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NONSPECIFIC ANAEROBIC-LACTATE TRAINING FOR 400 METERS SPRINT 
 

Ondrej ĎURJÁK 
 

Department of Physical Education and Sport, Faculty of Humanities, Matej Bel 
University, Banská Bystrica 

 
ABSTRACT 
The goal of our research was to create a non-specific training for 400 m runners. Non-specific 
training is identical to the specific training, from the perspective of the physiological load 
during exercise but it has a different movement structure. We managed to create a non-
specific training, which had identical lactate removal as a specific training. Non-specific 
training was also identical in terms of rest intervals between sets, dependent on the return of 
heart rate to a level of 125 n.min-1. In this indicator, we didn’t confirm the statistically 
significant difference between type of loads at any subjects as well as in indicator of lactate 
values measured between two sets in 7th and 13th minute. Non-specific training is different 
from the specific training only in one indicator: average rate of lactate’s decreasing. The 
average decrease in lactate values right after exercise to the rest values was higher after non-
specific training 37.32% compare to 26.31% in specific training. The results suggest that by 
using a non-specific load we can achieve almost identical physiological response as by using 
specific load. The research was funded with the support of GÚ VEGA 1/1158/12. Adaptation 
effect of training load in individual sports. 
 
KEY WORDS: 400 m sprint, anaerobic lactate training, nonspecific lactate training, response 
of the organism 
 
INTRODUCTION 
    400-meter sprint is the longest sprint discipline. It is a cyclic exercise performing in 
submaximal intensity. It is a discipline which causes changes in the body not only 
physiological, but also psychological. The central nervous system is highly stressed and 
operation of the circulatory and respiratory system reaches critical levels. 
Difficulty of 400-meter sprint lies mainly in the fact that it is completed in an anaerobic zone, 
where there are substantial changes in metabolism of the organism. This means that most of 
the energy needed for the 400-meter sprint is covered by anaerobic system. The authors 
present different coverage of the anaerobic energy system in 400m sprint. According to 
Dostal (1985) it is 90%, Čillík (2004) reported 80-90%  range, and some authors, and trainers 
indicated that the ratio is between 75-85%, for example. Mackenzie (2001). Despite of a small 
variations in the ratio of coverage performance in a 400m race, we can consider the anaerobic 
system as the dominant energy system in long sprints (Mišíková, 2005). The rest of used 
energy falls on aerobic energy system. In figure 1, there is an illustration of anaerobic energy 
system domination during the sprint of elite athletes. 

 

Figure 1  
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Due to the dominance of anaerobic energy system, it is not surprising that the main training 
means are those acting on the development of anaerobic lactate performance, which can be 
characterized as an exercise maximum intensity by the duration between 20 s-1 min 
(Kampmiller et al., 2000). Such type of the training is known as a special training to develop 
endurance. And it is special endurance which is the key performance factor in the sport 
performance in a 400m race. 
The development of special endurance is relatively well described. Many authors have already 
deal with this issue such as: Miller et al. (2001), Laczo - Nedelický (2003), Čillík (2000), 
Kampmiller et al. (2000), Mišíková (2004) and others. The authors discussed about means to 
development lactate anaerobic exercise from different point of view. They state that 
specifically targeted training can increase the tolerance of high lactate levels, increase the 
maximum rate of glycolysis and improve lactate removal. The intensity of training load is 
influenced by running distance, speed (intensity), number of sections and the length of rest 
interval. 
The authors, by increasing the efficiency of trainings, consider optimization of standard usage 
of training means: Laczo - Nedelický (2003), Čillík - Mišíková (2005). However, they are not 
looking for any new training means to increase special performance of sprinters in 400m race 
except those means, connected with running itself. Even most of the literature dealing with 
400-meter training, for example: Clyde (2000), does not present any other type of training 
used for  the development of  special endurance of the sprinters with the specialties for every 
single discipline.  
The essence of training focused on special endurance, is that we are trying to affect the 
performance of anaerobic metabolism of sprinter in order to improve his performance and 
delay the onset of exhaustion during exercise. From the perspective of the body's metabolism 
during exercise, the speed of exhausting energy reserves is essential as well as the amount of 
delivered oxygen to the muscles (Hargreaves, 2006). It is the speed and method of drawing 
energy reserves during particular exercise that predisposes the type of fatigue as well as body 
response in the form of an adaptation effect (Williams, 2009). 
These findings led us to questions. Is there any way how to effectively develop a special 
endurance using a non-specific movement structure (not running movement)?  
It is possible to achieve a similar physiological body response using nonspecific training, as 
by using specific one?  
 
GOAL OF RESEARCH  
The goal of our research was to create a non-specific training for 400 m runners, which would 
be identical from the physiological point of view during exercise but with a different 
movement structure as in specific training. 
 
METHODOLOGY   
The first task was modeling of non-specific training as equivalent to a specific training in the 
400m. As an indicator of compliance, we decided to use heart rate curves during exercise. We 
found out that the most suitable non-specific exercise was modified clean and jerk used for  
special strength training. We continued to modify this exercise in order to fit our needs for 
body exhaustion. After the modification and adaptation of the exercise duration we have 
achieved almost identical curve of heart rate during exercise (Fig. 2) - the specific training 
represents red curve and non-specific training represents blue curve.  
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Measurement of specific and non-specific training 
 
   In terms of methodology, measurements were identical in both trainings (non-specific and 
specific). We focused on two main indicators measuring  the heart rate and blood lactate. 
Heart rate was measured during the entire training. We followed up the highest values 
obtained during each series and time of decrease the heart rate to the value of 125 beats per 
minute between each set. We used heart rate monitor Garmin 405 CX to record heart rate. 
Measurement of lactate was carried out as follows: before exercise (specific and nonspecific) 
was conducted measuring of the resting values. Between two sets during 15 min rest periods 
was measured lactate in 7th and 13th minute. Lactate was measured right after exercise until it 
reaches a value lower than the rest value measured at the beginning of training (rest value). 
Lactate measurement was carried out in the 7th , 13th , 20th , 35th , 60th and 90th  min  
(Table 1). 
 
Table 1 Research design 

  Specific training  Non-specific 
training 

1. set Set 1 300m 50s 
Set 2 300m 50s 
Set 3 300m 50s 

Rest interval 
between sets 15 

min 

7. min Measuring of lactate Measuring of lactate 
13. min Measuring of lactate Measuring of lactate 

2. set Set 4 300m 50s 
Set 5 300m 50s 
Set 6 300m 50s 

 
Measuring of 

lactate removal  

7. min  
Measuring of lactate 

removal 

 
Measuring of lactate 

removal 
13. min 
20. min 
35. min 
60. min 
90. min 
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Characteristics of specific and non-specific training 
 
Specific training   
For the research and comparison we had used special endurance training for 400 m, which is 
typically used during off-season conditioning - 2x (3x 300 m). The target time for 300 m was 
individually selected to each participant based on their personal record in the 400 meter race. 
To calculate the rate sections we took the athletes personal record, which was divided by four 
to get the average time for 100 m. This average time we subsequently rose by 2.5 seconds, 
and multiply by three to get the scheduled time at 300 m. Example: athlete with a personal 
best 48s:  48/4 = 12s for 100 m, 12 +2.5 = 14.5 * 3 = 43.5s for 300 m. For athlete with a 
personal record of 48 seconds we set the pace  to 43.5s for 300 m. Resting periods between 
sets and sections were determined individually based on decrease of heart rate . After 
finishing each set athletes waited until their heart rate dropped to 125 n.min-1, this value was 
considered as a point of short-term recovery after section. We also recorded time of heart rate 
decrease as an indicator of recovery between sections. After the third section of the first series 
was placed a long resting period: 15 minutes. 
 
