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ÚNAVA - JEJ PREJAVY A DETEKCIA V TECHNICKO -

ESTETICKÝCH ŠPORTOCH 

Oľga Kyselovičová 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra gymnastiky, tancov, 

fitnes a úpolov, Slovenská republika 

ABSTRAKT 

Únava spôsobená cvičením alebo psychicky náročnými úlohami môže viesť k zmene 

kognitívneho fungovania športovcov. Preto je dôležité skúmať, či a do akej miery únava 

ovplyvňuje kognitívny výkon športovcov. Napriek pomerne bohatému výskumu v oblasti 

gymnastických a tanečných športov evidujeme minimálny počet zdrojov, ktoré sa venujú 

problematike diagnostiky mladých vrcholových športovcov vo vzťahu k únave. Cieľom tohto 

prehľadového príspevku je preto zmapovať výskumy zaoberajúce sa únavou a jej vplyvom na 

výkon športovcov v estetických športoch. Konštatujeme, že výsledky v oblasti skúmania únavy 

a jej dôsledkov v skupinách špecifických skupín adolescentných športovcov sú nepostačujúce, 

resp. úplne absentujú. V tejto oblasti výskumu sa tým otvára veľký priestor, nakoľko výsledky 

získané meraniami dospelých športovcov nemusia byť relevantné pre detskú a mládežnícku 

športovú populáciu. 

Kľúčové slová: znaky únavy, biomarkery, gymnastické športy, tanečný šport, dospievajúci 

športovci 

VSTUP DO PROBLEMATIKY 

Moderný tréning so zvyšujúcimi sa nárokmi na kondíciu, technickú náročnosť, či počet 

a frekvenciu súťaží znamená zvýšenie fyzickej a psychickej záťaže. Tréning a súťaženie 

športovca vyčerpajú a vyvolajú únavu. K únave organizmu dochádza po intenzívnom alebo 

extenzívnom zaťažení, a to tak fyzickom (motorickom) ako aj psychickom. Únavu chápeme 

ako komplexný a mnohostranný fenomén so širokou škálou možných mechanizmov, týkajúci 

sa všetkých funkčných systémov organizmu. Je to obranný mechanizmus organizmu, 

prejavujúci sa ochranným útlmom CNS pri prekročení kritickej úrovne zaťaženia.  
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Svalová únava je definovaná ako akékoľvek cvičenie vyvolávajúce zníženie 

maximálnej sily alebo sily produkovanej svalovou skupinou na základe periférnych a 

centrálnych príčin (Bigland-Ritchie et al. 1986, Gandevia 2001). Operacionalizácia únavy ako 

zníženie sily alebo výkonu sa dá ľahko merať; je však obmedzená, pokiaľ ide o uznanie zmien 

vnímania spojených s únavou. Enoka a Duchateau (2016) navrhli kombináciu týchto dvoch 

konceptov a ďalšie zjednotenie nomenklatúry Kluger et al. (2013) súvisí s únavnosťou výkonu 

a vnímanou únavnosťou. Táto únava má negatívny vplyv na výkonnosť (Meeusen et al. 2013) 

a súvisí s rizikom zranenia v dôsledku biomechanickej modifikácie pohybu (Weisenthal et al. 

2014). Preto je nevyhnutné kvantifikovať svalovú únavu a intenzitu pre tréning a vyvolať 

optimálne adaptácie, čím sa zníži riziko zranenia. Definície únavy sa rozdeľujú v závislosti na 

teoretickom podklade alebo v závislosti na podmienkach, pri ktorých sa únava objavuje, pričom 

najčastejšie sa únava opisuje ako zlyhanie v zachovaní vyžadovanej alebo očakávanej energie. 

Kellmann (2002) pracuje s definíciou únavy, ktorá predstavuje neschopnosť vykonať úlohu, 

ktorá už bola pre jedinca zvládnuteľná v určitom časovom rámci. Medzi faktory, ktoré na únavu 

vplývajú, sa radí trvanie, frekvencia a intenzita cvičenia, typ zaťažovaných svalov, druh 

kontrakcie a stimulu, vonkajšie podmienky a psychologický a tréningový status športovca 

(Halson 2014). Športovci venujú tréningu niekoľko hodín denne väčšiu časť týždňa a pred 

plánovaným výkonom sa ich tréning ešte zintenzívňuje (Grove et al. 2013). Nedostatočná 

regenerácia môže viesť k reakcii organizmu v podobe prepätia alebo pretrénovania (Meeusen 

et al. 2013). Optimálny tréning si vyžaduje zvyšovanie zaťaženia, no musí sa vyhýbať 

kombinácii prepätia bez následnej dostatočnej regenerácie (Meeusen et al. 2013). Prepätím sa 

označuje stav, v ktorom dochádza k zmenám nálady a fyziologickým zmenám (napr. zvýšenie 

srdcovej frekvencie v pokojovom stave) v dôsledku výrazného krátkodobého zaťaženia. 

Prepätie bez času umožneného na zotavenie môže viesť k ďalším problémom. Pokiaľ si však 

športovec vyhradí dostatočný priestor na oddych, môže dôjsť k zlepšeniu úrovne výkonu.  

Existuje niekoľko významov vyčerpania, či únavy, ktoré o tomto fenoméne hovoria ako 

o: 1. strate schopnosti produkovať dobrovoľnú svalovú silu buď jedným svalom alebo svalovou 

skupinou (Taylor & Gandieva 2008); 2. znížení schopnosti svalu produkovať silu, bez ohľadu 

na dokončenie úlohy (Bigland et al. 1986); 3. neschopnosti svalu udržať očakávanú silu 

(Baechle & Earle 2008).  

Svalová slabosť figuruje výnimočne medzi mnohými prírodnými, ekologickými a 

individuálnymi komponentmi, ktoré ovplyvňujú výkon nadaného motora. Jedna z mnohých 
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fyziologických a biochemických transformácií, ktoré sa dejú v dôsledku skutočného cvičenia, 

bola svalová únava mierne nedostatočne preskúmaná – najmä pokiaľ ide o terénny výskum, kde 

je ťažké kontrolovať rôzne podmienky ovplyvňujúce výkon (Noakes 2000). 

Rozsah výskumu únavy pokrýva päť fyziologických modelov, čo svedčí o 

multifaktorovej zložitosti predmetu: 1. kardiovaskulárny alebo anaeróbny model, 2. model 

energetických zásob a vyčerpania energie, 3. model naberania svalov a výkon, 4. 

biomechanický a 5. psychologický a motivačný model.  

Únava sa klasifikuje do troch stupňov. Prvým je krátkodobé prepätie, ktoré nastáva pri 

krátkodobom úmyselnom zdvihnutí úrovne záťaže, druhým je dlhodobé prepätie, ku ktorému 

dochádza pri nedostatočnej rovnováhe medzi zvýšenou tréningovou záťažou a regeneráciou a 

poslednou fázou je syndróm pretrénovania (Meeusen et al. 2013). Aktuálne sa v tréningu 

stretávame najmä s periférnou únavou. Spôsobuje ju znížená schopnosť vyvinúť silu kvôli 

nedostatočnému obnovovaniu vysoko energetických fosfátových molekúl (makroergných 

fosfátov, ATP). Tieto sú potrebné na bezprostredné využitie pri svalovej kontrakcii.  

Okrem fyziologickej únavy sa v praxi stretávame aj s únavou patologickou, ktorú 

sprevádza narušenie adaptačných mechanizmov. V organizme nastáva výrazný rozvrat v 

rovnováhe, čím dochádza k patologickým zmenám organizmu (tak funkčným ako aj 

štrukturálnym). K tomuto typu únavy vedie väčšinou neprimeraný či nevhodne plánovaný 

tréning. Rozoznávame únavu akútnu a chronickú (Bernaciková & Kapounková 2013). 

Odborníci sa zhodujú v tom, že únavové stavy vznikajú už aj v mladom veku. Výskumné 

sledovania dokazujú, že napriek prítomnosti únavy, tréneri v snahe dosiahnuť špičkový výkon, 

zvyšujú nároky na dĺžku tréningového zaťaženia a počty opakujúcich sa stresových situácií 

(Coutts et al. 2006; Volkova 2020). Druh únavy sa prejaví v závislosti od toho, či ide o prejav 

v spojení s psychickým – emocionálnym stavom jednotlivca či z vyčerpania zásob ATP, alebo 

v neuromuskulárnom spojení dôsledkom nedostatku acetylcholínu (synaptická únava). Nástup 

únavy je determinovaný tiež viacerými činiteľmi, ako sú: charakter aktivity (náročnosť 

zaťaženia), funkčný stav organizmu, vonkajšie prostredie (hluk, teplota, vlhkosť), biorytmus a 

vek športovca. 

Akútna únava 

Prepätie a preťaženie považujeme sa dočasné javy, ktoré vo väčšine prípadov sprevádza 

pokles výkonnosti v trvaní niekoľkých dní a týždňov. K týmto stavom dochádza napríklad po 
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pretekoch alebo po intenzívnom zaťažení na sústredení. V tejto súvislosti je pozoruhodné, že 

akútna únava (či už špecifická pre šport alebo nie) môže negatívne ovplyvniť vnútorné 

modifikovateľné rizikové faktory poranení dolných končatín gymnastiek, ako je napríklad 

udržanie stability zmysel pre polohu členkového kĺbu (Han et al. 2015; Lin et al. 2016). Dá sa 

teda predpokladať, že únava spôsobená tréningom alebo súťažným výkonom môže zvýšiť 

riziko zranení v tej časti tela, ktorá sa považuje za veľmi kritickú pre vrcholové moderné 

gymnastky, ako naznačujú údaje zozbierané vo veľkých epidemiologických štúdiách (Han 

et al. 2015). 

O akútnej únave môžeme uvažovať aj v súvislosti s vplyvom tanečnej aktivity, pričom 

kinematika kĺbov a svalová aktivita dolných končatín sa v skupine tanečníkov zmenila práve 

po únave (Lin et al. 2016). Napriek etiologickému riziku spojenému s únavou a potenciálnemu 

vplyvu únavy na predvedenie cvičebných či tanečných tvarov a kreácií, štúdie neberú do úvahy 

vplyv únavy na skríning konkrétneho pohybu, predchádzajúca literatúra nezohľadnila 

tanečného pohybu (Armstrong et al. 2018). 

Chronická únava 

 Chronická únava je spojená s prevalenciou nadmerného telesného zaťaženia ako 

mechanizmu zranenia, často pozorovaného práve v gymnastike. Chronický únavový syndróm 

je stav všeobecne akceptovaný väčšinou lekárov, zahŕňajúci celý rad symptómov. Označuje sa 

ako myalgická encefalomyelitída alebo syndróm chronickej únavy a imunitnej dysfunkcie 

(Larkin & Martin 2017). Chronický únavový syndróm je ťažká, najmenej 6 mesiacov trvajúca 

únava, pri ktorej navyše nedochádza k zlepšeniu symptómov ani po odpočinku a ktorá sa môže 

zhoršiť aj fyzickou a duševnou námahou (McKay et al. 2009; Christley et al. 2013). Hoci 

hlavným príznakom chronického únavového syndrómu je únava, skrýva sa za ním aj kognitívna 

dysfunkcia, problémy so zaspávaním a udržiavaním spánku, bolesti hlavy, dysfunkciu 

tráviaceho traktu, bolesť hrdla a bolestivé lymfatické uzliny (Christley et al. 2013). Chronický 

únavový syndróm sa spája aj s mnohými neuro-psychiatrickými komorbiditami, ktoré primárne 

súvisia s náladou, afektom a správaním (Christley et al. 2013). Odhaduje sa, že najmenej 60 % 

a možno 70 % pacientov bude mať aj významné psychiatrické stavy, konkrétne depresívne 

poruchy (Iwase et al. 2008). Pozitívnym poznatkom je zistenie, že aeróbne cvičenie významne 

znižuje úzkosť a depresiu vyvolanú syndrómom chronickej únavy (Yang & Chen 2018; Larun 

et al. 2019). 
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Duševná únava 

 Duševná únava je psychicko-biologický stav vyvolaný duševnou námahou, 

charakterizovaný pocitmi únavy a nedostatku energie (Boksem & Tops 2008; Marcora et al. 

2009). Duševná únava je aspekt únavy, ktorý si rýchlo získava vedeckú pozornosť v oblasti 

cvičenia a fyzickej výkonnosti; je definovaný ako psychicko-biologický stav spôsobený 

predĺženými obdobiami náročnej kognitívnej aktivity (Desmond & Hancock 2000; Boksem & 

Tops 2008). Prejavuje sa predovšetkým zvýšením subjektívnych pocitov duševnej únavy a 

často zníženým kognitívnym výkonom (biologický), najmä po dlhotrvajúcich náročných 

kognitívnych úlohách (Chaudhuri & Behan 2004). Dostupné dôkazy naznačujú, že duševná 

únava má potenciál negatívne ovplyvňovať vrcholový športový výkon nielen prostredníctvom 

zhoršenia fyzického výkonu, ale aj prostredníctvom zmien techniky a taktiky a predvedenia 

zručností (Marcora et al. 2009; Smith et al. 2018). Van Cutsem et al. (2017) uvádzajú, že 

duševná únava je spojená tak s poklesom vytrvalostného výkonu aj s nárastom vnímanej 

námahy. Autori tiež dospeli k záveru, že maximálna sila, výkon a anaeróbna práca nie sú 

konzistentne ovplyvnené duševnou únavou.  

MONITOROVANIE ÚNAVY  

Zdá sa, že koncept únavy v športoch, pre ktoré je umelecký prejav veľmi dôležitý, sa 

čiastočne líši od iných športov. Medzi športy, ktoré možno zaradiť do tejto kategórie patria 

predovšetkým technicko-estetické športy, vrátane gymnastických športov (športová a moderná 

gymnastika, športová akrobacia, skoky na trampolíne, športový aerobik a i.) a tanečných 

športov (latinsko-americké tance, štandardné tance, disciplíny IDO, akrobatický rokenrol a i.). 

Dokonca aj mladí športovci (nezriedka práve v gymnastických športoch) v snahe predviesť 

špičkový výkon, trénujú na základe náročných plánov neprimerane dlho, často aj napriek 

prítomnosti únavy (Sands 2000). Hoci sa únava považuje za faktor prispievajúci k etiológii 

(Macintyre & Joy 2000), vplyv konkrétneho výkonu na vznik únavy je viac v rovine teoretickej 

ako praktickej (Liederbach et al. 2008). 

Vedeckých štúdií zaoberajúcich sa únavou v mladšom, resp. adolescentnom veku je 

stále nedostatok. Evidujeme tiež minimálny počet zdrojov, ktoré sa venujú problematike 

diagnostiky mladých vrcholových športovcov vo vzťahu k únave. Sartor et al. (2013) vo svojej 

štúdii pritom dokumentujú, že vhodná voľba tréningového zaťaženia mladých elitných 

gymnastov, meranej prostredníctvom variability srdcovej frekvencie, je vhodným a efektívnym 
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nástrojom plánovania, čím je možné obmedziť stavy pretrénovania či úplne sa im vyhnúť. V 

neposlednom rade, takéto sledovanie pôsobí ako prevencia úrazov a zranení, ktorých výskyt 

zaznamenávame práve pri stupňujúcej sa únave športovca. 

Na meranie únavy sa používa viacero metód, zameraných na fyzické prejavy, psychické 

prejavy alebo kombináciu oboch uvedených. 

Biomarkery 

Biomarkery sú merateľné produkty či látky z organizmu, ktoré je možné použiť ako 

ukazovateľ biologického stavu, vďaka ktorým je možné objektívne merať fyziologické alebo 

patogénne procesy v tele, ktoré sa vyskytujú v priebehu zdravia, choroby alebo v reakcii na 

farmakologickú liečbu (Finsterer 2012). Patrí sem urea, kyselina močová, amoniak a 

kreatínkináza (Kreher 2016). Máček et al. (2003) však uvádzajú, že je nevyhnutné tieto markery 

vyhodnocovať spoločne; jednotlivo z nich nie je možné generalizovať žiadne spoľahlivé 

závery. Veľmi často je posudzovaný maximálny laktát a posun laktátového prahu, Kreher & 

Schwartz (2012) uvádza, že zníženie maximálneho laktátu je najviac konzistentným nálezom 

pri pretrénovaní. Ďalej sa v súčasnosti ako sľubné markery javia tie, ktoré majú spojitosť s 

oxidačným stresom a ktorých hodnoty sú znížené. Skúma sa možnosť zníženej hladiny 

oxidovanej formy glutatiónu či izoprostanu. Hematologické markery sa zdajú byť horšie 

využiteľné, avšak s pretrénovaním sa môže spojiť zvýšená viskozita plazmy. V skupine 

pretrénovaných športovcov bolo tiež pozorované zvýšenie niektorých imunologických 

markerov, ako napr. T-lymfocyty (Kreher 2016). 

Srdcová frekvencia sa používa ako neinvazívny indikátor srdcovej autonómnej 

regulácie v klinickej aj športovej populácii. Výskumné sledovania jednoznačne preukázali 

vplyv stresu a úzkosti na srdcovú frekvenciu, Jej zvýšenie môže byť indikátorom narastajúcej 

psychickej záťaže (Delliaux et al. 2019), stresu (Kim et al. 2018) a úzkosti (Chalmers 2014). Je 

potrebné si uvedomiť, že srdcová frekvencia je veľmi citlivý parameter, pričom v stave 

koncentrácie sú jej hodnoty výrazne vyššie ako v stave únavy. Zdá sa, že táto vysoká úroveň 

naznačuje aj zvýšenú kognitívnu a emocionálnu potrebu, ktorá potom klesá v priebehu 

pokračujúceho zaťaženia v dôsledku únavy. Maximálne hodnoty srdcovej frekvencie namerané 

pri rôznych gymnastických disciplínach odzrkadľujú technickú náročnosť cvičebných tvarov. 

V súčasnosti srdcová frekvencia pri cvičení presahuje 190 úderov. min-1 (Sawczyn et al. 2018; 

Urzeala et al. 2020). 
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Koncentrácia laktátu v krvi je druhým najčastejšie sledovaným parametrom. Meranie 

vyšších hodnôt laktátu v krvi na konci zostáv v športovej gymastike (Marina & Rodríguez 2014; 

Arazi a Mehrtash, 2017), v modernej gymnastike (Gateva 2014; Batista et al., 2018) a 

športovom aerobiku (Kyselovičová & Danielová 2012 Aleksandreviciene et al. 2015) 

naznačujú zvýšený význam anaeróbnej glykolýzy aj z pohľadu únavových procesov. Preto 

mnohí gymnastickí teoretici naznačujú, že zmeny srdcovej frekvencie či laktátu môžu byť 

jedným z meradiel pohybovej záťaže a jedným z ukazovateľov fyzickej zdatnosti (Sawczyn et 

al. 2018).  

ÚNAVA A VÝKON V GYMNASTICKÝCH ŠPORTOCH 

Je dobre známe, že vysoká fyzická zdatnosť umožňuje lepšiu toleranciu námahy rôznej 

intenzity. Aj keď fyzickú zdatnosť chápeme ako schopnosť vykonať konkrétnu prácu za 

jednotku času, a teda schopnosť vydať maximálny výkon, najčastejším ukazovateľom je 

maximálna spotreba kyslíka (VO2max). Vo väčšine prípadov existuje veľmi vysoká korelácia 

medzi schopnosťou dosahovať vynikajúce výsledky vo vytrvalostných disciplínach a 

individuálnou hodnotou VO2max. V prípade gymnastov je relatívna aeróbna kapacita 

(VO2max.kg-1) veľmi odlišná (Rasmussen 2010). Športové aktivity by sa zároveň nemali 

vykonávať na hranici cvičebnej kapacity, aby sa dosiahla čo najvyššia úroveň techniky, aj keď 

ju gymnasta ovláda na veľmi dobrej úrovni. V dôsledku toho sa v procese školenia objavuje 

potreba „vytvoriť“ špecifický „prebytok“ (rezervy) energetického potenciálu pre správne 

školenia a činnosti pri spustení (Sawczyn et al. 2018). Pri zabezpečovaní špecifickej prípravy 

na realizáciu pohybových schopností rôznych pohybových vzorov existujú určité obmedzenia, 

ktoré sú dané nedostatočným skúmaním tejto problematiky. V súčasnosti sú tieto poznatky 

limitované množstvom formujúcich prostriedkov používaných v rámci nácviku a 

zdokonaľovania náročných cvičebných tvarov obťažnosti (Sawczyn et al. 2018). Preto, napr. v 

športovej gymnastike zostáva VO2max naďalej ovplyvnená technickou kvalitou výkonu. 

Predpokladá sa, že dosiahnutie efektívneho tréningového procesu a formovanie techniky 

gymnastických cvičení je možné za predpokladu dosiahnutia vysokého stupňa špeciálnej 

vytrvalosti. Dôležitou zložkou takejto vytrvalosti je práve aeróbna kapacita gymnastiek 

(Sawczyn et al. 2018). Výsledky výskumu v skupine adolescentných gymnastiek ukázali, že 

vyššia aeróbna kapacita prispieva k relatívne nižšej srdcovej frekvencii pri vykonávaní 

intenzívnych gymnastických väzieb (Sawczyn 2000). Preto tzv. únava z koordinácie môže mať 

zvláštny význam pre mladých gymnastov v štádiu pokročilej špecializácie. Sawcyzn et al. 
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(2018) dokumentuje významnú negatívnu koreláciu medzi priemernými hodnotami srdcovej 

frekvencie a relatívnej VO2max gymnastov, meranými na začiatku a na konci tréningovej 

jednotky, pričom kvalita vykonania cvičebných tvarov a počtom narastajúcich chýb korelovala 

s narastajúcou mierou únavy. 

Ďalšie štúdie dokumentujú, že svalová únava dolných končatín môže ovplyvniť 

množstvo faktorov vrátane rovnováhy (Pau et al. 2021), senzomotorickej kontroly, vnímania 

polohy kĺbov a mechaniky doskokov (Benjaminse et al. 2008; Paterno et al. 2010; Puiu & 

Dragomir 2021). Únava môže znížiť kontrolu motoriky dolnej končatiny, čo následne negatívne 

ovplyvní rovnováhu a vedie k zraneniu. Mnohé zo známych účinkov únavy sa sústredili práve 

na oblasť kolenného kĺbu pri doskokoch, nakoľko ten môže byť zaťažovaný až 200-násobkom 

hmotnosti športovca. Ukázalo sa, že únava znižuje vnímanie polohy kĺbu v kolene (Rodriguez-

Ruiz et al. 2014). V skutočnosti zmeny zrakových, vestibulárnych a proprioceptívnych vstupov 

v dôsledku únavy majú tendenciu znižovať celkový výkon motorických výstupov potrebných 

na dosiahnutie stability; teda ohrozuje celkovú účinnosť systému posturálnej kontroly 

(Guimaraes-Ribeiro et al. 2015). Zvýšený mechanický nárok na stabilitu kĺbu spojený s únavou 

môže zmeniť svalovú koordináciu, čo vedie k nedostatočnej stabilizácii kĺbu a zhoršenej 

kontrole pohybu kĺbu (Noakes 2000).  

Funkčné poruchy, ktoré negatívne ovplyvňujú výkon, zahŕňajú aj nárast vírusových 

ochorení a zranení (Paterno et al. 2010; Thein-Nissenbaum et al. 2011) ako aj zníženú 

schopnosť reagovať na tréningové stimuly, čo vedie následne k celkovému zníženiu výkonnosti 

(VanHeest et al. 2014). Navyše, únava súvisí aj so zranením pri športovom výkone a negatívne 

ovplyvňuje nervovosvalovú a motorickú kontrolu (Bryan 2018) zmenou aktivácie svalov 

stehna, znížením motorickej kontroly a zmenou pomeru kontrakčnej sily kvadricepsov a 

hamstringov. 

ZÁVER 

Keďže na fyziologickú adaptáciu je potrebný funkčný presah, určitej únave sa nedá 

vyhnúť. Schopnosť športovcov vykonávať a tolerovať vysoké tréningové zaťaženie a vyrovnať 

sa s únavou však môže byť viac ovplyvnená centrálnym nervovým systémom (CNS), ako 

kardiovaskulárnym a muskuloskeletálnym systémom (Batson 2013). Podobne, kým lokálne 

biologické procesy (napr. zápal, či poškodenie tkaniva) sú dôležitými zložkami bolesti, CNS 

zohráva veľkú úlohu pri určovaní prežívania bolesti človeka (Noakes 2000). Preto interpretácia 
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týchto vnemov môžu byť ovplyvnené sociálnymi, kultúrnymi, psychologickými a 

environmentálnymi faktormi. 

V mnohých prípadoch sa bolesť vyvíja zákerne a nie je spojená s identifikovateľným 

mechanizmom zranenia. Podrobná anamnéza by mala zistiť, či sa bolesť zhoduje s inými 

senzibilizačnými faktormi, napr. stresom, zlým spánkom a pod. (Volkova 2020). Podobne aj 

reakcie športovcov na tréningovú záťaž sú vysoko individuálne a napriek podobnosti tréningov, 

je stupeň únavy iný. V niektorých prípadoch môže mať únava menej spoločného s tréningovým 

programom a viac s inými kontextovými stresormi športovcov. V takomto prípade môže byť 

prínosným hodnotenie reakcií jednotlivcov a identifikácia úzkostných myšlienkových 

procesov. 

Pri pohľade na športový výkon ako výkon v konkrétnej súťaži, či v tréningových 

podmienkach, vystupuje významne do popredia aj rýchlosť zotavenia. Preto súlad medzi 

športovým výkonom a odpočinkom, t.j. správny pomer zaťaženia a oddychu je dôležitým 

faktorom, ktorý v prvom rade prispieva k vynikajúcemu výkonu športovca, a na strane druhej, 

vhodne zaradený odpočinok je aj jeho prevenciou pred zranením či kolapsovým stavom.  

Výskum sa riešil v rámci projektu MŠVVŠ SR VEGA č. 1/0754/20 s názvom „Faktory 

športového výkonu v kontexte svalovej únavy ako reakcie na nadmerné tréningové zaťaženie 

adolescentov“. 
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FATIGUE - MANIFESTATIONS AND DETECTION IN AESTHETIC SPORTS 

SUMMARY 

Fatigue caused by exercise or mentally demanding tasks can lead to a change in the 

cognitive functioning of athletes. Therefore, it is important to investigate whether and to what 

extent it affects the cognitive performance of athletes. Despite relatively wide research in the 

field of gymnastics and dance sports, we register a scarce number of resources that are devoted 

to the issue of diagnosing young elite athletes in relation to fatigue. Therefore, the aim of this 

rewiev article is to map research dealing with fatigue and its influence on the performance of 

athletes in aesthetic sports. We conclude that the results in the field of research on fatigue and 

its consequences in general groups of adolescent athletes are insufficient, or are completely 

absent. This opens up a lot of space in this area of research, as the results obtained by measuring 

adult athletes may not be relevant for the child and youth sports population. 

Key words: signs of fatigue, biomarkers, gymnastics, dance, adolescent athletes 
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ÚROVEŇ DYNAMICKEJ ROVNOVÁHY A FUNKČNÝCH 

ROZDIELOV DOLNÝCH KONČATÍN REPREZENTANTOV 

TANEČNÉHO ŠPORTU 

Matej Chren1, Natália Varechová1, Milan Špánik2, Peter Olej1 

1Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra gymnastiky, tancov, 

fitnes a úpolov 

2Slovenský olympijský a športový výbor – oddelenie olympizmu, Bratislava 

ABSTRAKT 

Cieľom nášho merania bolo zistiť úroveň dynamickej rovnováhy a funkčných rozdielov 

dolných končatín reprezentantov v tanečnom športe. Objektom skúmania bolo 63 

reprezentantov Slovenskej republiky v tanečnom športe, ktorí súťažili vo vekových kategóriách 

Junior I, Junior II, Mládež a Dospelí. Na posúdenie dynamickej rovnováhy sme použili Y 

balance test. Meranie sa uskutočnilo v Diagnostickom centre prof. Hamara na FTVŠ UK v 

Bratislave. Na základe výsledkov z daného testu, sme najskôr posudzovali normu, čo 

predstavuje rozdiel maximálne 4 cm medzi jednotlivými postaveniami v dosahu pravou a ľavou 

dolnou končatinou. Porovnávali sme mužov so ženami a reprezentantov štandardných a 

latinsko-amerických tancov v kategórii dospelí. Predpokladali sme, že viac ako polovica 

reprezentantov v teste dynamickej rovnováhy dolných končatín bude v norme, čo sa nám aj 

potvrdilo. Výsledky ukázali, že úroveň dynamickej rovnováhy u mužov je lepšia, kde sa aj 

potvrdila štatistická významnosť. Avšak, čo sa týka splnenia normy, muži dosahovali horšie 

výsledky oproti ženám. Ďalej sme predpokladali, že reprezentanti v štandardných tancoch budú 

na lepšej úrovni v dynamickej rovnováhe ako reprezentanti v latinsko-amerických tancoch v 

tanečnom športe, čo sa nám štatisticky nepotvrdilo, nakoľko výsledky neboli štatisticky 

významné. Príspevok vznikol s podporou Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied – VEGA č. 

