22,25
r
9
3
0
0
8
3
5
SD
29,57 32,86 28,07 33,51 25,57 28,49
1,06
1,76
max.
258,0 254,3 248,7 258,0 247,9 237,2
17,4
23,61
0
0
0
0
0
0
0
min.
146,1 132,7 146,1 136,9 169,8 170,3
12,7
20,00
0
0
0
0
0
0
0
Vzťahy boli preukázané medzi rýchlosťou lopty po smeči
a niektorými sledovanými parametrami svalového výkonu počas
koncentrickej fázy pohybu v cvičení tlaku na lavičke (Tab. 3). Najsilnejšia
korelácia bola preukázaná medzi rýchlosťou lopty a maximálnym
priemerným svalovým výkonom (Pmax), p ˂ 0,01. Ďalej sa preukázala
korelácia medzi rýchlosťou lopty a priemernými hodnotami výkonu pri
hmotnostiach doplnkovej záťaže 20,0 kg a 22,5 kg; (Pmean20kg) p ˂ 0,01;
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resp. (Pmean22,5kg) p ˂ 0,05. Pri hmotnosti doplnkovej záťaže 25,0 kg
(Pmean22,5kg) p ˃ 0,05 sa štatisticky významný vzťah s rýchlosťou lopty po
smeči nepreukázal. Pozitívna korelácia bola zistená aj medzi rýchlosťou
letu lopty po smeči a výkonom v hode 1 kg medicinbalu z kľaku na
kolenách dominantnou (smečiarkou) pažou R = 0,70; p ˂ 0,05.
Tab. 3 Vzťah medzi rýchlosťou lopty, svalovým výkonom počas tlaku na lavičke
a výkonom v odhode 1 kg medicinbalu

Pmax
Rýchlosť letu
lopty po smeči

0,85**

Pmean

Pmean

Pmean

20kg

22,5kg

25,0kg

Hod 1kg
MDC

0,81**

0,73*

0,56

0,70*

Závislosť: ** p ˂ 0,01; * p ˂ 0,05

DISKUSIA
Nami namerané priemerné hodnoty rýchlosti lopty po smeči (tab. 2)
v kategórii žien 22,25 ± 1,06 m.s-1 sú výrazne vyššie v porovnaní
s výsledkami iných prác zaoberajúcich sa meraním rýchlosti lopty po
smeči. Christopher (2002) uvádza hodnoty 19,0 ± 1,0 m.s-1 a Ying-Cheng
- Chenfu (2008) hodnoty 18,93 ± 1,32 m.s-1. V prípade Ying-Cheng Chenfu (2008) bol súbor tvorený hráčkami majstrovského vysokoškolského
družstva. Rozdiel prisudzujeme výkonnostnej úrovni sledovaných súborov,
kde v našom prípade išlo o vybranú reprezentatívnu zložku talentovaných,
resp. skúsených hráčok so skúsenosťami z najvyššej domácej súťaže, ako aj
mládežníckych reprezentácií.
Pozitívnu koreláciu sme zaznamenali medzi rýchlosťou letu lopty po
smeči a maximálnym priemerným svalovým výkonom v cvičení tlaku na
lavičke (Pmax), p ˂ 0,01, ako aj inými sledovanými parametrami
(Pmean20kg) p ˂ 0,01; resp. (Pmean22,5kg) p ˂ 0,05. Pri hmotnosti
doplnkovej záťaže 25,0 kg sa nám nepotvrdil pozitívny vzťah. Ukazuje sa,
že sledované probantky sú schopné transformovať maximálny svalový
výkon (Pmax) najlepšie z pomedzi sledovaných parametrov sily do
rýchlosti jednorazového pohybu realizovaného pri smeči. Štruktúrou
pohybu sa nami vybraný druhý test, hod 1 kg medicinbalu, najviac
približuje realizácii smeča. Pri hode 1 kg medicinbalu sme avšak dosiahli
nižšie hodnoty korelačného koeficientu R = 0,70, ako pri maximálnom
svalovom výkone (Pmax) v cvičení tlaku na lavičke. Vhodnejším
indikátorom rýchlosti lopty po smeči sa tak javí diagnostická séria
v cvičení tlaku na lavičke so zreteľom na maximálny svalový výkon.
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Vyhodnotenie nameraných parametrov poukazuje vo všeobecnosti na
pozitívny vzťah medzi rýchlosťou lopty a silovou zložkou so zreteľom na
rýchlostný prejav. Zistenia sú v súlade s predchádzajúcimi výskumnými
prácami Cloes et al. (2004), Marques et al. (2007) a Gorostiaga et al.
(2004) a poznatkami autorov (Zatsiorky – Kraemer, 2006). Pri pravidelnej
diagnostike silových schopností môžeme odhaliť nižšiu pripravenosť
svalov, ktoré sa podieľajú na nami sledovaných pohyboch. Vzájomná
prepojenosť sledovaných komponentov, v našom prípade zvýšenie
maximálneho svalového výkonu (Pmax), by mala pravdepodobne
znamenať zvýšenie rýchlosti letu lopty po smeči. Nami neobjasnenú,
pravdepodobne významnú úlohu, tu zohráva aj pohybová skúsenosť hráčky
a prenos pohybovej schopnosti z daného cvičenia do špecifického pohybu.
Výraznú úlohu tak zohráva popri silovej zložke športového tréningu aj
zložka technická.
Vyššia rýchlosť lopty po smeči vytvára vyššie nároky, v dôsledku
zníženia časového úseku, na hráčky brániaceho družstva a s tým spojenú
realizáciu obrannej fázy hry, resp. reakciu na zasmečovanú loptu
a vznikajúcu hernú situáciu. Zvyšovanie rýchlosti letu lopty identifikujeme
ako predpoklad k zvyšovaniu úspešnosti sledovanej finálnej hernej činnosti
jednotlivca v samotnej hre. Uvedomujeme si však, že náš výskum prebiehal
v upravených, modelovaných podmienkach tréningového procesu
(prípravné cvičenia). Prípravné cvičenia nerešpektujú špecifické zvláštnosti
herného výkonu v športových hrách, akými sú neštandardnosť podmienok
herného výkonu, utilizácia, variabilita herných situácii a ich tvorivé
riešenie, ktoré môžu pravdepodobne významne ovplyvniť výsledky
takéhoto typu výskumu v prirodzených podmienkach zápasu. V zápase sa
totiž, nie vždy hráčka snaží realizovať smeč maximálnym úsilím v jednom
smere, ako je tomu v našom výskume. Mnohokrát je konfrontovaná so
súperovým obranným systémom a je nútená reagovať tvorivo na
vznikajúce herné situácie, napr. variabilitou útočného úderu. Ak sa však
dokáže vyrovnať s rôznymi deformačnými faktormi, ktoré na ňu pôsobia
počas samotnej hry, vtedy má možnosť plne využiť svoj pohybový
potenciál napr. v útočnom úderu.
ZÁVER
Domnievame sa, že stanovený cieľ práce sme splnili. Predkladané
výsledky prinášajú aktuálne poznatky o rýchlosti letu lopty po smeči, ako
aj o rýchlostno-silových parametroch žien vo vrcholovom volejbale na
Slovensku. Výsledky výskumu preukázali významný vzťah medzi
rýchlostno-silovými schopnosťami a
rýchlosťou lopty po smeči
realizovaného v stabilných podmienkach herného cvičenia. Zistili sme, že
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priemerný výkon v hode 1 kg medicinbalu dosiahol hodnotu 15,15 ± 1,76
m (max. 17,4 m; min. 12,7 m). Vzťahy boli preukázané medzi rýchlosťou
lopty po smeči a parametrami svalového výkonu počas koncentrickej fázy
pohybu v cvičený tlaku na lavičke Pmax (R = 0,85; p ˂ 0,01); Pmean20kg
(R = 0,81; p ˂ 0,01); Pmean22,5kg (R = 0,73; p ˂ 0,05) a výkonom v hode
1 kg medicinbalu (R = 0,70; p ˂ 0,05).
Homogenita súboru a výkonnostná úroveň hráčok bola vhodným
výberom pre takýto typ výskumu, ale je potrebné podotknúť skutočnosť, že
ide o nízky počet probandov na formulovanie všeobecných záverov.
Podobne aj verifikácia poznatkov na iné vekové a výkonnostné kategórie si
vyžaduje osobitné sledovania.
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SPIKE, MUSCLE POWER DURING BENCHPRESS, 1 KG
MEDICINE BALL THROW IN WOMENS VOLLEYBALL
1