Non-specific training  
Special strength training was represented by the non-specific training. The training was 
modified in terms of intensity and duration to achieve the greatest similarity to the specific 
training in terms of physiological response of the body to exercise. The most suitable exercise 
was modified clean and jerk. This exercise uses all muscle groups and it is also very 
demanding in terms of the cardiovascular system. This exercise has been modified compared 
to "classical" weightlifting clean and jerk. The main changes are: after the clean is done 
"without bounce” from thighs with one continual movement to the straight legs (not to the 
squat). After finishing the clean without stopping the movement, it continues to front squat, 
followed by expressive pressure. All these adjustments follow one goal to increase exercise 
intensity and make an effort to perform the movement without stopping, so it results in a 
coherent movement. The series are adjusted to copy the best specific training. The resulting 
training of special strength was 2x (3x 50s). 
By measuring heart rate we found out that heart rate rises slightly slower during the 
nonspecific exercise compared to specific one. However, after 50 seconds, it reaches 
maximum, so we chose to use 50 second duration. During 50 seconds, an average athlete can 
manage to perform 13 repetitions. To determine the working weight of exercise, we decided 
to use the personal best of each athlete in "classical" clean and jerk. Operating weight was set 
to 45% of maximum. Example: an athlete with his personal record of 80 kg in clean and jerk 
will be carrying out the exercise with 35 kg. The system of rest intervals was identical with  
specific (load) strain. After finishing each set, athletes waited until their heart rate dropped to 
125 n.min-1, this value. This was considered as a point of short-term recovery after section. 
After the third section of the first series, a long resting period: 15 minutes was set. 
 
Subjects of research 
The group of participants was composed of five athletes with an average height of 183.6 cm 
(+ / - 8.05 cm) and average body weight of 79 kg (+ / - 3.53 kg). The average age of subjects 
was 25.8 years (+ / - 1,64).  400 m was the main or supplementary discipline of the four 
subjects with average time 49.81 (+ / - 0.57 s) and the fifth participant was  an endurance 
athlete. 
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RESEARCH RESULTS 
After comparing the results between specific and non-specific training in terms of lactate 
removal, we found out that only in one subject, there is a statistically significant difference 
between the type of load and the response of the organism in the form of blood lactate p = 
0.043 ≤ 0.05 significance level of 5%. We didn’t find out statistically significant difference 
between the type of load and the lactate values in the remaining four athletes. However, we 
believe that these results are largely influenced by the low number of subjects. To measure 
statistically significant differences we used nonparametric modified test - Wilcoxon test. The 
results of the statistics test are in listed the table 2 C1 = specific exercise C2 = non-specific 
exercise. The number after C1 or C2 is the number of subject 1 to 5. For example C24 
represented nonspecific load subject 4. 
 

Test Statistics 

 
C21 - 
C11 

C22 - 
C12 

C23 - 
C13 

C24  
C14 

C25 - 
C15 

Z 1,214 1,214 2,023 ,674 1,761 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,225 ,225 ,043 ,500 ,078 

Table 2 Test statistics  
 
No statistically significant difference between specific and non-specific training that means 
that both specific and non-specific exercise cause the same response in the body in the form 
of acidification of the internal environment, decrease pH and lactate production. However, 
when we calculated the average decrease ratio of lactate value in all subjects, the average 
decrease rate in non-specific training was higher. The average decrease rate of lactate at a 
specific exercise was 26.31% compared to 37.32% at non-specific load (Table 3). 
 

  subject 1 subject 2 subject 3 Subject 4 Subject 5 
  300 posil 301 posil 302 posil 303 posil 304 posil 

7min 15,1 24 16,9 18,1 18,6 17,8 14,7 19,7 23,1 20,3 
13 min 10,3 18,4 18,5 19,2 20,1 13,7 12,4 11,8 24,2 20,6 
20 min 9,2 11,4 16,1 11,8 20,2 11 14,9 10,8 16,2 13,4 
35 min 6,7 5,6 13,8 10,2 17,5 8,2 7,7 6,4 6,7 6,8 
60 min 4,1 3,8 8,3 2,2 4,6 1,9 6,2 5,5 3,7 3,1 

koefic 0,278 0,369 0,162 0,409 0,294 0,428 0,194 0,273 0,367 0,374 

 
Table 3 Values of lactate slope coefficient and the average decrease in lactate values 

 
We observed the blood lactate values during 15 minute long rest period between two rounds, 
but even among them we did not find a statistically significant difference. In the 7th min p = 
0.273 ≥ 0.05 and 15 min p = 0.225 ≥ 0.05. Exact values shown in Table 4 
 

 
300 posil 300 posil 300 posil 300 posil 300 posil 

7min 18,8 21 17,3 15,6 20 17,4 16,1 16,1 20,8 17,3 

13 min 9,6 16,3 16,5 17,2 18,4 15,9 12,8 15,1 9,8 14,4 

koefic 0,489 0,223 0,046 -0,102 0,08 0,086 0,204 0,062 0,528 0,167 

 
Table 4 Values of blood lactate during 15 min staging interval 

 
In comparing to the differences between the type of load and physiological response of the 
organism, we measured the length of the resting interval between sets. Length of the resting 
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interval was based on the speed of returning the heart rate to value 125 n.min-1 which we 
considered as a point of short-term recovery. Between the duration of the resting interval and 
type of load, we didn’t confirm a statistically significant difference at the 5% significance 
level at any subjects (Table 5). This result is significantly influenced by the low number of 
subjects. 
 

Test Statisticsc 

  C21- 
C11 

C22 - 
C12 

C23 - 
C13 

C24 - 
C14 

C25 - 
C15 

Z ,730a 1,826b 1,461a 1,826a 1,826b 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,465 ,068 ,144 ,068 ,068 

Table 5 Results of the test statistic staging 15 minute interval 
 
DISSCUSION 
From our research, it is shown that non-specific load can be equivalent to a specific load LW  
in terms of physiological response of the organism. In our research, we work with only one 
type of non-specific load, but we believe that it is possible to create other types of non-
specific load. While specific load positively affect anaerobic performance and helps the body 
to adapt to high levels of lactic acid in the blood and thus improve performance at elevated 
internal acidosis, it is logical to assume that the same effects should also have the use of non-
specific load due to identical physiological profile. The question remains, which load is more 
efficient to the objective of increasing anaerobic performance and what kind of transfer it can 
be expected from non-specific anaerobic load to the competitive performance in 400 meter 
race. According to the results of our research, nonspecific anaerobic training could be an 
interesting training tool to prepare runners for 400 meter sprint. Whether in the form of 
equivalent to a specific load or as a substitute for specific load, when for the weather or 
technical reasons it is not possible to perform a specific training. Non-specific training could 
also serve as some means of developing anaerobic-lactate system at the beginning of the 
preparatory period during which it is not possible to perform specific training at sufficient 
quality. 
 