1/0754/20; 1/0089/20. 

Kľúčové slová: rovnováhová schopnosť, dynamická rovnováha, reprezentanti v tanečnom 

športe, Y balance test 
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VSTUP DO PROBLEMATIKY 

V tanečnom športe je rovnováhová schopnosť limitujúci faktor, ktorý ovplyvňuje výkon 

tanečníkov. Rovnováha patrí do komponentu hodnotenia tzv. Technical quality čiže technická 

kvalita. Rozhodcovia sa pri hodnotení technickej kvality zameriavajú na viacero 

subkomponentov. Pri hodnotení zohľadňujú podmienky stability dvoch tanečníkov v statickej 

pozícii alebo v rámci pohybu. Podľa tohto systému má rovnováha (statická-dynamická, 

individuálne-párová) vysoké postavenie ako komponent hodnotenia, čo je potvrdením významu 

tejto motorickej schopnosti pre úspech v tanečnom športe. Statická rovnováha je 

charakterizovaná ako schopnosť udržať telo v určenej polohe v pokoji. Uplatňuje sa, keď je telo 

takmer v pokoji a prakticky nedochádza k zmene miesta. Lednický a Doležajová (2002) 

uvádzajú, že k rozvoju tohto typu rovnováhy dochádza už v ranom detstve a pri viacerých 

detských pohybových hrách. Dynamickú rovnováhu chápeme ako udržanie stability pri 

vykonaní dynamických pohybov. Uplatňuje sa pri pohybe, hlavne pri rozsiahlych, rýchlych 

zmenách polohy a miesta v priestore (Měkota a Novosad 2005). Chren (2015) vo svojej 

publikácii uvádza, že dôležitosť tejto schopnosti je opodstatnená tým, že tanečníci a tanečníčky 

tancujú v tanečných topánkach s podpätkami a v tom prípade je ich výkon sťažený, pretože svoj 

výkon vykonávajú na zúženej ploche opory. Pre rovnováhu tanečníkov je špecifická veľká 

dynamika pohybu, kde sa musia vysporiadať s rýchlymi zmenami smerov vo všetkých 

súťažných tancoch. Ich choreografie obsahujú rytmické varianty pohybov, náhle zastavenia a 

aj viacnásobné rotácie. Pohyb jednotlivca ako aj páru po tanečnom parkete by mal byť 

realizovaný s primeranou rovnováhou. Aby tanečníci mohli realizovať svoje zložitejšie tanečné 

choreografie, musia mať rovnováhovú schopnosť na optimálnej úrovni (Chren 2020). Ako 

ďalej prezentuje, páry ktoré majú zvládnutú párovú rovnováhu, majú lepší spoločný pohyb po 

tanečnom parkete. Schopnosť udržania si správnej párovej rovnováhy, umožňuje párom lepšie 

zvládať situácie pri kolíziách s ostatnými tanečnými pármi. Ak jeden z páru naruší svoju 

rovnováhu, vo výsledku sa naruší aj párová rovnováha.  

METODIKA 

Výskumný súbor pozostával zo 63 tanečníkov tanečného športu, ktorí boli členmi 

reprezentačného tímu Slovenskej republiky za rok 2018. Skúmaní reprezentanti súťažili vo 

vekových kategóriách JUN I, JUN II, ML a DOSP. Súbor sa teda skladal z reprezentantov 

rôznej vekovej kategórie, 32 reprezentantiek a 31 reprezentantov. Priemerný vek tanečníkov vo 

vek. kat. JUN I bol 11,58 ± 1,83 rokov. Priemerná telesná výška u mužov v tejto kategórii bola 



Vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0754/20: Faktory športového výkonu v kontexte 

svalovej únavy ako reakcie na nadmerné tréningové zaťaženie adolescentov 

 

21 
 

152,85 ± 9,90 cm a u žien 150,44 ± 11,56 cm. Telesná hmotnosť dosahovala hodnoty - muži 

41,6 ± 6,84 kg a ženy 40,01 ± 8,63 kg. Priemerný vek tanečníkov vo vek. kat. JUN II bol 14,46 

± 0,52 rokov. Priemerná telesná výška u mužov bola 166,83 ± 5,75 cm a žien 167,54 ± 8,32 

cm. Čo sa týka telesnej hmotnosti, hodnoty boli nasledovné - muži 56,09 ± 8,44 kg a priemerná 

hmotnosť u žien  56,82 ± 8,32 kg. Vo vek. kat ML bol priemerný vek 16,83 ± 0,83 rokov. 

Tanečníci tejto vek. kategórie mali priemernú výšku - muži 173,17 ± 6,65 cm, ženy 172,04 ± 

6,42 cm. Mládežníci mali priemernú hmotnosť - muži 60,86 ± 7,99 kg a ženy 60,33 ± 7,25 kg. 

Poslednou kategóriou bola kategória dospelí, ktorí mali priemerný vek 25 ± 4,83 rokov. 

Zaznamenali sme u nich hodnoty priemernej výšky nasledovne - muži 172,96 ± 7,68 cm, ženy 

172,61 ± 8,07 cm, s priemernou telesnou hmotnosťou – muži 63,86 ± 9,73 kg, ženy 63,34 ± 

10,17 kg. O žiadnom účastníkovi nebolo známe, žeby mal nejaké zdravotné komplikácie alebo 

zdravotné problémy, ktoré by obmedzovali účasť na fyzickej aktivite. Testovanie dynamickej 

rovnováhy tanečníkov sa uskutočnilo v laboratórnych podmienkach v diagnostickom centre 

profesora Hamara FTVŠ UK v Bratislave. Na testovanie dynamickej rovnováhy reprezentantov 

všetkých vekových kategórií sme použili Y Balance Test. Y balance je test dynamickej 

rovnováhy, ktorý sa považuje za účinný a klinicky použiteľný na poskytnutie presného 

hodnotenia neuromuskulárnej kontroly končatín. Analyzuje mobilitu, stabilitu a zisťuje 

asymetrie končatín. YBT je funkčný test, ktorý vyžaduje silu, flexibilitu, nervovosvalovú 

kontrolu, stabilitu, rozsah pohybu a rovnováhu. Každý smer dosahu si vyžaduje aktiváciu iných 

svalov dolných končatín. Test je vykonávaný na zariadení v tvare písmena Y (obrázok 1), ktoré 

je zhotovené plastovými tyčami. Zadné tyče sú umiestnené 135° od prednej tyče a zadná tvorí 

uhol 45°. Na tyčiach sú nasadené pohyblivé indikátory, ktoré má za úlohu testovaná osoba 

posunúť čo najďalej v smeroch anterior, posteromedial a posterolateral.  

 

Obrázok 1 Y balance test  

Cieľom testu bolo prinútiť tanečníkov, aby dosiahli čo najdlhší rozsah pohybu, ale aby 

nenarušili svoju rovnováhu a potom sa vrátili späť do východiskovej polohy. Tento test je 
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dobrým riešením pre funkčné testovanie kvôli jeho rýchlosti, efektívnosti, prenosnosti, 

konzistencii a objektivite. Môže sa vykonávať na viacerých povrchoch. Tanečníci boli počas 

testu bez obuvi a museli mať podpornú nohu umiestnenú v strede plošiny opretú o štartovaciu 

čiaru. V stoji na jednej končatine bolo ich úlohou, dosiahnuť čo najväčší rozsah pohybu v smere 

anterior, bez straty koordinácie a bez posunutia stojnej končatiny tj. bez dotknutia sa zeme. Po 

dosiahnutí svojho maxima, sa vrátili dosahovanou končatinou do počiatočnej polohy. Po troch 

pokusoch v každom smere examinátor skontroloval, či má tanečník za sebou aspoň jeden 

úspešný test. Po vykonaní najväčšieho rozsahu pohybu v smere anterior, tanečník ďalej 

vykonával test v smeroch posteromedial a posterolateral. Zaznamenávala sa maximálna 

dosiahnutá vzdialenosť v každom smere.  

VÝSLEDKY 

V našich výsledkoch merania sme poukázali na možné signifikantné alebo 

nesignifikantné rozdiely pri porovnávaní úrovne dynamickej rovnováhy u reprezentantov 

tanečného športu. Hladinu štatistickej významnosti sme určili na 5 %. Priemerné hodnoty YBT 

v smere anterior sa pohybovali od 53,38 cm do 68,50 cm, v smere posteromedial sa dosah 

pohyboval 70,71 cm do 89,79 cm a v smere posterolateral boli dosiahnuté hodnoty od 68 cm 

do 88,92 cm. Sledovaným parametrom bol najväčší rozsah pohybu vo všetkých smeroch v teste 

YBT. V teste rovnováhy boli priemerné hodnoty rozsahu pohybu všetkých tanečníkov vek. kat. 

JUN I 66,63 ± 5,83 cm pravou dolnou končatinou a 66,36 ± 6,67 cm ľavou dolnou končatinou. 

V kategórii JUN II boli hodnoty v dosahu pravej dolnej končatiny 67,87 ± 6,54 cm a ľavej 

dolnej končatiny 67,69 ± 6,83 cm. Mládež dosahovala nasledovné výsledky. Ich priemerné 

hodnoty pri rozsahu pravou dolnou končatinou boli 73.53 ± 5,91 cm. Pri rozsahu ľavou dolnou 

končatinou to bolo 72,81 ± 5,42 cm. Čo sa týka kategórie dospelí, pravou dolnou končatinou 

dosiahli 77,23 ± 7,65 cm a pri ľavej dolnej končatine dosiahli 76,22 ± 7,15 cm. Porovnanie 

YBT (v smeroch dosahu anterior, posteromedial a posterolateral) medzi vekovými kategóriami 

nám ukazuje, že s postupne rastúcim vekom sa hodnoty vzdialenosti dosahu zvyšujú vo 

všetkých troch smeroch oboch pohlaví. Výsledky ukázali, že hodnoty vo všetkých smeroch 

dosahu, sú významne ovplyvnené vekom a teda aj výškou. U všetkých reprezentantov sme 

zisťovali či spĺňajú normu, čo predstavuje rozdiel maximálne 4 cm medzi jednotlivými 

postaveniami (anterior, posteriorlateral, posteriormedial). Na obrázku č. 2 môžeme vidieť 

percentuálny pomer splnenia a nesplnenia normy. Výsledky nám ukázali, že 76% 
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reprezentantov spĺňa normu v každom smere dosahu medzi pravou a ľavou dolnou končatinou 

a 24% reprezentantov nespĺňa normu, čo vedie k riziku zranenia.  

Obrázok 2 Percentuálne porovnanie splnenia a nesplnenia normy Y balance testu 

reprezentantov 

Ukázalo sa, že z dvanástich reprezentantov kategórii JUN I, normu nesplnili traja 

reprezentanti. V kategórii JUN II, ktorú tvorilo trinásť reprezentantov, len dvaja dosiahli 

negatívny výsledok pri spĺňaní normy. Mládežníci taktiež dosahovali dobré výsledky, keďže z 

dvanástich reprezentantov dvaja normu nesplnili. Najpočetnejšiu skupinu tvorili dospelí, kde 

sme aj zistili najväčší počet nesplnenia normy, kde z dvadsiatich šiestich reprezentantov, 

nesplnilo normu osem z nich. 

Obrázok 3 Grafické znázornenie splnenia a nesplnenia normy Y balance testu v rámci 

vekových kategórii 
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Pri porovnávaní mužov so ženami sa ukázalo, že pri maximálnom dosahu vo všetkých 

smeroch sú ženy na horšej úrovni ako muži. Ženy dosahovali nasledovné výsledky. Ich dosah 

pravou dolnou končatinou v smere YBT anterior bol 59,13 ± 6,42 cm, YBT posterolateral 73,34 

± 7,89 cm a v YBT posteromedial 74,00 ± 6,78 cm. Ľavou dolnou končatinou dosahovali horšie 

výsledky a to v smere YBT anterior 58,94 ± 6,20 cm, YBT posterolateral 72,22 ± 8,15 cm a v 

YBT posteromedial 73,75 ± 6,53 cm. U mužov sme zaznamenali lepšie hodnoty, pravou dolnou 

končatinou v smere YBT anterior bol 64,17 ± 5,66 cm, YBT posterolateral 82,40, ± 9,38 cm a 

v YBT posteromedial 83,77 ± 8,95 cm. Muži v dosahu ľavou dolnou končatinou mali taktiež 

nižšie hodnoty, v smere YBT anterior 63,37 ± 5,80 cm, YBT posterolateral 81,67 ± 9,40 cm a 

v YBT posteromedial 82,87 ± 8,15cm. Tanečníkov sme porovnávali na základe aritmetického 

priemeru v každom smere. V dosahu pravou dolnou končatinou v smere anterior bol zistený 

rozdiel 5,04 cm, v smere posterolateral to bolo 9,06 cm a v smere posteromedial bol rozdiel 

najväčší a to 9,77 cm. Pri vykonávaní maximálneho dosahu v Y balance teste ľavou dolnou 

končatinou bol zistený rozdiel v smere anterior 4,43 cm, v smere posterolateral 9,45 cm a v 

smere posteromedial 9,12 cm. Výsledky sme posudzovali na 5% hladine štatistickej 

významnosti. Medzi mužmi a ženami bola štatisticky významná rozdielnosť v každom smere v 

YBT pravou aj ľavou dolnou končatinou. Z výsledkov je teda zrejmé, že u mužov sa prejavil 

lepší rozsah pohybu v každom smere ako môžeme vidieť na obrázku č. 4. 

Obrázok 4 Porovnanie aritmetického priemeru žien a mužov v každom smere v teste 

dynamickej rovnováhy 
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V nasledujúcom grafe (obrázok č.5) prezentujeme percentuálnu rozdielnosť medzi 

pohlavím v Y balance teste, kde rozdiel medzi mužmi a ženami bol 6%.  

Obrázok 5 Percentuálna rozdielnosť medzi pohlavím v teste dynamickej rovnováhy 

V porovnávaní mužov so ženami v splnení a v nesplnení normy vo všetkých smeroch Y 

balance teste, nám vyšli nasledovné výsledky. Vo všetkých smeroch, v dosahu ľavou aj pravou 

dolnou končatinou boli negatívne zastúpení muži, keďže z tridsiatich tanečníkov, trinásti normu 

nesplnili. U žien boli výsledky značne lepšie, pretože len tri z celkového počtu tridsaťdva normu 

nesplnili. Na obrázku č.6 môžeme vidieť rozdiely medzi mužmi a ženami. 

Obrázok 6 Grafické znázornenie splnenia a nesplnenia normy Y balance testu reprezentantov 

na základe pohlavia 
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V súbore reprezentantov štandardných a latinsko-amerických tanečníkov v kategórii 

dospelí sme predpokladali, že tanečníci štandardných tancov budú v teste dynamickej 

rovnováhy na lepšej úrovni, čo sa nám aj potvrdilo. V priemere dosahovali lepšie výsledky ako 

latinsko-americký tanečníci, avšak po spracovaní výsledkov sme skonštatovali, že rozdiel nie 

je štatisticky významný na 5 % hladine štatistickej významnosti. V dosahu pravou dolnou 

končatinou v smere anterior boli tanečníci štandardných tancov v priemere lepší o 1 cm, v smere 

posterolateral bol rozdiel veľmi malý a to len o 0,08 cm a v smere posteromedial bol rozdiel 

1,54 cm. Pri porovnávaní dosahu ľavou dolnou končatinou nám vyšli zaujímavé výsledky. V 

jednom smere, a to konkrétne posterolateral, dosahovali tanečníci latinsko-amerických tancov 

lepšie výsledky ako štandardný tanečníci i keď len o 0,25 cm. V smere anterior väčší rozsah 

pohybu vykonali znova štandardný tanečníci, kde bol nameraný najväčší rozdiel 2,88 cm a v 

poslednom smere posteromedial tanečníci štandardných tancov opäť dosiahli lepší výsledok a 

to konkrétne o 0,75 cm. Prehlaď aritmetického priemeru v dosahu vo všetkých smeroch Y 

balance testu, nám zobrazuje aj nižšie uvedený graf (obrázok č. 7) 

 

Obrázok 7 Porovnanie priemerných hodnôt všetkých smerov Y balance testu u štandardných 

a latinsko-amerických reprezentantov v kategórii dospelí 

Výsledky ukázali, že dosiahnuté hodnoty v úrovni dynamickej rovnováhy medzi pravou 

dolnou končatinou štandardných tanečníkov a latinsko-amerických sa od seba líšia o 0,88 cm. 

V dosahu ľavou končatinou bol rozdiel 1,12 cm, kde vyššie hodnoty dosahovali tanečníci 
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štandardných tancov. Rozdiel medzi pravou a ľavou dolnou končatinou medzi tanečníkmi 

štandardných a latinsko-amerických tancov je zobrazený nižšie v grafe (obrázok č. 8). 

 

Obrázok 8 Porovnanie hodnôt aritmetických priemerov pravej a ľavej DK u štandardných a 

latinsko-amerických reprezentantov v kategórii dospelí 

DISKUSIA 

Keďže zhoršená rovnováha je jedným z niekoľkých rizikových faktorov, ktoré sa 

spájajú so zvýšeným rizikom zranení dolných končatín u športovcov, splnenie normy v teste 

YBT považujeme za dôležité. Pri posudzovaní splnenia normy, rozdiel vzdialenosti dosahu 

medzi pravou a ľavou dolnou končatinou, teda hraničný bod 4,0 cm bol vybraný na klasifikáciu 

probanda so zvýšeným rizikom zranenia na základe Olmasteda a kolektívu (Olmsted et al. 

2002), ktorí zistili, že rozdiel vzdialenosti dosahu medzi dolnými končatinami približne 4,0 cm 

identifikoval jedincov s nestabilitou členku. Plisky et al. (2006) uvádza, že jedinci s asymetriou 

väčšou než 4 cm v YBT teste mali 2,5 krát vyššiu pravdepodobnosť úrazu dolnej končatiny. Vo 

svojej štúdii testovali 235 stredoškolských basketbalistov, kde sa ukázalo, že 31,9% 

basketbalistov malo väčší rozdiel v rozsahu pohybu medzi pravou a ľavou dolnou končatinou 

ako 4 cm. Na základe porovnania môžeme zhodnotiť, že tanečníci majú menšiu 

pravdepodobnosť zranenia keďže v našom testovaní normu nespĺňa 24% percent tanečníkov. 

Taktiež veľké pozitívum je, že tanečníci majú menej trhlín predného skríženého väzu kolena a 

celkovo nižšiu mieru zranení ako mnohé iné športy (Ambegaonkar JP et al. 2013). To 

potvrdzuje aj tvrdenie Crottsa a kolektívu (1996), ktorí uvádzajú, že tanečníci majú lepšie 

rovnováhové schopnosti ako iní športovci. Výskumy, ktoré sa týkajú zlepšenia a účinnosti 
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YBT P YBT Ľ YBT P YBT Ľ

P = 0,88
Ľ = 1,12

[c
m

] 



Vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0754/20: Faktory športového výkonu v kontexte 

svalovej únavy ako reakcie na nadmerné tréningové zaťaženie adolescentov 

 

28 
 

rovnováhy nám ukazujú, že tanec môže zlepšiť rovnováhu. Výskum ktorý porovnával 

tanečníkov a ľudí ktorí sa tancu nevenovali poukázal na to, že tanečníci mali celkovo vyššie 

vzdialenosti dosahu v pôvodnom teste dynamickej rovnováhy - SEBT (Ambegaonkar et al. 

2013). Autori Smith Laura J. a kol. (2017) porovnávali výkon v Y balance teste medzi 

stredoškolskými atlétmi. V tejto štúdii sa ukázalo, že asymetria väčšia ako 4 cm bola častejšia 

u mužov (54,9 %) ako u žien (50,8 %). Aj v tomto porovnaní môžeme jasne vidieť rozdiel 

medzi mužmi a ženami, keďže aj v našom porovnávaní sme dospeli k záveru, že ženy boli pri 

splnení normy vo výsledkoch podstatne lepšie. U mužov to bolo 43,33% z celkového počtu 

mužov, ktorí normu nesplnili a u žien len 10,34%. 

ZÁVER 

Na základe výsledkov našich meraní môžeme tvrdiť, že väčšina reprezentantov spĺňala 

normu. Tým sa nám potvrdila hypotéza, kde sme predpokladali, že v teste dynamickej 

rovnováhy dolných končatín bude viac ako polovica reprezentantov v norme. Môžeme 

konštatovať, že muži majú lepšiu úroveň dynamickej rovnováhy ako ženy, čím sa nám potvrdila 

druhá hypotéza, kde bola štatisticky významná rozdielnosť v úrovni dynamickej rovnováhy. 

Muži v maximálnom dosahu v Y balance teste sú na tom lepšie ako ženy. Napriek tomu, že 

lepšie výsledky v maximálnom rozsahu pohybu dosahovali muži, je u nich zvýšené riziko 

zranení na základe posudzovania normy. K tomuto záveru sme dospeli z dôvodu, že muži pri 

spĺňaní normy dosahovali horšie výsledky oproti ženám. V tretej hypotéze sme predpokladali, 

že u reprezentantov štandardných tancov bude vyššia úroveň dynamickej rovnováhy ako u 

finalistov latinsko-amerických tancov. Štandardní tanečníci dosiahli v priemere lepšie výsledky 

ako latinsko-americký tanečníci, avšak výsledky sa nám nepreukázali ako štatisticky 

významné. Tretia hypotéza sa nám nepotvrdila, pretože finalisti v štandardných tancoch neboli 

štatisticky lepší na 5 % hladine štatistickej významnosti. Hypotézu sme stanovili na základe 

toho, že v štandardných tancoch sa vyskytuje viac pohybov súvisiacich so silou a koordináciou 

dolných končatín. To znamená, že tanečníci štandardných tancov využívajú vo svojich 

choreografiách viac výpadov, znížení a tancujú dlhšie kroky do priestoru. Tieto pohyby sú pre 

nich prirodzenejšie, takže sme predpokladali, že budú mať väčší rozsah pohybu v danom teste. 

Pre štandardné tance je typický aj švihový pohyb, ktorý musí byť kontrolovaný a vyžaduje si 

silné dolné končatiny s veľkým rozsahom pohybu. V latinsko-amerických tancoch sa taktiež 

vyskytujú výpady, ale nie v takej miere ako v štandardných tancoch. Takisto pri kolíziách s 

pármi na tanečnom parkete musia tanečníci v štandardných tancoch udržať rovnováhu so 
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svojim partnerom, vzhľadom na to, že sú spolu v úzkom kontakte. Na základe výsledkov, ktoré 

sme získali môžeme konštatovať, že úroveň dynamickej rovnováhy u reprezentantov je na 

dobrej úrovni. Tanečníci predvádzajú rýchle a náročné choreografie, takže sme predpokladali, 

že budú dosahovať dobré výsledky. Napriek tomu, že väčšina reprezentantov spĺňala normu, 

vyskytli sa aj negatívne hodnotení reprezentanti. V tomto dôsledku by sa YBT mal považovať 

za užitočný nástroj na zisťovanie tanečníkov náchylných na zranenie. Zároveň je možné ho 

použiť aj pri vyšetrení, pri návrate k športu po zranení. Ako uvádza Hartley et al. (2018), Y 

balance test môže slúžiť taktiež na posúdenie rizika zranenia v rámci vytknutia členkov. Keďže 

koordinačné schopnosti sú väčšinou komplexného charakteru, usudzujeme, že výsledky v teste 

dynamickej rovnováhy sú taktiež podmienené úrovňou silových schopností dolných končatín. 

Výskumé sledovania na tému posudzovania rovnováhových schopností môžu byť užitočné na 

definovanie testovacích parametrov na YBT, aby sa posúdili riziká zranenia a ich 

predchádzanie.  

Výskum sa riešil v rámci projektu MŠVVŠ SR VEGA č. 1/0754/20 s názvom „Faktory 

športového výkonu v kontexte svalovej únavy ako reakcie na nadmerné tréningové zaťaženie 

adolescentov“. 
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Summary 

 The goal of our measurement was to determine the level of dynamic balance and 

functional differences of the lower limbs of representatives in Dancesport. The object of 

investigation was 63 representatives of the Slovak Republic in Dancesport who competed in 

the age categories Junior I, Junior II, Youth and Adults. To assess dynamic balance, we used 

the dynamic balance test Y balance test. The measurement was carried out in the Diagnostic 

Center of prof. Hamar at FTVŠ UK in Bratislava. Based on the results of the given test, we first 

assessed the norm, which represents a maximum difference of 4 cm between the individual 

positions in the reach of the right and left lower limb. We compared men with women and 
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representatives of standard and Latin American dances in the adult category. We assumed that 

more than half of the representatives in the test of dynamic balance of the lower limbs would 

be within the norm, which was confirmed to us. The results showed that the level of dynamic 

balance in men is better, where statistical significance was also confirmed. However, when it 

comes to meeting the standard, men performed worse than women. Furthermore, we assumed 

that the representatives in standard dances would be at a better level in dynamic balance than 

the representatives in Latin American dances in Dancesport, which was not statistically 

confirmed, as the results were not statistically significant. The paper was created with the 

support of the Scientific Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and 

Sports of the Slovak Republic and the Slovak Academy of Sciences - VEGA no. 1/0754/20., 

1/0089/20 

Key words: balance ability, dynamic balance, representatives in dance sports, Y balance test 
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SUBJEKTÍVNE POCIŤOVANIE ÚNAVY PO ŠPORTOVOM 

VÝKONE VO VYBRANÝCH GYMNASTICKÝCH ŠPORTOCH 

Jana Kalčoková, Adéla Chlapcová, Peter Olej 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra gymnastiky, tancov, 

fitnes a úpolov, Slovenská republika 

ABSTRAKT 

Cieľom štúdie bolo zistiť mieru výskytu symptómov únavy subjektívnym hodnotením 

po 24 hodinách od ukončenia športového výkonu. Výskumnú vzorku tvorili športové 

gymnastky (n= 13, priemerný vek 13,38 ± 3,25), moderné gymnastky (n= 14, priemerný vek 

10,93 ± 2,16) a tanečníčky akrobatického rokenrolu (n= 10, priemerný vek 15,4 ± 1,65). 

Športové a moderné gymnastky dotazník vypĺňali 24 h po trojdňovom sústredení a tanečníčky 

akrobatického rokenrolu 24 hodín po súťaži. Úroveň subjektívne vnímanej únavy (S-PF) sme 

merali pomocou stupnice tréningovej úzkosti (TDS). Ďalej sme zisťovali rozdiel v úrovni 

subjektívne vnímanej únavy medzi jednotlivými skupinami športovkýň. Na spracovanie dát bol 

použitý program IBM SPSS Statistics vo verzii 23.0. Na zistenie rozdielov medzi tromi 

nezávislými súbormi sme použili neparametrický Kruskal-Wallis test a pre párové porovnanie 

jednotlivých skupín sme použili neparametrický Mann-Whitney U-test. Úroveň významnosti 

bola stanovená na p≤0,05 (*) a p≤0,01 (**). Pri porovnaní športových gymnastiek a tanečníčok 

akrobatického rokenrolu sme zistili významné rozdiely v dvoch príznakoch S-PF. V príznaku 

„ťažkosti so zaspávaním“ (U=40, p=0,05) sme zistili vačšie hodnoty u športových gymnastiek 

a v symptóme „strata chuti do jedla“ (U=45,5, p=0,039) naopak u rokenrolistiek. V párovom 

porovnaní rokenrolistiek a moderných gymnastiek sme zistili významné rozdiely v príznaku S-

PF„bolestivosť svalov“ (U=39,5, p=0,05) s vyššou hodnotou u moderných gymnastiek a 

naopak v príznaku „Neschopnosť sústrediť sa/udržať pozornosť“ rokenrolistky zaznamenali 

významne vyšší bodový priemer (U=39,0, p=0,047). V párovom porovnaní športových 

gymnastiek s modernými gymnastkami sme zistili vyššie bodové skóre u športových 

gymnastiek a to v 3 príznakoch. V príznaku „zlá nálada“ (U=57, p=0,05), „neschopnosť 

zapamätať si veci“ (U=44,5, p=0,01) a „nezáujem o bežné denné aktivity“ (U=52,0, p=0,028). 
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Kľúčové slova: subjektívne pociťovaná únava, príznaky únavy, športové gymnastky, 

moderné gymnastky, tanečníčky akrobatického rokenrolu 

VSTUP DO PROBLEMATIKY 

Únava je podľa Bielika (2015) prirodzenou súčasťou športového výkonu, nakoľko je 

prejavom obrany organizmu pred nadmerným zaťažením fyzického rázu a psychickej námahy. 