1

Michal Matušov – 1Vladimír Přidal – 2Miroslav Hagara

Comenius University in Bratislava, Faculty of Physical Education and Sports,
Department of Sports Games, Slovakia

2

Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Informatcs and Information
Technologies, Slovakia

ABSTRACT
The aim of this study was investigate the relationship between ball
velocity after spike and muscle power characteristics. Eleven female
players (17.4 ± 2.14 years) of Slovak top league volunteers in this study.
Ball velocity after spike was measured with Bushnell radar gun. Power in
bench press was measured with FiTROdyne Premium. Output in 1 kg
medicine ball throw realized by spiking arm was measured from the
position at the knees. The mean value of ball velocity after spike was 22.25
± 1.06 m.s-1 (max. 23.61 m.s-1, min. 20.00 m.s-1). The mean output in 1 kg
medicine ball throw was 15.15 ± 1.76 m (max. 17.4 m; min. 12.7 m).
Correlations were found between the velocity of the ball after spike and
power during concentric phase of the movement during bench press Pmax
(R = 0.85; p ˂ 0.01); Pmean20kg (R = 0.81; p ˂ 0.01); Pmean22,5kg (R =
0.73; p ˂ 0.05). The correlations between output in 1 kg medicine ball
throw and ball velocity after sipke was (R = 0.70; p ˂ 0.05). The results
showed significant relationship between power in bench press and ball
velocity after spike.
Key words: volley, smash, speed ball, athletic performance
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KAUZÁLNE VZŤAHY MEDZI VYBRANÝMI PARAMETRAMI
ÚTOČNÉHO ÚDERU KRAJNÝCH ÚTOČNÍKOV VO
VRCHOLOVOM VOLEJBALE MUŽOV
Vladimír Přidal – Tomáš Pavlík
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu,
Katedra športových hier