CONCLUSION 
Between specific and non-specific training, we didn’t found out a statistically significant 
difference in lactate values, or in terms of duration of rest periods to the point of short-term 
recovery. However, we must take into account the small test sample, which largely affects the 
test statistics, because in a small research group, Wilcoxon test tends to lean towards the 
neutral outcome, therefore, a statistically insignificant difference. The only difference 
between the type of load and the response of the organism was observed in the indicator of the 
average decrease rate of the blood lactate values. Here we managed to find a faster average 
decrease rate at nonspecific training on average 37.32% compare to 26.31% in specific 
training. 
The results suggest that despite some deviations, a non-specific load can be considered as the 
equivalent of the specific load, which could mean the inclusion of non-specific lactate training 
as a training tool for 400 m sprinters. 
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SUMMARY 

 
NONSPECIFIC ANAEROBIC TRAINING FOR 400 METERS 

 
Background:  In our study we have tried to develop nonspecific lactate training which is 
identical to the specific training for 400 m. The nonspecific lactate training should have the 
same physiological profile as the specific one but the difference will be in the movement 
structures. The nonspecific lactate training should have different movement structure (not the 
sprinting movement) as 400 m sprint. 
Result: Between specific and non-specific training, there is not statistically significant 
difference in terms of lactate gradient. We have found out statistically significant difference 
only in one subject p = 0.043 ≤ 0.05. In view of the length of the interval between sets 
depended on the heart rate coming back to its 125 beats per minute level, we have not 
confirmed statistically significant difference of the whole research group as well as the figure 
of lactate values measured between two main sets in the 7th  and 13th  minute. 
The only significant difference between the different trainings was the average decrease rate 
of blood lactate. The average decrease rate for the specific training was 26.31% to 37.32% for 
non-specific training.  
Conclusion: We haven’t found out enough statistical differences between specific and 
nonspecific training. The results suggest that non-specific training may cause the same 
physiological response, identical with a specific training. It suggests that nonspecific training 
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can be used in training as a replacement or as some equal means to specific training for 400 
meter sprint. 
 
Key words:  400 m sprint, anaerobic lactate training, nonspecific lactate training, response of 
the organism 
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OF POSTURAL PERTURBATION 
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ABSTRACT 
The aim of the study was to determine the influence of the direction of the static stance 
perturbation and the extent of subsequent center of pressure movement. We tested a group of 
32 men and women (age 25.9 ± 2.0 years, height 176 ± 7.8 cm, weight 68.6 ± 10.4 kg). 
For monitoring the center of pressure movement we used a force plate which could be moved 
in any horizontal direction by means of two engines and a computer program. We monitored 
the movement of the center of pressure in a 3-second phase during 5-centimetre, two-phase 
movements ("there and back") at a speed of 3 m.s-1 to four different directions in a horizontal 
plane: back, front, left and right. The results showed that a sudden movement of the surface in 
lateral directions leads to a greater postural disturbance than the movement in front-back 
directions, while a sudden frontward movement causes greater disturbance than the backward 
movement. 
 
Keywords: postural stability, assessment of postural stability, moving force plate 
 
INTRODUCTION 
 Postural stability is one of the key factors in sports performance, especially in sports 
that place high demands on maintenance of a stable posture (e.g. shooting, archery), but also 
coordination and spatial orientation (gymnastics, figure skating, etc.)However, it is also 
important to maintain stable posture in common activities of daily life, such as sitting, 
standing, walking, or running. It has a key role in compensating for sudden balance 
disturbances occurring for example after slips or trips. Sufficient compensation for stability 
disturbance in such situations decides whether a fall or possible injury occurs. 
 Numerous studies have evidenced the deterioration of postural stability and increased 
number of falls in the elderly. For example, Borah et al. (2007) compared postural stability in 
people aged from 8 to 70 years, and found that it declines with increasing age. At the same 
time, the ability to compensate for disturbance of stability is decreasing and the risk of falling 
increases. Krajčík (2006) found that approximately 25 % of people aged 65 to 74 years fall in 
the course of one year. 

Practical experience, as well as scientific evidence, show that postural stability can be 
improved. Gauchard et al. (1999) studied the effect of proprioceptive and resistance exercise 
on postural stability of people aged over 60 years. The most significant improvement in the 
balance test was achieved by the group of people who carried out proprioceptive exercises 
(Gauchard et al., 1999). 

From the practical point of view, it is important to be able to identify people who are 
at a potential risk of falling and subsequent injuries. Therefore, a reliable diagnostic method is 
needed for assessing postural stability and detecting the potential deficit. On the basis of such 
assessment, relevant training and programs for improving the level of motor skills could be 
applied to the risk group. Apart from identifying the risk group, the assessment method could 
be also used for verifying the effect of such training programs. 
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As in the case of other motor skills, also the assessment of postural stability should be 
based on methods which are not only sensitive enough (they can differentiate their different 
level) but also reliable (with low deviations in repeated measures). 

Posturography using moving force plates represents one of the most modern 
diagnostic devices for assessing postural stability. The force plate, on which the subject 
stands, moves in a horizontal plane according to the pre-set parameters (movement direction 
and velocity). The movement of the force plate causes disturbance of the stable stance, 
bringing up a reaction of the central nervous system, which activates the mechanisms 
responsible for maintaining upright posture. The computer monitors the movement of center 
of pressure throughout the entire test. This method assesses the ability to respond to external 
disturbances of postural stability. 

The need to react to sudden disturbances of stable stance by means of external 
movement significantly increases the demands on controlling physiological mechanisms. In 
these circumstances, it can be assumed that even minor deterioration of its function will show 
easier compared to static conditions. We can therefore assume that a method based on 
assessing postural stability with its sudden disturbance will provide a more sensitive means 
for detecting deterioration of the functions of mechanisms responsible for maintaining 
balance. 

One of the factors, that could potentially influence the extent of postural sway, is the 
direction of the force plate movement. As we did not find any data about the effect of this 
factor, we decided to verify its importance in our study. We hypothesised that the lateral 
movements of the force plate will cause significantly greater postural disturbance than the 
front-back movements. 
 
OBJECTIVE 

The objective of the study was to determine the effect of the horizontal movement of 
the force plate on postural sway. 
 
METHODS 

A group of 32 men and women were tested (average age 25.9 ± 2 years, height 176 ± 
7.8 cm and weight 68.6 ± 10.4 kg). The test was carried out in a standing position (hands on 
the hips, feet in hip distance apart, look ahead) on the moving stabilographic platform. The 
horizontal movement of the plate, controlled by a computer, was programmed to short, 5-
centimeter shifts "there and back" into four different directions: 2 front-back directions 
(forward, backward) and 2 lateral directions (right, left). The platform was moving at a 
velocity of 3 m.s-1. The role of the test person was to stand on the moving platform as still as 
possible with as little deviations of the center of body mass as possible. One measurement 
consisted of four movements of the platform (one in each direction) in a random order. Each 
subject underwent one measurement. The time interval between the movements of the 
platform was 10 seconds. Prior to each shift of the platform, the subject was verbally advised 
that the platform will move over the next 5 seconds. Following parameters of the movement 
of the center of pressure (COP) were monitored: the mean velocity of COP and the mean 
distance of COP curve points from its center. Figure 1 shows an example of the graphical 
output from the computer after one such measurement. The bottom curve represents the 
movement of the center of pressure in the lateral plane, the upper curve represents the 
movement of the center of pressure in the sagittal plane. On the left side, the COP movement 
is displayed two-dimensionally. 
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Fig. 1 Dynamic test of postural stability - graphical output of the COP movement. 
 
RESULTS 

Figure 2 shows the mean velocity of the COP movement during the disturbance of 
postural stability into individual directions: back (125.6 ± 30.2 mm.s-1), front (131.2 ± 31.5 
mm.s-1), left (150.5 ± 22.6 mm.s-1) and right (158.8 ± 28.1 mm.s-1). The differences were 
statistically significant between the movements in the anteroposterior direction (back and 
front) and movements in the lateral direction (left and right). During the backward movement 
of the force plate (B), the mean velocity of COP was significantly lower than in the left (L) 
and right (R) direction. During the frontward movement (F) of the force plate, the COP mean 
velocity was significantly lower than in the left and right direction. There were no statistically 
significant differences between the right and left movements, as well as between the front and 
back movements. These results suggest that the disturbance of postural stability is 
significantly greater in the lateral directions compared to the front-back directions of the force 
plate movement. 