Chápe ju však v pozitívnom zmysle, nakoľko zvyšuje schopnosť tela adaptovať sa na záťaž. 

Únavu môžeme z fyziologického hľadiska popísať ako komplex dejov, pri ktorom nastáva 

znížená odpoveď tkanív buď na podnety rovnakej intenzity, či nutnosti použitia vyššej intenzity 

podnetu pri získaní rovnakej odpovedi (Havlíčková 2003). Súťažná, ale aj tréningová činnosť 

spôsobuje únavu, ktorá sa prejavuje mnohými menšími príznakmi, ale predovšetkým v znížení 

celkovej výkonnosti (Dovalil 2009). Únava môže mať rozličné formy a podoby. Szarková 

(2007) popisuje tri oblasti únavy. Na jednej strane je to fyzická (svalová) únava, ktorá vzniká 

ako dôsledok fyzickej námahy. Prejavuje sa zníženou pohybovou koordináciou, stuhnutosťou 

tela, tupou bolesťou, prípadne celkovou malátnosťou. Potom generalizovaná únava vznikajúca, 

ako výsledok prenesenia únavy z jednej skupiny svalov na celý organizmus. A v neposlednom 

rade je to psychická, duševná únava, ktorá vzniká v dôsledku senzorického nervového alebo 

mentálneho preťaženia pri prevažne duševnom type práce. Veľmi podobné deskriptory popisuje 

aj analýza Rusella et al. (2019). Psychická únava sa podľa Szarkovej (2007) vyskytuje spravidla 

v kombinácii s fyzickou a prejavuje sa v mnohých oblastiach ľudskej činnosti. V senzorickej 

oblasti znížením zmyslového vnímania, resp. nepresného vnímania. V mentálnej oblasti 

znížením úrovne psychických procesov, znížením tempa myslenia, zlyhaním krátkodobej 

pamäti, zníženou koncentráciou pozornosti. V emocionálnej oblasti zmenou nálad, prázdnoty, 

vyčerpanosti. A v motorickej oblasti: zlyhávaním jemnej koordinácie rúk, nepresnosťou 

pohybov.  

Vzhľadom k skutočnosti, že cieľom každého športovca je zlepšovať svoj výkon, ako 

nevyhnutné sa javí úprava tréningového zaťaženia, zvýšenie frekvencie, trvania a intenzity. Pri 

tom je však dôležité prispôsobenie zaťaženia v tréningovom cykle tak, aby sa dosiahlo zvýšenie, 

alebo zníženie únavy v závislosti od fázy tréningu (základnej, alebo súťažnej fázy). 

Zabezpečenie vhodnej titrácie únavy je dôležité pre prispôsobenie sa tréningu, ako aj pre 

súťažný výkon (Pyne a Martin 2011).  
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Únavu Bartůňková (2007) rozdeľuje na akútnu a chronickú. Medzi príčiny vzniku 

akútnej únavy uvádza nedostatočnú trénovanosť, rýchly návrat do intenzívneho tréningového 

procesu, prípadne nevhodné zmeny v tréningových metódach. Pri prejavoch celkovej akútnej 

únavy rozlišujeme prejavy objektívne a subjektívne. Chronická únava je vždy patologická. V 

športe ju nazývame pretrénovanie. Vzniká opakovaným preťažovaním. Príčiny chronickej 

únavy sú nedostatočná príprava organizmu na záťaž, chronický nepomer medzi intenzitou a 

dobou zaťaženia, nedostatočné zotavenie (málo spánku, nevyužívanie možností regenerácie, 

rehabilitácia), nedostatok vitamínov, stereotyp, fokálna infekcia. Prejavy chronickej únavy 

zasahujú širokospektrálne celé fungovanie organizmus i osobnosti športovca. Preto je 

nevyhnutné monitorovanie únavových parametrov rôznymi metódami tak ako u dospelých 

športovcov, tak aj u nižších vekových kategórií. Pre naše výskumné sledovanie sme si zvoli 

monitorovanie únavových symptómov štandardizovanou metódou podľa kolektívu autorov 

Grove et al. (2014). Výskum spomínaným diagnostickým nástrojom realizovali aj autori 

Šimonič & Nemček (2022) v skupine amatérsky in-line hokejistov. Autori zistili, že amatérski 

in-line hokejisti pociťovali najvyššiu mieru únavy 48 hodín po športovom výkone symptómami 

„bolesť svalov“, „ťažkosti so zaspávaním“ a „nedostatok energie“. In-line hokejisti do 30 rokov 

pociťovali najvyššiu mieru únavy po športovom výkone v symptómoch “ťažkosti so 

zaspávaním”, “nedostatok energie”, “bolesť svalov” a „neschopnosť pamätať si veci“ a in-line 

hokejisti nad 31 rokov pociťovali najvyššiu mieru únavy v TDS symptómoch „bolesť svalov“, 

„nedostatok energie“ a “ťažkosti so zaspávaním”. Autori ďalej zistili, že v symptóme 

„neschopnosť pamätať si veci“ pociťovali mladší in-line hokejisti signifikantne vyššiu mieru 

únavy oproti starším amatérskym hráčom in-line hokeja. Miera celkovej únavy amatérskych 

hráčov in-line hokeja počas 48 hodín po športovom výkone bola nízka (Šimonič a Nemček 

2022), a rozdiely medzi mladšou a staršou vekovou kategóriou hráčov autori zistili v dimenzii 

Psychická únava, ktorú v signifikantne vyššej miere pociťovala práve mladšia skupina in-line 

hokejistov oproti staršej kategórii (Nemček a Šimonič 2022). Pocit subjektívnej únavy sa počas 

48 hodín výrazne znížil (Kadlecová a Nemček 2022). 

V našom výskume sme sa venovali trom esteticko-koordinačným športom, a to 

akrobatickému rokenrolu, športovej gymnastike a modernej gymnastike. Aj keď akrobatický 

rokenrol patrí medzi športové tance Strešková (2009) ho zaraďuje aj medzi hraničné 

gymnastické športy. Všetky tri sledované športy môžeme zaradiť medzi anaeróbno-aeróbne z 

hľadiska energetického krytia. Všetky sú typické vysokou koordinačnou náročnosťou ako aj 
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vysokými nárokmi na kondičné schopnosti najmä na výbušnú silu dolných končatín (Krnáčová 

a Selecká 2020; Chlapcová et al. 2022; Krnáčová a Jánošíková 2022).  

METODIKA  

Cieľom štúdie bolo určiť subjektívne vnímanú únavu 24 hodín po intenzívnom telesnom 

zaťažení skupinách športovkýň vybraných gymnastických športov. Výskumný súbor tvorilo 

celkom 37 dievčat. Z toho 13 športových gymnastiek s priemerným vekom 13,38 ± 3,25 rokov, 

14 moderných gymnastiek s priemerným vekom 10,93 ± 2,16 rokov a 10 tanečníčok 

akrobatického rokenrolu s priemerným vekom 15,40 ± 1,65 rokov.  

Moderné a športové gymnastky sa zúčastnili trojdňového sústredenia, kde absolvovali 

3 hodinový tréning v doobedných hodinách a trojhodinový tréning v poobedných hodinách. 

Tanečníčky akrobatického rokenrolu boli po jednodňovom súťažnom zaťažení, kedy 

absolvovali 4 súťažné zostavy v rozmedzí deviatich hodín. 24 hodín po športovom zaťažení 

boli probandky požiadané, aby na sebe pozorovali príznaky únavy (S-PF self-perceived fatigue, 

subjektívne pociťovaná únava). Po 24 hodinách vyplnili dotazník v ktorom sprostredkovali 

úroveň zaznamenaných príznakov únavy. Úroveň únavy sa merala pomocou škály tréningovej 

úzkosti (TDS - Training Distress Scale; Grove et al. 2014), hodnotiaca 19 

príznakov/symptómov úzkosti, ktoré predtým identifikoval Fry et al. (1994). Tieto symptómy 

zahŕňajú rôzne ťažkosti súvisiace s emocionalitou, celkovou únavou, ťažkosťami s 

koncentráciou, fyzickým nepohodlím, poruchami spánku a zmenami chuti do jedla. Príkladmi 

položiek sú "nedostatok energie", "zlá nálada", "neschopnosť udržať pozornosť", "bolesť 

svalov", "problémy so zaspávaním" a "strata chuti do jedla". Športové gymnastky, moderné 

gymnastky a tanečníčky akrobatického rokenrolu odpovedali na tieto položky uvedením 

rozsahu, v akom sa u nich vyskytol každý zo symptómov za posledných 24 hodín. Všetky 

odpovede boli urobené na 5-bodovej bipolárnej škále ukotvenej vetami, vôbec nie (0) a 

extrémne množstvo (4). Vyššie priemerné bodové skóre znamenalo vyššiu skúsenosť so 

symptómami TDS, ako aj vyššiu úroveň únavy, ktorú na sebe pozorovali. Výskum bol 

schválený Etickou komisiou FTVŠ UK v Bratislave č.3/2020. 

Na spracovanie dát bol použitý program IBM SPSS Statistics vo verzii 23.0. Údaje boli 

opísané s použitím absolútnych a relatívnych hodnôt vrátane priemernej hodnoty (x) a 

smerodajnej odchýlky (±SD). Na rozdiely medzi tromi nezávislými súbormi sme použili 

neparametrický Kruskal-Wallis test. Pre párové posúdenie rozdielov v jednotlivých príznakoch 
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S-PF medzi dvoma nezávislými súbormi podľa športovej špecializácie (akrobatický rokenrol 

verzus športová gymnastika; akrobatický rokenrol verzus moderná gymnastika; športová 

gymnastika verzus moderná gymnastika) sme použili neparametrický Mann-Whitney U-test. 

Úroveň významnosti bola stanovená na p≤0,05 (*) a p≤0,01 (**). 

VÝSLEDKY 

Medzi tromi nezávislými súbormi sme nezistili Kruskal – Wallis testom signifikantné 

rozdiely v žiadnom z 19-tich symptómov (tabuľka 1). Celková únava dosiahla najvyššiu 

hodnotu v skupine športových gymnastiek 1,053±0,746 oproti skupine rokenrolistiek 

0,779±0,352 a moderných gymnastiek 0,853±0,54, avšak nebola zaznamenaná štatistická 

významnosť (tabuľka 1). 

Tabuľka 1 Priemerné hodnoty v symptómoch TDS, rozdiely medzi tromi súbormi 

Príznaky TDS 

Akrobatický 

rokenrol 

(n=10) 𝐱/±SD 

Športová 

gymnastika 

(n=13) 𝐱/±SD 

Moderná 

gymnastika 

(n=14) 𝐱/±SD 

p 

Bolestivosť svalov 1,80±0,918 2,615±1,193 2,500±0,855 0,098 

Nedostatok energie 1,80±0,632 2,307±1,315 2,071±0,917 0,298 

Zlá nálada 0,30±0,483 0,769±0,832 0,214±0,426 0,115 

Neschopnosť zapamätať si veci 0,60±1,349 0,846±0,689 0,214±0,426 0,032 

Ťažkosti so zaspávaním 0,10±0,316 0,846±1,214 0,929±1,542 0,201 

Strata chuti do jedla 0,50±0,971 0,000±0,000 0,286±0,825 0,125 

Nezáujem o bežné denné aktivity 0,40±0,516 0,923±1,038 0,286±0,726 0,074 

Hádky s rodinou, 

spolupracovníkmi, členmi tímu 
0,40±0,699 0,308±0,630 0,429±0,514 0,679 

Neschopnosť sústrediť sa/udržať 

pozornosť 
1,00±0,666 1,154±1,144 0,500±0,941 0,083 

Pocit ťažkých rúk/nôh 1,60±0,966 2,000±1,472 1,643±1,082 0,796 

Nepokojný spánok 0,30±0,948 0,692±1,182 0,643±1,082 0,431 

Neschopnosť s chuťou sa najesť 0,50±0,849 0,154±0,555 0,286±0,611 0,41 

Nezvyčajná únava počas dňa 1,30±0,823 1,385±1,121 1,571±1,016 0,845 

Všeobecná podráždenosť 0,40±0,516 0,615±1,193 0,500±0,941 0,959 

Duševný zmätok/vnútorný 

nepokoj 
0,50±0,527 0,846±1,144 0,286±0,469 0,397 

Stuhnutosť/bolesť kĺbov 1,40±0,966 2,154±1,519 2,000±1,109 0,305 

Nepokojné črevá/ hnačka 0,40±0,966 0,154±0,376 0,143±0,535 0,658 

Nespavosť 0,40±0,699 0,536±1,127 0,643±1,151 0,99 

Pocit, že plnenie každodenných 

úloh si vyžaduje extra námahu 
1,10±0,875 1,692±1,316 1,071±0,829 0,36 

Celková únava 0,779±0,352 1,053±0,746 0,853±0,543 0,58 
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Na obrázku 1 môžeme vidieť, že športovkyne vo všetkých troch skupinách pociťovali 

najvyššiu mieru únavy v symptómoch „bolestivosť svalov“ a „nedostatok energie“. Ďalšie dve 

najvyššie hodnoty priemerného bodového skóre vo všetkých troch skupinách boli v 

symptómoch „stuhnutosť/bolesť kĺbov“ a „pocit ťažkých rúk/nôh“. 

 

Obrázok 1 Priemerné hodnoty v symptómoch TDS 

Pri porovnaní rozdielov počas 24 hodín po predchádzajúcom zaťažení sme zistili 

významné rozdiely medzi rokenrolistkami a športovými gymnastkami v dvoch príznakoch S-

PF. Športové gymnastky verzus rokenrolistky zaznamenali výrazne vyšší S-PF v príznaku 

„ťažkosti so zaspávaním“ (U=40, p=0,05) (tabuľka 2). V symptóme „strata chuti do jedla“ 

neparametrický párový test odhalil významný rozdiel (U=45,5, p=0,039), pričom v skupine 

rokenrolistiek bola zaznamenaná vyššia bodová hodnota TDS, nakoľko v skupine športových 

gymnastiek bola v tomto symptóme bodová hodnota TDS nulová. V štyroch z devätnástich 

symptómov: strata chuti do jedla; hádky s rodinou, spolupracovníkmi, členmi tímu; 

neschopnosť sa s chuťou najesť; nepokojné črevá, hnačka; sme zaznamenali vyššie hodnoty 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

p
ri

em
er

n
é 

sk
ó

re

Symptómy TDS
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priemerného bodového skóre TDS v skupine rokenrolistiek oproti športovým gymnastkám 

(tabuľka 2). 

Tabuľka 2 Párové porovnanie rokenrolistiek a športových gymnastiek 

Príznaky TDS 

Akrobatický 

rokenrol (n=10) 

𝐱/±SD 

Športová 

gymnastika 

(n=13) 𝐱/±SD 

U         p 

Bolestivosť svalov 1,80±0,918 2,615±1,193 37,0 0,072 

Nedostatok energie 1,80±0,632 2,307±1,315 43,0 0,154 

Zlá nálada 0,30±0,483 0,769±0,832 45,0 0,163 

Neschopnosť zapamätať si veci 0,60±1,349 0,846±0,689 41,0 0,102 

Ťažkosti so zaspávaním 0,10±0,316 0,846±1,214 40,0 0,05* 

Strata chuti do jedla 0,50±0,971 0,000±0,000 45,5 0,039* 

Nezáujem o bežné denné aktivity 0,40±0,516 0,923±1,038 47,0 0,215 

Hádky s rodinou, 

spolupracovníkmi, členmi tímu 
0,40±0,699 0,308±0,630 60,5 0,717 

Neschopnosť sústrediť sa/udržať 

pozornosť 
1,00±0,666 1,154±1,144 64,0 0,947 

Pocit ťažkých rúk/nôh 1,60±0,966 2,000±1,472 56,0 0,565 

Nepokojný spánok 0,30±0,948 0,692±1,182 48,0 0,172 

Neschopnosť s chuťou sa najesť 0,50±0,849 0,154±0,555 51,0 0,188 

Nezvyčajná únava počas dňa 1,30±0,823 1,385±1,121 61,5 0,818 

Všeobecná podráždenosť 0,40±0,516 0,615±1,193 63,0 0,883 

Duševný zmätok/vnútorný nepokoj 0,50±0,527 0,846±1,144 60,0 0,732 

Stuhnutosť/bolesť kĺbov 1,40±0,966 2,154±1,519 45,5 0,209 

Nepokojné črevá/ hnačka 0,40±0,966 0,154±0,376 61,0 0,707 

Nespavosť 0,40±0,699 0,536±1,127 64,5 0,969 

Pocit, že plnenie každodenných 

úloh si vyžaduje extra námahu 
1,10±0,875 1,692±1,316 48,0 0,261 

Celková únava 0,779±0,352 1,053±0,746 51,5 0,401 

     

Nota. U = Mann-Whitney U-test štatistika;  p = štatistická významnosť (hodnoty p *≤,05, **≤.01) 

Vo všetkých ostatných pätnástich symptómoch bolo zaznamenané vyššie bodové skóre 

TDS, u športových gymnastiek oproti rokenrolistkám. Preto aj bodové skóre celkovej únavy 

má vyššiu bodovú hodnotu TDS u športových gymnastiek oproti rokenrolistkám, ale 

nepotvrdila sa štatistická významnosť. U rokenrolistiek sme zaznamenali najnižšie bodové 

skóre TDS v S-PF ťažkosti so zaspávaním. Najvyššiu bodovú hodnotu TDS mali rokenrolistky 

v príznakoch S-PF bolestivosť svalov a nedostatok energie. U športových gymnastiek bola 

nulová úroveň TDS v príznaku S-PF strata chuti do jedla. Najvyššie bodové skóre TDS sme 
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rovnako ako u rokenrolistiek zaznamenali v prvých dvoch symptómoch S-PF bolestivosť 

svalov a nedostatok energie (tabuľka 2). 

Tabuľka 3 Párové porovnanie rokenrolistiek a moderných gymnastiek 

Príznaky TDS 

Akrobatický 

rokenrol (n=10) 

𝐱/±SD 

Moderná 

gymnastika 

(n=14) 𝐱/±SD 

U         p 

Bolestivosť svalov 1,80±0,918 2,500±0,855 39,5 0,05* 

Nedostatok energie 1,80±0,632 2,071±0,917 53,5 0,295 

Zlá nálada 0,30±0,483 0,214±0,426 64,0 0,64 

Neschopnosť zapamätať si veci 0,60±1,349 0,214±0,426 68,0 0,869 

Ťažkosti so zaspávaním 0,10±0,316 0,929±1,542 55,0 0,215 

Strata chuti do jedla 0,50±0,971 0,286±0,825 59,5 0,386 

Nezáujem o bežné denné aktivity 0,40±0,516 0,286±0,726 56,0 0,279 

Hádky s rodinou, 

spolupracovníkmi, členmi tímu 
0,40±0,699 0,429±0,514 64,0 0,679 

Neschopnosť sústrediť sa/udržať 

pozornosť 
1,00±0,666 0,500±0,941 39,0 0,047* 

Pocit ťažkých rúk/nôh 1,60±0,966 1,643±1,082 66,5 0,831 

Nepokojný spánok 0,30±0,948 0,643±1,082 58,5 0,342 

Neschopnosť s chuťou sa najesť 0,50±0,849 0,286±0,611 62,5 0,563 

Nezvyčajná únava počas dňa 1,30±0,823 1,571±1,016 63,5 0,685 

Všeobecná podráždenosť 0,40±0,516 0,500±0,941 66,0 0,778 

Duševný zmätok/vnútorný nepokoj 0,50±0,527 0,286±0,469 55,0 0,295 

Stuhnutosť/bolesť kĺbov 1,40±0,966 2,000±1,109 46,0 0,14 

Nepokojné črevá/ hnačka 0,40±0,966 0,143±0,535 61,0 0,359 

Nespavosť 0,40±0,699 0,643±1,151 67,5 0,855 

Pocit, že plnenie každodenných 

úloh si vyžaduje extra námahu 
1,10±0,875 1,071±0,829 69,5 0,974 

Celková únava 0,779±0,352 0,853±0,543 67,5 0,882 

Nota. U = Mann-Whitney U-test štatistika;  p = štatistická významnosť (hodnoty p *≤,05, **≤.01) 

 

V párovom porovnaní rokenrolistiek a moderných gymnastiek sme zistili významné 

rozdiely v dvoch príznakoch S-PF. Moderné gymnastky oproti rokenrolistkám zaznamenali 

významne vyššiu bodovú hodnotu TDS v príznaku S-PF „bolestivosť svalov“ (U=39,5, p=0,05) 

(tabuľka 3). Naopak v príznaku S-PF „Neschopnosť sústrediť sa/udržať pozornosť“ 

rokenrolistky zaznamenali významne vyšší bodový priemer TDS verzus moderné gymnastky 

(U=39,0, p=0,047) (tabuľka 3). V desiatich príznakoch S-PF: bolestivosť svalov; nedostatok 

energie; ťažkosti so zaspávaním; hádky s rodinou, členmi tímu; pocit ťažkých rúk, nôh; 

nepokojný spánok; nezvyčajná únava počas dňa; všeobecná podráždenosť; stuhnutosť, bolesť 
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kĺbov; nespavosť, sme zaznamenali nižšie hodnoty priemerného bodového skóre TDS v 

skupine rokenrolistiek oproti moderným gymnastkám (tabuľka 3). V ostatných deviatich 

príznakoch: zlá nálada; neschopnosť zapamätať si veci; strata chuti do jedla; nezáujem o bežné 

aktivity; neschopnosť sústrediť sa; neschopnosť s chuťou sa najesť; duševný zmätok, vnútorný 

nepokoj; nepokojné črevá, hnačka; pocit, že plnenie každodenných úloh si vyžaduje extra 

námahu mali rokenrolistky vyššie hodnoty priemerného bodového skóre TDS verzus moderné 

gymnastky (tabuľka 3). Najnižsie hodnoty priemerného bodového skóre TDS u moderných 

gymnastiek sme zaznamenali v symptóme nepokojné črevá/hnačka, len 0,143±0,535 najvyššie 

hodnoty v symptóme bolestivosť svalov 2,500±0,855 bodov (tabuľka 3). Najvyššie bodové 

skóre TDS sme rovnako ako v prvom párovom porovnaní rokenrolistiek a športových 

gymnastiek (tabuľka 2) zaznamenali aj v skupine moderných gymnastiek v prvých dvoch 

príznakoch S-PF bolestivosť svalov a nedostatok energie (tabuľka 3). Najvyššie bodové skóre 

TDS vo všetkých sledovaných skupinách sa najviac prejavuje práve v týchto dvoch príznakoch. 

V párovom porovnaní športových gymnastiek s modernými gymnastkami sme v 

celkovej únave nezaznamenali významný rozdiel. V príznaku S-PF „zlá nálada“ sme 

zaznamenali významný rozdiel (U=57, p=0,05) (tabuľka 4) s vyšším bodovým skóre TDS u 

športových gymnastiek. V symptóme „neschopnosť zapamätať si veci“ sme zaznamenali 

významne vyššie bodové skóre TDS opäť u športových gymnastiek (U=44,5, p=0,01) (tabuľka 

4). Subjektívne pociťovaná únava v príznaku „nezáujem o bežné denné aktivity“ bola 

významne vyššia v skupine športových gymnastiek oproti moderným gymnastkám (U=52,0, 

p=0,028) (tabuľka 4). V skupine športových gymnastiek sa subjektívne pociťovaná únava 

ohodnotená nižšími priemernými hodnotami bodového skóre TDS oproti moderným 

gymnastkám prejavila len v piatich z devätnástich symptómov: ťažkosti so zaspávaním; strata 

chuti do jedla; hádky s rodinou, členmi tímu; neschopnosť sa s chuťou najesť; nespavosť. V 

ostatných štrnástich príznakoch S-PF: bolestivosť svalov; nedostatok energie; zlá nálada; 

neschopnosť zapamätať si veci; nezáujem o bežné aktivity; neschopnosť sústrediť sa; pocit 

ťažkých rúk/nôh; nepokojný spánok; nezvyčajná únava počas dňa; všeobecná podráždenosť; 

Duševný zmätok/vnútorný nepokoj; stuhnutosť/bolesť kĺbov; nepokojné črevá/hnačka; pocit, 

že plnenie každodenných úloh si vyžaduje extra energiu (tabuľka 4) bola subjektívne 

pociťovaná únava ohodnotená vyšším bodovým skóre TDS športovými gymnastkami oproti 

moderným gymnastkám. 
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Tabuľka 4 Párové porovnanie športových gymnastiek a moderných gymnastiek 

Príznaky TDS 

Športová 

gymnastika 

(n=13) 𝐱/±SD 

Moderná 

gymnastika 

(n=14) 𝐱/±SD 

U         p 

Bolestivosť svalov 2,615±1,193 2,500±0,855 82,0 0,634 

Nedostatok energie 2,307±1,315 2,071±0,917 75,5 0,43 

Zlá nálada 0,769±0,832 0,214±0,426 57,0 0,05* 

Neschopnosť zapamätať si veci 0,846±0,689 0,214±0,426 44,5 0,011** 

Ťažkosti so zaspávaním 0,846±1,214 0,929±1,542 83,5 0,674 

Strata chuti do jedla 0,000±0,000 0,286±0,825 78,0 0,165 

Nezáujem o bežné denné aktivity 0,923±1,038 0,286±0,726 52,0 0,028* 

Hádky s rodinou, 

spolupracovníkmi, členmi tímu 
0,308±0,630 0,429±0,514 76,0 0,377 

Neschopnosť sústrediť sa/udržať 

pozornosť 
1,154±1,144 0,500±0,941 55,5 0,6 

Pocit ťažkých rúk/nôh 2,000±1,472 1,643±1,082 80,0 0,584 

Nepokojný spánok 0,692±1,182 0,643±1,082 86,5 0,794 

Neschopnosť s chuťou sa najesť 0,154±0,555 0,286±0,611 79,5 0,366 

Nezvyčajná únava počas dňa 1,385±1,121 1,571±1,016 81,0 0,592 

Všeobecná podráždenosť 0,615±1,193 0,500±0,941 88,5 0,88 

Duševný zmätok/vnútorný nepokoj 0,846±1,144 0,286±0,469 69,0 0,213 

Stuhnutosť/bolesť kĺbov 2,154±1,519 2,000±1,109 87,5 0,86 

Nepokojné črevá/ hnačka 0,154±0,376 0,143±0,535 84,5 0,563 

Nespavosť 0,536±1,127 0,643±1,151 90,5 0,976 

Pocit, že plnenie každodenných 

úloh si vyžaduje extra námahu 
1,692±1,316 1,071±0,829 66,5 0,204 

Celková únava 1,053±0,746 0,853±0,543 72,0 0,355 

Nota. U = Mann-Whitney U-test štatistika;  p = štatistická významnosť (hodnoty p *≤,05, **≤.01) 

DISKUSIA 

Cieľom našej štúdie bolo určiť subjektívne vnímanú únavu výskytom únavových 

symptómov 24 hodín po športovom výkone a porovnať symptómy únavy v jednotlivých 

skupinách navzájom. Výskumu sa zúčastnilo celkom 37 dievčat. Z toho 13 športových, 14 

moderných a 10 tanečníčok akrobatického rokenrolu. Respondentky 24 hodín po športovom 

výkone vypĺňali štandardizovaný dotazník TDS, ktorý hodnotí subjektívny pocit únavy 

prostredníctvom symptómov únavy a miery celkovej únavy. Zistili sme, že športovkyne vo 

všetkých troch skupinách pociťovali najvyššiu mieru únavy v symptómoch „bolestivosť 

svalov“ a „nedostatok energie“. Ďalšie dve najvyššie hodnoty priemerného bodového skóre vo 

všetkých troch skupinách boli v symptómoch „stuhnutosť/bolesť kĺbov“ a „pocit ťažkých 

rúk/nôh“. Podobne Nemček a Dudíková (2022) zistili u mladých boxerov po národnom 
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šampionáte i 5-dňovom kempe najvyššiu mieru únavy v symptómoch „bolesti svalov“, „ťažké 

pocity v rukách/nohách“ a „nedostatok energie“. Najvyššiu hodnotu celkovej únavy dosiahli 

športové gymnastky, ktoré mali aj najvyššie priemerné hodnoty vo vyššie uvedených štyroch 

symptómoch únavy, ktoré sa prejavili v subjektívnom hodnotení najvýraznejšie. Najnižšiu 

hodnotu celkovej únavy sme zaznamenali u tanečníčok rokenrolu a rovnako mali aj najnižšie 

hodnoty v štyroch najvýraznejších symptómoch. Moderné gymnastky sa svojimi priemernými 

hodnotami celkovej únavy, aj v štyroch najviac pociťovaných symptómoch umiestnili uprostred 

športových gymnastiek a rokenrolistiek. Vyslovujeme predpoklad, že najnižšie hodnoty u 

rokenrolistiek mohla spôsobiť skutočnosť, že mali len jednodňové zaťaženie oproti športovým 

a moderným gymnastkám, ktoré boli po 3-dňovom sústredení. Rovnako Nemček a Dudíková 

(2022) zaznamenali vyššie priemerné hodnoty v skupine boxerov v 17-tich z 19-nástich 

príznakov po 5-dňovom tréningovom kempe oproti národnému šampionátu. 