ABSTRACT
Cieľom príspevku bolo zistiť existenciu kauzálnych vzťahov medzi druhom
útočného úderu a presnosťou prihrávky a medzi druhom a kvalitou
útočného úderu. Skúmaným súborom boli najlepšie družstvá hrajúce na
Majstrovstvách sveta 2014 a finálovom turnaji vo Svetovej lige 2015
v kategórii mužov vo volejbale. Celkove sme hodnotili 8 zápasov, kde sme
zaregistrovali 1020 útočných úderov. Pre zistenie existencie vzťahu medzi
skúmanými premennými sme použili chí kvadrát pre kontingenčné tabuľky.
V obidvoch prípadoch sme potvrdili naše predpoklady o signifikantných
vzťahoch medzi skúmanými premennými (p ≤ 0,01). Ukazuje sa, že po
nepresnej prihrávke je vyššia variabilita využitia jednotlivých útočných
úderov. Najúčinnejším útočným úderom je vybitie bloku s účinnosťou až
76,1%.
Kľúčové slová: volejbal, vzťahová analýza, útočný úder, prihrávka
VSTUP DO PROBLEMATIKY
Útočný úder je kľúčovou koncovou HČJ, ktorou družstvá získavajú najviac
bodov v zápase. To je jeden z dôvodov prečo sa zisťovaniu vzťahov medzi
rôznymi premennými súvisiacimi s útočným úderom venovalo viacero
autorov. Práce boli zamerané jednak na určenie vzťahu medzi kvalitou
realizácie útočného úderu a úspešnosťou družstva v sete (Přidal, 2001,
2002, 2008;
Marcelino-Mesqiuta, 2008; Palao -Santos-Ureňa,2007;
Marcelino, 2010; Fabio a kol., 2014 a ďalší), alebo riešili vzťah medzi
kvalitou realizácie útočného úderu a kvalitou predchádzajúcej hernej
činnosti (Přidal, 2007; Haník, 2007; Monteiro, 2009; Přidal-Pavlík, 2014).
Problematike, kde by sa overovala existencia súvislosti medzi druhom
útočného úderu a kvalitou útočného úderu, resp. vo vzťahu s kvalitou
realizácie predchádzajúcich činností (nahrávka, resp. prihrávka) sa
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venovalo doteraz menej autorov. Kauzálne vzťahy medzi súperovým
podaním a zakladaním útoku u gréckych nahrávačov riešil Papadimitriou
a kol. (2004). Autori sledovali príjem podania, typ nahrávky a druh
útočného úderu. Zistili, že kvalita príjmu podania nepriamo determinuje
útočnú stratégiu nahrávačov, hoci nemá vplyv na efektivitu nahrávky
a druh útočného úderu. Tsivika a Papadopoulou (2008) zistili okrem iných
výsledkov signifikantnú rozdielnosť medzi druhom a zónou realizácie
útočného úderu. Přidal a Hančák (2012) skúmali rozdiely v kvalite
realizácie útočného úderu medzi víťaznými a porazenými družstvami
v sete, pričom rozlišovali tri druhy útočných úderov (smeč, lob a ulievka).
Zistili, že víťazné družstvá dokázali v sete smečom získať relatívne viac
bodov a ich chybovosť bola taktiež významne nižšia ako u porazených
družstiev. Aj pri kvalite ulievky rozhodovala chybovosť, keď víťazné
družstvá chybovali podstatne menej ako porazené. Naopak pri kvalite lobu
nezistili žiadne významné súvislosti medzi víťaznými a porazenými
družstvami.
CIEĽ PRÁCE
Cieľom našej práce je zistiť či existuje signifikantná súvislosť medzi
vybranými parametrami útočného úderu.
Konkrétne chceme zistiť, či využitie vybraných druhov útočného úderu
môžeme predpovedať na základe presnosti prihrávky, t.j. určenia
výhodnosti, resp. nevýhodnosti hernej situácie pri zakladaní útoku. Tak isto
chceme zistiť, či je možné predpovedať, že kvalita útočného úderu súvisí
s druhom útočného úderu.
Predpokladáme, že v obidvoch skúmaných vzťahoch existuje signifikantná
súvislosť.
METODIKA PRÁCE
Skúmaný súbor tvorili vrcholové reprezentačné družstvá mužov vo
volejbale, ktoré sme hodnotili v zápasoch na MS 2014 a vo finálovom
turnaji Svetovej ligy 2015. Hodnotili sme len krajných útočníkov družstiev
– prihrávajúcich smečiarov a diagonálnych hráčov. Jednalo sa o zámerný
výber na základe dostupnosti. Spolu sme hodnotili 7 družstiev v 7
zápasoch. Konkrétne sme tak hodnotili 26 útočníkov. Analyzovali sme
spolu 1020 útočných úderov z toho 564 po presnej a 456 po nepresnej
prihrávke.
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V našej štúdii sme použili absolútny, jednoetapový výskum ex post
facto. Základnou metódou pri zbere dát bolo nepriame pozorovanie spojené
s notáciou skúmaných premenných.
V práci sme hodnotili nasledovné premenné:
- Druh útočného úderu (priamy smeč – PS, vybitie bloku – BO, smeč
o prsty – SP, narazenie lopty o blok – NB, lob a drajv – LD, ulievka
– U)
- Presnosť príjmu podania, ktorú sme hodnotili dvojstupňovou škálou
(presná - PP a nepresná prihrávka - NP). Pod presným presnou
prihrávkou chápeme prihrávku, ktorá umožňuje založiť útok so
všetkými variantmi útočných kombinácií. Nepresný príjem podania
vyjadruje prihrávku po ktorej nie je možné založiť kombinačný útok.
- Kvalitu útočného úderu, ktorú sme hodnotili štvorstupňovou škálou:
-Stupeň 1 (účinný útok)– vynikajúce vykonanie útočného úderu. Bod
pre vlastné družstvo.
-Stupeň 2 (menej účinný útok) – dobré vykonanie útočného úderu.
Hráč útočil tak úspešne, že družstvo mohlo útok zopakovať vykrytím
útočníka alebo súper spracoval útok tak, že vracia loptu zadarmo. Útočiace
družstvo má výhodu v pokračujúcej rozohre.
-Stupeň 3 (neúčinný útok) – zlé vykonanie útočného úderu. Hráč
útočil tak neúspešne, že súper môže založiť protiútok alebo vykryje vlastný
útok tak, že musí loptu vrátiť súperovi zadarmo. Brániace družstvo má
výhodu v pokračujúcej rozohre.
-Stupeň 4 – chyba pri útočnom údere, ktorá znamenala bod pre
súpera.
Pre overenie existencie súvislostí medzi druhom útočného úderu
a presnosťou prihrávky a kvalitou realizácie útočných úderov vo vzťahu
k ich jednotlivým druhom sme použili chí-kvadrát pre kontingenčné
tabuľky. Signifikantnosť rozdielov sme vyhodnocovali na 5 % a 1 %
hladine štatistickej významnosti.
Hodnotili sme len útočné údery po presnej nahrávke, ktorá
umožňovala útočníkovi využiť akýkoľvek druh útočného úderu
s možnosťou viesť útok ľubovoľným smerom.
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VÝSLEDKY A DISKUSIA
Analýza vzťahu druh útočného úderu – presnosť prihrávky
Testovaním štatistickej významnosti skúmaného vzťahu sme zistili
signifikantnú súvislosť (χ2 = 44,73901, p ≤ 0,01). Ukazuje sa, že využitie
jednotlivých útočných úderov krajnými útočníkmi súvisí s presnosťou
prihrávky, ktorá vymedzuje hernú situáciu v akej bude útočný úder
realizovaný (obr. 1). V obidvoch herných situáciách je najčastejším
využívaným druhom útočného úderu priamy smeč, pričom jeho relatívna
frekvencia výskytu je vyššia po presnej prihrávke (63,5%, resp. 47,1%).
Výrazné rozdiely sme zistili aj pri druhom najčastejšie využívanom druhu
útočného úderu, ktorým je vytĺkanie bloku (block – out), kde jeho využitie
bolo častejšie po nepresnej prihrávke (11,4%, resp. 16,2%). Predpokladali
sme, že rozdiely vo využití smeča o prsty budú výraznejšie a po nepresnej
prihrávke bude ich frekvencia častejšia (11,4%, resp. 12,7%). Naopak,
logicky je výrazný rozdiel v častejšom využití narazenia lopty o blok
v prípade jeho realizácie po nepresnej prihrávke (2,8%, resp. 9,0%). Pri
ulievke sme zistili vyrovnanú relatívnu frekvenciu využitia v obidvoch
hodnotených situáciách (8,5%,resp. 7,5%). Na základe týchto zistení
môžeme konštatovať, že variabilita využitia jednotlivých druhov útočného
úderu je vyššia po nepresnej prihrávke. Vysvetlenie vidíme v sťaženej
realizácii útoku po nepresnej prihrávke, kde krajní útočníci musia útočiť
proti sformovanej obrane na sieti i v poli. V takomto prípade je logické, že
útok hráčov je variabilnejší, nie vždy zameraný na ukončenie rozohry
útokom(viď. vysoký podiel narazených útočných úderov na blok, lobov a
drajvov). Na druhej strane z výsledkov vyplýva, že súčasní krajní útočníci
považujú ulievku za účinný úder aj po presnej prihrávke aj keď rýchlosť
letu lopty po ulievke svojou podstatou nemôže konkurovať tvrdým úderom
pri priamom smeči, vytĺkaní bloku či smeči o prsty.
Uvedomujeme si, že frekvenciu výskytu jednotlivých druhov
útočných úderov mohla ovplyvniť aj taktika vedenia útoku u jednotlivých
družstiev proti konkrétnym súperom.
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Obr. 1 Relatívna frekvencia výskytu jednotlivých druhov útočného úderu vo vzťahu
k presnosti prihrávky