 

 
 

Fig. 2 Mean velocity of COP. 
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Figure 3 shows the mean distance of the COP curve points from its center.During the 
backward movement (B), the mean distance of the COP curve points from its center was 17 ± 
7 mm, front (F) 20.2 ± 6.9 mm, left (L) 19.8 ± 5.2 mm and right (R) 21.2 ± 6.8 mm. There 
was a statistically significant difference during the backward movement of the force plate and 
the other three directions. During the backward movement of the force plate, the mean 
distance of the COP curve points from its center was significantly smaller than during the 
front, left and right movement. It means that the backward movement of the platform caused 
smaller postural disturbance than the other three movement directions. 
 

 
 

Fig. 3Mean distance of the COP curve points from its center. 
 
DISCUSSION 

The results have shown that sudden movements of the force plate in the lateral 
direction caused greater postural disturbance than the front-back movements. The hypothesis, 
that the disturbance of postural stability will be more pronounced after the lateral movements 
of the force plate as compared to the front-back movements, has been confirmed.  

This finding probably reflects the fact that in the lateral movements, the base of 
support is greater and thus provides greater security as opposed to the front-back movements. 
This allows the subjects to move their center of body mass more. On the contrary, in the 
front-back direction, the subject has to respond quickly to the perturbation to keep balance 
and prevent falling.  

More sophisticated mechanisms for maintaining balance in the anteroposterior 
direction may also be due to a specific adaptation to the natural locomotion, which consists 
mainly of the movements in the anteroposterior direction. Latash et al. (2003) have pointed 
out that large shifts of the center of pressure in the anteroposterior plane are more common in 
everyday life (e.g. when walking or standing up from a chair) than the shifts in the lateral 
plane. On the other hand, shifts of the center of pressure in the lateral plane are less common 
and usually of smaller amplitude (Duarte, Zazsiorsky, 2000). In addition, incorrect shift of the 
center of body mass in volitional lateral movements has proven to be the main cause of falls 
in the elderly (Robinovitch, et al., 2013). The assessment of postural stability based on the 
lateral shifts of the center of pressure can be therefore considered important and justified. 

 Our results are in accordance with the study of Maki et al. (1994) who found that the 
most reliable parameter for the prediction of the risk of falls among elderly people is the 
amplitude of the movement of the COP after perturbation in the lateral direction. They 
suggest that programs aimed at improving postural stability and preventing falls should be 
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focused on controlling postural balance in the lateral plane. They consider the assessment of 
postural stability by means of a moving stabilographic platform to be an appropriate means 
for the prediction of the risk of falls. 

There was also a tendency to a greater postural disturbance in the frontward movement 
as compared to the backward one. This finding is probably influenced by the fact that when 
the force plate moves backward, the center of body mass shifts frontward, where the front 
parts of feet provide a greater stability for the body. 
 
 
CONCLUSIONS 

The results have confirmed the assumption that the direction of the force plate 
movement in the horizontal plane has an effect on disturbance of postural stability. The lateral 
movements of the force plate caused significantly greater postural disturbance than the front-
back movements. This effect was evident especially in the parameter of mean velocity of 
COP.In the parameters of mean distance of COP curve points from its center and peak-to-
peak amplitude, the frontward movement of the force plate caused significantly greater 
postural disturbance than the backward movement.  
 Based on these findings, we recommend using lateral directions - left and right, and 
the frontward direction when using a moving force plate in the assessment of postural 
stability. In these directions, the conditions for maintaining balance are more difficult and 
therefore the deficit in postural stability should be revealed easier. 
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ABSTRACT 
Healthy, sedentary young women volunteers (n = 52; age = 21.0 ± 1.7 years) engaged in either 8 
weeks of strength training (ST), aerobic training (AT), or without training (WT) condition to 
determine which type of physical activity lowers perceived stress (PSS) and heart rate (HR) 
recovery after psychological stress. Estimated VO2max significant increased for the AT (35.3 ± 
3.3 to 39.3 ± 3.1 ml.kg-1.min-1). A smaller increase for the ST (35.9 ± 3.3 to 37.8 ± 2.7 ml.kg-

1.min-1) was likely due to increased leg strength. VO2max did not change for WT (34.7 ± 4.6 to 
34.2 ± 4.2 ml.kg-1.min-1). ST and AT led to a significant decreased perceived stress, but not WT. 
Difference between ST and AT was not detected. Heart rate recovery after psychological stress 
was significant decreased for ST (14.7 ± 16.7 to 5.2 ± 7.3 s), and did not significant changed for 
AT (23.4 ± 22.2 to 10.0 ± 12.6 s) and WT (16.6 ± 18.3 to 22.9 ± 22.9 s). Difference between ST 
and AT was not detected. In conclusion, strength and aerobic training decreases perceived stress 
and lowers cardiovascular recovery after psychological stress in healthy young women. This fact 
can play role in prevention of psychosomatic and cardiovascular diseases. 
 
Keywords: strength training, aerobic training, perceived stress, heart rate, recovery 
 
INTRODUCTION 
During the last century there have been significant changes in the employment and social affairs. 
Change in working professions and transition to work sedentary nature resulted in a reduction of 
physical activities performed by man. It is possible that this reduction in physical activities 
(whether as part of a work activity or relaxation) together with increasing demands and stress-
stimulated increase in psychosomatic diseases such as cardiovascular disease and obesity. 
Kenneth H. Cooper, well-known sports doctor and scientist, considered rapid reduction of 
physical activities over the past decades as one of the most serious causes of the 
disproportionately increasing hypertension and obesity in the U.S. population (Cooper, 1990). 
His intervention in the movement, on the contrary, encourages improved physical and 
psychological health, and reduces the subjective experience of stress (as an indicator of mental 
health) consequences physical activities may be an effective mediator. Stress is generally 
considered a major cause of psychosomatic illnesses (Kondáš, 1980). Effect of physical activity 
on the level of coping is insufficiently studied. The aim of our study is therefore to specify the 
impact of physical activity on stress management. The importance of the study lies in examining 
physical activity, whether in strength or aerobic training, in relation to the improvement of 
coping with stress and thus as a possible prevention of psychosomatic diseases. Empirical 
support for the association between physical activity and cardiovascular reactivity to 
psychological stressors has been provided in several studies (Holmes & Roth, 1985; de Geus, 
van Doornen, Olebeke, 1993; Sloan, Shapiro, DeMeerman& Myers; 2009; etc.) 
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AIM, HYPOTESES AND TASKS OF THE STUDY 
Aim of the study 

Determine which type of physical activity lowers perceived stress and heart rate recovery 
after psychological stress. 

Hypothesis of the study 
H1: Aerobic training will reduce perceived stress than strength training. 
H2: Aerobic training will lower heart rate recover after psychological stress than strength 

training. 
Tasks of the study 

T1: Recruits participants and perform input measurement.  
T2: Create a program for strength and aerobic training. 
T3: Perform output measurement and analyze input / output data. 

 
METHODS 
Participants 
The participants were 52 women (18-27 years old, M = 21.0, SD = 1.7) recruited from Faculty of 
Medicine in Bratislava. Subjects were eligible if they did not exercise regularly. Participants 
were randomly assigned to one of three groups: strength training (ST, N = 21), aerobic training 
(AT, N = 18), or a without training – control (WT, N = 13) (Table 1). Before participation, all 
subjects were informed of process of study and their right to discontinue participation at any 
time. 