Ďalší z autorov, ktorí sa venovali subjektívne pociťovanej únave u adolescentných 

športovcov, boli Nemček a Nemček (2022), ktorí skúmali únavové symptómy po testovaní 

všeobecných pohybových schopností elitných hráčov tenisu v priemernom veku 13,08 rokov. 

Autori zistili, že obe pohlavia elitných tenistov deklarovali subjektívne pociťovanú únavu počas 

48 hodín po telesnom zaťažení príznakmi "nedostatok energie", stuhnutosť a bolestivosť 

kĺbov", "pocit ťažkých rúk alebo nôh" a "bolesť svalov". Okrem toho sa u chlapcov prejavila aj 

únava príznakmi "nezáujem o bežné denné činnosti", "bežné úlohy si vyžadujú zvýšenú 

námahu" a "nezvyčajná únava počas dňa". Autori ďalej zistili aj významné rozdiely medzi 

pohlaviami. Chlapci v porovnaní s dievčatami vykazovali významne vyššiu subjektívne 

pociťovanú únavu pri príznakoch "ťažkosti so zaspávaním", "nezvyčajná únava počas dňa", 

"stuhnutosť bolestivosť kĺbov" a "bežné úlohy si vyžadujú zvýšenú námahu". Autori svojím 

výskumom nezistili významné rozdiely v celkovej únave medzi dospievajúcimi elitnými 

tenistami a tenistkami (Nemček a Nemček 2022). 

ZÁVER 

 Na základe nášho výskumu môžeme konštatovať, že najvyššiu mieru subjektívne 

pociťovanej únavy nami sledované súbory dosiahli v symptómoch „bolestivosť svalov“ ; 

„nedostatok energie“ ; „stuhnutosť/bolesť kĺbov“ a „pocit ťažkých rúk/nôh“. Tieto symptómy 

odzrkadľujú skôr fyzickú sféru únavy, ako psychickú. Najnižšiu priemernú hodnotu sme 

zaznamenali v symptóme „nepokojné črevá/ hnačka“. Signifikantne najvyššiu mieru únavy sme 

zaznamenali u športových gymnastiek v príznaku „Neschopnosť zapamätať si veci“; „zlá 
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nálada“; „nezáujem o bežné denné aktivity“ oproti moderným gymnastkám. Signifikantne 

vyššiu mieru únavy dosiahli športové gymnastky oproti rokenrolistkám v symptóme „ťažkosti 

so zaspávaním“. Rokenrolistky pociťovali signifikantne vyššiu mieru únavy v príznaku „strata 

chuti do jedla“ oproti športovým gymnastkám a v symptóme „neschopnosť sústrediť sa/udržať 

pozornosť“ oproti moderným gymnastkám. Moderné gymnastky pociťovali signifikantne 

vyššiu mieru únavy v príznaku „bolestivosť svalov“ oproti rokenrolistkám. 

Výskum sa riešil v rámci projektu MŠVVŠ SR VEGA č. 1/0754/20 s názvom „Faktory 

športového výkonu v kontexte svalovej únavy ako reakcie na nadmerné tréningové zaťaženie 

adolescentov“. 
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SELF-PERCEIVED FATIGUE AFTER SPORTS PERFORMANCE IN SELECTED 

GYMNASTIC SPORTS 

SUMMARY 

 The aim of study was to determine self-perceived fatigue by subjective evaluation 24 

hours after the end of the sport performance. The research sample consisted of 13 artistic 

gymnasts (mean age 13.38 ± 3.25), 14 rhythmic gymnasts (mean age 10.93 ± 2.16) and 10 

acrobatic rock and roll dancers (mean age 15 .4 ± 1.65). The level of S-PF was measured using 

the Training Distress Scale (TDS). We determined the difference in the level of SPF between 

the groups of female athletes. IBM SPSS Statistics version 23.0 was used for data processing. 

We used the non-parametric Kruskal-Wallis test and the non-parametric Mann-Whitney U-test. 

The significance level was set at p≤0.05 (*) and p≤0.01 (**). Between artistic gymnasts and 

acrobatic rock and roll dancers we have found significant difference in the symptom "difficulty 

falling asleep" (U=40, p=0.05) and in the symptom "loss of appetite" (U=45.5, p=0.039). In a 

comparison of acrobatic rock and roll dancers and rhythmic gymnasts we have found significant 

differences in the symptom "muscle soreness" (U=39.5, p=0.05) and in the symptom "Not being 

able to focus” (U=39.0, p=0.047). We have found the difference between artistic gymnasts and 

rhythmic gymnasts in the symptom "A quick temper" (U=57, p=0.05), "Not being able to 

remember things" (U=44.5, p=0.01) and "Lack of interest in normal daily activities" (U=52, 0, 

p=0.028). 

Key words: self-perceived fatigue, symptoms of fatigue, artistic gymnasts, rhythmic gymnasts, 

acrobatic rock and roll dancers 
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SUBJEKTÍVNA MIERA ÚNAVY ŠPORTOVÝCH GYMNASTIEK V 

SÚŤAŽNÝCH PODMIENKACH 

Ľuboš Rupčík 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra gymnastiky, tancov, 

fitnes a úpolov, Slovenská republika 

ABSTRAKT 

Cieľom nášho sledovania bolo určiť subjektívnu mieru únavy (S-VÚ) športových 

gymnastiek po kontrolných pretekoch v súťažnom období. S-VÚ sme sledovali 24 a 48 hodín 

po kontrolných pretekoch. Sledovanú vzorku tvorilo 13 športových gymnastiek pričom ich 

priemerný vek bol 14,15 ± 6,47 roka. Úroveň únavy športových gymnastiek sa merala pomocou 

stresovej tréningovej škály (STŠ). Športové gymnastky uviedli, že zaznamenali najnižšiu, 

nulovú hladinu S-VÚ podľa symptómov STS ako strata chuti do jedla, nepokojné črevá alebo 

hnačku a významné príznaky S-VÚ po 24 a 48 hodinách v pociťovaní nedostatkom energie, 

bolesťami svalov, pocitom ťažkých rúk a nôh, stuhnutosťou kĺbov a bolestivosťou svalov. 

Nezistili sa žiadne významné štatistické rozdiely v celkovom STS medzi 24 a 48 hodinami od 

športového výkonu. 

Kľúčové slová: príznaky, športové gymnastky, únava  

VSTUP DO PROBLEMATIKY 

Únava je stav zníženej výkonnosti na podklade predchádzajúcej telesnej alebo duševnej 

aktivity. Zjednodušene povedané, že každá činnosť vedie k únave. Únava núti k prerušenie či 

k zníženiu intenzity vykonávanej činnosti. Taktiež sa únava označuje ako subjektívny pocit 

alebo objektívny pocit pozorovateľný zmenami súvisiacimi zo záťažou (Hošková, Majorová & 

Nováková 2010). Fyziologickou podstatou tréningu je schopnosť organizmu adaptovať sa na 

zvyšujúce zaťaženie. Keďže každá zvýšená tréningová záťaž vyvoláva v organizme stresovú 

odpoveď, môžeme pri zvyšovaní výkonnosti hovoriť o vzťahu stres – adaptácia, pričom 

limitujúcim faktorom je pritom únava. Z hľadiska fyziológie je možné únavu charakterizovať 

ako zníženie odpovede rôznych tkanív na podnety rovnakej intenzity, prípadne pre získanie 

rovnakej reakcie využitím podnetu s vyššou intenzitou (Bartík & Adamčík 2014). 
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Dôsledkom únavy je pokles výkonnosti čo môže byť spôsobené: 

- Vyčerpaním energetických zásob (svalového a pečeňového glykogénu 

- Vyčerpaním energetických zásob– svalového a pečeňového glykogénu 

- Nahromadením splodín katabolizmu – kreatitnín, ketolátky, močovina, laktát a pod. 

- Fyzikálno – chcemické zmeny aktívnych tkanív 

- Poruchy termoregulácie 

- Mikrotraumatizácia tkaniva 

- Zmeny regulačných a koordinačných mechanizmov centrálnych orgánov riadenia 

Vanderka a Kampmiller (2012) uvádzajú, že únava počas intenzívneho zaťaženia 

nastupuje už po 6 sekundách. Únavu jednotne definujeme ako neschopnosť naďalej vykonávať 

určitú pohybovú úlohu požadovanou intenzitou. S únavou pri vysoko-intenzívnych zaťaženiach 

sa často spájajú nepríjemné pocity. Tvrdnutie, pálenie vo svaloch, žalúdočné nevoľnosti a iné. 

Únava je prirodzený fyziologický mechanizmus, ktorý nastáva pri nadmernom 

fyzickom a psychickom zaťažení. K dôsledkom únavy patrí pokles svalovej sily 

a koncentrácie, vyčerpanie svalového glykogénu, narušenie homeostázy ako aj metabolické 

zmeny. Funkcia svalov je obmedzená a dochádza k narúšaniu svalových buniek (Bielik 

2014). Periférna svalová únava zahŕňa zmeny na PNS (nervová adaptácia) a poškodenie 

v kostrovom svalstve (kontraktilná únava, porušenie kontrakcie). 

Biologické indikátory svalovej únavy sú klasifikované ako mechanizmy únavy 

spojené s metabolizmom ATP, acidózou alebo oxidatívnym metabolizmom. Závisia 

predovšetkým od typu a intenzity vykonávaného cvičenia. Svalová únava je úzko spätá 

s vyplavovaním a vstrebávaním vápnika, bioenergetickými systémami, ale aj s imunitnou 

a genetickou odpoveďou, ktoré môžu spôsobiť, že sval bude na únavu náchylnejší. Svalová 

únava je znížená schopnosť produkovať dostatočné množstvo potrebnej sily pri 

pretrvávajúcej silovej alebo dynamickej kontraktilnej aktivite (Finsterer 2012). Zníženie 

produkcie svalovej sily počas zaťaženia je považované za obranný mechanizmus. Ak by sa 

únava počas tréningu oddialila alebo vôbec neobjavila, došlo by k štrukturálnemu 

poškodeniu buniek a podporných tkanív. Únava nastáva pri sub-maximálnej aj 

maximálnej intenzite cvičenia. V závislosti od príčiny a mechanizmov únavy sa líšia 

rýchlosť a miera následného zotavenia. Svalová únava vyvolaná pohybovou aktivitou sa 

môže objaviť na začiatku cvičenia ako akútna svalová únava. Po dlhodobom zaťažení s 
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vysokou intenzitou hovoríme o oneskorenej svalovej únave (Finsterer 2012). 

Príčinou svalovej únavy je nedostatočná zásoba ATP a prebytok laktátu. Podľa 

rýchlosti nástupu únavy klasifikujeme dva druhy. Aeróbny typ únavy, ku ktorému dochádza 

za prítomnosti kyslíka a limitujúci faktorom je energetická zásoba glykogénu. Pri zvýšenej 

aeróbnej práci svalstva dochádza k anaeróbnemu typu únavy, ktorý je charakteristický 

vyššou potrebou kyslíka ako je organizmus schopný poskytovať. Svalové tkanivo následne 

získava energiu anaeróbne, výsledkom čoho je tvorba laktátu, ktorý spôsobuje acidózu, klesá 

tvorba glykolýzy a ATP. Prekyslenie organizmu zhoršuje podmienky pre vznik a vedenie 

svalového napätia, dôsledkom čoho je zhoršenie kontraktility svalov (Jančík et al. 2006). 

Únava sa prejavuje znížením maximálnej sily a rýchlosti ako aj 

celkového výkonu. Následkom je interferencia učenia sa a stabilizácie techniky. Obmedzená 

je aj schopnosti rozvíjať výbušnosť. Získané údaje naznačujú, že kombinácia aeróbneho 

a rezistentného tréningu môžu znížiť úroveň výbušnosti a maximálnej sily. Ak je cielená 

vysoká úroveň maximálnej sily, výbušnosti a rýchlosti, typický aeróbny tréning by mal byť 

obmedzený až eliminovaný (Stone et al. 1993). 

METODIKA 

Sledovaná vzorka pozostávala celkovo 13 športových gymnastiek vo veku 13 až 21 

rokov, ktoré sú súčasťou juniorského a seniorského družstva reprezentácie SR. V tejto štúdii 

bol získaný informovaný súhlas od všetkých účastníkov. Výskum bol schválený Etickou 

komisiou Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (č. 10/2019). 

Sledované probandky sa zúčastnili reprezentačné zrazu v hlavnej fáze prípravy na 

majstrovstvá Európy, ktoré prebiehalo v špecializovanej gymnastickej telocvični v Šamoríne. 

Počas sústredenia v trvaní 7 dní absolvovali spolu 13 tréningových jednotiek v celkovom 

rozsahu 45 tréningových hodín. Obsahom a cieľom sústredenia bolo skvalitniť technické 

predvedenie nosných cvičebných tvarov na jednotlivých náradiach ženského gymnastického 

štvorboja. Súčasťou sústredenia boli organizované modelované kontrolné preteky, ktoré 

reflektovali priebeh pretekov na majstrovstvách Európy. Probandky boli požiadané, aby 24 a 

48 hodín po kontrolných pretekoch pozorovali na sebe príznaky únavy. Sledované probandky 

následne po 24 a 48 hodinách vyplnili dotazník, v ktorom sprostredkovali úroveň 

zaznamenaných príznakov únavy. 
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Úroveň únavy športových gymnastiek 24 hod. a 48 hod. po kontrolných pretekoch sa 

merala pomocou stresovej tréningovej škály (Grove et al. 2014). V dotazníku bolo uvedených 

19 symptómov podľa Fry et al. (1994). Tieto príznaky (symptómy) zahŕňajú rôzne sťažnosti 

súvisiace s emocionalitou, všeobecnou únavou, ťažkosťami s koncentráciou, fyzickým 

nepohodlím, poruchami spánku a zmenami chuti do jedla, ktoré sa môžu vyskytnúť po 

športovom výkone. Športové gymnastky sa snažili objektívne reagovať na tieto symptómy tak 

ako to reálne pociťovali 24 hod. a 48 hod. po kontrolných pretekoch.  

Na spracovanie dát bol použitý program IBM SPSS Statistics vo verzii 23.0. Údaje boli 

opísané s použitím absolútnych a relatívnych frekvencií vrátane strednej (x) a smerodajnej 

odchýlky (±SD). Wilcoxonov T- Test bol použitý na posúdenie rozdielov medzi dvoma 

súvisiacimi vzorkami - príznaky STS po 24 hod. a 48 hod. Miera závislosti (veľkosť účinku) 

medzi dvoma vzorkami znakov bola sprostredkovaná pomocou koeficientu Cohenoveho r 

(r˃0,90 - veľmi veľká veľkosť efektu, r=0,70-0,90 - veľká veľkosť efektu, r = 0,50-0,70 - 

stredná veľkosť efektu, r=0,30-0,50 - malá veľkosť efektu, r˂0,29 - veľmi malá veľkosť efektu), 

ktorú navrhol Pett (1997).  

VÝSLEDKY 

Na základe získaných výsledkov od športových gymnastiek po športovom výkone sa 

neprejavili absolútne žiadne symptómy po 24 hodinách a 48 hodinách iba v strate chuti do jedla, 

pretože tieto príznaky dosiahli 0,000 bodu priemerného skóre. Naopak sa však prejavili 

výraznejšie symptómy ako bolesť svalov, nedostatok energie, pocit ťažkých nôh či rúk a 

stuhnutosť a bolesť kĺbov, pričom tieto príznaky dosahovali priemerné skóre od 2,00 do 2,62 

bodu po 24 hodinách a od 1,76 do 2,15 bodu po 48 hodinách (tabuľka 1). 

Pri porovnávaní výsledkov neparametrickým Mann-Whitney U-test sledovaného 

súboru medzi STS po 24 hodinách a 48 hodinách sme nezistili žiadne štatisticky významné 

rozdiely.  
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Tabuľka 1 Rozdiely v príznakoch STŠ po 24 hod. a 48 hod. 

 

Pri individuálnom porovnávaní probandiek v pociťovaní únavy po športovom výkone 

sme zaznamenali, že tri probandky uviedli, že nepociťujú zmeny únavy po 24 hodinách a po 48 

hodinách (tabuľka 2), sedem probandiek uviedlo že pociťujú menší pocit únavy a tri probandky 

naopak pociťovali väčší pocit únavy. 

Tabuľka 2 Zmeny pociťovania únavy jednotlivých probandiek 

 24 hod 48 hod rozdiel  

P1 0,684 0,684 0,000 

P2 0,158 0,158 0,000 

P3 1,421 1,158 -0,263 

P4 0,368 0,211 -0,158 

P5 1,737 1,895 0,158 

P6 2,947 2,895 -0,053 

P7 0,842 0,526 -0,316 

P8 1,526 1,684 0,158 

P9 1,368 0,842 -0,526 

P10 0,421 0,789 0,368 

P11 0,789 0,789 0,000 

P12 0,632 0,474 -0,158 

P13 0,789 0,579 -0,211 

 

po 24hod po 48hod r

Bolesť svalov 2,6154±1,19293 2,1538±1,14354 0,325

Nedostatok energie 2,3077±1,31559 2,1538±1,28103 0,082

Zlá nálada 0,7692±0,83205 0,7692±0,92681 0,031

Neschopnosť zapamätať si veci 0,8462±0,68874 0,6923±0,75107 0,171

Ťažkosti so zaspávaním 0,8462±1,21423 0,7692±1,16575 0,039

Strata chuti do jedla 0 0 0,000

Nezáujem o bežné každodenné činnosti 0,9231±1,03775 0,8462±1,06819 0,085

Hádky s rodinou, spoluhráčmi, členmi tímu 0,3077±0,63043 0,5385±0,96742 0,146

Neschopnosť sústrediť sa 1,1538±1,14354 0,9231±1,18754 0,196

Pocity ťažkých rúk alebo nôh 2,000±1,47196 1,7692±1,23517 0,105

Nepokojný spánok 0,6923±1,18213 0,8462±1,14354 0,174

Neschopnosť s chuťou sa najesť 0,1538±0,55470 0,0769±0,27735 0,015

Nezvyčajná unava počas dňa 1,3846±1,12090 1,5385±1,45002 0,037

Všeobecná podráždenosť 0,6154±1,19293 0,6923±1,31559 0,009

Duševný zmätok 0,8462±1,14354 0,6923±0,94733 0,096

Stuhnutosť/bolesť kĺbov 2,1538±1,51911 1,7692±1,30089 0,200

Nepokojné črevá alebo hnačka 0,1538±0,37553 0,0769±0,27735 0,167

Nespavosť 0,5385±1,12660 0,6923±1,10940 0,199

Pocit, že plnenie každodenných úloh si vyžaduje extra námahu 1,6923±1,31559 15385±1,56074 0,140

Celkovo STS 1,0526±0,74618 0,9757±0,76922 0,117
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Pri porovnaní rozdielov v S-VÚ 24 hodín až 48 hodín po kontrolných pretekoch sme 

nezistili významné rozdiely v individuálnom pociťovaní únavy športových gymnastiek vo 

viacerých symptómoch. Skoro vo všetkých symptómoch sme zaznamenali veľmi malú veľkosť 

efektu pod 0,29 okrem symptómu bolestivosť svalov, kde sme zistili strednú veľkosť efektu na 

úrovni 0,325 (tabuľka 1). 

ZÁVER 

V sledovanom súbore športových gymnastiek bola subjektívna miera únavy po 24 

hodinách a 48 hodinách po športovom výkone spojená najmä príznakmi "bolesťami svalov“, 

„nedostatku energie“, „ťažkými pocitmi v nohách a rukách“, „stuhnutosť a bolesť kĺbov", 

Zároveň športové gymnastky uvádzali menej výrazné príznaky „neschopnosť sústrediť sa“ , 

nezvyčajnú únavu počas dňa“, a „pocit, že plnenie každodenných úloh si vyžaduje extra 

námahu“. Psychické zmeny spojené s únavou neuvádzali ako významné.  

Výskum sa riešil v rámci projektu MŠVVŠ SR VEGA č. 1/0754/20 s názvom „Faktory 

športového výkonu v kontexte svalovej únavy ako reakcie na nadmerné tréningové zaťaženie 

adolescentov“. 
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SUBJECTIVE RATE OF FATIGUE OF SPORTS GYMNASTS AFTER 

COMPETITION 

SUMMARY 

The goal of our monitoring was to determine self-perceived fatigue (S-PF) of sports 

gymnasts after control competition in the competition period. We monitored S-PF 24 and 48 

hours after the control comptetion. The monitored sample consisted of 13 sports gymnasts, 

while their average age was 14.15 ± 6.47 years. The level of fatigue of sports gymnasts was 

measured using the stress training scale (STS). Gymnasts reported the lowest or zero level of 

S-PF according to STS symptoms such as loss of appetite, restless bowels or diarrhea and 

significant S-PF symptoms at 24 and 48 hours in feeling lack of energy, muscle pain, feeling of 

heavy arms and legs , joint stiffness and muscle soreness. No significant statistical differences 

were found in total STS between 24 and 48 hours after sports performance.  

Key words: symptoms, sports gymnasts, fatigue 
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ZMENY ÚROVNE VÝBUŠNEJ SILY ŠPORTOVÝCH GYMNASTIEK 

Ľuboš Rupčík 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra gymnastiky, tancov, 

fitnes a úpolov, Slovenská republika 

ABSTRAKT 

Cieľom nášho výskumu bolo posúdiť efektívnosť 12-týždňového tréningového 

programu na rozvoj výbušnej sily dolných končatín športových gymnastiek s pomocou 

zaťaženia vyvolaného odrazovými cvičeniami. Na preukázanie vplyvu 12-týždňovej 

intervencie sme aplikovali kvázi experiment bez kontrolného obdobia a kontrolnej skupiny. 

Výskumný súbor tvorilo 11 športových gymnastiek s priemerným vekom 9±0,69 rokov, ktoré 

sú členkami klubu XBS Gymnastics. Na stanovenie jednotlivých indikátorov úrovne výbušnej 

sily sme využili diagnostické testy a na ich odmeranie sme použili výskokový ergometer. 

Účinnosť experimentálneho činiteľa sme vyhodnotili pomocou porovnávacej analýzy a 

normalitu dát prostredníctvom Wilcoxonovho T-testu. Pri zhodnotení významnosti rozdielov 

počas obdobia experimentu, sme zaznamenali štatisticky signifikanté prírastky (p < 0,01) vo 

všetkých vykonaných testoch odrazovej výbušnosti. Na základe výsledkov už v tejto vekovej 

kategórii odporúčame zaraďovať do tréningového procesu aj cvičenia odrazovej výbušnosti 

(všeobecného a špeciálneho charakteru), ktoré výrazne ovplyvňujú úroveň výbušnej sily. 

Účinnosť nášho experimentálneho činiteľa hodnotíme pozitívne, ale vzhľadom na nízky počet 

skúmaných osôb a nedostatočnej kontrole podmienok odporúčame ďalší výskum. 

Kľúčové slová: odrazová výbušnosť, odrazové cvičenia, športové gymnastky 

VSTUP DO PROBLEMATIKY 

Výbušnú silu môžeme charakterizovať ako pohybovú schopnosť človeka vyvinúť 

maximum sily v čo najkratšom čase. Jej optimálna úroveň je považovaná vo väčšine športových 

odvetviach za limitujúci faktor štruktúry športového výkonu. Vanderka (2016) opisuje výbušnú 

silu ako schopnosť maximálneho zrýchlenia, vyznačujúcu sa balistickým charakterom 

mechanickej práce, po ktorej obyčajne nasleduje letová fáza ťažiska tela alebo náčinia. 

Vyznačuje sa krátkou dobou pôsobenia do 0,25 sekundy. Schmidtbleicher (1992) ju definuje 

ako schopnosť nervovosvalového systému rýchlo produkovať dynamickú silu v pohybe 
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otvoreného kinematického reťazca, ako je napríklad skákanie, pri ktorom je silový gradient na 

maxime alebo blízko neho.  

V troch disciplínach gymnastického štvorboja (prostné, preskok, kladina) sa gymnastky 

musia vo veľkej miere spoliehať na výbušné odrazy a skoky dolných končatín, ktoré využívajú 

rôzne prejavy akumulačno-rekuperačného cyklu (Moeskops et al. 2019). Autori Čuk a 

Karácsony (2004) označujú výbušnú silu ako veľmi dôležitú schopnosť, ktorá ovplyvňuje spolu 

s inými faktormi výkon v preskoku. Podľa autorov Feča a Feča (2003) jedným z faktorov 

podmieňujúcich výkon v akrobatických skokoch v športovej gymnastike je technika a 

dynamika odrazu. Odrazy musia mať veľmi rýchly priebeh (0,10 – 0,15 s) a súčasne skokan 

musí efektívne využívať dynamickú silu dolných končatín. 

Gymnasti sa musia spoliehať na excentrickú silu dolných končatín, pretože sú vystavení 

silám pri doskokoch z rôznych výšok, rýchlostí a rotácií (Gittoes a Irwin 2012). Tí ktorí sú 

schopní absorbovať sily estetickým spôsobom, získavajú menej bodových zrážok, čo vedie k 

vyššiemu bodovaniu. Preto gymnasti musia manipulovať so vzťahom impulz-hybnosť, aby 

maximalizovali produkciu sily pri vykonávaní gymnastických cvičebných tvarov a bezpečne 

tolerovali sily pri doskoku, a tým minimalizovali riziko zranenia (Moeskops et al.2019). 

Programy osobitne zamerané na rozvoj excentrickej sily u vysoko trénovaných športovcov 

zlepšujú výkonnostné, rýchlostné a výškové vlastnosti skoku v porovnaní s pozorovanými 

skupinami, ktoré trénovali bez nejakého výrazného excentrického zaťaženia (Sheppard et al. 

2008). Pre gymnastov ja dôležité vedieť vyvinúť a prejaviť výbušnú a rýchlu silu v súlade s 

rýchlostno-silovými charakteristikami každého cvičebného tvaru. Pri rozvoji silovej vytrvalosti 

je vhodné zvýšiť intenzitu cvičenia pomocou záťaže 10 – 20% z telesnej hmotnosti cvičenca až 

do odmietnutia. V technickej príprave sa záťaž zvyšuje len do úrovne 2 – 4% hmotnosti 

(Strešková 2011). 

METODIKA 

Na preukázanie vplyvu 12-týždňovej intervencie sme aplikovali kvázi experiment bez 

kontrolného obdobia a kontrolnej skupiny. Výskumný súbor tvorilo 11 športových gymnastiek 

s priemerným vekom 9±0,69 rokov s priemernou telesnou výškou 137,73cm ± 3,77 cm a 

priemernou telesnou hmotnosťou 30,27kg ± 3,69kg. Náš tréningový plán sme rozdelili do 

dvoch mezocyklov v trvaní 2x 6 týždňov. Na stanovenie jednotlivých indikátorov úrovne 

výbušnej sily sme využili diagnostické testy a na ich odmeranie sme použili výskokový 
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ergometer. Účinnosť experimentálneho činiteľa sme vyhodnotili pomocou porovnávacej 

analýzy a normalitu dát prostredníctvom Wilcoxonovho T-testu. 

VÝSLEDKY 

Na základe našich meraní po aplikácii zvoleného tréningového programu s obsahom 

cvičení na rozvoj odrazovej výbušnosti, kde sme celkovo v jednotlivých blokov vykonali spolu 

3582 odrazov rozdelených do jednotlivých tréningových jednotiek sme zistili signifikatné 

zmeny v úrovni výbušnej sily dolných končatín v jednotlivých sledovaných parametroch. Vo 

vertikálnom skoku bez protipohybu s fixáciou paží v bok sa výška výskoku zlepšila v priemere 

o 1,22 cm (obr.1) pričom najvýraznejší nárast bol 2,7 cm. Zlepšenie bolo na úrovni 4,34 % 

 

Obrázok 12 Zmena úrovne odrazovej výbušnosti v teste VVBP s fixáciou paží 

Podobné zlepšenie sme zaznamenali aj teste vertikálneho skoku bez protipohybu a bez 

fixácie paží, kde bolo priemerné zlepšenie o 1,19 cm (obr. 2).  
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Obrázok 2 Zmena úrovne odrazovej výbušnosti v teste VVBP bez fixácie paží 

V oboch jednorazových vertikálnych skokoch s protipohybom v ktorých sa v pohybe 

využíva elastická energia (s fixáciou aj bez fixácie paží) sme zaznamenali vo výstupnom meraní 

prírastky priemerných hodnôt výkonov. V prvom s fixovanými pažami (obr. 3) nastalo 

zlepšenie o 0,91 cm (3,07 %) a v druhom so švihom paží (obr. 4) o 1,69 cm (6,57 %) v priemere. 