Legenda: priamy smeč – PS, vybitie bloku – BO, smeč o prsty – SP,
narazenie lopty o blok – NB, lob a drajv – LD, ulievka – U
Analýza vzťahu kvalita útočného úderu – druh útočného úderu
Zistili sme závislý vzťah kvality útočného úderu od druhu útočného
úderu (χ2 = 285,5058, p ≤ 0,01). Najvyššiu účinnosť sme zistili pri útočnom
údere pri ktorom bolo snahou útočníka vytĺcť blok (76,1%). Príčinu vidíme
vtom, že po úspešne realizovanom útoku, kde lopta sa odrazí od bloku
a smeruje von z ihriska na strane útočiaceho družstva, je minimálna
možnosť pre súpera loptu udržať ďalej v hre. Relatívne účinné boli aj
najčastejšie využívané priame smeče (53,8%) i smeče o prsty (48,4%).
V prvom prípade sa domnievame, že vysokú účinnosť týchto úderov
spôsobilo ich využitie v situáciách ak útočník útočil po presnej prihrávke
a predpokladáme, že najčastejšie proti jednobloku alebo nekompaktnému
dvojbloku. Domnievame sa, že v takomto prípade je využitie tohto úderu
najvýhodnejšie. Naopak si myslíme, že využitie úderu, po ktorom smečiar
mieri na končeky prstov blokárov (smeč o prsty), je najvhodnejšie uplatniť
proti vysokému sformovanému bloku. Očakávali sme podstatne vyššiu
účinnosť ulievok (19,5%). Ulievkou útočníci síce vytvorili výhodné
podmienky pre následnú činnosť svojho družstva (45,1%) ale rozohra
pokračovala ďalej. Z pohľadu chybovosti sme zistili, že útočníci najviac
chybujú pri priamom smeči so snahou sa vyhnúť bloku (23,3%).
Nerozlišovali sme, či sa jednalo o zablokovanú loptu alebo priamu chybu
útočníka zasmečovaním do siete, či do autu. Hlavne pri kompaktnom bloku
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pri priamom smeči je vysoká pravdepodobnosť, že bude útočník
zablokovaný. Prekvapujúce je zistenie relatívne nízkej chybovosti pri
realizácii smeča o prsty (2,5%). Vysvetľujeme si túto skutočnosť využitím
tohto útočného úderu vo vhodných herných situáciách, keď útočníci vidia,
že blok je vysoký s presahom a je tak nižšia pravdepodobnosť, že by ho
útočník netrafil (obr. 2). Otázkou ostáva, či bolo vhodné sem zaradiť, pri
takomto hodnotení, aj narazenie lopty o blok, kde cieľom nie je „uhrať“
útokom bod ale narazením lopty o blok a následným vykrytím si vytvoriť
výhodnejšiu hernú situáciu pri zakladaní následného útoku.
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Obr. 2 Relatívna frekvencia výskytu jednotlivých kvalitatívnych stupňov hodnotenia
útočného úderu vo vzťahu k ich druhu

ZÁVER
V našej práci sme skúmali, či existuje súvislosť medzi frekvenciou výskytu
vybraných druhov útočných úderov a presnosťou prihrávky, ktorá vytvára
výhodné, resp. nevýhodné predpoklady k založeniu útoku. Naše
predpoklady sme potvrdili. Frekvencia využitia jednotlivých útočných
úderov z pohľadu presnosti prihrávky je rozdielna. V obidvoch prípadoch
však jednoznačne dominuje priamy smeč, ktorý je tak najčastejším
spôsobom zakončenia útoku krajnými útočníkmi vo vrcholovom volejbale
mužov. Variabilita útočných úderov je vyššia po nepresnej prihrávke.
V druhej časti práce sme skúmali, či existuje súvislosť medzi kvalitou
a druhom útočného úderu. Aj v tomto prípade sa naše predpoklady
potvrdili. Výraznú rozdielnosť sme zistili medzi údermi, ktorých základom
je smeč (priamy, vytĺkanie bloku, o prsty) a ostatnými údermi, kde vyššiu
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účinnosť majú smečované údery. Najúčinnejšie sa ukazuje vytĺkanie bloku
(block-out). Prekvapujúco nízku účinnosť mala ulievka.
Pre tréningovú prax odporúčame vo vrcholovom volejbale mužov učiť
krajných hráčov k variabilite realizácie útočného úderu predovšetkým
v situáciách po nepresnej prihrávke. Z pohľadu skautingu, resp. hodnotenia
herného výkonu z pohľadu kvantitatívnych a kvalitatívnych charakteristík
útočného úderu odporúčame rozlišovať v akých herných situáciách bol
útok realizovaný a aký druh útočného úderu hráč využíval v kontexte s jeho
úspešnosťou.
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CAUSAL RELATIONSHIPS BETWEEN SELECTED
PARAMETERS IN ATTACK OF WINGS ATTACKERS IN MEN´S
TOP VOLLEYBALL
Vladimir Přidal - Tomas Pavlik
Comenius University in Bratislava, Faculty of Physical Education and Sports,
Department of Sports Games, Slovakia