 

Procedure 
Pre-test was performed in Faculty of Sport and Education in Bratislava. Participants were tested 
individually. After arriving at the laboratory the participant was seated in a chair in a quiet room, 
where filled the PSS questionnaire (the Perceived Stress Scale; Cohen, Kamarck, &Mermelstein, 
1983). Fourthly, we tested reaction on stress. Psychological stress was induced by the Stress test, 
software program for biofeedback iSense (Werfen Austria, GmbH). During the test we recorded 
(in 2 s intervals) heart rate reactivity to psychological stress with heart rate monitor Suunto T6c. 
Heart rate recovery was defined as the time required to return the heart rate to values before the 
stress. After finishing psychological testing, we tested aerobic capacity (VO2max) estimated 
from UKK 2 km walk test (Oja&Tuxworth, 1995). Post-test was carried out after the training 
intervention and was identical with pre-test. 
 

Conditioning programs 
Strength training – participants trained resistance exercises, which consisted of 3-5 sets of 8-12 
repetitions (40-70 % 1RM) for each of the following muscles and muscle groups: pectorals, 
quadriceps, biceps brachii, upper back, hamstrings, deltoids, triceps and abdominals. Before 
conditioning, participants were tested for 10 repetitions maximum (10 RM) (Baechle& Earle, 

Table 1

M SD M SD M SD
Age [years] 21,2 1,9 21,2 1,7 20,4 1,0
Height [cm] 167,9 4,5 167,8 4,6 164,3 6,3
Weight [kg] 61,0 7,4 60,9 7,2 55,2 4,1
BMI [kg.m-2] 21,6 2,3 21,6 2,3 20,5 1,9
VO2max [ml.kg-1.min-1] 35,9 3,3 35,3 3,3 34,7 4,6

Description of the study groups at baseline

(N = 21) (N = 18) (N = 13)
Strength training Aerobic training Without training
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2008). Aerobic training – participants trained aerobics and jumping sessions. The intensity of 
load was increased by the pace of music (BPM)) and the complexity of the choreography. All 
participants in the ST and AT group completed 24 exercise sessions during 8-week intervention 
period and exercised 60 min each session. Each training session included 7 min of warm-up 
activity, 45 min of strength or aerobic conditioning, and 8 min of cool-down and stretching. 
Exercise sessions were led by fitness or aerobic / jumping lectors. Participants in the WT group 
during this period did not perform any physical activity. 
 

Statistical Analysis 
Data were analyzed using analysis of variance with repeated measurement (3x2 ANOVA; 3 
groups by 2 time – input / output). Differences between groups were analyzed using post-hoc 
tests (Fisher`s LSD). Differences within groups were analyzed using paired samples T-Test. Data 
were analyzed using SPSS 13 (SPSS Inc., IL). Data are presented as mean and standard 
deviation. All analyses were two-tailed, with level of significance set at p<.05. 

RESULTS  

Training effect on aerobic capacity 
Mean (± SE) aerobic capacity (VO2max, in ml.kg-1.min-1), estimated from UKK walk test 
(Oja&Tuxworth, 1995), obtained from each group before and after training are presented in 
Table 2. A3 (ST, AT and WT group) by 2 (pretest, posttest) factorial analysis of variance with 
repeated measures revealed a reliable effect of training on VO2max increase by pre-post 
interaction, F(2, 49) = 0.50, p< 0.001. Post-hoc test (Fischer’s LSD) revealed that the AT 
exhibited a significantly greater improvement in VO2max than the WT, MD= 2.827, p = 0.025. 
Further, ST exhibited a significantly greater improvement in VO2max than the WT, MD = 2.413, 
p = 0.047. The ST and AT did not differ, MD = 2.827, p > 0.05.Paired samples T-Test showed 
significant increased VO2maxafter training for the AT (35.3 ± 3.3 to 39.3 ± 3.1 ml.kg-1.min-1), t 
(17) = -11.76, p< 0.001. A smaller increase for the ST (35.9 ± 3.3 to 37.8 ± 2.7 ml.kg-1.min-1), t 
(20) = -4.34, p< 0.001, was likely due to increased leg strength. VO2max did not change for WT 
(34.7 ± 4.6 to 34.2 ± 4.2 ml.kg-1.min-1), t (12) = -1.19, p> 0.05. Aerobic capacity was increased 
after conditioning in both training groups. 

 

 

Training effect on perceived stress 
A 3 (ST, AT and WT group) by 2 (pretest, posttest) factorial analysis of variance with repeated 
measures revealed a reliable effect of training on perceived stress decrease by pre-post 
interaction, F (2, 49) = 5.93, p< 0.05. Post-hoc test (Fischer’s LSD) revealed that the ST 
exhibited a significantly decrease perceived stress than the WT, MD = -0.33, p = 0.019. Further, 
AT exhibited a significantly decrease perceived stress than the WT, MD = -0.32, p = 0.024. The 
ST and AT did not differ, MD = 0.003, p > 0.05. Paired samples T-Test showed significant 
decreased perceived stress for the ST (2.76± 0.44 to 2.28 ± 0.40), t (20) = -5.64, p< 0.001. 
Accordingly for the AT (2.69 ± 0.53 to 2.35 ± 0.35), t (17) = 2.80, p< 0.001.Perceived stress did 

Table 2

M SD M SD M SD
VO2max pretest 35,9 3,3 35,3 3,3 34,7 4,6
[ml.kg-1.min-1] posttest 37,8 2,7 39,3 3,1 34,2 4,2

(N = 21) (N = 18) (N = 13)

Aerobic capacity by group before and after training

Strength training Aerobic training Without training
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not change for WT (2.81± 0.47 to 2.87 ± 0.40), t (12) = -0.47, p> 0.05 (Fig. 1). Perceived stress 
was decreased after conditioning in both training groups. 

 

FIGURE 1 – The impact of strength training (ST) vs. aerobic training (AT) vs. without training 
(WT) on perceived stress (PSS) before (Input) and after (Output) training. 
* p<0.05 ** p <0.001 
 

Training effect on heart rate recovery after psychological stress 

A 3 (ST, AT and WT group) by 2 (pretest, posttest) factorial analysis of variance with repeated 
measures revealed a reliable effect of training on heart rate recovery by pre-post interaction, F 
(2, 49) = 3.47, p< 0.05. Post-hoc test (Fischer’s LSD) revealed that the ST exhibited a 
significantly decrease HR recovery than the WT, MD = -17.69, p < 0.001. Further, AT exhibited 
a significantly decrease HR recovery than the WT, MD = -12.92, p = 0.017. The ST and AT did 
not differ, MD = -4.76, p > 0.05. Paired samples T-Test showed significant decreased HR 
recovery for the ST (14.71± 16.87 s to 5.24 ± 7.31 s), t (20) = 2.43, p< 0.05. Accordingly for the 
AT (23.44± 22.19s to 10.0 ± 12.61 s), t (17) = 2.80, p< 0.05. Heart rate recovery did not change 
for WT (16.61 ± 18.34 s to 22.92 ± 22.89 s), t (12) = -0.83, p> 0.05 (Fig. 2). Cardiovascular 
recovery after psychological stress was increased after training in both training groups. 
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FIGURE 2 – The impact of strength training (ST) vs. aerobic training (AT) vs. without training 
(WT) on heart rate recovery after psychological stress before (Input) and after (Output) training. 
* p< 0.05 

Our data differs from other studies. As Sloan, Shapiro, De Meersman& Myers (2011) 
demonstrated in their study that the aerobic training decreased cardiovascular recovery after 
stress more rapidly than strength training. Further, Spalding et al. (2009) found the same results. 