Vo VVSP s fixáciou paží sa okrem probandky č.7, u ktorej sme zaznamenali regresiu výkonu 

o 0,1 cm oproti vstupnému meraniu, všetky gymnastky zlepšili. Najvýraznejšie zlepšenie (1,9 

cm) dosiahla probandka č. 10. Vo výkone vo výskoku bez fixácii paží sa všetky gymnastky 

zlepšili v intervale od 4,1 cm (probandka č. 10) do 0,5 cm (probandka č. 7) V tomto teste sme 

zároveň zaznamenali najmarkantnejšie zlepšenie v priemernom výkone spomedzi 

jednorazových vertikálnych skokov. 
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Obrázok 3 Zmena úrovne odrazovej výbušnosti v teste VVSP s fixáciou paží 

 

Obrázok 4 Zmena úrovne odrazovej výbušnosti v teste VVSP bez fixácie paží 

V teste 10 sekundového testu násobených odrazov sme sa zamerali najmä na parametre 

doby kontaktu dolných končatín s podložkou a výkon v aktívnej fáze odrazu. Tento test je v 

športovej gymnastike veľmi smerodajný nakoľko športové gymnastky najmä v cvičení na 

prostných vykonávajú vo svojich zostavách niekoľko po sebe nadväzujúcich odrazov a pri 

zachovaní výšky nielen prevratových cvičebných tvarov je potrebné zachovanie konzistentnosti 

výšky odrazov, aby sa minimalizovali zrážky za technické predvedenie cvičebných tvarov.  
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V sledovaných parametroch v dobe kontaktu dolných končatín s podložkou sme 

zaznamenali zlepšenie o 6,06 % pričom doba kontaktu s podložkou sa zlepšila o 0,01 s (obr. 5). 

 

Obrázok 5 Porovnanie priemerných hodnôt parametra doby kontaktu s podložkou 

V sledovaných parametroch v aktívnej fáze odrazu, kde sme zisťovali výkon odrazu 

kilogram hmotnosti športovej gymnastky bol priemerný výkon v aktívnej fáze odrazu na úrovni 

3,97 W/kg (obr. 6) 

 

Obrázok 6 Porovnanie zmien vo výkone v aktívnej fáze odrazu 
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DISKUSIA 

Náš výskum nemal kontrolnú skupinu z dôvodu malého počtu športových gymnastiek 

v danej kategórii a preto sme sa snažili porovnať naše výsledky s inými výskumnými prácami. 

Autori Nitzsche et al. (2022) pri použítí dodatočného plyometrického tréningového 

programu v skupine tvorenej 15 rytmickými gymnastkami na súťažnej úrovni vo veku 12±2,6 

rokov dosiahli tiež prírastky v ukazovateľoch pre výbušnú silu. Rytmické gymnastky boli 

rozdelené do experimentálnej skupiny (ES) a kontrolnej skupiny (KS). Experimentálna skupina 

okrem bežného tréningu vykonávala počas 6 týždňov plyometrické cvičenia 3 krát do týždňa. 

ES dosiahla signifikantne vyššie zlepšenie oproti KS v teste VVSP s fixáciou paží (vstup: 27,0 

cm; výstup: 31,5 cm; p < 0,01) a v špecifickom teste znožných preskokov cez švihadlo počas 1 

minúty (vstup: 18/min; výstup: 23/min; p < 0,01). 

Autori Agostini et al. (2017) sa snažili posúdiť účinnosť plyometrického tréningu (2 krát 

20 min do týždňa) doplneného do tréningového procesu v ES rytmických gymnastiek v 

kategórii dorast a dospelý (vek 15,2±1,5 rokov v KS a 15,4±1,2 rokov v ES). Na hodnotenie 

úrovne odrazovej výbušnosti použili Abalakov test odrazovej výbušnosti a skok do diaľky z 

miesta. Po prvom priebežnom meraní po troch mesiacoch zaznamenali rovnaké prírastky v 

obidvoch skupinách. Na konci výskumu však prírastky v ES boli signifikantne lepšie vo 

vertikálnom výskoku (KS 44±7,64 cm; ES 50,93±7,47 cm) a aj v skoku do diaľky z miesta (KS 

1,93±0,07 m; ES 2,05±0,12 m).  

Cieľom výskumu autoriek Končoková, a Novotná (2012) bol rozvoj dynamickej sily 

dolných končatín, sily brušného a chrbtového svalstva a statickej sila horných končatín 

krasokorčuliarok s priemerným vekom 9,3 rokov. Výskum realizovali po dobu 10 mesiacov v 

počte tréningových jednotiek (60 min.) 3 krát do týždňa v prípravnom a 2 krát do týždňa v 

súťažnom období . Každá tréningová jednotka obsahovala, okrem iných cvičení aj cvičenia na 

rozvoj výbušnej sily DK. Krasokorčuliarky sa zlepšili v skoku do diaľky z miesta z priemernej 

hodnoty výkonu 145,4 cm v priemere o 16,4 cm. V parametri priemerná výška výskoku v 10 

sekundovom odrazovom teste zaznamenali prírastok 4,44 cm. Z priemeru 19,82 cm sa tak 

zlepšili v priemernej výške výskoku na 24,26 cm.  

ZÁVER 

Podľa nameraných hodnôt parametrov pred začiatkom a na konci intervencie 

experimentálneho činiteľa, ktoré sme v jednotlivých testoch sledovali a následne porovnávali, 
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môžeme konštatovať, že zvýšením podielu odrazových cvičení v tréningovom procese sa 

zvýšila úroveň odrazovej výbušnosti športových gymnastiek. Vo všetkých realizovaných 

testoch sme zaznamenali signifikantné prírastky na hladine štatistickej významnosti p < 0,01. 

Odporúčame aplikovať odrazové cvičenia rôzneho charakteru v tréningovom procese 

športových gymnastiek aj v kategórii mladšie žiačky. Vzhľadom na skutočnosť, že športové 

gymnastky sa zúčastňujú v období 4-6 rokov kvalitnej prípravnej etapy, v ktorej sú spevňovacie 

cvičenia nosnou súčasťou tréningového procesu, v kondičnej príprave je možné zaradiť aj 

cvičenia tohto druhu. Tiež odporúčame zaraďovať cvičenia aj s doplnkovou záťažou (10 % z 

telesnej hmotnosti, pri cvičeniach výbušného charakteru 5%) a pravidelne diagnostikovať 

úroveň odrazovej výbušnosti. 

Výskum sa riešil v rámci projektu MŠVVŠ SR VEGA č. 1/0754/20 s názvom „Faktory 

športového výkonu v kontexte svalovej únavy ako reakcie na nadmerné tréningové zaťaženie 

adolescentov “. 
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CHANGES IN THE LEVEL OF EXPLOSIVE POWER OF LOWER LIMBS OF 

SPORTS GYMNASTS 

SUMMARY 

The goal of our research was to assess the effectiveness of a 12-week training program 

for the development of the explosive strength of the lower limbs of sports gymnasts with the 

help of loads induced by bounce exercises. To demonstrate the impact of the 12-week 

intervention, we applied a quasi-experiment without a control period and a control group. The 

research group consisted of 11 sports gymnasts with an average age of 9±0.69 years, who are 

members of the XBS Gymnastics club. We used diagnostic tests to determine individual 

indicators of the level of explosive force and used a jump ergometer to measure them. We 

evaluated the effectiveness of the experimental agent using a comparative analysis and the 

normality of the data using the Wilcoxon T-test. When evaluating the significance of the 

differences during the experiment period, we noted statistically significant increases (p < 0.01) 

in all the rebound explosiveness tests performed. Based on the results, already in this age 

category, we recommend including in the training process rebound explosiveness exercises 

(general and special in nature), which significantly affect the level of explosive power. We 

evaluate the effectiveness of our experimental agent positively, but due to the small number of 

people examined and insufficient control of the conditions, we recommend further research. 

Key words: dynamic power, dynamic exercise, artistics gymnasts 
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MIERA ÚNAVY VÝBUŠNEJ SILY DOLNÝCH KONČATÍN V 

TRÉNINGOVOM PROCESE 8 - 10 ROČNÝCH DETÍ 

Adriana Krnáčová 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra gymnastiky, tancov, 

fitnes a úpolov, Slovenská republika 

ABSTRAKT  

V našej práci sme monitorovali mieru únavy výbušnej sily dolných končatín v 

tréningovej jednotke 8 - 10 ročných detí navštevujúcich tréningy športovej gymnastiky. 

Výbušná sila je jedným z najdôležitejších parametrov a priamo ovplyvňuje športový výkon. 

Výskum bol realizovaný na 22 probandoch (vek: 9 ±1,16 rokov; telesná hmotnosť: 30,92 ±11,08 

kg; telesná výška: 142 ±8 cm). Na diagnostiku odrazovej výbušnosti dolných končatín sme 

použili metódu merania. Na meranie sa použil výskokový ergometer Fitro Jumper. Sledovali 

sme výkon v teste 10 - sekundových opakovaných znožných výskokov s fixáciou paží vbok. 

Každé meranie bolo vykonané na začiatku, počas a na konci tréningovej jednotky, ktoré 

pozostávalo z dvoch pokusov a pri spracovaní výsledkov sa vybrala lepšia hodnota nameraných 

pokusov. Ako hodnotiace parametre boli použité výkon, index únavy a výška výskoku. Zo 

získaných meraní sme výsledky zaznamenali do tabuliek. Zistili sme, že najlepší maximálny 

výkon v priemere bol dosiahnutý pri meraní na začiatku tréningovej jednotky 35,81 W.kg-1 a 

naopak najnižší maximálny výkon bol dosiahnutý na konci tréningovej jednotky 33,06 W.kg-

1. Index únavy bol v priemere najnižší na začiatku 29,15 % a najvyšší počas jednotky 33,82 %. 

Najvyššia výška výskoku v priemere bola zaznamenaná na začiatku tréningovej jednotky 21,31 

cm a najnižšia na konci tréningovej jednotky 18,84 cm. 

Kľúčové slová: športová gymnastika, miera únavy výbušnej sily dolných končatín, výskokový 

ergometer Fitro Jumper 

VSTUP DO PROBLEMATIKY 

Výbušnú silu dolných končatín charakterizujeme ako schopnosť vyvinúť maximálnu 

silu v čo najkratšom čase. Prejavuje sa hlavne pri vykonaní rôznych odrazov, kde je cieľom 

vymrštiť telo do potrebnej výšky, či diaľky prostredníctvom vlastného svalstva (Šimonek et al. 

2007). Výbušná sila je dôležitým faktorom v športe. Rozvoju odrazových schopností sa športoví 
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gymnasti a gymnastky musia venovať počas celej gymnastickej kariéry. Plyometrické cvičenia 

sú najpoužívanejšie tréningové jednotky výbušnej sily dolných končatín. Hlavným dôvodom je 

zlepšiť využívanie elastickej energie zhromaždenej v dolných končatinách počas fázy 

excentrickej kontrakcie, ale taktiež regulačné mechanizmy svalovej kontrakcie. Podľa Komiho 

(1986) takýto dlhotrvajúci tréning vedie k lepšej koordinácii aktivácie synergických, a naopak 

k utlmovaniu antagonických svalových skupín a k zlepšeniu schopnosti súčasne aktivovať vyšši ́

podiel motorických jednotiek. Výbušná sila je kľúčová schopnosť už pri výbere talentovanej 

mládeže. Bez jej vysokej úrovne gymnastka nikdy nedosiahne vrcholovú športovú výkonnosť 

(Luptáková 2017). Pri rozvoji výbušnej sily dolných končatín je dôležité dbať aj na vekové a 

pohlavné osobitosti cvičencov. Od 9-10 rokov do 17-18 rokov sú na rozvoj výbušnej sily 

dolných končatín najvýhodnejšie podmienky. Možnosť dosiahnuť maximálny efekt v rozvoji 

výbušnej sily dolných končatín je iba systematickým uplatnením širokého výberu efektívnych 

tréningových prostriedkov a metód, ich vhodnou kombináciou a nadväznosťou, aplikovaním 

optimálnych tréningových zaťažení zodpovedajúcich individuálnym možnostiam športovca 

(Šimonek et al. 2007). 

V športe, vplyvom únavy dochádza k poklesu športového výkonu, oslabeniu fyzických 

síl v rámci tréningového procesu (Bielik 2014). Schopnosť vykonávať vysoké tréningové 

zaťaženie pri únave, môže mať väčší negatívny dopad na centrálny nervový systém (CNS), 

kardiovaskulárny a muskuloskeletálny systém (O’Sullivan et al. 2017). Vo všeobecnej rovine 

sa únava definuje ako vyčerpanosť, respektívne stav, kedy dochádza k poklesu psychických 

alebo fyzických síl, k zníženiu schopnosti koncentrovať sa, k nástupu útlmu a slabosti 

organizmu, či k celkovej nechuti vykonávať určitú činnosť. Únava je prirodzený fyziologický 

mechanizmus, prináša množstvo akútnych, na výkon negatívne pôsobiacich zmien. Súvisí to s 

jednotlivými funkciami organizmu - vyčerpanie svalového glykogénu, narušenie homeostázy 

(stálosti vnútorného prostredia), poškodenie svalových buniek, obmedzenie funkcie svalov, 

metabolické zmeny a iné. Organizmus sa vyhýba nadmernému fyzickému zaťaženiu a 

psychickému vypätiu (Bielik 2014). V niektorých prípadoch môže mať únava menej 

spoločného s tréningovou jednotkou a viac psychosociálnym stresom (O’Sullivan et al., 2017). 

Akútna únava, ktorá vzniká počas a bezprostredne po ukončení fyzickej aktivity, sa pripisuje 

kombinácii centrálnych a periférnych mechanizmov únavy. Centrálna únava ovplyvňuje 

aktiváciu svalu a vyskytuje sa hlavne počas submaximálnych svalových kontrakcií nízkej 

intenzity. Pri periférnej únave dochádza k zmene kapacity svalovej kontrakcie a môže byť 
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vyvolaná poruchami šírenia svalového akčného potenciálu, väzbou podráždenia - kontrakcie a 

kontraktilnými mechanizmami (produkcia sily) (Huygaerts et al. 2020). 

METODIKA 

V našej práci sme monitorovali mieru únavy výbušnej sily dolných končatín v 

tréningovej jednotke 8 -10 ročných detí navštevujúcich tréningy športovej gymnastiky. Meranie 

prebiehalo v prirodzených podmienkach, počas tréningu, v priestoroch Hangair. K meraniu sme 

použili testovacie zariadenie FiTRO Jumper (Zemková, Hamar 2005). Náš výskum sme 

zadefinovali ako ex post facto výskum. Výskum bol realizovaný na 22 probandoch (vek: 8,82 

±1,18 rokov; telesná hmotnosť: 30,55 ±11,45 kg; telesná výška: 141,77 ±13,77 cm, BMI 

25,59±8,84 kg/m2), konkrétne 20 dievčat a 2 chlapci. Sledovali sme výkon v teste 10 - 

sekundových opakovaných znožných výskokov s fixáciou paží vbok. V tomto teste testovaná 

osoba vykonávala znožné výskoky maximálnym úsilím po dobu 10 sekúnd, pričom HK boli 

fixované na bokoch. Z praktického hľadiska je postačujúce sledovať 2 spoľahlivé parametre: 

výška výskoku v [cm] a výkon v aktívnej fáze odrazu [W.kg-1 ] (Zemková a Hamar, 2004). 

Zvyčajne sa v praxi považuje za kritérium priemer 3 najlepších pokusov, my sme podobne ako 

Štefanovský (2015) hodnotili najlepší dosiahnutý výkon z celého 10-sekundového cyklu. Každé 

meranie bolo vykonané na začiatku, počas a na konci tréningovej jednotky, ktoré pozostávalo 

z dvoch pokusov a pri spracovaní výsledkov sme zaznamenali do nižšie uvedených tabuliek 

lepšiu hodnotu nameraných pokusov. Interval odpočinku medzi meraniami bol 2 minúty. Ako 

hodnotiace parametre boli použité výkon v aktívnej fáze odrazu P [W.kg-1], výška výskoku s 

fixáciou paží vbok [cm], index únavy. Index únavy sme vypočítali z nameraných hodnôt 

maximálneho a minimálneho výkonu, na základe vzorca P(max) - P(min) . 100  

                                                             P(max) 

Tréningová jednotka bola v prvej časti zameraná na výbušnosť dolných končatín, ktorá 

trvala približne 35 minút a druhá časť pozostávala z akrobatickej prípravy. Doba trvania druhej 

časti bola tiež približne 35 minút. Sledovaný súbor trénoval v jednej tréningovej skupine s 

rovnakými podnetmi dvakrát do týždňa po dobu 90 minút.  
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Popis tréningovej jednotky: 

Tréningová jednotka - 1. časť zameraná na výbušnosť dolných končatín 

1. 3x preskoky znožmo + 3x preskoky jednonožne pravou a ľavou dolnou končatinou cez 

10 molitanových kociek 

2. 20x preskoky znožmo do strán cez molitanovú kocku 

3. 20x preskoky znožmo vpred a vzad cez molitanovú kocku 

4. 20x výskoky nad molitanovou kockou (spájanie dolných končatín) 

5. 2x chôdza vo vzpore na rukách cez 4 vyvýšené plochy  

6. 3x výskok na vyvýšenú plochu (4 plochy umiestnené za sebou) 

7. 3x preskoky cez vyvýšenú plochu (4 plochy umiestnené za sebou) 

8. 10x výskoky jednonožne na vyvýšenú plochu pravou a ľavou dolnou končatinou  

9. Ľah vpred (paže za chrbtom) – zdvihnutie tela a výdrž 10 s + kolíska 10 s 

10. 10x jednonožne drepy zo sedu na vyvýšenej ploche 

11. 20s vzpor v šikmej stojke 

Tréningová jednotka - 2. časť akrobatická príprava 

1. Kotúle vpred 10x 

2. Kotúle vpred roznožmo 10x 

3. Kotúle vzad 10x 

4. Kotúle vzad roznožmo 10x 

5. Chôdza v stojke 

6. Stojka kotúľ vpred 10x 

7. Väzba dvoch premetov bokom  

8. Mostík zo stoja, postaviť 5x, Stojka mostík, postaviť 5x 

9. Premety vzad 10x 

10. Premety vpred 10x 

11. Rozbeh a salto vpred 10x 
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Tabuľka 1 Charakteristika probandov 

Proband Vek 
Tel. hmotnosť 

(kg) 

Tel. výška 

(cm) 
BMI index 

1. 9 32 145 26,67 

2. 8 33 143 27,5 

3. 10 26 138 22,22 

4. 9 34 148 27,87 

5. 10 36 150 29,51 

6. 10 36 148 29,51 

7. 9 25 136 21,37 

8. 9 28 137 23,93 

9. 9 22 128 19,47 

10. 9 40 147 33,06 

11. 8 42 150 34,43 

12. 9 30 143 25 

13. 8 29 135 25 

14. 9 30 145 25 

15. 9 27 141 22,69 

16. 8 37 143 30,83 

17. 9 33 141 27,73 

18. 8 26 143 21,67 

19. 8 29 140 24,58 

20. 9 20 129 17,54 

21. 9 29 146 23,97 

22. 8 28 143 23,33 

Min 8 20 128 17,54 

Max 10 42 150 34,43 

Vr 2 22 22 16,89 

a 8,82 30,55 141,77 25,59 

 

Metódu vecnej analýzy a logického myslenia sme použili na spracovanie a 

vyhodnotenie výsledkov. Výsledky sú zaznamenané v nižšie uvedených tabuľkách. Pri 

spracovaní a štatistickom vyhodnotení výsledkov sme použili základné štatistické 

charakteristiky ako aritmetický priemer, smerodajnú odchýlku, variačné rozpätie, strednú 

hodnotu, minimálnu a maximálnu hodnotu. Na základe Wilcoxonovho T- testu bola 

posudzovaná štatistická významnosť rozdielov medzi jednotlivými meraniami.  
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VÝSLEDKY 

Probandi vykonávali test 10-sekundové opakované znožné výskoky s fixáciou paží 

vbok. Zapísali sa najlepšie hodnoty výšky výskoku [cm], výkon v aktívnej fáze odrazu [W.kg-

1] a index únavy [%]. 

Tabuľka 2 Hodnoty výkonu v teste 10-sekundových opakovaných znožných výskokov 

Proband 

NA ZAČIATKU POČAS NA KONCI 

Max. výkon  Min. výkon  

Max. 

výkon  Min. výkon 

Max. 

výkon 

Min. 

výkon  

   [W.kg-1]  [W.kg-1]  [W.kg-1]  [W.kg-1]  [W.kg-1]  [W.kg-1] 

1. 38,03 21,6 38,9 28,1 40,7 25,4 

2. 30,03 24,4 28,4 21 27 19 

3. 32,63 21,3 30,4 20,5 30,43 25,1 

4. 41,37 27 40,53 28,2 38,1 29,4 

5. 36 27,1 36,63 28,7 39,7 32,8 

6. 47,93 32,7 41,3 29,9 37,77 28 

7. 30,57 23 27,9 19,3 30,1 17,5 

8. 40,4 27,3 29,07 24,4 30,33 19,2 

9. 36,93 26,6 34,6 23,9 32,27 22,8 

10. 29,07 19,5 27,8 15,5 25,07 19,1 

11. 33,17 26,3 29,77 17,7 26,73 22,4 

12. 36,57 27,8 34,8 18,9 31,23 24,5 

13. 29,6 23 30,07 19,8 29,93 19 

14. 24,87 20,8 23,27 17,2 25,8 19,7 

15. 32,27 25,9 31,23 25,3 31,3 23,9 

16. 21,47 17,6 20,83 14,5 22,33 15 

17. 35,7 26,8 33,93 19,6 40,4 26,2 

18. 42,87 33,2 41,17 31,6 37,1 29,2 

19. 43,73 31,5 39,77 26,2 37,17 26,3 

20. 46,27 36 42,07 13,1 43,3 28,2 

21. 40,2 23,3 40,83 29,6 37,23 23,1 

22. 38,13 27,2 36,4 25,9 33,33 25,1 

Min 21,47 17,6 20,83 13,1 22,33 15 

Max 47,93 36 42,07 31,6 43,3 32,8 

VR 26,46 18,4 21,24 18,5 20,97 17,8 

a 35,81 25,9 33,62 22,68 33,06 23,68 
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V tabuľke 2 môžeme vidieť hodnoty probandov v teste 10-sekundové opakované znožné 

výskoky s fixáciou paží vbok a priemerné hodnoty maximálneho výkonu v aktívnej fáze odrazu. 

Probandi dosiahli v prvom meraní na začiatku tréningovej jednotky priemerný výkon 35,81 ± 

12,12 W.kg-1, v ktorom najlepší výkon 47,93 W.kg-1 zaznamenal proband č. 6. Pri meraní 

počas tréningovej jednotky bol priemerný výkon 33,62 ± 8,45 W.kg-1, najlepší dosiahnutý 

výkon sme zaznamenali u probanda č. 20 a to 42,07 W.kg-1. Na konci tréningovej jednotky bol 

priemer výkonu 33,06 ±10,24 W.kg-1, pričom najlepší výsledok 43,30 W.kg-1 zaznamenal 

proband č. 20. Výsledky neboli štatisticky významné. Z nameraných hodnôt vyplýva, že rozdiel 

v maximálnom výkone bol na začiatku tréningovej jednotky dosiahnutý o 6,12 % väčší ako 

počas tréningovej jednotky a o 7,68 % väčší ako na konci tréningovej jednotky. V porovnaní 

druhého merania počas tréningovej jednotky bol maximálny výkon dosiahnutý o 1,67 % väčší 

ako na konci tréningovej jednotky. Schopnosť odraziť sa v čo najintenzívnejšom a v čo 

najkratšom čase, je schopnosť svalov dolných končatín kontrahovať sa čo najrýchlejšie a v 

najkratšom čase. Do značnej miery je podmienená podielom rýchlych svalových vlákien (Bosco 

et al. 1983). Tie sú v porovnaní s pomalými, schopné intenzívnejšej a rýchlejšej svalovej 

kontrakcie. Na druhej strane sú však menej odolné voči únave (Henneman et al. 1965). 

Dosiahnuté vyššie hodnoty výkonu v aktívnej fáze odrazu v 10-sekundovom teste na 

výskokovom ergometri nemusia byť zárukou toho, že jedinec bude schopný takýto výkon 

udržať aj pri dlhšom trvajúcom zaťažení (Hamar a Zemková 2004).  
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Tabuľka 3 Hodnoty indexu únavy v teste 10-sekundových opakovaných znožných výskokov 

Proband NA ZAČIATKU [%] POČAS [%] NA KONCI [%] 

1. 46,4 29,93 39,23 

2. 19,47 27,08 31,65 

3. 35,84 36,73 18,24 

4. 37,64 34,57 23,64 

5. 28,87 23,06 19,21 

6. 32,72 30,3 26,32 

7. 29,45 31,56 42,43 

8. 35,92 16,44 39,05 

9. 28,82 33,43 33,14 

10. 35,43 46,18 25,68 

11. 22,19 41,97 17,34 

12. 25,47 46,56 23,2 

13. 23,84 35,71 38,11 

14. 17,13 27,11 26,77 

15. 22,69 19,94 25,78 

16. 18,14 31,6 34,5 

17. 27,57 43,68 35,94 

18. 23,68 24,94 25,13 

19. 33,12 34,17 31,51 

20. 22,41 69,18 36,49 

21. 45,05 29,33 39,21 

22. 29,53 30,56 25,52 

Min 17,13 16,44 17,34 

Max 46,4 69,18 42,43 

VR 29,27 52,74 25,09 

a 29,15 33,82 29,91 

V tabuľke 3 môžeme vidieť hodnoty indexu únavy jednotlivých probandov a priemerné 

hodnoty indexu únavy. Pri meraní na začiatku tréningovej jednotky bol dosiahnutý priemer 

29,15 ±17,25 %, ktorý sa zvýšil pri meraní počas tréningovej jednotky na 33,82 ± 35,36 % a 

pri meraní na konci tréningovej jednotky sa znížil na 29,91 ± 12,52 %. Rozdiely v indexe únavy 

medzi jednotlivými meraniami neboli štatisticky významné. 

Kenney (2015) tvrdí, že negatívnym faktorom, ktorý môže ovplyvňovať index únavy, 

môže byť nízky vek probandov a taktiež nižšia aktivita glykolytických enzýmov. K nižšej 

úrovni anaeróbnych laktátových schopností prispieva pomalšie prebiehajúca anaeróbna 

glykolýza. Podľa Luptákovej (2017) počas 60-sekundového testu maximálneho zaťaženia 
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dokážu lepšie disponované gymnastky udržiavať vyššie hodnoty výkonu bez jeho 

výraznejšieho poklesu. Zrejme to súvisí s vrodenými dispozíciami, osobitne s podielom 

rýchlych svalových vlákien a taktiež s adaptáciou organizmu na dlhodobé tréningové podnety. 

Tabuľka 4 Hodnoty výšky maximálneho výskoku v teste 10-sekundových opakovaných 

znožných výskokov 

Proband 

 

NA ZAČIATKU 

[cm] 

POČAS 

[cm] 

NA KONCI 

[cm] 

1. 19,84 20,85 21,64 

2. 18,72 17,23 16,19 

3. 19,4 17,58 18,86 

4. 26,68 23,06 21,07 

5. 22,56 23,16 24,47 

6. 29,53 25,79 24,14 

7. 19,29 19,63 17,84 

8. 24,04 18,74 17,1 

9. 20,27 16,78 15,2 

10. 18,72 16,42 14,42 

11. 19,12 15,63 14,87 

12. 19,2 16,99 16,47 

13. 15,49 16,03 14,21 

14. 17,81 17,03 17,65 

15. 22,73 22,81 22,28 

16. 14,3 13,74 13,84 

17. 19,76 18,26 20,21 

18. 22,58 21,43 19,73 

19. 25,92 24,07 23,15 

20. 25,47 22,49 21,81 

21. 22,66 22,16 20,81 

22. 24,75 22,41 18,46 

Min 14,3 13,74 13,84 

Max 29,53 25,79 24,47 

VR 15,23 12,05 10,63 

a 21,31 19,65 18,84 

V tabuľke 4 môžeme vidieť priemerné hodnoty výšky maximálneho výskoku a hodnoty 

jednotlivých probandov. Probandi dosiahli na začiatku tréningovej jednotky priemernú hodnotu 

21,31 ±4,61 cm. Pri meraní počas tréningovej jednotky bol dosiahnutý priemer 19,65 ± 6,14 

cm a na konci tréningovej jednotky bol priemer 18,84 ±5,63 cm. Výsledky neboli štatistický 
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významné. Z nameraných hodnôt vyplýva, že rozdiel vo výške maximálneho výskoku bol na 

začiatku dosiahnutý o 7,79 % vyšší ako počas tréningovej jednotky a o 11,59 % vyšší ako na 

konci tréningovej jednotky. O výške výskoku rozhoduje počiatočná rýchlosť vzletu, uhol vzletu 

a výška ťažiska v danom momente ukončenia odrazu. Odraz je rozhodujúcou zložkou, do 

ktorého sa koncentruje krátko trvajúce, maximálne vôľové a svalové úsilie športovca (Hamar a 

Zemková 2004). 