ABSTRACT
The main aim of the article was to determine the existence of a causal
relationship between the type of wings attack and positive reception and the
quality and type of attack. Surveyed samples were the best teams playing
the World Championships in 2014 and the final tournament of the World
League in 2015 in the category of men's volleyball. Overall, we evaluated 7
matches, where we have registered 1020 attacks. To determine the
existence of the relationship between the variables of interest, we used chisquare for contingent tables. In both cases, we confirmed our assumptions
about the significant relationship between the variables of interest (p ≤
0.01). It turns out that after a reception is more imprecise the use of
individual variability attacks is higher. The most effective attack is block out with efficiency up to 76.1%.
Key words: volleyball, relationship analysis, attack, reception
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SPÔSOBY REALIZÁCIE A LOKALIZÁCIA ÚSPEŠNOSTI
GÓLOVÝCH FINÁLNYCH PRIHRÁVOK REPREZENTAČNÉHO
DRUŽSTVA SLOVENSKA V ĽADOVOM HOKEJI
Marek Michálek – Igor Tóth
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu,
Katedra športových hier

ABSTRAKT
V ľadovom hokeji sa pri strelení gólu pomerne často evidujú dve finálne
prihrávky na gól. Ide o delenie na: tzv. prvú finálnu a druhú finálnu
prihrávku strelcovi gólu. V článku sme sa zamerali na spôsob realizácie
a spoločnú lokalizáciu tejto finálnej hernej činnosti v ľadovom hokeji počas
majstrovských zápasov na svetovom šampionáte hokejistov. Šlo
o retrospektívne vyhodnotenie prvých a druhých finálnych prihrávok na gól
Slovenska proti vybraným mužstvám na MS v Rusku v ľadovom hokeji
v roku 2007. Z použitých metód sme zaznamenali primárne údaje formou
nepriameho pozorovania. K dispozícií boli dve hlavné kritéria
zaznamenávania prihrávok a to boli: po prvé - priestor ich vzniku,
z ktorého bola prihrávka vykonaná smerom do gólovej hernej situácie; po
druhé - spôsob, akým bola prihrávka vykonávaná. Výsledky sme
vyhodnotili všeobecne v rámci vybraných družstiev. Po komplexnom
vyhodnotení a spracovaní výsledkov sme dospeli k záveru, že najviac
finálnych prihrávok bolo adresovaných z priestoru v zónach A2, A7 a A8
a zo všetkých možností najčastejším spôsobom ich realizácie bola prvá
a druhá finálna prihrávka švihom po ruke, ktorá bola najviac dominantná
(40,0% a 58,3%). Obe hypotézy sa nám potvrdili.
Kľúčové slová: ľadový hokej, prihrávka, gól, herná činnosť, spôsob,
lokalizácia, majstrovstvá sveta

TEORETICKÝ ROZBOR PROBLEMATIKY
Podľa Horského (1968) presná a správne načasovaná prihrávka je
základom kolektívnej hry, je základom útočných kombinácií a systémov
útočenia. Osvojiť si prihrávanie znamená nielen vedieť prihrať, ale vedieť
aj prijať prihrávku - vedieť sa pre prihrávku uvoľniť, zastaviť puk
a spracovať ho a potom vystreliť. Hráč vzhľadom na svoje postavenie môže
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prihrať puk podľa potreby: do strany- prihrávka do strany, čelne, t.j. pred
seba - kolmá prihrávka, dozadu, t.j. za seba - spätná prihrávka, t.j.
diagonálne – prieniková prihrávka cez herný tvar súpera v strednom pásme.
Každý hráč musí zvládnuť prihrávanie forehandom, backhandom, a to
nielen po ľade, ale aj nad ľadom, prihrávanie rôznymi spôsobmi, ako
švihom, príklepom, na mieste i v pohybe.
Tabuľka č.1 Didaktický postup pre nácvik a zdokonaľovanie realizácie prihrávania a
spracovanie puku podľa Jaroslava Staršieho, Tótha et al. (2001):

Charakteristika a obsahové zameranie špeciálnej
prípravy
Prihrávanie puku dlhým ťahom (švihom) - po
ruke
Prihrávanie puku dlhým ťahom (švihom) - cez
ruku
Prihrávanie puku dlhým ťahom (švihom)
v pohybe - po ruke
Prihrávanie puku dlhým ťahom (švihom)
v pohybe – cez ruku
Prihrávanie puku krátkym ťahom (švihom) – po
ruke
Prihrávanie puku krátkym ťahom (švihom) – cez
ruku
Prihrávanie puku krátkym ťahom (švihom)
v pohybe – po ruke
Prihrávanie puku krátkym ťahom (švihom)
v pohybe – cez ruku
Prihrávanie krátkym príklepom
Prihrávanie nad ľadom ( lobované)
Prihrávanie nohou (kopnutím)
Prihrávanie rukou (zrazením, posunutím,
hodením)
Spracovanie puku dlhým ťahom (švihom) – po
ruke
Spracovanie puku dlhým ťahom (švihom) – cez
ruku
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Spracovanie puku krátkym ťahom (švihom) – po
ruke
Spracovanie puku krátkym ťahom (švihom) – cez
ruku
Spracovanie puku nad ľadom hokejkou
(sklepnutie)
Spracovanie puku nohou (stlmenie)
Spracovanie puku rukou (zrazením, hodením)
Spracovanie prihrávky telom (stlmenie)

x

xx

xxx

x

xx

xxx
x

x
x

xx
xx
x

Vysvetlivky: x – nízka efektivita, xx – stredná efektivity, xxx – vysoká efektivita učenia