CONCLUSIONS 
We expected that aerobic condition decreased perceived stress and heart rate recovery more than 
strength conditioning, but this study demonstrated that strength and also aerobic training lowers 
perceived stress and cardiovascular recovery after psychological stress. We did not reveal a 
significant difference between strength and aerobic conditioning on perceived stress or 
cardiovascular recovery after 8-week training period. 
1. Both physical activities had same effect on perceived stress and heart rate recovery after 

psychological stress. 
2. Hypothesis was not confirmed. 
Finally, after 8-week period intervention period of conditioning the VO2max increased for 
aerobic and also strength training group. These physiological adaptations may account for the 
well-known protection against heart disease through regular exercise. 
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INTRODUCTION 

Communication as a crucial element within coach-athlete`s and player-player`s social 
interaction should be taken into extended considerationas well as the direct measure of 
communication in sport context. The level of intrateam communication skills plays important 
role in the way of strengthening relationships and it is a conciliator of athletes` performance 
in team sports.Yukelson (1993) points out that communication influences team processes, 
motivation, concentration, strategy, skill acquisition, attitudes, feelings, and behaviour. 

Cannon-Bowers et al. (1993) proposed that well synchronized teams construct shared 
mental models in order to coordinate their actions following anticipation of each other’s 
movements. Additional research advocated that team processes are most likely to be affected 
by shared mental models via means of communication (Kraiger-Wenzel, 1997). 
 Improving of team communication is related to creation of opportunities for team 
member socialising and promoting discussions, which can enhance team cohesion (Carron-
Spink, 1993). Researchers have not measured communication at a behavioural level (i.e., 
between team members during actual play) or related such measures to team performance 
(Lausic et al., 2009). 
 Recent theoretical and practical advances in linking overt communication and team 
functioning clarifies this association through sequential analysis using advanced software 
such as the DAT - Discussion Analysis Tool (Bowers et al., 1998; Jeong, 2003; Lausicet al., 
2009). 
 
AIM  

The purpose of the study was the sequential analysis of intrateam communication in 
speedmintonmixed double. 
 
RESEARCH METHODS 
Participants 

Our research was applied on speedminton mixed couple consisting of two players. The 
first playeris presently ranked on the 22nd place and the second player on the 6th place within 
single ISBO (International Speed Badminton Organisation) world ranking and on the 29th 
place within mixed couple world ranking. 
Procedure 

Video and audio recordings captured during 4speedminton matches (4 wins divided in 
8 won sets) were used for diagnosing couple`s verbal discourse. Players had 
dictaphonesticked on bellies using kinesiology tape. The position of video camera had to be 
appropriate for having couple in proper visual angle. The mixed couplecompeted against 
teams at PU Regional Cup and ranked on the fourth place. 
 Any players` communication that occurred during speedminton sets was transcribed in 
program Computerized Language Analysis CLAN of system CHAT Codes for the Human 
Analysis of Transcript (Whinney, 2010). 
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Coding 

 
Onetranscribed data set was created, consisting of 8 won sets. In data set was couple`s 

verbal discourse divided into verbal statements, defined as discrete sentences or phrases 
spoken by individual (Jeong, 2003). Verbal statements were coded and divided in two main 
groups. The first group consists of independent verbal statements (IVS) that are not part of 
continuous statement chains (e.g., „Keep moving“). The second group consists of dependent 
verbal statements (DVS) that created statement chains composed of two or more verbal 
statements in sequence (e.g., combination of three statements EVF+→IVF→IVF, Player1: 
“Come on”–Player2: “Keep moving” - Player1: - Service it to the front line!”)(i). 

Each message within each verbal statement was coded once only as a type of 
statement according to a communication typology from Bowers et al. (1998) which was 
modified by Lausic et al. (2009). We partly extended the typology dividing emotional 
statements into two subcategories of emotional positive and negative statements which are 
presented in Table.1.   

 
 
Analysis 
After coding process the sequential analysis and frequency analysis of coded dependent and 
independent verbal statements for won sets was computed by using Discussion Analysis Tool 
software (Jeong, 2003). A software program was created to facilitate the analysis and 
visualization of discourse patterns in human communications (Lausic et al., 2009). 

In our research, there were 36 (6 x 6) possible combinations of contiguous statement 
types. According to Lausic et al. (2009) the expected transitional probability is the probability 
that one type of statement would directly follow another statement type based on random 
chance alone. For example, if 40 of the 100 observed statements following statement type A 
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is statement type B, the observed transitional probability between statement type A and B 
would be .40 (or 40 divided by 100).  

To define which observed transitional probabilities could be supposed as a „pattern“ in 
the couple`s discourse, the software DAT computed z scores to determine whether each 
observed transitional probability was significantly higher or significantly lower than the 
expected probability tested at alpha p<.05 (Bakerman-Gottman, 1997). 
 
RESULTS AND DISCUSSION   
We observed and coded 442 verbal statements, with a mean of 128 coded dependent 
statements and 314 coded independent statements in 8 won sets. The frequencies and 
percentages of coded dependent and independent statements are presented in Table 2. 
 

 
 
Verbal statement frequencies 
 The most frequent statements were EMO+ (22%) used for motivating and encouraging 
players and they were closely connected with players` inner emotional living. EMO- (6%) 
statements frequencies increased after lost points when players were not satisfied with 
keeping of tactical directions and effort. Results of research applied in tennis doubles (Lausic 
et al., 2005, 2009) revealed that emotional statements were the most frequent used (57.5%, 
including nonverbal and negative emotional behaviours).  

ACT statements represented 18% of all statements spoken by players. The results of 
Bloom et al. (1999) showed that tactical instructions were the most frequently occurring 
variable (29%) of the coded behaviour. We speculated that this fact was influenced by 
players` demand to control and directeach other during the points. Instructions were a part of 
tactical directions: serving to specific zones of opponents` playing zone, serving to concrete 
player with the weakest return, defence according to the position of opponent’s setter (back or 
front), usage of different types of serving.  
  FAC statements ranked second most used (21%) and their usage was closely 
connected with EMO+ statements in the sense of the preceded won point`s evaluation. Kanki 
et al. (1989) found that better performing crews were marked by high rates of predictable 
patterns including observation statements, commands and acknowledgement. 
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 The higher frequency of UNC statements (21%) was closely connected to the fact that 
verbal discourse of experienced player was dominant in each of the set or match and 
communication interaction inclined to his side. Players posted mostly direct questions, as 
previously mentioned, and confirmed each other`s statements ACK (13%). 