DISKUSIA 

V mnohých druhoch športu je odrazová výbušnosť limitujúcim faktorom štruktúry 

športového výkonu. Pravidelné posudzovanie odrazových schopností má význam pri sledovaní 

dynamiky zmien podmienených tréningom (Zemková a Hamar 2004).  

Výbušnú silu dolných končatín merala vo svojej práci aj autorka Luptáková (2017), 

ktorá sledovala výkon a výšku výskoku bez protipohybu v 10-sekundovej sérií opakovaných 

výskokov na skupine športových gymnastiek a porovnávala rozdiel pred a po prípravnom 

období. Gymnastky dosiahli pri prvom meraní výkon 34,7 ±3,6 W.kg-1 a v druhom 37,6 ±3,3 

W.kg-1. Najlepší priemer výkonu našich probandov bol dosiahnutý pri meraní na začiatku 

tréningovej jednotky 35,81 W.kg-1. Vo výške výskoku bez protipohybu boli dosiahnuté 

priemerné hodnoty športových gymnastiek 24,1 ± 3,2 cm na začiatku prípravného obdobia. V 

porovnaní s našimi probandami bol priemer výšky maximálneho výskoku dosiahnutý na 

začiatku tréningovej jednotky 21,31 ±4,61 cm. Tieto hodnoty nami sledovaného súboru sa 

približujú k hodnotám Luptákovej (2017) i napriek tomu, že naši probandi trénovali len 2x do 

týždňa po dobu 90 minút a boli mladší. 

Podobnému sledovaniu sa venovali aj Mlsnová a Luptáková (2017), ktoré sledovali 

výšku výskoku v teste 10-sekundových opakovaných výskokoch pred a po prípravnom období 

športových gymnastiek. Výšku výskoku namerali v priemere na začiatku 22.1 ±5.2 cm a na 

konci 24.4 ±4.8 cm. 

Autorka Gateva (2013) merala maximálny vertikálny výskok moderným gymnastkám. 

19-ročné gymnastky získali priemernú hodnotu 37,4 cm, maximálnu 53,0 cm a minimálnu 32,0 

cm. V porovnaní s našimi probandami, kde bola dosiahnutá priemerná hodnota na začiatku 

tréningovej jednotky 21,31cm, počas 19,65 cm a na konci tréningovej jednotky 18,84 cm. 
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Výkon v aktívnej fáze 10-sekundových opakovaných výskokov by sme tiež mohli porovnať s 

rokenrollistami. V práci autorky Dzurenkovej et al. (1999) rokenrollistky dosiahli výkon 51,8 

W.kg-1 a rokenrollisti 49,0 W.kg-1. 

ZÁVER 

V závere môžeme konštatovať, že najlepší maximálny výkon v priemere bol dosiahnutý 

pri meraní na začiatku tréningovej jednotky 35,81 W.kg-1 a naopak najnižší maximálny výkon 

bol dosiahnutý na konci tréningovej jednotky 33,06 W.kg-1. Index únavy bol v priemere 

najnižší na začiatku 29,15 % a najvyšší počas jednotky 33,82 % po kondičnom bloku 

zameranom na výbušnú silu dolných končatín. Najvyššia výška výskoku v priemere bola 

zaznamenaná na začiatku tréningovej jednotky 21,31 cm a najnižšia na konci tréningovej 

jednotky 18,84 cm. 

Výskum sa riešil v rámci projektu MŠVVŠ SR VEGA č. 1/0754/20 s názvom „Faktory 

športového výkonu v kontexte svalovej únavy ako reakcie na nadmerné tréningové zaťaženie 

adolescentov“. 
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14. ŠIMONEK, J., 2007. Rozvoj výbušnej sily dolných končatín v športových hrách. Prešov: 

Expres Print. ISBN: 978-80-969327-9-5. 

15. ŠIMONEK, J., L. DOLEŽAJOVÁ a A. LEDNICKÝ, 2007. Rozvoj výbušnej sily dolných 

končatín v športe. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport. ISBN 

978-80-89075-32-4. 

16. ZEMKOVÁ, E. a D. HAMAR, 2004. Výskokový ergometer v diagnostike odrazových 

schopností dolných končatín. Bratislava: Peter Mačura - PEEM. ISBN 80-89197-11-6. 

 



Vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0754/20: Faktory športového výkonu v kontexte 

svalovej únavy ako reakcie na nadmerné tréningové zaťaženie adolescentov 

 

75 
 

RATE OF FATIGUE OF EXPLOSIVE FORCE OF THE LOWER LIMBS 8 – 10 

YEAR OLD CHILDREN IN THE TRAINING PROCESS 

SUMMARY 

In our work, we monitored the level of fatigue of the explosive power of the lower limbs 

in the training 8-10 year old children attending artistics gymnastics training. Explosive power 

is one of the most important parameters and directly affects sports performance. The research 

was carried out on 22 probands (age: 9 ±1.16 years; body weight: 30.92 ±11.08 kg; body height: 

142 ±8 cm). We used the measurement method to diagnose the rebound explosiveness of the 

lower limbs. The Fitro Jumper jumping ergometer was used for the measurement. We 

monitored the performance in the test of 10-second repeated leg jumps with the arms fixed to 

the sides. Each measurement was performed at the beginning, during and at the end of the 

training which consisted of two trials, and the better value of the measured trials was selected 

when processing the results. Performance, fatigue index and jump height were used as 

evaluation parameters. From the obtained measurements, we recorded the results in tables. We 

found that the best maximum power on average was achieved when measured at the beginning 

of the training 35.81 W.kg-1 and conversely the lowest maximum power was achieved at the 

end of the training 33.06 W.kg-1. The fatigue index was on average the lowest at the beginning 

29.15% and the highest during the unit 33.82%. The highest jump height on average was 

recorded at the beginning of the training unit 21.31 cm and the lowest at the end of the training 

unit 18.84 cm. 

Key words: artistics gymnastics, measure of fatigue of the explosive power of the lower limbs, 

jumping ergometer Fitro Jumper 
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SUBJEKTÍVNE POCIŤOVANIE ÚNAVY PO ŠPORTOVOM 

VÝKONE PRETEKÁROK ŠPORTOVÉHO AEROBIKU 

Anita Lamošová1, Oľga Kyselovičová1, Petra Tomková2 

1Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra gymnastiky tancov, 
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ABSTRAKT 

Cieľom výskumu bolo zistiť mieru subjektívne pociťovanej únavy pretekárok 

športového aerobiku 24 a 48 hodín po intenzívnom telesnom zaťažení z pohľadu dimenzií 

únavy a celkovej únavy. Výskumný súbor tvorilo 53 pretekárok športového aerobiku s 

priemerným vekom 15,38 ± 4,5 roka. Pretekárky sa zúčastnili 5-dňového športového 

sústredenia. Pre získavanie údajov sme použili štandardizovaný dotazník Multidimensional 

Fatigue Inventory (MFI), vypĺňaný 24 a 48 hodín po zaťažení. Pre spracovanie dát sme využili 

základné štatistické charakteristiky aritmetický priemer a smerodajnú odchýlku. Štatistickú 

významnosť rozdielov medzi vstupným a výstupným meraním subjektívnej miery únavy sme 

zisťovali pomocou Mann-Whitneyho U-testu. Hladinu štatistickej významnosti rozdielov sme 

stanovili na 5 % hladine (p ≤ 0,05) významnosti. Celkovo vyššiu mieru únavy pociťovali 

gymnastky po 48 hodinách (x̅ TDS = 1,02) od záťaže, ako po 24 hodinách (x̅ TDS = 0,86). 

Štatistická významnosť medzi získanými údajmi sa potvrdila v symptóme „bolestivosť svalov“ 

(p = 0,050). 

Kľúčové slova: subjektívna únava, fyzická záťaž, športový aerobik, gymnastky 

VSTUP DO PROBLEMATIKY 

Športovci trénujúci na vrcholovej úrovni sú takmer v každom športe vystavovaní 

nadmernému tréningovému a súťažnému zaťaženiu. Prirodzenou reakciou organizmu na 

zaťaženie je pociťovanie únavy, ktorá sa u každého prejavuje individuálne (Tomanová-

Čergeťová a Gregor 2016). Únavu môžeme definovať rôzne, no z fyziologického hľadiska ju 

chápeme ako komplex dejov, pri ktorých nastáva pokles schopnosti vykonávať pohybovú 

činnosť v rovnakej intenzite, či nutnosť použiť vyššiu intenzitu podnetu na získanie rovnakej 
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odpovede (Havlíčková 2003). Lehnert a kol. (2014) vysvetľuje únavu z pohľadu stavu zníženej 

výkonnosti, do ktorej prichádza športovec po tréningu bez úplnej regenerácie po 

predchádzajúcom fyzickom zaťažením. Z tohto hľadiska ju môžeme tiež chápať ako úbytok 

výkonnosti, ktorá vedie k neschopnosti pokračovať vo vykonávaní ďalšej športovej či 

pohybovej aktivity.  

Pri snahe o zvyšovanie výkonnosti športovca je často jeho organizmus neprimerane 

zaťažovaný, čím dochádza k totálnemu vyčerpaniu energetických zásob. Taktiež, vplyv 

tréningu nie je striktne obmedzený časom, ale pokračuje aj po jeho ukončení (Kyselovičová 

2021). V tréningovom procese je dôležité brať ohľad na to, že únava predovšetkým predstavuje 

obranný mechanizmus organizmu, ktorým sa telo bráni pri nadmernom, resp. neúmernom 

zaťažení. V minulosti sa často únava hodnotila len z pohľadu fyzických schopností, dnes sa 

však do úvahy berie rovnako fyzická, ako aj psychická únava a jej dôsledky na organizmus. 

Prejavy únavy majú predovšetkým ochranný význam a spočívajú vo včasnom ukončení 

svalovej aktivity, čím eventuálne zabraňuje nežiadúcemu zraneniu (Bendíková 2017; Vadašová 

a Čech 2017). Subjektívne vnímaná únava má rôzne prejavy, medzi ktoré najčastejšie patrí 

strata chuti trénovať, zvýšená podráždenosť alebo naopak apatia, agresivita, neadekvátne 

reakcie psychiky, náladovosť, problémy so spánkom, nižšia obranyschopnosť a mnoho ďalších 

(Bendíková 2011; Bernacíková a kol. 2020). Napriek tomu je treba mať na zreteli, že vznik 

únavy je nevyhnutným predpokladom adaptácie organizmu na telesné zaťaženie. 

Veugelers a kol. (2016) tvrdia, že únava je nevyhnutnou súčasťou tréningového procesu 

a pri správnom riadení môže viesť k zlepšeniu fyziologických schopností. Dôležité je však 

podotknúť, že pri nesprávnom riadení môže byť výsledkom nadmerná únava, ktorá môže mať 

nepriaznivé účinky na výkonnosť a zvyšuje riziko zranenia. Neoddeliteľnou súčasťou 

tréningového procesu je preto monitorovanie záťaže športovcov, a to predovšetkým ak chceme 

zistiť, či je odozva organizmu športovca na tréningové a súťažné zaťaženie pozitívna alebo 

negatívna (Thorpe et al. 2017). Monitorovaním tréningového zaťaženia a prejavov únavy sa 

snažíme predchádzať vzniku zranení, chorôb, či nežiaducim prejavom prepätia, či 

pretrénovania (Halson 2014). V našom výskume sme sa venovali problematike subjektívne 

vnímanej únavy 24 a 48 hodín po intenzívnom telesnom zaťažení v skupine pretekárok 

športového aerobiku. 
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METODIKA 

Výskumný súbor tvorilo 53 pretekárok športového aerobiku (priemerný vek 15,5 ± 3,1 

roka). Zber dát sa realizoval na 5-dňovom sústredení, počas ktorého denne prebiehal dvojfázový 

tréning - 3 hodiny doobeda a 3 hodiny poobede. Športové sústredenie bolo zamerané na 

zvyšovanie fyzickej pripravenosti pretekárok. Zároveň boli využívané fyzioterapeutické 

prostriedky s individuálnym zameraním. Následne 24 a 48 hodín po športovom zaťažení boli 

probandky požiadané, aby na sebe pozorovali príznaky únavy (S-PF self-perceived fatigue, 

subjektívne pociťovaná únava) a vyplnili dotazník, v ktorom sprostredkovali úroveň 

zaznamenaných príznakov únavy. Pre účely výskumu sme použili štandardizovaný dotazník 

Multidimensional Fatigue Inventory (MFI), ktorý obsahoval 19 položiek, týkajúcich sa 

subjektívneho hodnotenia únavy (Smets a kol. 1995). Cieľom jednotlivých položiek v 

dotazníku bolo u respondentov hodnotiť päť dimenzií únavy: (1) všeobecná únava, (2) telesná 

únava, (3) znížená motivácia, (4) znížená aktivita a (5) psychická únava. Pretekárky odpovedali 

na výroky v dotazníku prostredníctvom 5 bodovej Likertovej škály, pričom bod 0 znamenal 

„áno je to pravda“, čo znamenalo úplný súhlas s výrokom a bod 4 „nie, nie je to pravda“, s 

výpoveďou úplného nesúhlasu.  

Údaje z dotazníka boli spracované pomocou štatistického programu SPSS verzia 23. 

Získané údaje sme vyhodnotili zvlášť pre každú dimenziu a tiež pre mieru celkovej únavy. 

Využili sme pri tom základné štatistické metódy, ako aritmetický priemer a smerodajnú 

odchýlkou (± SD). Čím nižšie priemerné bodové skóre respondentka nadobudla, tým nižšiu 

mieru subjektívneho pociťovania únavy prejavila a naopak, čím bola hodnota priemerného 

bodového skóre vyššia, tým bola subjektívne prejavená miera únavy vyššia. Štatistickú 

významnosť rozdielov medzi vstupným a výstupným meraním subjektívnej miery únavy sme 

zisťovali pomocou Mann-Whitneyho U-testu. Hladinu štatistickej významnosti rozdielov sme 

stanovili na 5 % hladine (p ≤ 0,05) významnosti.  

VÝSLEDKY 

Z hľadiska celkovej únavy, ako aj jednotlivých symptómov sme nezistili štatisticky 

významné rozdiely medzi získanými údajmi po 24 hodinách a 48 hodinách od zaťaženia. 

Najvyššiu mieru únavy pociťovali gymnastky v symptóme „bolestivosť svalov“, následne v 

symptómoch „nedostatok energie“, „pocit ťažkých rúk a nôh“ a „stuhnutosť/ bolesť kĺbov“ 

(obrázok 1). Symptómy sú spojené najmä so zmenou vo fyziologickej únavy organizmu.  
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Obrázok 1 Priemerné hodnoty v symptómoch TDS 

Legenda: * p ≤ 0,05 

Okrem symptómov „ťažkosti so zaspávaním“ a „nespavosť“, sa u pretekárok 

prejavovala vyššia miera únavy po 48 hodinách ako po 24 hodinách od záťaže. Na Likertovej 

škále označovali pretekárky priemerné hodnoty do 0,5 v piatich položkách, čo znamenalo nízku 

mieru dopadu subjektívnej únavy na symptómy. Podľa získaných údajov, ich subjektívna únava 

neobmedzovala v chuti do jedla a nemala negatívne následky na tráviaci systém. Únava po 

sústredení nemala vplyv na ich psychickú stránku osobnosti, ktorá sa prejavuje v zapamätaní si 

vecí a v hádkach s rodinou, spolupracovníkmi či členmi tímu (obrázok 1). 

Celkovo vyššiu mieru únavy pociťovali gymnastky po 48 hodinách (x̅ = 1,02) od záťaže, 

ako po 24 hodinách (x̅ = 0,86) (tabuľka 1). Štatistická významnosť medzi získanými údajmi sa 

potvrdila v symptóme „bolestivosť svalov“ (p = 0,050) (tabuľka 1), pričom športovkyne 

označili, že bolesť svalov od fyzickej záťaže bola vyššia po 48 hodinách.  
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Tabuľka 1 Priemerné hodnoty v symptómoch TDS, rozdiely medzi meraniami 

Príznaky TDS 

Po 24 hod. 

 (n=53) 

 𝐱/±SD 

Po 48 hod. 

 (n=22) 

 𝐱/±SD 

SD P 

Bolestivosť svalov 2,28±1,007 2,68±1,211 0,20 0,050 

Nedostatok energie 1,74±1,022 2,10±1,342 0,18 0,265 

Zlá nálada 0,62±0,790 0,82±0,853 0,10 0,326 

Neschopnosť zapamätať si veci 0,38±0,765 0,32±0,780 0,03 0,594 

Ťažkosti so zaspávaním 0,79±1,335 0,68±1,287 0,06 0,695 

Strata chuti do jedla 0,30±0,575 0,32±0,477 0,01 0,629 

Nezáujem o bežné denné aktivity 0,47±0,668 0,55±0,739 0,04 0,726 

Hádky s rodinou, 

spolupracovníkmi, členmi tímu 
0,19±0,521 0,32±0,716 0,06 0,333 

Neschopnosť sústrediť sa/udržať 

pozornosť 
0,74±0,738 0,77±0,869 0,02 0,980 

Pocit ťažkých rúk/ nôh 1,91±1,148 2,27±1,420 0,18 0,262 

Nepokojný spánok 0,74±1,112 0,91±1,411 0,09 0,915 

Neschopnosť s chuťou sa najesť 0,32±0,701 0,36±0,658 0,02 0,599 

Nezvyčajná únava počas dňa 1,59±1,117 1,77±1,342 0,09 0,579 

Všeobecná podráždenosť 0,43±0,821 0,86±1,125 0,21 0,098 

Duševný zmätok/ vnútorný nepokoj 0,51±0,912 0,55±0,912 0,02 0,910 

Stuhnutosť/ bolesť kĺbov 1,89±1,187 2,41±1,368 0,26 0,138 

Nepokojné črevá/ hnačka 0,17±0,612 0,41±0,959 0,12 0,188 

Nespavosť 0,57±0,991 0,45±1,011 0,06 0,590 

Pocit, že plnenie každodenných 

úloh si vyžaduje extra námahu 
0,76±0,853 0,82±1,053 0,03 0,950 

Celková únava 0,86±0,394 1,02±0,541 0,08 0,246 

Legenda: SD – smerodajná odchýlka medzi priemermi meraní po 24 hod. a 48 hod. 

Najväčšie rozdiely medzi meraniami po 24 a 48 hodinách, sme zaznamenali v 

symptómoch „stuhnutosť/ bolesť kĺbov“ (SD = 0,26), „všeobecná podráždenosť“ (SD = 21), 

„bolesť svalov“ (SD = 0,20), „nedostatok energie“ (SD = 0,18) a „pocit ťažkých rúk/nôh“ (SD 
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= 0,18) (tabuľka 1). Najbližšie k štatistickej významnosti mal symptóm „všeobecná 

podráždenosť“ (p = 0,098), ktorú pretekárky označovali vyššou hodnotou po 48 hodinách od 

športového sústredenia. Symptóm všeobecnej podráždenosti, ako jediný nadobúdal vyššie 

hodnoty v dotazníku a tiež štatistickým výpočtom, spomedzi faktorov centrálnej (psychickej) 

únavy (tabuľka 1). 

DISKUSIA 

Cieľom nášho výskumu bolo zistiť mieru subjektívnej únavy pretekárok športového 

aerobiku po absolvovaní 5-dňového sústredenia. Respondentky vypĺňali štandardizovaný 

dotazník TDS 24 hodín a 48 hodín po intenzívnom telesnom zaťažení. Dotazník bol zameraný 

na hodnotenie subjektívneho pociťovania únavy prostredníctvom symptómov únavy a miery 

celkovej únavy.  

Analýzou výsledkov sme zistili, že najväčší vplyv subjektívne pociťovanej únavy sa 

prejavil vo fyziologických symptómoch, a to predovšetkým v symptómoch „bolestivosť 

svalov“, „nedostatok energie“, „pocit ťažkých rúk a nôh“ a „stuhnutosť/ bolesť kĺbov“. 

Z hľadiska celkovej únavy sme nezaznamenali štatisticky významné rozdiely medzi 

výsledkami 24 a 48 hodín po intenzívnom telesnom zaťažení. K podobným výsledkom dospeli 

Nemček a Durgala (2021), ktorí vo svojom výskume taktiež nezistili signifikantné rozdiely 

v subjektívnom pociťovaní únavy srbských amatérskych futbalistov, a to hneď po športovom 

výkone a deň po športovom výkone. Zo všetkých 19-tich sledovaných symptómov únavy sa 

nám prejavili signifikantné rozdiely iba v symptóme „bolestivosť svalov“, a to na 5 % hladine 

štatistickej významnosti (p ≤ 0,05). Podľa Vadašovej a Čecha (2017) sú hlavnými príčinami 

svalovej únavy zvýšenie koncentrácie intramuskulárneho anorganického fosfátu, intracelulárna 

acidóza a nedostatok energetických substrátov, čo sú potencionálne dopady na organizmus 

v priebehu 5-dňovej telesnej záťaže. Svalová únava a ďalšie symptómy spojené s fyziologickou 

únavou, ktoré sa v najväčšej miere prejavili u gymnastiek športového aerobiku po sústredení, 

sú označované ako prirodzený reverzibilný stav organizmu, ktorý vyvoláva adaptačné zmeny 

na podklade superkompenzácie, čo v tréningovom procese charakterizujeme ako nárast 

športovej výkonnosti (Bernacíková a kol. 2020). 

Naše zistenia čiastočne korešpondujú s výskumom Nemčeka a Nemček (2022), ktorí 

skúmali únavové symptómy po testovaní všeobecných pohybových schopností elitných hráčov 

tenisu. Autori zistili, že sa u respondentov prejavila subjektívne pociťovaná únava počas 
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48 hodín po telesnom zaťažení v symptómoch „stuhnutosť a bolestivosť kĺbov“, „pocit ťažkých 

rúk alebo nôh“ a „bolestivosť svalov“. Podobné výsledky sa preukázali aj vo výskume Nemček 

a Dudíkovej (2022), kde sa po národnom šampionáte a 5-dňovom sústredení mladých boxerov 

prejavila najvyššia miera únavy v symptómoch „bolesti svalov“, „ťažké pocity v 

rukách/nohách“ a „nedostatok energie“.  

Celkovo vyššiu mieru únavy pociťovali gymnastky po 48 hodinách (x̅ = 1,02) od záťaže, 

ako po 24 hodinách (x̅ = 0,86). Prekvapivo, vo výskume Kadlecovej a Nemček (2022), ktoré 

zisťovali subjektívne vnímanie únavy extraligových hráčok florbalu po športovom výkone, 

hráčky pociťovali nižšiu mieru únavy vo všetkých dimenziách únavy ako aj celkovej únavy 

po 48 hodinách po športovom výkone. 

ZÁVER 

Miera subjektívne vnímanej únavy zisťovanej 24 a 48 hodín po intenzívnom telesnom 

zaťažení pretekárok športového aerobiku po športovom sústredení vo všeobecnosti neprejavila 

štatisticky významné hodnoty. Štatistickú významnosť na 5 % hladine (p ≤ 0,05) významnosti 

rozdielov nameraných hodnôt po 24 a 48 hodinách od ukončenia sústredenia zaznamenávame 

v položke „bolestivosť svalov“ (p = 0,050), ktorej pridelené hodnoty pretekárkami boli vyššie 

po 48 hodinách. Na základe výsledkov dotazníka konštatujeme, že vplyvom subjektívnej únavy 

po 24 hodinách od zaťaženia, dochádzalo naďalej k negatívnemu nárastu hodnôt sledovaných 

symptómov a teda, pretekárky sa po 48 hodinách od intenzívnej záťaže cítili horšie ako po 24 

hodinách. 

Výskum sa riešil v rámci projektu MŠVVŠ SR VEGA č. 1/0754/20 s názvom „Faktory 

športového výkonu v kontexte svalovej únavy ako reakcie na nadmerné tréningové zaťaženie 

adolescentov“. 
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SELF-PERCEIVED FATIGUE SYMPTOMS AFTER SPORT PERFORMANCE 

IN YOUNG AEROBIC GYMNASTS 

SUMMARY 

The objective of the study was to determine the prevalence of self-perceived fatigue 

symptoms 24 and 48 hours after intensive physical activity in young aerobic gymnasts. The 

research sample comprised of 53 gymnasts (average age 15.38 ± 4.5 years) who took part in a 

five-day training camp. Gymnasts were asked to observe symptoms of fatigue on themselves 

24 and 48 hours after they finished the physical activity. The level of self-perceived fatigue (S-

PF) was measured with the Training Distress Scale (TDS). Analysing the results, we found that 

the highest S-PF was showed in physiological symptoms "muscle soreness", "lack of energy", 

"heavy feelings in arms and legs" and "joint stiffness or soreness". Of all the 19 monitored 

fatigue symptoms, we found significant differences only in the symptom "muscle pain", at the 

5% level of statistical significance (p ≤ 0.05). In terms of overall TDS, we did not notice 

statistically significant differences between the results 24 and 48 hours after intensive physical 

activity, however, gymnasts experienced higher level of S-PF 48 hours (x̅ TDS = 1.02) than 24-

hours (x̅ TDS = 0.86) after 5-day training camp.  

Key words: fatigue symptoms, training load, aerobic gymnastics, young gymnasts 
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SYMPTÓMY ÚNAVY PO DIFERENCOVANOM TELESNOM 

ZAŤAŽENÍ BOXEROV ŽIACKYCH A DORASTENECKÝCH 

KATEGÓRIÍ 

Martina Dudíková¹, Dagmar Nemček² 

¹Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra edukačných a 

humanitných vied o športe, Slovenská republika 

²Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky, Slovenská 

republika 

ABSTRAKT 

Cieľom príspevku bolo analyzovať a porovnať symptómy únavy počas 48 hodín po 

diferencovanom telesnom zaťažení boxerov v skupinách žiackych a dorasteneckých kategórií. 

Výskumný súbor tvorilo 21 boxerov s priemerným vekom 14±2,05 rokov, ktorých sme z 

hľadiska veku rozdelili na žiacku kategóriu (n=12) a dorasteneckú kategóriu (n=9). Mieru seba 

pociťovanej únavy sme v skupinách boxerov merali škálou Training Distress Scale. Na 

posúdenie rozdielov únavy po diferencovanom telesnom zaťažení (TZ) medzi dvoma závislými 

výbermi – majstrovstvá SR (MSR) verzus 5-dňové sústredenie sme použili Wilcoxonov 

poradový test. Boxeri žiackych kategórií deklarovali významne vyššiu mieru únavy po 

sústredení oproti po MSR pocitom ťažkých horných a dolných končatín, nezvyčajnou únavou, 

podráždenosťou a stuhnutosťou a bolestivými kĺbmi, ako aj signifikantne vyššiu mieru celkovej 

únavy. Dorastenecké kategórie boxerov nedisponujú významnými rozdielmi sebapociťovanej 

únavy v únavových symptómoch, ako ani v celkovej únave z pohľadu diferencovaného TZ. 

Kľúčové slová: sebapociťovaná únava, žiacke kategórie, dorastenecké kategórie, majstrovstvá 

SR, sústredenie, symptómy, celková únava. 