V ľadovom hokeji klzký a hladký povrch ľadovej plochy dovoľuje
pomerne jednoducho a rýchlo vykonávať prihrávky; vzájomne si vymieňať
medzi hráčmi predmet hry – puk, kombinovať. Táto herná činnosť sa
vykonáva formou prihrávania a spracovania puku, na konci ktorého reťazca
býva strela na súperovu bránku, zakončenie gólovej situácie. Predchodcami
samotného gólu tak býva finálna činnosť prihrávka tzv. asistentov na gól.
Z terminológie ľadového hokeja poznáme napríklad: kolmé prihrávky,
spätné prihrávky, prienikové prihrávky, výpomocné (pozičné) prihrávky
a finálne prihrávky.
V ľadovom hokeji obsahovo presnejšie rozlišujeme a zároveň evidujeme
dve finálne gólové prihrávky (asistencie) – prvú a druhú. Pozn. medzi ne
však nesmie vniknúť súper.
Prvú finálnu prihrávku (t.j. gólová prihrávka A1) by sme mohli
charakterizovať ako prihrávku, po ktorej padol gól, t.j. konečná prihrávka,
ktorá sa adresuje spoluhráčovi už v konečnej fáze pred zakončením
(Michálek, 2009).
Druhú finálnu prihrávku (t.j. druhá prihrávka na gól A2) by sme
mohli charakterizovať ako prihrávku, ktorá predchádzala finálnej prihrávke
na gól. T.j. prihrávka, ktorú hráč adresuje spoluhráčovi, ktorý neskôr
prihráva finálnu prihrávku na gól (Michálek, 2009).
CIEĽ
Cieľom príspevku je rozšíriť teoretické a praktické poznatky v oblasti
prvých a druhých prihrávok na gól u reprezentačného družstva Slovenska
na MS 2007 v Moskve z pohľadu ich spôsobu realizácie a lokalizácie.
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Metodika a organizácia výskumu
Ľadovú plochu sme si rozdelili na 3 základné zóny; zónu A – B – C. Tie
sme ďalej rozčlenili na niekoľko menších častí, aby sme vedeli správne
lokalizovať finálne prihrávky (viď obrázok 1). V útočnej tretine sme
vytvorili 8 zón: zóna A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 a A8. Zóna A1, A2, A3,
A4 tvoria priestory v hĺbke útočného pásma. Priestory na vrchole oboch
kruhov pravého aj ľavého pri modrej čiare, tiež priestor medzi oboma
kruhmi predstavujú zóny A5, A6, A7 a A8. Stredné pásmo tvorili 4 zóny
t.j. zóna B1, B2, B3 a B4 pri bodoch na vhadzovanie rozdelené osou ihriska
a červenou čiarou. Obranné pásmo bolo vytvorené taktiež to 4 priestorov
t.j. zóna C1, C2, C3 a C4.
Samotnú realizáciu (spôsob vykonania) úspešnosti prvej či druhej finálnej
prihrávky družstva Slovenska sme nedelili do zón A ,B a C. Zaujímalo nás
skôr ich takticko-technické vykonanie podľa metodiky Staršieho Jaroslava,
Tótha, 2001. Zamerali sme sa na tieto spôsoby: ťahom (švihom) po ruke,
ťahom (švihom) cez ruku, priklepnutým švihom po ruke, priklepnutým
švihom cez ruku a dlhým príklepom.
V retrospektívnom výskume sme na získavanie primárnych údajov použili
čiarkovaciu metódu výskytu frekvencie prvej a druhej finálnej prihrávky,
ktorú sme realizovali formou nepriameho pozorovania. Výsledky sme
vyhodnotili v percentuálnych hodnotách.

Obrázok č.1 Rozdelenie jednotlivých zón ihriska z hľadiska lokalizácie finálnych
prihrávok (Michálek, 2009)
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Tabuľka č.2 Rozdelenie, popis a charakteristika jednotlivých zón ihriska z hľadiska
lokalizácie finálnych prihrávok (Michálek, 2009)
Zóny
Charakteristika
Pásma
Zóna
Priestor v ľavom rohu ihriska a spodnej časti ľavého kruhu
A1
Zóna
Priestor v oblasti bránky a za bránkou od osi ihriska v ľavej časti
Útočné
A2
Zóna
Priestor v oblasti bránky a za bránkou od osi ihriska v pravej časti pásmo
A3
Zóna
Priestor v pravom rohu ihriska a spodnej časti pravého kruhu
A4
Zóna
Priestor pri modrej čiare až k vrcholu pravého kruhu od osi ihriska
A5
Zóna
Priestor od stredu kruhov v pravej časti od osi ihriska až po modrú
A6
čiaru
Zóna
Priestor od stredu kruhov v ľavej časti od osi ihriska až po modrú
A7
čiaru
Zóna
Priestor pri modrej čiare až k vrcholu ľavého kruhu od osi ihriska
A8
Zóna
Priestor v ľavej časti ihriska od osi ihriska od modrej čiary po
B1
červenú čiaru
Zóna
Priestor v pravej časti ihriska od osi ihriska od modrej čiary po
Stredné
B2
červenú čiaru
Zóna
Priestor v pravej časti ihriska od osi ihriska od červenej čiary po pásmo
B3
modrú čiaru
Zóna
Priestor v ľavej časti ihriska od osi ihriska od červenej čiary po
B4
modrú čiaru
Zóna
Priestor pri modrej čiare až k vrcholu ľavého kruhu od osi ihriska
C1
Zóna
Priestor pri modrej čiare až k vrcholu pravého kruhu od osi ihriska Obranné
pásmo
C2
Zóna
Priestor v oblasti pravého rohu ihriska a spodnej časti pravého
C3
kruhu ako aj časť pred bránkou a za bránkou v pravej časti od osi
ihriska
Zóna
Priestor v oblasti ľavého rohu ihriska a spodnej časti ľavého kruhu
C4
ako aj časť pred bránkou a za bránkou v ľavej časti od osi ihriska