Verbal statements interactions 
 The total number of chain sequences of verbal statements spoken by players for won 
sets was 128, with a mean of 16 chain sequences per set. In all sets were observed chained 
verbal statements before, 
during and after won or lost 
points. The most frequent 
interaction patterns were 
connected with direct and 
indirect questions UNC(69) 
and factual evaluations 
FAC(21).Research applied 
on winning tennis couples 
(Lausic et al., 2009) revealed 
tendency of using patterns 
related to ACT statements 
which is in contrary to our 
results. The four most 
dominant patterns from the 
diagram from the statistical 
point of viewwere: 
EMO+→EMO+, 
UNC→ACK, EMO+→FAC, 
EMO-→EMO+.All these 
patterns had a probability of 
occurrence higher than .40, 
and are depicted by thick 
lines(see Figure 1). 
Sequential analysis 
revealedUNC→ACKpattern 
that occurred frequently in 
couple`s communication 
interaction and we 
presupposed that it was 
influenced by dominance of 
more experienced player in a 
couple.The finding that winning team used UNC→ACK pattern is congruent with Bowers et 
al. (1998)study, which investigated aircrew communications.In any type of communication, 
acknowledgements are verifications that message was recognized, decoded, and accepted 
(Bowers et al., 1998).The higher probability of occurrence was revealed in EMO-→EMO+. It 
presented demand of more experienced player for continuous instruction giving, motivating 
and controlling emotional load of the less experienced player regardless the status of 
score.Allen-Howe (1998) revealed that frequent praise and information after a good 
performance, and frequent encouragement and corrective information after an error were 
associated with greater satisfaction with team involvement. Furthermore, analysis showed 
higher probability of interaction pattern EMO+→FAC.  
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Communication balance between speedminton players 
 Visual comparison of the two diagrams (see Figure 2) shows that the communication 
patterns of player 2 were more homogeneous than the patterns of player 1. The higher 
homogeneity is presented by higher probability of certain patterns and higher frequency of 
communication patterns as well as higher occurrence of interaction patterns (Lausic et. al., 
2009).Communication discourse of player 1 revealed only 9 out of 36 possible 
communication patternsin comparison to player 2 who posted 21 communication patterns.  

 

 
 
Player 2 exhibited more variable, homogenous and effective communication flow that 

resulted in frequency of statement and probabilities of certain verbal statement interactions. 
All above mentioned indexes lead the communication dominance to player 2. In 
communication discourse of player 1,dominated chained communication patterns that were 
related tofactual evaluations (FAC). The higher frequency of EMO- statements (53) resulted 
from lower emotional control of load and inevitable intervention of player 2.  We presupposed 
that greater playing experience`s base and older age of player 2 could influence 
communication interaction dominance in couple.  
 
CONCLUSSIONS 

The player’s verbal discourse and communication style resulted from game character 
specific for speedminton. Subject analysis revealed application of communication patterns 
that were specific for players` communication interaction. 

Firstly, the most frequent verbal statements were positive emotional 
statements(EMO+98/22%), direct or indirect questions(UNC 92/21%) and factual statements 
(FAC 91/21%).Secondly, the most frequent interaction patterns were connected with direct or 
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indirect questionsUNC (69) and factual evaluations FAC (21). Sequential and frequency 
analysis revealed greater heterogeneity and imbalance within flow of individual players` 
communication discourses.  

Further research possibilities would be extended to areas of examining possible 
intervention` influences on communication pattern changes in player`s verbal discourse. 
Moreover, creating and searching for appropriate coding schemes should be crucial part for 
investigating players’ verbal and nonverbal communication as well as meta language as a 
stepping stone for creating effective intervention programs. 
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SUMMARY      
 Report deals with theanalysis of verbal statements frequencies and sequential analysis 
of specific communicative patterns`probabilities in speedminton mixed couple`s 
communication interaction using coding schemes (Bowers et al., 1998) and software DAT 
(Jeong, 2009). The most frequent verbal statements were positive emotional statements, direct 
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or indirect questions and factual statements. The most frequent interaction patterns were 
connected with direct or indirect questions and factual evaluations. Sequential and frequency 
analysis revealed greater heterogeneity and imbalance within flow of individual players` 
communication discourses. 
 
Key words: Sequential analysis,Communication typology, Communication patterns, DAT. 
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ABSTRACT 
In our post we deal with the changes of the punching power of a Slovak Republic 
representative, a boxer Michal Zátorský, during the 9-week training period before the 
competitive season in the first half of 2013. During the nine-week period, we have recorded in 
detail the training process of the monitored athlete and during this period, we have also tried 
to find a causal relationship between the training load and the changes of the punching power 
of Michal Zátorský. The punching power was measured every one-week micro-cycle, by 
using a punching dynamometer. The course of the changes of his punching power varied in an 
interesting way. We got the best results at the last measurement before his first competitive 
match. This confirmed our hypothesis that due to the delayed effect of accumulating power 
and explosive workout, the best results will peak during the transformation period. 
 
Key words  
Monitored athlete, Punching power, Accumulation period, Intensification period, 
Transformation period, Training intensity, Resistance training 
 
INTRODUCTION 
Our monitored athlete had last competitive matches at the beginning of December 2012. He 
took part at the World Junior Championship in Armenia. He won the 5th place. It was the 
peak of the season in 2012. After coming back from the World Championship on 5th of 
December 2012, he was in his transition period, up to 7th of January 2013. On January the 5th, 
we carried out the placement tests necessary for the beginning of our research. Our 9-week 
monitoring period, which we undertook for our research, officially started on January the 7th. 
This monitoring period ended by the first league match held on 10th of March 2013, which 
was also the beginning of the competitive period. The length of the monitored training period 
was dependent on the competition calendar of the monitored athlete. The 9-week preparatory 
period was divided into three 3-week mezzo-cycles – the accumulation, intensification and the 
transformation period.  
Hatfield (2003) recommends 12-week training with the division into four 3-week mezzo-
cycles. Hlavačka (2007) highlights the importance of a systematic training with a succession 
of the accumulation, intensification and the transformation period in duration of 10 up to 12 
weeks. Our monitored athlete have been undertaking the preparatory period of 12 up to 15 
weeks every year during the summer, when there is more free time in his sports calendar. It 
should be noted, that at the beginning of the competitive period of the 2013, that is, after the 
completion of the 9-week monitored training period, the athlete is not expected to reach his 
best form immediately after this period. The introductory league and international matches are 
all preparatory matches. The peak of the season is the middle of a year - namely the European 
Championship in May 2013. 
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AIM 
The aim of our study was to determine the effect of training load on the changes of the 
punching power of the monitored athlete. The volume, intensity and especially the focus of 
the training varies in the periods of preparation. Based on these changes, we were trying to 
find a causal relationship between the training load and the punching power of the monitored 
athlete. 
 
HYPOTHESIS 
We expected the resistance exercises in the accumulation period to have an immediate impact 
on the increasing of the punching power which is also dependent on the speed and technical 
factors. We assumed that more significant improvement of the punching power could be due 
to the delayed accumulation effect of the resistance training of the accumulation and 
intensification period, even in the transformation period. 
 
METHODS  
Our research is of an intra-individual character. The monitored athlete Michal Zátorský 
(height 169cm, weight 60kg, waist 79cm, born on 3rd of May, 1994, VO2max : 61,40 mmol l-1 
HR max: 209 pulses.min-1, HR ANP: 189 pulses.min-1, HR AP: 170 pulses.min-1.) is currently 
the most successful boxer – a representative of the Slovak Republic. He won the 5th place at 
the Junior World Championship in 2012, the 5th place at the European Championship in 
2010, he is also the winner of several international tournaments and a multiple champion of 
Slovakia in all age categories. He is boxing in the “orthodox stance”, this means that his rear 
punch is right and his lead punch is left. VO2max : 61,40 mmol l-1 , HR max: 209 pulses.min-

1 , HR ANP: 189 pulses.min-1  , HR AP: 170 pulses.min-1. 
 