VSTUP DO PROBLEMATIKY 

Box je vysoko komplexná pohybová aktivita. Vzhľadom na jeho špecifický charakter, 

je na dosiahnutie úspechu nevyhnutný každodenný športový tréning spolu s neustálym 

rozvojom fyzickej a psycho-emocionálnej zdatnosti (Sienkiewicz-Dianzenza, Maszczyk, 

2019). Boxerský zápas pozostáva z niekoľkých kôl, z ktorých každé trvá 3 minúty s 1-
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minútovými prestávkami, pričom zaťaženie je maximálne, ale nie kontinuálne (Davis et al., 

2015). Úspešný výkon v boxe si vyžaduje, aby boxer napriek hromadiacej sa únave rozdával 

údery oboma rukami (Haralabidis et al., 2020). Pierce et al. preukázali (2007), že víťazní boxeri 

vykazujú silnejšie údery v porovnaní so svojimi porazenými súpermi, pričom zdôraznili 

význam sily aj rýchlosti úderu. Narastajúca únava prináša zníženú rýchlosť a dynamiku boja, 

srdcovú frekvenciu spojenú s tréningom alebo boxerským stretom v rozsahu 160 - 200 úderov 

za minútu (Ghosh, 2010), čo zaraďuje box medzi anaeróbne športy. Boxeri vyššej výkonnostnej 

kategórie disponujú väčšou svalovou silou a lepším výkonom, ako aj vyšším aeróbnym a 

anaeróbnym výkonom v porovnaní s boxermi nižšej výkonnostnej kategórie (Chaabène et al., 

2014). Preto sa od boxerov očakáva, že budú schopní dobre tolerovať vysokú námahu, t. j. 

podávať efektívne výkony pri vysokej srdcovej frekvencii, keďže pri vysokej anaeróbnej 

činnosti je nevyhnutný vysoký anaeróbny prah, anaeróbny výkon a svalová sila (Guidetti, 

Musulin, Baldari, 2002). Tieto základné fyziologické zložky zdatnosti možno rozvíjať 

prostredníctvom silového a kondičného tréningu (Lenetsky, Harris, Brughelli, 2013), a sú 

rozhodujúce pre udržanie sily a rýchlosti úderu počas boxerskej súťaže (Chaabène et al., 2014). 

Tieto faktory by tak následne určovali tzv. anaeróbnu vytrvalosť, t. j. schopnosť udržať čo 

najvyššiu úroveň meranej veličiny (napr. bežeckej rýchlosti) pri opakovaných maximálnych 

cvičeniach (Walilko, Viano, Bir, 2005). Dôležité je, že obojstranné vykonávanie úderov údermi 

čiastočne závisí od biomechanickej koordinácie, ktorá môže byť negatívne ovplyvnená únavou 

(Haralabidis et al., 2020). Výskum Nemček a Dudíkovej (2022) ukázal, že u mladých boxerov 

sa počas 48 hodín po telesnom zaťažení (ďalej TZ) preukázala veľmi nízka miera 

sebapociťovanej únavy. Nižšia miera únavy bola adolescentmi deklarovaná po národnom 

šampionáte v porovnaní s 5-dňovým sústredením. Vyššiu úroveň únavy zažívali mladí boxeri 

výskumu Nemček a Dudíkovej (2022) po 5-dňovom sústredí v porovnaní s národnými 

majstrovstvami, podporenú pocitom ťažkých horných a dolných končatín, nepokojným 

spánkom, nezvyčajnou únavou počas dňa a nespavosťou. Po oboch fyzických zaťaženiach 

pociťovali mladí boxeri subjektívnu únavu bolesťami svalov, pocitom ťažkých horných a 

dolných končatín a nedostatkom energie. Cieľom výskumu bolo analyzovať a porovnať 

symptómy únavy počas 48 hodín po diferencovanom telesnom zaťažení boxerov v skupinách 

žiackych a dorasteneckých kategórií. 
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METODIKA 

Výskumný súbor pozostával z 21 boxerov s priemerným vekom 14±2,05 rokov, ktorí 

boli členmi športového klubu „Best boxing club Devínska Nová Ves“. Súbor sme z hľadiska 

veku rozdelili na dve skupiny, a to na mladšiu vekovú kategóriu (žiacka kategória; n=12), do 

ktorej sme zaradili boxerov vo veku 11, 12, 13 a 14 rokov (mladší a starší žiaci) a staršiu vekovú 

kategóriu (dorastenecká kategória; n=9), do ktorej sme zaradili boxerov vo veku 15, 16 a 17 

rokov (mladší a starší dorastenci). Všetci respondenti boli ochotní na výskume participovať a 

súhlasili s odovzdaním svojich údajov. Ich zákonní zástupcovia podpísali informovaný súhlas 

o účasti ich detí vo výskume. Výskum sa riešil v rámci grantovej úlohy Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky VEGA č. 1/0754/20, s čím boli mladí boxeri a 

ich zákonní zástupcovia taktiež oboznámení. Výskum schválila etická komisia FTVŠ UK (č. 

3/2020). 

Po jednodňových Majstrovstvách Slovenskej republiky (MSR) a 5-dňovom sústredení 

boli mladí boxeri vyzvaní, aby na sebe pozorovali príznaky únavy počas 48-hodín. Následne 

na to vyplnili dotazník, kde sprostredkovali úroveň prežívaných symptómov únavy (TDS 

symptómy) na 5-bodovej Likertovej škále. 5-dňové sústredenie prebiehalo v dátume 10. 01. - 

14. 01. 2022. Mladí boxeri absolvovali 9 tréningov a jednu aktívnu regeneráciu v podobe 

plávania. Dopoludňajšia tréningová jednotka trvala 1,5 hodiny a poobedný tréning trval 2 

hodiny. Na MSR absolvovali mladí boxeri v priemere 1,47±0,51 zápasov. Podrobný popis 

tréningových jednotiek a zápasov uvádza Dudíková (2022) vo svojej výskumnej práci. Mieru 

seba pociťovanej únavy sme u mladých boxerov žiackej a dorasteneckej kategórie merali 

pomocou škály Training Distress Scale (TDS; Grove et al., 2014), čo je 19-položková miera 

hodnotiaca symptómy únavy, ktoré predtým identifikovali autori Fry et al. (1994). Tieto 

symptómy zahŕňajú rôzne ťažkosti súvisiace s emocionalitou, celkovou únavou, ťažkosťami s 

koncentráciou, fyzickým nepohodlím, poruchami spánku a zmenami chuti do jedla. Príkladmi 

položiek sú „nedostatok energie“, „zlá nálada“, „neschopnosť udržať pozornosť“, „bolesť 

svalov“, „problémy so zaspávaním“ a „strata chuti do jedla“. Mladí boxeri žiackych a 

dorasteneckých kategórií odpovedali na tieto položky uvedením rozsahu, v akom zažívali každý 

zo symptómov počas posledných 48 hodín po telesnom zaťažení. Svoje odpovede uvádzali na 

5-bodovej bipolárnej škále od bodu 0 po bod 3, kedy bod 0 bola odpoveď vôbec nepociťujem, 

bod 1 – trochu pociťujem, bod 2 – stredne pociťujem, bod 3 – dosť pociťujem a bod 4 – veľmi 
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pociťujem. Vyššie priemerné bodové skóre znamenalo vyššiu skúsenosť so symptómom TDS, 

ako aj vyššiu mieru seba pociťovanej únavy. 

Na spracovanie výskumných údajov bol použitý program IBM SPSS verzia 23.0. Údaje 

boli vyjadrené pomocou absolútnych a relatívnych hodnôt, vrátane aritmetického priemeru (x) 

a smerodajnej odchýlky (±SD). Wilcoxonov poradový test sme použili na posúdenie rozdielov 

únavy po diferencovanom telesnom zaťažení medzi dvoma závislými výbermi – MSR verzus 

5-dňové sústredenie v žiacky a dorasteneckých kategóriách boxerov. Významnosť rozdielov 

bola stanovená na 5 % (p≤0,05; *) a 1 % (p≤0,01; **) hladine štatistickej významnosti. 

VÝSLEDKY 

Analýzou údajov o subjektívnom pociťovaní únavy po diferencovanom telesnom 

zaťažení sme zistili, že počas 48 hodín po MSR pociťovali žiacke kategórie boxerov najvyššiu 

mieru únavy odpoveďou „trochu pociťujem“ iba v jednom symptóme „bolesť svalov“ 

(0,75±0,75 bodov), všetky ostatné únavové symptómy mladí boxeri po MSR vôbec 

nepociťovali (tab. 1). Zhodnotením výsledkov subjektívneho pociťovania únavy po sústredení 

sme zistili, že boxeri žiackych kategórií pociťovali najvyššiu mieru únavy odpoveďou „trochu 

pociťujem“ symptómami „pocit ťažkých horných a dolných končatín“ (1,25±1,14 bodov), 

„bolesť svalov“ (1,08±0,99 bodov), „nedostatok energie“ (1,00±0,74 bodov), „nezvyčajná 

únava“ (1,00±1,13 bodov) a „stuhnutosťou alebo bolesťou kĺbov“ (1,00±0,85 bodov). Nižšia 

miera únavy v mladšej vekovej skupine bola pripísaná symptómom „neschopnosť sa sústrediť“ 

(0,58±0,99 bodov), „neschopnosť sa najesť“ (0,50±0,79 bodov). Všetky ostatné únavové 

symptómy, ktoré dosiahli nižšiu hodnotu ako 0,49 bodov, skupina boxerov žiackych kategórií 

po sústredení vôbec nepociťovala (tab. 1). 

Porovnávacou analýzou výsledkov sme zistili, že boxeri žiackych kategórií deklarovali 

vyššiu mieru únavy po sústredení oproti po MSR. Signifikantné rozdiely boli zaznamenané v 

štyroch TDS symptómoch, ako aj v miere celkovej únavy, kedy boxeri po sústredení deklarovali 

v signifikantne vyššej miere únavu pocitom ťažkých horných a dolných končatín (Z=-2,095, 

p=0,03), nezvyčajnou únavou (Z=-2,223, p=0,02), podráždenosťou (Z=-2,060, p=0,03) a 

stuhnutosťou a bolestivými kĺbmi (Z=-2,066, p=0,03) oproti telesnému zaťaženiu, ktoré 

vynaložili pri podávaní výkonov na MSR (obr. 1). Porovnaním miery celkovej únavy po MSR 

a po sústredení vidieť v skupine boxerov žiackych kategórií signifikantne vyššiu mieru celkovej 

únavy po 5-dňovom sústredení ako po MSR (Z=-2,120, p=0,03) (obr. 1). 
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Tabuľka 1 Poradie únavových symptómov žiackych kategórií boxerov po TZ 

Po. TDS symptómy po MSR Po. TDS symptómy po sústredení 

𝐱/±SD (body) 𝐱/±SD (body) 

1. Bolesť svalov 0,75±0,75 1. Pocit ťažkých rúk/ nôh 1,25±1,14 

2. Nedostatok energie  

0,42±0,67 

2.  Bolesť svalov 1,08±0,99 

Pocit ťažkých rúk/ nôh 3. Nedostatok energie 1,00±0,74 

Stuhnutosť/ bolesť kĺbov Nezvyčajná únava 1,00±1,13 

3. Nezvyčajná únava 0,33±0,49 Stuhnutosť/ bolesť 

kĺbov 

1,00±0,85 

4. Neschopnosť sa sústrediť 0,25±0,62 4. Neschopnosť sa 

sústrediť 

0,58±0,99 

5. Nezáujem o aktivity 0,17±0,39 5. Neschopnosť sa najesť 0,50±0,79 

Nepokojne črevá/ hnačka 0,17±0,58 6. Nepokojný spánok  0,42±0,90 

Bežné úlohy- extra 

námaha 

0,17±0,39 7. Nezáujem o aktivity  0,33±0,65 

6. Zlá nálada  

 

 

 

0,08±0,29 

8. Zlá nálada 0,25±0,45 

Neschopnosť pamätať si 

veci  

Hádky s rodinou, 

členmi klubu  

 

 

0,25±0,62 Hádky s rodinou, členmi 

klubu  

Nespavosť  

Neschopnosť sa najesť Bežné úlohy – extra 

námaha 

Nespavosť 9. Neschopnosť pamätať 

si veci 

 

 

0,17±0,39 7. Duševný zmätok  

 

0,00 

Ťažkosti so 

zaspávaním 

Podráždenosť Podráždenosť 

Nepokojný spánok Nepokojné črevá/ 

hnačka 

Ťažkosti so zaspávaním 10. Duševný zmätok 0,08±0,29 

Strata chuti do jedla 11. Strata chuti do jedla 0,00 
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Obrázok 1 Porovnanie miery únavy žiackych kategórií boxerov 

z pohľadu diferencovaného TZ 
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V dorasteneckých skupinách boxerov sme analýzou výsledkov zistili, že po MSR 

pociťovali boxeri najvyššiu mieru únavy (odpoveďou „stredne pociťujem“) symptómami, 

ktorými boli „stuhnutosť a bolesť kĺbov“ (2,22±1,39 bodov), „pocit ťažkých horných a dolných 

končatín“ (2,00±1,22 bodov), „nedostatok energie“ (1,78±1,56 bodov) a „bolesťou svalov“ 

(1,56±1,01 bodov). Nižšia miera únavy, s odpoveďou „trochu pociťujem“, bola pripísaná 

symptómom „bežné úlohy si vyžadujú extra námahu“ (1,22±1,39 bodov), „nezvyčajná únava“ 

(1,11±1,36 bodov), „neschopnosť pamätať si veci“ (1,00±1,58 bodov), „nezáujem o aktivity“ 

(0,89±1,05 bodov), „podráždenosť“ (0,89±1,54 bodov), „neschopnosť sa sústrediť“ (0,67±0,87 

bodov), „zlá nálada“ (0,56±0,53 bodov), a symptómom „ťažkosti so zaspávaním“ (0,56±0,88 

bodov). Ostatné symptómy boli boxermi označené odpoveďou „vôbec nepociťujem“, čiže 

únavu v týchto symptómoch dorastenecké kategórie boxerov po MSR vôbec nepociťovali (tab. 

2).  

Vyhodnotením výsledkov subjektívneho pociťovania únavy po sústredení sme zistili, že 

dorastenecké skupiny boxerov pociťovali najvyššiu mieru únavy (vyjadrenú odpoveďou „dosť 

pociťujem“) jedným symptómom „pocit ťažkých horných a dolných končatín“ (2,78±1,09 

bodov). Únavové symptómy ako „bolesť svalov“ (2,33±0,87 bodov), „nezvyčajná únava“ 

(2,33±1,12 bodov), „nedostatok energie“ (2,11±1,17 bodov), „stuhnuté a bolestivé kĺby“ 

(1,89±1,05 bodov) a „bežné úlohy si vyžadujú extra námahu“ (1,67±1,12 bodov) pociťovali 

dorastenecké kategórie boxerov stredne, odpoveďou „stredne pociťujem“. Trochu pociťovali 

únavu ôsmimi symptómami a to „neschopnosť sa sústrediť“ (1,33±1,66 bodov), „nezáujem o 

aktivity“ (1,11±1,17 bodov), „podráždenosť“ (1,11±1,05 bodov) a taktiež „neschopnosť 

pamätať si veci“ (0,78±1,30 bodov), „ťažkosti so zaspávaním“ (0,78±1,39 bodov), „nespavosť“ 

(0,78±1,39 bodov), „nepokojný spánok“ (0,67±1,12 bodov) a „zlá nálada“ (0,56±0,73 bodov). 

Ostatné symptómy hodnotili odpoveďou „vôbec nepociťujem“ (tab. 2). Aj napriek tomu, že až 

v štrnástich symptómoch (73,7%) bola v dorasteneckých kategóriách priemerným bodovým 

skóre preukázaná vyššia miera únavy po sústredení oproti MSR, štatistická významnosť 

rozdielov nebola potvrdená ani v jednom symptóme, ako ani pri porovnaní celkovej únavy (obr. 

2). 
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Tabuľka 2 Poradie únavových symptómov dorasteneckých kategórií boxerov po TZ 

Por. TDS symptómy po MSR Por. TDS symptómy po sústredení 

𝐱/±SD (body) 𝐱/±SD (body) 

1. Stuhnutosť/ bolesť 

kĺbov 

2,22±1,39 1. Pocit ťažkých rúk /nôh 2,78±1,09 

2. Pocit ťažkých rúk/ nôh 2,00±1,22 2. Bolesť svalov 2,33±0,87 

3. Nedostatok energie 1,78±1,56 Nezvyčajná únava 2,33±1,12 

4. Bolesť svalov 1,56±1,01 3. Nedostatok energie 2,11±1,17 

5. Bežné úlohy –extra 

námaha 

1,22±1,39 4. Stuhnutosť/ bolesť kĺbov 1,89±1,05 

6. Nezvyčajná únava 1,11±1,36 5. Bežné úlohy- extra 

námaha 

1,67±1,12 

7. Neschopnosť pamätať 

si veci  

1,00±1,58 6. Neschopnosť sa sústrediť 1,33±1,66 

 

8. Nezáujem o aktivity 0,89±1,05 7. Nezáujem o aktivity 1,11±1,17 

Podráždenosť 0,89±1,54 Podráždenosť 1,11±1,05 

9. Neschopnosť sa 

sústrediť 

0,67±0,87 8. Neschopnosť pamätať si 

veci  

0,78±1,30 

Neschopnosť sa najesť 0,67±1,00 Ťažkosti so zaspávaním 0,78±1,39 

10. Zlá nálada 0,56±0,53 Nespavosť 

Ťažkosti so 

zaspávaním  

0,56±0,88 9. Nepokojný spánok 0,67±1,12 

11. Nepokojné črevá/ 

hnačka 

0,44±1,01 10. Zlá nálada 0,56±0,73 

12. Duševný zmätok 0,33±0,50 11. Hádky s rodinou, členmi 

klubu  

0,44±0,53 

13. Nepokojný spánok  0,22±0,67 Neschopnosť sa najesť 0,44±0,73 

Nespavosť Duševný zmätok 

14. Hádky s rodinou, 

členmi klubu  

0,11±0,33 12. Nepokojné črevá/ hnačka  

0,22±0,67 

Strata chuti do jedla Strata chuti do jedla 
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Obrázok 2 Porovnanie miery únavy dorasteneckých kategórií boxerov z pohľadu 

diferencovaného TZ 
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DISKUSIA 

Cieľom predloženého výskumu bolo analyzovať a porovnať symptómy únavy počas 48 

hodín po diferencovanom telesnom zaťažení boxerov v skupinách žiackych a dorasteneckých 

kategórií. Zistili sme, že boxeri žiackych kategórií deklarovali významne vyššiu mieru únavy 

po sústredení oproti po MSR pocitom ťažkých horných a dolných končatín, nezvyčajnou 

únavou, podráždenosťou, stuhnutosťou a bolestivými kĺbmi, ako aj signifikantne vyššiu mieru 

celkovej únavy. Ďalej sme výskumom deklarovali, že dorastenecké kategórie boxerov 

nedisponujú významnými rozdielmi v seba pociťovanej únave podloženej symptómami, ako 

ani rozdielmi v celkovej únave medzi MSR a 5-dňovým sústredením. Výkonnostní športovci 

vo všeobecnosti vykazujú symptómy TDS ako "ťažkosti so sústredením" a "únava alebo 

nedostatok energie" ako zvýšené riziko slabého športového výkonu (Takeda et al., 2015). 

Výskum autorov Nemček & Nemček (2022) preukázal, že elitní tenisti deklarujú 

sebapociťovanú únavu počas 48 hodín po testovaní všeobecnej pohybovej výkonnosti 

nedostatkom energie, stuhnutosťou a bolesťou kĺbov, pocitom ťažkých horných a dolných 

končatín a bolesťou svalov. Okrem toho sa v chlapčenskej skupine elitných tenistov prejavila 

sebapociťovaná únava príznakmi "nezáujem o bežné denné činnosti", "bežné úlohy si vyžadujú 

extra námahu" a "nezvyčajná únava". Chlapci výskumu autorov Nemček, Nemček (2022) v 

porovnaní s dievčatami vykazovali významne vyššiu sebapociťovanú únavu v TDS 

symptómoch "ťažkosti so zaspávaním", "nezvyčajná únava", "stuhnutosť a bolesť kĺbov" a 

"bežné úlohy si vyžadujú extra námahu". V celkovej únave výskumu autorov neboli zistené 

významné rozdiely medzi dospievajúcimi elitnými tenistami a tenistkami (Nemček, Nemček, 

2022). Podobné výsledky deklaruje náš výskum, kedy žiacke kategórie boxerov najvyššiu 

mieru únavy pociťovali v symptóme „bolesť svalov“ a dorastenecké kategórie boxerov v 

symptómoch „stuhnutosť a bolesť kĺbov“, „pocit ťažkých rúk a nôh“, „nedostatok energie“ a 

taktiež „bolesť svalov“. Mierne odlišné výsledky ukazuje výskum autorov Šimonič. Nemček 

(2022) u amatérskych in-line hokejistov, ktorí pociťovali najvyššiu mieru únavy 48 hodín po 

športovom výkone symptómami „bolesť svalov“, „ťažkosti so zaspávaním“ a „nedostatok 

energie“, a dokonca v symptóme „neschopnosť pamätať si veci“ pociťovali mladší in-line 

hokejisti signifikantne vyššiu mieru únavy oproti starším amatérskym hráčom in-line hokeja. 

Títo autori ďalej zistili, že miera celkovej únavy amatérskych hráčov in-line hokeja počas 48 

hodín po športovom výkone bola nízka, no vzápätí najvyššia v dimenzii „všeobecná únava“ a 

in-line hokejisti do 30 rokov pociťovali signifikantne vyššiu mieru psychickej únavy oproti 

hráčom nad 31 rokov (Nemček, Šimonič, 2022). Ďalšími autormi, ktorí sa zaoberali 



Vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0754/20: Faktory športového výkonu v kontexte 

svalovej únavy ako reakcie na nadmerné tréningové zaťaženie adolescentov 

 

95 
 

sebapociťovanou únavou po športovom výkone boli Nemček, Durgala (2021), ktorí v skupine 

srbských amatérskych futbalistov zistili, že ani v jednej z dimenzií únavy, hneď po športovom 

výkone a deň po športovom výkone, nenastali u nich signifikantné rozdiely. Najvyššiu mieru 

únavy hneď po ligovom zápase a deň po ligovom zápase pociťovali srbskí amatérski futbalisti 

v dimenzii „všeobecná únava“ a naopak najnižšiu mieru únavy v dimenzii „znížená motivácia“ 

(Nemček, Durgala, 2021). Výskumníci uvádzajú, že vysoké intenzívne fyzické zaťaženie môže 

ovplyvniť stavy nálady, čo vedie k úzkosti, depresii, k pocitom únavy a nízkemu sebavedomiu 

(Fry et al., 1994). V štúdii Millet et al. (2005) bol vzťah medzi tréningovým zaťažením a 

sebapociťovanou únavou významný. Analýzy lineárnych zmiešaných modelov v štúdii 

Sargenta et al. (2014) odhalili, že v noci pred tréningovými dňami bol čas strávený v posteli 

významne kratší, čas nástupu a odchodu spánku bol významne skorší a množstvo dosiahnutého 

spánku bolo významne menšie, ako v noci pred dňami odpočinku. Okrem toho bol zistený 

významný vplyv dĺžky spánku na úroveň únavy pred tréningom. Konkrétne autori zistili, že 

kratšie trvanie spánku je spojené s vyššou úrovňou predtréningovej únavy. Celkovo tieto 

zistenia naznačujú, že množstvo spánku súťažiaceho športovca je diktované jeho tréningovým 

plánom. Najmä skoré ranné štarty skracujúce dĺžku spánku a zvyšujúce úroveň predtréningovej 

únavy (Sargent et al., 2014). 

ZÁVER 

Výsledkami predloženého výskumu sme dospeli k nasledovným zisteniam: 

 Žiacke kategórie boxerov deklarovali najvyššiu mieru sebapociťovanej únavy počas 48 

hodín: 

o po majstrovstvách SR bolesťou svalov; 

o po 5-dňovom sústredení pocitom ťažkých horných a dolných končatín, bolesťou 

svalov, nedostatkom energie, nezvyčajnou únavou a stuhnutosťou alebo 

bolesťou kĺbov. 

 Dorastenecké kategórie boxerov pociťovali najvyššiu mieru sebapociťovanej únavy 

počas 48 hodín: 

o po majstrovstvách SR symptómami „stuhnutosť a bolesť kĺbov“, „pocit ťažkých 

horných a dolných končatín“, „nedostatok energie“ a „bolesť svalov“; 

o po 5-dňovom sústredení pocitom ťažkých rúk a nôh. 

 Boxeri žiackych kategórií deklarovali významne vyššiu mieru únavy po sústredení 

oproti MSR pocitom ťažkých horných a dolných končatín, nezvyčajnou únavou, 
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podráždenosťou, stuhnutosťou a bolestivými kĺbmi, a tiež deklarovali aj signifikantne 

vyššiu mieru celkovej únavy. 

 Dorastenecké kategórie boxerov nedisponovali významnými rozdielmi 

sebapociťovanej únavy v únavových symptómoch, ako ani v celkovej únave z pohľadu 

diferencovaného telesného zaťaženia. 

Výskum sa riešil v rámci projektu MŠVVŠ SR VEGA č. 1/0754/20 s názvom „Faktory 

športového výkonu v kontexte svalovej únavy ako reakcie na nadmerné tréningové zaťaženie 

adolescentov“. 
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FATIGUE SYMPTOMS AFTER DIFFERENTIATED PHYSICAL LOAD IN BOXERS 

OF PUPIL AND JUNIOR CATEGORIES 

SUMMARY 

The objective of the study was to analyse and compare the fatigue symptoms after 

differentiated physical load in boxers in the pupil and junior categories. The research sample 

consisted of 21 boxers with a mean age of 14±2.05 years, who were divided in terms of age into 

pupil category (n=12) and junior category (n=9). We measured the degree of self-perceived 

fatigue in the boxers' groups with the Training Distress Scale. We used Wilcoxon rank test to 

assess differences in fatigue after differentiated physical training load between the two 

dependent samples - national championship versus 5-day training camp. Boxers in the pupil 

category declared significantly higher levels of self-perceived after the training camp compared 

to after the national championship by feeling heavy arms and legs, unusual fatigue, irritability 

and stiffness, and painful joints, as well as significantly higher levels of overall fatigue. 

Category of junior boxers did not show significant differences in self-perceived fatigue 

symptoms, nor in overall fatigue in terms of differential physical load. 

Keywords: self-perceived fatigue, pupil categories, junior categories, national championships, 

5-day training camp, fatigue symptoms, overall fatigue. 
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DIMENZIE ÚNAVY PO TELESNOM ZAŤAŽENÍ HRÁČOV 

3. SLOVENSKEJ FUTBALOVEJ LIGY 

Filip Rajt¹, Dagmar Nemček² 

¹Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra edukačných a 
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ABSTRAKT 

Cieľom predloženého výskumu bolo zistiť mieru subjektívne pociťovanej únavy 24 a 

48 hodín po telesnom zaťažení z pohľadu dimenzií únavy a celkovej únavy hráčov – mužov 3. 

slovenskej futbalovej ligy. Výskumný súbor tvorilo 15 hráčov 3. najvyššej futbalovej ligy 

mužov na Slovensku futbalového klubu FC Slovan Galanta, s priemerným vekom 22,93±5,84 

rokov. Výskumnou metódou pre zber výskumných údajov bol štandardizovaný dotazník MFI 

(Multidimensional Fatigue Inventory). Zistili sme, že hráči 3. slovenskej futbalovej ligy 

pociťujú po 24 hodinách po telesnom zaťažení signifikantne najvyššiu mieru všeobecnej únavy 

a zníženej aktivity, a po 48 hodinách po telesnom zaťažení signifikantne najvyššiu mieru 

zníženej aktivity, všeobecnej únavy a zníženej motivácie. Signifikantne najnižšia miera únavy 

je hráčmi 3. slovenskej futbalovej ligy deklarovaná psychickou únavou po 24 hodinách i po 48 

hodinách po telesnom zaťažení. Strednú mieru únavy pociťujú futbalisti po 24 hodinách po 

telesnom zaťažení a nízku mieru únavy po 48 hodinách po telesnom zaťažení. 

Kľúčové slová: dimenzie únavy, celková únava, telesné zaťaženie, hráči 3. futbalovej ligy, 24 

a 48 hodín. 