Charakteristika súboru
Zamerali sme sa na jednu zo základnej skupín majstrovstiev sveta, v ktorej
sme pozorovali a hodnotili družstvo Slovenska proti súperom z Nórska
(3:0), Nemecka (5:1), Kanady (4:5) a Bieloruska (4:3). Hokejový
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reprezentačný tím Slovenska na MS v ľadovom hokeji v Rusku v Moskve
tvorili hráči z najrôznejších súťaží sveta, ako aj z najvyššej hokejovej
súťaže NHL (National Hockey League). Boli to mená ako Marián Gáborík,
Zdeno Chára, Branko Radivojevič, Pavol Demitra, Marián Hossa, Miroslav
Šatan a iní. Slovenské reprezentačné družstvo tvorili 3 brankári, 8
obrancovia, 13 útočníci.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Percentuálny výskyt úspešnosti prvých finálnych prihrávok družstva
Slovenska z hľadiska priestorov ich vzniku
V retrospektívnom výskume sme zaznamenali priestor vzniku
(lokalizácie) a úspešnosť prvých finálnych prihrávok mužstva Slovenska
proti vybraným súperom podľa zón výskytu A – B – C (obrázok 2).
Zóna A – prvá finálna prihrávka na gól
Lokalizácia výskytu úspešnosti prvej finálnej prihrávky na gól
v útočnom pásme má z hľadiska očakávania dominantné postavenie
v rámci troch pásiem. Logicky môžeme dedukovať, že ide o dôležitý
strelecký lichobežník pred bránkou súpera, čo potvrdzuje samotná zóna A
(86,7% úspešnosti prvých finálnych prihrávok) – viď obrázok 2.
Zóna B – prvá finálna prihrávka na gól
Lokalizácia výskytu úspešnosti prvej finálnej prihrávky na gól
v strednom pásme predstavuje 6,7% úspešnosti – viď obrázok 2, pričom
môžeme dedukovať, že sa vyskytli najskôr v rámci rýchleho protiútoku
resp. pozičného útoku, ktoré skončili zároveň gólom.
Zóna C – prvá finálna prihrávka na gól
Lokalizácia výskytu úspešnosti prvej finálnej prihrávky na gól vo
vlastnom obrannom pásme predstavuje taktiež nízke percento (6,7%
úspešnosti – viď obrázok 2), pričom môžeme dedukovať, že sa vyskytli
finálne prihrávky najskôr v rámci rýchleho útoku, ktoré úspešne skončili
gólom. Najskôr to bolo vďaka tvorivej hre napríklad v hre stredných
útočníkov a obrancov po tzv. kolmici so zakončovateľom.
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Obrázok č.2 Percentuálny výskyt úspešnosti prvých finálnych prihrávok družstva
Slovenska z hľadiska priestorov ich vzniku (zóny A – B – C)

Percentuálny výskyt úspešnosti druhých finálnych prihrávok družstva
Slovenska z hľadiska priestorov ich vzniku
V retrospektívnom výskume podľa úlohy 2 sme zaznamenali priestor
vzniku (lokalizácie) a úspešnosť druhých finálnych prihrávok mužstva
Slovenska proti vybraným súperom podľa zón výskytu A – B – C (obrázok
3).
Zóna A – druhá finálna prihrávka na gól
Lokalizácia výskytu úspešnosti druhej finálnej prihrávky na gól
v útočnom pásme má z hľadiska väčšinové zastúpenie v rámci troch pásiem
(útočné, stredné, obranné). Logicky môžeme dedukovať, že ide nielen o hru
v dôležitom streleckom lichobežníku pred bránkou súpera, ale možnosť
využiť možnosti nátlakovej hry v zóne A (66,7% úspešnosti) – viď obrázok
3.
Zóna B – druhá finálna prihrávka na gól
Lokalizácia výskytu úspešnosti druhej finálnej prihrávky na gól
v strednom pásme predstavuje 16,7% úspešnosti – viď obrázok 3, pričom
môžeme dedukovať, že po získaní puku po dokorčuľovaní súpera, sa
jednoduchou kombináciou družstvo Slovenska (pozn. po dvoch
prienikových prihrávkach v strednom pásme) vedelo zbaviť súpera
a využiť možnosti rýchleho protiútoku, ktorý skončili zároveň gólom.
Zóna C – druhá finálna prihrávka na gól
Lokalizácia výskytu úspešnosti druhej finálnej prihrávky na gól vo
vlastnom obrannom pásme činí 16,7% úspešnosti – viď obrázok 3.
Môžeme dedukovať, že sa vyskytli druhé finálne prihrávky v rámci
vedomej taktickej súčinnosti hráčov – obrancov a jedného útočníka –
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zakončovateľa počas rýchleho útoku vedeného stredom ihriska, ktorý
skončil zároveň gólom.
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Obrázok č. 3 Percentuálny výskyt úspešnosti druhých finálnych prihrávok družstva
Slovenska z hľadiska priestorov ich vzniku (zóny A – B – C)

Percentuálna úspešnosť prvých a druhých finálnych prihrávok
Slovenska z hľadiska spôsobu ich vykonania
V retrospektívnom výskume podľa úlohy 3 sme zaznamenali spôsob
vykonania finálnych prihrávok mužstva Slovenska proti vybraným
súperom (obrázok 4 a 5).
Všetky spôsoby vykonania finálnych prihrávok majú svoje opodstatnenie,
technicko-taktické výhody i nevýhody ich realizácie. Často záleží na tom,
v ktorom pásme sa vykonávajú, aká je vzdialenosť prihrávajúcich
spoluhráčov či samotného zakončovateľa, strelca, alebo aj prítomnosť
(aktívna, pasívna) súperových hráčov, či dokonca ležiaca prekážka na
ľadovej ploche (spadnutý hráč, hokejka a pod.). Výskumné výsledky
vplývajúce z úlohy č. 2 boli nasledovné.
Percentuálna úspešnosť spôsobov vykonania prvých finálnych
prihrávok
Najväčšie percentuálne zastúpenie úspešnosti prvých finálnych prihrávok
družstva Slovenska z hľadiska spôsobu ich vykonania predstavovala
prihrávka švihom po ruke – 40% (viď obrázok 4). Druhým najúspešnejším
spôsobom prvej finálnej prihrávky (33 %) bol opäť spôsob po ruke –
prihrávka priklepnutým švihom po ruke.

87

Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 23

6,7%
6,7%

33,3%

Priklepnutým švihom cez ruku- 6,7%
Švihom cez ruku- 6,7%

13,3%

Švihom po ruke- 40%
Golfovým úderom- 13,3%

40%

Priklepnutým švihom po ruke- 33,3%

Obrázok č. 4 Percentuálna úspešnosť prvých finálnych prihrávok Slovenska z hľadiska
spôsobu ich vykonania

Percentuálna úspešnosť spôsobov vykonania druhých finálnych
prihrávok
Najväčšie percentuálne zastúpenie úspešnosti druhých finálnych prihrávok
družstva Slovenska z hľadiska spôsobu ich vykonania predstavovala
prihrávka švihom po ruke – 58,3%
(viď obrázok 5). Druhým
najúspešnejším spôsobom druhej finálnej prihrávky (16,7 %) boli zhodne
dva odlišné spôsoby prihrávania – švihom cez ruku a priklepnutým švihom
cez ruku - bekhendom. Paradoxne, ide o najnáročnejšie biomechanické
pohyby prihrávania, z taktického hľadiska zase viacej účelné, zvlášť pod
tlakom súpera po odobratí puku.
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Obrázok č. 5 Percentuálna úspešnosť druhých finálnych prihrávok Slovenska z hľadiska
spôsobu ich vykonania
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ZÁVER
Celkove sme zaznamenali 15 prvých finálnych prihrávok na gól a 12
druhých finálnych prihrávok na gól. Najviac prvých prihrávok sa vyskytlo
samozrejme v zóne A, kde ich bolo 13 a hlavne v zóne A7 a A8 , kde sa
vyskytli v každom z týchto priestorov po 3 prvé finálne prihrávky na gól
z pohľadu priestoru. V zóne B sa vyskytla len 1 prvá finálna prihrávka ako
aj v zóne C len jedna prvá a to v zónach B1 a C2 .
Druhých prihrávok na gól sa najviac adresovalo zo zóny A, kde ich bolo 8.
Z najpočetnejšieho priestoru druhých prihrávok bola zóna A2, A5 a A8 ,
kde sa vyskytli v každej zóne po 2 druhé finálne prihrávky na gól.
V ostatných priestoroch ako v zóne B boli 2 druhé finálne prihrávky
a v poslednej zóne C tiež 2 druhé finálne prihrávky a to v priestoroch B3,
B4, C2 a C4.
Z pohľadu spôsobu vykonania finálnej prihrávky bol spôsob švihom
po ruke najpreferovanejší z hľadiska úspešnosti; a to v prvých finálnych
prihrávkach 40% a v druhých finálnych 58,3% využitia tejto prihrávky.
Naopak: najmenej z prvých finálnych prihrávok bolo švihom cez ruku
a priklepnutým švihom, ktorých bolo v obidvoch prípadoch 6,7%
a v druhých finálnych prihrávkach to bol spôsob dlhým príklepom (tzv.
„golfovým úderom“), ktorý sa nevyskytol ani raz (0 %) poprípade
priklepnutým švihom po ruke , ktorý sa vyskytol v rámci 8,3%.
Musíme si uvedomiť, že všetky spôsoby realizácie a vykonania
finálnych prihrávok (prvých či druhých) majú svoje opodstatnenie v hre; sú
závislé od technicko-taktického riešenia viacerých hráčov a z toho dôvodu
vyplýva určitý reťazec výhod a nevýhod v rámci ich realizácie. Často záleží
na tom, že v ktorom z troch pásiem (útočné, stredné, obranné) vznikajú, sa
vykonávajú. Aká je napríklad skutočná vzdialenosť prihrávajúcich
spoluhráčov, či samotného zakončovateľa, strelca (pozn.: akú je potrebné
vyvinúť silu a jej presnosť). Ďalej, či je vôbec prítomnosť (aktívna,
pasívna) súperových hráčov, či dokonca leží nejaká prekážka na ľadovej
ploche (spadnutý hráč, hokejka a pod.).
V neposlednom rade je potrebné si uvedomiť, že finálne prihrávky
spoločne so streleným gólom predstavujú reťazec útočných herných
činností jednotlivca, ktoré sú súčasťou vedomej kombinácie viacerých
hráčov (2-3...5) v danom útočnom systémy hry (napríklad.: nátlaková hra,
rýchly útok, rýchly protiútok alebo aj pozičný útok) a gól je ich finálnym
produktom.
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MANNERS OF IMPLEMENTATION AND LOCALIZATION
SUCCESSS GOALS FINAL PASSES OF SLOVAKIA NATIONAL
ICE HOCKEY TEAM IN ICE HOCKEY
Marek Michálek – Igor Toth
Ice Hockey Club Ružinov 99 Bratislava, Bratislava, Slovakia
Comenius University, Faculty of Physical Education and Sport,
Bratislava, Slovakia
ABSTRACK
Ice Hockey at scoring a goal recorded the final two passes for goal. We
divide them into: the so-called: final first and second final pass. In research,
we focused on how to implement them. We focused on their location
during the championship match at the ice hockey world championship. This
was a retrospective evaluation of the first and second passes to the final
goal against Slovakian selected team's World Championship in Russia in
2007 (teams: Belarus, Norway, Germany, and Canada). Of the manners we
implemented a method of indirect observation. It was interested mainly:
firstly - their place of final passes. Secondly - a way of passing. We
evaluated the results of Slovakia in general on the tournament. The group
consisted of a national team of Slovakia, Belarus, Norway, Germany and
Canada. We concluded that most of the final passes were addressed in
zones A2, A7 and A8. The most common way of their implementation was
the first and the second final pass complete a swing at hand. Was the most
dominant (40.0% and 58.3%). Both hypotheses are confirmed by us in the
research.
Key words: ice hockey, pass, goal, skill, manner, localization, world
championship
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