VSTUP DO PROBLEMATIKY 

Únavu môžeme z fyziologického hľadiska popísať ako komplex dejov, pri ktorom 

nastáva znížená odpoveď tkanív buď na podnety rovnakej intenzity, či nutnosti použitia vyššej 

intenzity podnetu pri získaní rovnakej odpovedi (Havlíčková, 2003). Súťažná, ale aj tréningová 

činnosť spôsobuje únavu, ktorá sa prejavuje mnohými menšími príznakmi, ale predovšetkým v 

znížení celkovej výkonnosti (Dovalil, 2009). Futbal je prerušovaná činnosť, kde sa počas hry 

strieda vysoká a nízka intenzita zaťaženia, čo vyžaduje od hráčov výborný aeróbny i anaeróbny 
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výkon (Stølen, et al., 2005). Ak hráči chcú hrať na vysokej úrovni, musia byť schopní 

vykonávať činnosti v rýchlostiach na úrovni šprintérov, ale zároveň musia vydržať celých 90 

minút hry, kde sa prekrýva skákanie, rýchle zmeny smeru, kopy a ďalšie činnosti (Robinson & 

White, 2005). Futbalový výkon závisí na nespočetných faktoroch či už technických, taktických, 

fyzických, fyziologických alebo psychologických a únava je komplexná interakcia týchto 

procesov (Aaronson et al., 1999). Intenzita zaťaženia počas zápasov je bežne meraná pomocou 

celkovej vzdialenosti, ktorá sa vzťahuje na každého hráča (Reilly, 1996). Klasická vzdialenosť, 

ktorú hráč absolvuje počas zápasu na najvyššej úrovni je 10–13 km s tým, že stredopoliari 

bývajú v tomto pohľade vyťaženejší, než hráči na iných postoch (Reilly, 1997; Krustrup, Mohr, 

Ellingsgaard & Bangsbo, 2005). Štúdie ďalej uvádzajú, že profesionálni hráči sú schopní 

absolvovať väčšie vzdialenosti ako neprofesionálni futbalisti, čo môže byť spôsobené väčšou 

aeróbnou zdatnosťou (Ekblom, 1986; Mohr, Krustrup & Bangsbo, 2003). Všeobecne platí, že 

vzdialenosť, ktorú sú profesionálni hráči schopní pokryť v zápase sa v priebehu rokov mení a 

so súčasným tempom hry na vysokej úrovni je to stále náročnejšie. Nakoľko väčšina 

vzdialeností je pokrytá viac-menej chôdzou a nízkou intenzitou behu (uvádza sa až 80%), vo 

vzťahu ku spotrebovanej energii sú dôležitejšie viac intenzívne cvičenia. Na základe množstva 

vysoko intenzívnych cvičení vieme rozlíšiť hráčov vrcholovej úrovne od hráčov na nižšej 

výkonnostnej úrovni (Hoff, 2005). Pre naše výskumné sledovanie dimenzií únavy 24 a 48 hodín 

po telesnom zaťažení sme si zvolili hráčov nižšej výkonnostnej úrovni, konkrétne hráčov 3. 

slovenskej futbalovej ligy. Cieľom výskumu bolo zistiť mieru subjektívne pociťovanej únavy 

24 a 48 hodín po telesnom zaťažení z pohľadu dimenzií únavy a celkovej únavy hráčov 3. 

slovenskej futbalovej ligy. 

METODIKA 

Výskumný súbor tvorilo 15 hráčov 3. najvyššej futbalovej ligy mužov na Slovensku, v 

sezóne 2021/2022. Hráči s priemerným vekom 22,93±5,84 rokov, sú členmi futbalového klubu 

FC Slovan Galanta. Tím FC Slovan Galanta sa v sezóne 2021/2022 umiestnil na 8. mieste v 

tabuľke, čo klubu zabezpečilo miesto v 3. lige aj na nasledujúcu sezónu 2022/23, kedy sa konala 

reorganizácia v rámci 3. futbalovej ligy na Slovensku. Hráči boli s výskumom oboznámení, a s 

účasťou vo výskume súhlasili podpísaním informovaného súhlasu. Výskum sa riešil v rámci 

grantovej úlohy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky VEGA č. 

1/0754/20, a bol schválený etickou komisiou FTVŠ UK (č. 3/2020). 

Výskumnou metódou pre zber výskumných údajov bol štandardizovaný dotazník 
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Multidimensional Fatigue Inventory (MFI), ktorého obsah tvorí 20 položiek, týkajúcich sa 

subjektívneho hodnotenia únavy (Smets et al., 1995). Položky v dotazníku sú formulované tak, 

aby hodnotili u respondentov päť dimenzií únavy: (1) Všeobecná únava, (2) Telesná únava, (3) 

Znížená motivácia, (4) Znížená aktivita a (5) Psychická únava. Dotazník sme distribuovali 

hráčom osobne v tlačenej verzii hneď po priateľskom zápase v zimnej príprave, proti KFC 

Komárno, ktorý hrá 2. ligu. Zápas skončil remízou 0:0. Hráči vypĺňali dotazník po 24 hodinách 

(vstup) a po 48 hodinách (výstup) po telesnom zaťažení. Hráči 3. futbalovej ligy odpovedali na 

výroky v dotazníku prostredníctvom 5 bodovej Likertovej škály, pričom bod 1 znamenal „áno 

je to pravda“, čiže s daným výrokom úplne súhlasili a bod 5 „nie, nie je to pravda“, čiže s daným 

výrokom vôbec nesúhlasili. 10 položiek v dotazníku MFI je formulovaných kladne/pozitívne a 

10 položiek v dotazníku MFI je formulovaných záporne/negatívne. Kladne formulované 

položky MFI boli hodnotené bodmi od 1 do 5 a záporne formulované položky tak nadobudli 

reverzné bodové skóre od 5 do 1. 

Údaje z dotazníka sme nahrali do matice programu MS Excel a takto pripravenú maticu 

sme vložili do štatistického programu SPSS verzia 23. Získané údaje sme vyhodnotili pre každú 

dimenziu jednotlivo, ako aj pre mieru celkovej únavy priemerným bodovým skóre a 

smerodajnou odchýlkou (±SD). Čím nižšie priemerné bodové skóre respondent nadobudol, tým 

nižšiu mieru subjektívneho pociťovania únavy v danej dimenzii prejavil, a na strane druhej, čím 

bola hodnota priemerného bodového skóre vyššia, tým bola subjektívne prejavená miera únavy 

v danej dimenzii ako aj celkovej únavy vyššia. 

 Za nižšiu mieru únavy (v jednotlivých dimenziách ako aj celkovej únavy) sme 

považovali dosiahnutie priemerného bodového skóre od 1,00 do 2,49 bodov; 

 Za strednú mieru únavy (v jednotlivých dimenziách ako aj celkovej únavy) sme 

považovali dosiahnutie priemerného bodového skóre od 2,50 do 3,49 bodov; 

 Za vyššiu mieru únavy (v jednotlivých dimenziách ako aj celkovej únavy) sme 

považovali dosiahnutie priemerného bodového skóre od 3,50 do 5,00 bodov. 

Štatistickú významnosť rozdielov medzi vstupným (po 24 hodinách) a výstupným (po 48 

hodinách) meraním subjektívnej miery únavy, ako aj medzi jednotlivými dimenziami únavy 

sme zisťovali neparametrickým Wilcoxonovým poradovým testom pre závislé výbery. Hladinu 

štatistickej významnosti rozdielov sme stanovili na 5 % hladine (p≤0,05) významnosti. 
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VÝSLEDKY 

Analýzou priemerného bodového skóre dimenzie Všeobecná únava sme zistili, že hráči 

3. slovenskej futbalovej ligy pociťovali po 24 hodinách po telesnom zaťažení strednú mieru 

všeobecnej únavy, nakoľko jej hodnota bola 3,12±0,64 bodov (obr. 1). Miera všeobecnej únavy 

na hodnotu 2,17±0,59 bodov klesla 48 hodín po telesnom zaťažení, čo už ale bolo v rozpätí 

nižšej miery únavy. Rozdiel medzi vstupným a výstupným meraním všeobecnej únavy bol u 

hráčov 3. slovenskej futbalovej ligy takmer jeden bod (0,95 bodov). Aplikáciou Wilcoxonovho 

poradového testu sa rozdiel v poklese všeobecnej únavy medzi 24 hodinami po telesnom 

zaťažení a 48 hodinami po telesnom zaťažení u futbalistov 3. slovenskej ligy prejavil štatistiky 

významný na 1 % hladine štatistickej významnosti (Z=-3,190; p=0,001) (obr. 1). 

 

Obrázok 1 Porovnanie všeobecnej únavy hráčov 3. futbalovej ligy 

Analýzou priemerného bodového skóre dimenzie Telesná únava sme zistili, že hráči 3. 

slovenskej futbalovej ligy pociťovali 24 hodín po telesnom zaťažení tiež strednú mieru telesnej 

únavy, nakoľko jej hodnota bola 2,65±0,85 bodov (obr. 2). 48 hodín po telesnom zaťažení 

klesla miera subjektívne pociťovanej telesnej únavy u futbalistov na hodnotu 1,82±0,50 bodov, 

čo sa už ale nachádzalo v rozpätí nižšej miery únavy. Rozdiel medzi vstupným a výstupným 

meraním telesnej únavy bol 0,83 bodov. Aplikáciou Wilcoxonovho poradového testu pre 
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závislé výbery sa rozdiel v poklese telesnej únavy medzi 24 hodinami po telesnom zaťažení a 

48 hodinami po telesnom zaťažení u futbalistov 3. slovenskej ligy prejavil štatistiky významný 

na 1 % hladine štatistickej významnosti (Z=-2,873; p=0,004) (obr. 2). 

 

 

Obrázok 2 Porovnanie telesnej únavy hráčov 3. futbalovej ligy 

Analýzou priemerného bodového skóre ďalšej dimenzie únavy, ktorou bola Znížená 

motivácia sme zistili, že hráči 3. slovenskej futbalovej ligy subjektívne pociťovali 24 hodín po 

telesnom zaťažení strednú mieru zníženej motivácie, nakoľko jej hodnota bola 2,50±0,76 bodov 

(obr. 3). 48 hodín po telesnom zaťažení sa znížila miera únavy v tejto dimenzii na hodnotu 

2,07±0,61 bodov, čo sa nachádzalo už v rozpätí nižšej miery únavy deklarovanej mierne 

zníženou motiváciou. Rozdiel medzi 24 hodinovým oddychom a 48 hodinovým oddychom po 

telesnom zaťažení v dimenzii znížená motivácia bol 0,43 bodov. Aplikáciou Wilcoxonovho 

poradového testu pre závislé výbery sa rozdiel medzi 24 hodinami po telesnom zaťažení a 48 

hodinami po telesnom zaťažení u futbalistov 3. slovenskej ligy prejavil štatistiky významný na 

5 % hladine štatistickej významnosti (Z=-2,297; p=0,022) (obr. 3). 

Priemerné bodové skóre ďalšej dimenzie únavy, ktorou bola Znížená aktivita 

preukázalo, že hráči 3 futbalovej ligy pociťovali 24 hodín po telesnom zaťažení strednú mieru 

zníženej aktivity, nakoľko jej hodnota bola 2,82±0,81 bodov (obr. 4). Po priateľskom zápase s 
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KFC Komárno po 48 hodinách sa u futbalistov znížila miera únavy v dimenzii Znížená aktivita 

na hodnotu 2,22±0,52 bodov, čo sa ale už nachádzalo v rozpätí nižšej miery únavy deklarovanej 

zníženou aktivitou. Rozdiel medzi 24 hodinovým oddychom a 48 hodinovým oddychom po 

telesnom zaťažení bol v tejto dimenzii 0,60 bodov. Aplikáciou Wilcoxonovho poradového testu 

pre závislé výbery sa rozdiel medzi 24 hodinami po telesnom zaťažení a 48 hodinami po 

telesnom zaťažení u futbalistov 3. slovenskej ligy prejavil v dimenzii znížená aktivita na 5 % 

hladine štatistickej významnosti (Z=-2,282; p=0,023) (obr. 4). 

 

Obrázok 3 Porovnanie zníženej motivácie hráčov 3. futbalovej ligy 
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Obrázok 4 Porovnanie zníženej aktivity hráčov 3. futbalovej ligy 

V piatej, poslednej dimenzii únavy, ktorou bola Psychická únava, sa po 24 hodinách po 

telesnom zaťažení v skupine hráčov 3. futbalovej ligy únava prejavila na úrovni 2,15±0,88 

bodov (obr. 5), čo spadalo do rozpätia nižšej miery únavy. Miera psychickej únavy po 48 

hodinách po telesnom zaťažení klesla na hodnotu 1,73±0,48 bodov, čo sa nachádzalo taktiež v 

rozpätí nižšej miery únavy, konkrétne v dimenzii psychickej únavy. Rozdiel medzi 24 

hodinovým oddychom a 48 hodinovým oddychom po priateľskom zápase s KFC Komárno bol 

u hráčov 3. futbalovej ligy v dimenzii psychická únava 0,42 bodov. Aplikáciou Wilcoxonovho 

poradového testu pre závislé výbery sa rozdiel v poklese psychickej únavy medzi 24 hodinami 

po telesnom zaťažení a 48 hodinami po telesnom zaťažení u futbalistov 3. slovenskej ligy 

prejavil na 5 % hladine štatistickej významnosti (Z=-2,358; p-0,018) (obr. 5). 
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Obrázok 5 Porovnanie psychickej únavy hráčov 3. futbalovej ligy 

Zhodnotením celkovej únavy po súťažnom telesnom zaťažení v skupine hráčov 3. 

slovenskej futbalovej ligy sme zistili, že 24 hodín po priateľskom zápase s KFC Komárno 

pociťovali respondenti mieru celkovej únavy na hodnote 2,65±0,66 bodov, čo znamenalo 

strednú mieru únavy. 48 hodín po odohratí priateľského zápasu s KFC Komárno klesla miera 

celkovej únavy u hráčov na hodnotu 2,00±0,47 bodov, čo kleslo do rozpätia nižšej miery 

subjektívne pociťovanej únavy, s rozdielom medzi 24 a 48 hodinovým oddychom o 0,65 bodov. 

Aplikáciou Wilcoxonovho poradového testu pre závislé výbery sa zároveň tento rozdiel prejavil 

na 1 % hladine štatistickej významnosti (Z=-3,109; p=0,002) (obr. 6). 
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Obrázok 6 Porovnanie celkovej únavy hráčov 3. futbalovej ligy 

 

Obrázok 7 Miera únavy v dimenziách 

Porovnaním rozdielov miery únavy medzi jednotlivými dimenziami únavy po 24 

hodinách po telesnom zaťažení sme v skupine hráčov 3. slovenskej futbalovej ligy zistili 
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najvyššiu mieru únavy v dimenzii Všeobecná únava s priemerným bodovým skóre 3,12±0,64 

bodov a najnižšiu mieru únavy v dimenzii Psychická únava s hodnotou priemerného bodového 

skóre 2,15±0,88 bodov, čo činilo rozdiel takmer jedného bodu (0,95 bodov) (obr. 7). Tento 

rozdiel sa zároveň ukázal štatisticky významný (tab. 1) na 1 % hladine významnosti (Z=-3,133; 

p=0,002) (tab. 1). Zároveň sme zistili, že medzi dimenziami Všeobecná únava a Znížená 

aktivita neboli zistené významné rozdiely, čím konštatujeme, že hráči 3. slovenskej futbalovej 

ligy pociťujú po 24 hodinách po telesnom zaťažení signifikantne najvyššiu mieru všeobecnej 

únavy a zníženej aktivity a najnižšiu mieru psychickej únavy. 

 

Tabuľka 1 Rozdiely miery únavy po 24 hodinách po telesnom zaťažení z pohľadu dimenzií 

DIMENZIE 

ÚNAVY 

Telesná únava Znížená 

motivácia 

Znížená aktivita Psychická 

únava 

Všeobecná 

únava  

Z= -2,411* 

p=0,016 

Z= -2,780** 

p=0,005 

Z= -1,653 

p= 0,098 

Z= -3,133** 

p= 0,002 

Telesná 

únava  

1 Z= -1,056 

p= 0,291 

Z= -0,978 

p= 0,328 

Z= -2,430* 

p= 0,015 

Znížená 

motivácia 

 1 Z= -1,937 

p=0,053 

Z=-1,715 

p=0,086 

Znížená 

aktivita  

  1 Z= -3,063** 

p=0,002 

Tabuľka 2 Rozdiely miery únavy po 48 hodinách po telesnom zaťažení z pohľadu dimenzií 

DIMENZIE 

ÚNAVY 

Telesná únava Znížená 

motivácia 

Znížená aktivita Psychická 

únava 

Všeobecná 

únava  

Z= -2,675** 

p=0,007 

Z= -0,782 

p=0,434 

Z= -0,450 

p= 0,653 

Z= -2,424* 

p= 0,015 

Telesná 

únava  

1 Z= -1,485 

p= 0,138 

Z= -3,000** 

p= 0,003 

Z= -0,758 

p= 0,449 

Znížená 

motivácia 

 1 Z= -1,185 

p=0,236 

Z=-2,862** 

p=0,004 

Znížená 

aktivita  

  1 Z= -3,089** 

p=0,002 
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Porovnaním rozdielov miery únavy medzi jednotlivými dimenziami únavy po 48 

hodinách po telesnom zaťažení sme v skupine hráčov 3. slovenskej futbalovej ligy zistili 

najvyššiu mieru únavy v dimenzii Znížená aktivita s priemerným bodovým skóre 2,22±0,52 

bodov a najnižšiu mieru únavy v dimenzii Psychická únava s hodnotou priemerného bodového 

skóre 1,73±0,48 bodov, čo činilo rozdiel 0,49 bodu (obr. 7). Tento rozdiel sa zároveň ukázal 

štatisticky významný na 1 % hladine významnosti (Z=-3,089; p=0,002) (tab. 2). Na druhom 

mieste najvyššiu mieru únavy po 48 hodinách po telesnom zaťažení pociťovali hráči 3. 

futbalovej ligy v dimenzii Všeobecná únava (2,17±0,59 bodov) a na treťom mieste v dimenzii 

Znížená motivácia s hodnotou priemerného bodového skóre 2,07±0,61 bodov. Rozdiely medzi 

týmito tromi dimenziami únavy (Znížená aktivita, Všeobecná únava a Znížená motivácia) 

neboli zistené (tab. 2), a preto môžeme konštatovať, že hráči 3. slovenskej futbalovej ligy 

disponovali rovnako signifikantne najvyššou mierou subjektívne pociťovanej únavy 48 hodín 

po telesnom zaťažení v dimenziách Znížená aktivita, Všeobecná únava a Znížená motivácia a 

signifikantne najnižšou mierou únavy v dimenzii Psychická únava. 

DISKUSIA 

Futbal je hra, v ktorej únava môže negatívne ovplyvniť výkon hráčov a ich športové 

úspechy. Mechanizmus únavy je veľmi zložitý, ktorý pôsobí na množstvo biologických funkcií. 

U hráčov dochádza ku svalovej slabosti, pociťujú bolesti vo svaloch a ich tuhnutie, klesá ich 

výkonnosť, nastávajú poruchy koordinácie a spomalenie reakcií, môže dôjsť k agresívnemu až 

hysterickému správaniu, a tak isto vplyvom únavy nastávajú zmeny vo funkčných a 

biochemických parametroch (Kellis, Katis & Vrabas, 2006). Cieľom predloženého výskumu 

bolo zistiť mieru subjektívne pociťovanej únavy 24 a 48 hodín po telesnom zaťažení z pohľadu 

dimenzií únavy a celkovej únavy hráčov 3. slovenskej futbalovej ligy. Zistili sme, že hráči 3. 

slovenskej futbalovej ligy pociťujú po 24 hodinách po telesnom zaťažení signifikantne 

najvyššiu mieru všeobecnej únavy a zníženej aktivity, a po 48 hodinách po telesnom zaťažení 

signifikantne najvyššiu mieru zníženej aktivity, všeobecnej únavy a zníženej motivácie. Keďže 

vo futbale sa strieda vysoká a nízka intenzita zaťaženia, hráči musia mať na výbornej úrovni 

rýchlostné aj vytrvalostné schopnosti. Futbalový výkon záleží aj na mnohých ďalších faktoroch 

či už taktických, technických, kondičných, fyziologických alebo psychologických a únava 

vytvára interakciu týchto procesov (Krustrup et al., 2003; 2006). Podobný výskum realizovali 

autori Nemček & Durgala (2021) v skupine hráčov 5. srbskej futbalovej ligy. Podobne ako naši 

hráči 3. slovenskej futbalovej ligy, aj srbskí futbalisti pociťovali najvyššiu mieru únavy hneď 
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po zápase, aj deň po zápase v dimenzii Všeobecná únava. Kým naši futbalisti deklarovali 

signifikantne najnižšiu mieru únavy po 24 hodinách i po 48 hodinách po telesnom zaťažení v 

dimenzii Psychická únava, srbskí futbalisti autorov Nemček & Durgala (2021) zas v dimenzii 

Znížená motivácia. 

Príčiny únavy vo futbalovom stretnutí v dôsledku zápasového zaťaženia hráčov môžu 

byť rôzne, či už sa jedná o počet nabehaných kilometrov, šprintov alebo o podiel vysoko 

intenzívnych cvičení v hre. Vzdialenosť, ktorú hráč v zápase na najvyššej výkonnostnej úrovni 

absolvuje, je v rozmedzí 10–13 km (podľa postu), pričom rokmi táto vzdialenosť stále stúpa a 

so súčasným tempom hry na vysokej úrovni je to čím ďalej tým viac pre hráčov náročnejšie. 

Avšak zásadné a rozhodujúce aktivity v stretnutí sú vysoko intenzívne cvičenia, na základe 

ktorých vieme rozlíšiť profesionálnych hráčov vrcholovej úrovne od profesionálnych hráčov s 

nižšou úrovňou výkonnosti. Medzi takéto aktivity sa radia krátke šprinty, výskoky a osobné 

súboje, ktoré sa odohrávajú v maximálnych intenzitách zaťaženia. V priemere každý hráč na 

vrcholovej úrovni uskutoční v priebehu stretnutia približne 1350 takýchto vysoko intenzívnych 

činností. Navyše na veľkosť zaťaženia pôsobia aj ďalšie aktivity súvisiace s hrou ako sú 

spracovanie lopty, hlavičkovanie, vhadzovanie a sú tiež súčasťou požiadaviek na komplexných 

futbalistov. Šprinty predstavujú približne 2-3% z celkovej pokrytej vzdialenosti v priebehu 

zápasu, pričom ich rýchlosť môže byť až 9 m.s-1 (Reilly, 1996; 1997; Pilegaard et al., 2002). Náš 

súbor futbalistov pociťoval strednú mieru únavy po 24 hodinách po telesnom zaťažení, a nízku 

mieru únavy po 48 hodinách po telesnom zaťažení. Extraligové hráčky florbalu vo výskume 

Kadlecovej & Nemček (2022) pociťovali po 24 hodinách po športovom výkone strednú mieru 

únavy dimenziami Všeobecná únava, Telesná únava, Znížená motivácia, Znížená aktivita ako 

aj celkovou únavou. 

Ako vplýva únava na hráčov, môžeme pozorovať aj podľa tzv. vnútorných 

ukazovateľov, kde patrí srdcová frekvencia, koncentrácia laktátu v krvi, koncentrácia svalového 

glykogénu vo svaloch alebo teplota jadra tela športovca. Priemerná srdcová frekvencia u 

futbalistov pozorovaná počas vrcholových zápasov sa pohybuje v rozmedzí 80–90% SF max., 

kde ale môže dôjsť u hráčov k väčším individuálnym rozdielom a to pôsobením radou faktorov, 

ako sú hráčska motivácia, individuálna fyzická kapacita, taktické obmedzenia alebo pozícia v 

družstve (Reilly, 1996). Koncentrácia hladiny laktátu v krvi je bežne používaná ako ukazovateľ 

anaeróbnej produkcie energie. Počas futbalového zápasu sa vylučuje v tele laktát, ktorý je 

spojený so zvýšenou kyslosťou organizmu. Intenzívne cvičenie spôsobuje hromadenie laktátu 
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v kostrovom svalstve, čo ma následne vplyv na fungovanie svalových buniek, a tým pádom sa 

poškodzuje výkonnosť hráčov a zhoršujú sa ich technické schopnosti. Primárne zdroje energie 

vo futbalovom stretnutí sú sacharidy a glykogén, pričom práve vyčerpanie svalového 

glykogénu, ktorý je považovaný za najdôležitejší substrát pre svalový výkon, môže byť dôležitý 

mechanizmus zníženia výkonu hráčov, hlavne v záverečnej časti zápasov (Bangsbo et al., 

1992). Teplota jadra tela futbalistu sa pri typickom stretnutí v normálnom tepelnom prostredí 

pohybuje v rozmedzí 39–39,5°. Pri týchto teplotách môžu hráči stratiť až 3 litre telových tekutín 

a to môže viesť k dehydratácii organizmu, čo môže následne zhoršiť výkon a prípadne zvýšiť 

riziko zranenia (Bangsbo, 1994a, 1994b). Naším výskumom sme dospeli k zisteniam, v každej 

jednej dimenzii únavy, ako aj v celkovej únave sa signifikantne znížil subjektívny pocit únavy 

po 48 hodinách po telesnom zaťažení oproti 24 hodinám po telesnom zaťažení. Rovnako tomu 

bolo aj u extraligových hráčok florbalu vo výskume Kadlecovej & Nemček (2022), u ktorých 

sa pocit únavy po 48 hodinách signifikantne znížil. Iný výskum realizovali autori Nemček & 

Šimonič (2022) v skupine amatérskych hráčov in-line hokeja. Zistili, že hráči do 30 rokov 

pociťujú signifikantne najvyššiu mieru únavy v dimenziách „všeobecná únava“ a „psychická 

únava“ oproti ostatným dimenziám únavy a hráči nad 31 rokov pociťujú signifikantne najvyššiu 

mieru únavy v dimenzii „všeobecná únava“ oproti ostatným dimenziám únavy. In-line hokejisti 

do 30 rokov pociťovali po 48 hodinách po športovom výkone signifikantne vyššiu mieru 

psychickej únavy oproti in-line hokejistom nad 31 rokov (Nemček & Šimonič, 2022). 

Viaceré štúdie poukázali na to, že únava ma negatívny vplyv na rýchlosť a presnosť 

kopu vo futbale a to najmä po vysoko intenzívnych cvičeniach. Únava môže zapríčiniť výrazný 

pokles úrovne aktivácie svalu a zmeniť štruktúry svalovej sily a koordinácie, tým pádom klesá 

svalová sila svalov zapojených do činnosti kopu, čo následne zmenší rýchlosť letu lopty (Asai 

et al., 2002; Barfield, Kirkendall & Yu, 2002; Apriantono et al., 2006). Autorka Ižovská (2013) 

svojím výskumom potvrdila, že únava mala vplyv na rýchlosť streľby a u ňou sledovaných 

probandov došlo priemerne ku zhoršeniu o 3,85 %. 

ZÁVER 

Na základe výsledkov výskumu sme dospeli záverom, že hráči 3. slovenskej futbalovej 

ligy pociťujú po 24 hodinách po telesnom zaťažení signifikantne najvyššiu mieru všeobecnej 

únavy a zníženej aktivity, a po 48 hodinách po telesnom zaťažení signifikantne najvyššiu mieru 

zníženej aktivity, všeobecnej únavy a zníženej motivácie. Signifikantne najnižšia miera únavy 

je hráčmi 3. slovenskej futbalovej ligy deklarovaná psychickou únavou po 24 hodinách i po 48 
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hodinách po telesnom zaťažení. Strednú mieru únavy pociťujú futbalisti po 24 hodinách po 

telesnom zaťažení a nízku mieru únavy po 48 hodinách po telesnom zaťažení. Predloženým 

výskumom sme rozšírili poznatky o subjektívnom pociťovaní únavy analýzou dimenzií únavy 

u hráčov 3. slovenskej futbalovej ligy ako súčasť VEGA projektu. Ako sme už ale v predošlých 

výskumoch deklarovali, subjektívne pociťovanie únavy v skupinách hráčov a hráčok 

športových (kolektívnych) hier závisí od niekoľkých kľúčových faktorov, ktorými sú napr. 

dĺžka zotrvania v zápase, úroveň trénovanosti každého hráča a tiež to, či zápas skončil výhrou, 

prehrou alebo remízou. V budúcich výskumných sledovaniach je preto potrebné zamerať sa na 

skúmanie aj týchto parametrov, nakoľko môžu významne ovplyvniť výsledky výskumu. 

Výskum sa riešil v rámci projektu MŠVVŠ SR VEGA č. 1/0754/20 s názvom „Faktory 

športového výkonu v kontexte svalovej únavy ako reakcie na nadmerné tréningové zaťaženie 

adolescentov“. 
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DIMENSIONS OF FATIGUE AFTER PHYSICAL LOAD OF PLAYERS OF THE 

THIRD SLOVAK FOOTBALL LEAGUE 

SUMMARY 

The aim of the present research was to investigate the level of subjectively perceived 

fatigue 24 and 48 hours after physical load in terms of fatigue dimensions and overall fatigue 

of male players in the 3rd Slovak Football League. The sample consisted of 15 players of the 

3rd highest men's football league in Slovakia, FC Slovan Galanta, with an average age of 

22.93±5.84 years. The research method for collecting research data was a standardized 

questionnaire MFI (Multidimensional Fatigue Inventory). We found that players of the 3rd 

Slovak football league experience significantly highest levels of general fatigue and reduced 
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activity 24 hours after physical load, and significantly highest levels of reduced activity, general 

fatigue, and reduced motivation 48 hours after physical load. Significantly the lowest level of 

fatigue is declared by the players of the 3rd Slovak football league by mental fatigue after 24 

hours and after 48 hours after physical load. Medium level of overall fatigue is experienced by 

football players after 24 hours after physical load and low level of overall fatigue after 48 hours 

after physical load. 

Keywords: fatigue dimensions, overall fatigue, physical load, 3rd football league players, 24 

and 48 hours. 