To evaluate the training load, we used a retrospective analysis of a training diary. In the 
training diary of the monitored athlete, there are the general training indicators (GTI) 
recorded: the number of the training days, the number of the days off, the number of the 
training units (TU), the total training timing (TTT), the average training timing (ATT), the 
number of regeneration units, the intensity of the training load, the sick leave days, the 
number of matches. To state the intensity of training load (the workout intensity both physical 
and mental), we stated a 7-point scale rating (1 - the lowest intensity, 7 - the highest 
intensity): 
 
1 – Regeneration training (short, light-intensive aerobic training, for example light jogging, 
shadow boxing, relaxation exercises, compensation exercises); 
2 - Additional training (moderate aerobic workout, an easy game, entertaining training); 
3 - Low intensity training (any training conducted in a recovering aerobic intensity, for 
example light swimming, running in a zone of active recovery motion, from 146 up to 162 
pulses.min-1 .); 
4 – Medium training (for example running - building the aerobic endurance 162-170 
pulses.min-1, resistance training with 65-80% of maximum resistance); 
5 – Intensive training (anaerobic-aerobic workload, appropriate periods of rest, dynamic 
strength exercises, maximal strength, explosive workout, circuit training with work and rest 
ratios of 1:1, 1:1.5); 
6 - High intensity training (anaerobic workout, increased production of lactic acid, high 
intensity workload, the breaks are not sufficient for a full recovery, for example an intensive 
circuit training with a ratio of 1:0.5 of work and rest, speed endurance training, tough 
sparring, etc.); 
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7 – Maximum training (high workout exhaustion, the maximum body workload, the necessity 
for maximizing the power of the personal motivation to manage this kind of training). 
 
Furthermore, we were recording the special training indicators (STI) in the training diary: 
general strength (fitness training), special strength (dynamics, explosive workout, circuit 
trainings), aerobic endurance (running, swimming, cycling - prolonged aerobic activity), 
aerobic-anaerobic endurance (running in a mixed A-AN zone, sports game in a A-AN zone), 
special endurance (endurance in boxing - especially training with boxing bags, shadow boxing 
with additional workload, interval exercises with medicine ball with boxing coordination, 
etc.), speed endurance (speed-intensive interval boxing training, running, or special 
workouts), speed (short 10-15'' maximum intensity interval workout, with a sufficiently long 
rest to recover), special coordination - technique drills (exercises in pairs, controlled heavy 
bag-work, pad-work  ...), technique-tactics – sparring. 
We recorded each STI in the number of TU which was meant to develop a particular STI, 
timing of the development (including breaks) and intensity. In one TU, there could be 
developed even two STI, therefore in the resulting tables the total number of TU does not 
have to coincide with the total number of all STI. In general strength (strengthening 
exercises), we recorded the number of tons raised per upper part of the body (chest, biceps, 
triceps, shoulders, back) and per lower part of the body (front thighs, rear thighs, calves). We 
also recorded the percentage of the maximum weight lifting of the monitored athlete and the 
number of the repetitions performed. 
We kept recording the punching power of the monitored athlete every weekly micro-cycle by 
punching dynamometer "test kick-6", which records the impact strength ranging from 30 to 
990 kg / cm ². This dynamometer is used for standard testing of punch power (or kicks) in 
martial sports. 
Tests were conducted every Saturday at the same time. Technically, punches were carried out 
under standard terms and conditions - that is, without moving the boxer's feet (boxer was not 
allowed to punch with steps or hopping), he was only allowed to intensify the strength of a 
punch by the rotation of his body and punching hand. All basic kinds of punches (lead straight 
punch, rear straight punch, lead hook, rear hook, lead uppercut, rear uppercut) had to be 
carried out by using proper hitting technique and in standard distance from the dynamometer. 
The monitored athlete was allowed to take 3 attempts per each punch and we recorded the 
strongest one. All the tests were performed in certified 10 ounce gloves.  
 
THE GATHERED RESULTS 
In the initial tests, we obtained the following results of the force of punches ((lead straight 
punch “LSP”, rear straight punch “RSP”, lead hook “LH”, rear hook “RH”, lead uppercut 
“LU”, rear uppercut “RU”) 
 

Measurement LSP RSP LH RH LU RU 
average 
kg/cm² 

5th of 
January 2013 138 147 212 192 161 144 165,7 

 
Table No. 1 – initial measurement of the punching power (kg/cm²) 

 
In the first 3-week mezzo-cycle (accumulation period), we mainly focused on the 
development of resistance training in general (fitness methods) and aerobic endurance. As far 
as specialized training was concerned, we conducted the trainings for special endurance and 
additionally the technical and tactical trainings including sparring, however, all the trainings 
were conducted in greater volume with a focus on endurance. 
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General Training Indicators   
Training days 17 
Days off 4 
Number of TU 32 
Timing (including stretching and relaxation) 2676´ 
Average timing in TU 92´ 
Regeneration 4 
Average intensity 4,2 
Sick leave days   0 
Matches 0 

 
Table No. 2 – General Training Indicators during the first 3-week mezzo-cycle, starting from 

7th January 2013 – 27th January 2013 (accumulation period). 
 

Special Training Indicators  
Number 

of TU Timing Average 
timing of TU 

Average intensity of 
TU 

General strength 14 1204´ 86´ 4: medium 
Special strength, dynamics,  
Explosive workout 0    
Aerobic endurance  10 650´ 65´ 4: medium 
aerobic-anaerobic endurance 2 66´ 33´ 5: intensive 
Special endurance 4 192´ 48´ 5: intensive 
Speed endurance  0    
Speed  0    
Special coordination: technique 
drills   2 76´ 38´ 4: medium 
Technique-tactics: sparring 2 75´ 25´ 5: intensive 
 

STI Additional information – general strength: 
Tons : Upper part of the body: 92,6 t. 

Lower part of the body: 10,1 t. 
Average weight of the resistance: 74,7% from the maximum 
Average number of repetitions in one set: 11,6 

 
Table No. 3 – Special Training Indicators during the first 3-week mezzo-cycle, from 7th 

January 2013 – 27th January 2013 (accumulation period). 
 

Measurement LSP RSP LH RH LU RU 
AVERAGE 

kg/cm² 
12.1. 2013 138 146 210 189 162 144 164,8 
19.1. 2013 132 141 209 184 158 142 161,0 
26.1. 2013 135 138 203 179 158 154 161,1 

 
Table No. 4 – the results of the punching tests during the accumulation period. 

 
In the second 3-week mezzo-cycle (intensification period), we replaced the general resistance 
trainings for special resistance trainings to develop dynamic strength and explosive workout. 
These exercises were performed through circuit trainings. Many of these resistance trainings 
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were performed by punching technique (using expanders, medicine ball, light weights, etc.). 
Endurance trainings were more often performed in aerobic-anaerobic zone with an emphasis 
on the special endurance. The number of specialized trainings was increased for the purpose 
of technical and tactical growth and speed of the performed workouts was more emphasized. 
Thus the total intensity of the workouts has reached higher scores than in the accumulation 
period.  
 

General Training Indicators   
Training days 15 
Days off 6 
Number of TU 30 
Timing (including stretching and relaxation) 2610´ 
Average timing in TU 88´ 
Regeneration 5 
Average intensity 4,9 
Sick leave days   0 
Matches 0 

 
Table No.5 – General Training Indicators during the second 3-week mezzo-cycle, from 2nd 

February 2013 – 16th February 2013 (intensification period). 
 

Special Training Indicators  
Number 

of TU Timing Average 
timing of TU 

Average intensity of 
TU 

General strength 0    
Special strength, dynamics,  
Explosive workout 11 440´ 40´ 5: intensive 
Aerobic endurance  3 180´ 60´ 4: medium  
aerobic-anaerobic endurance 4 144´ 36´ 5: intensive 
Special endurance 7 315´ 45´ 5: intensive 
Speed endurance  2 42´ 21´ 6: high intensive 
Speed  0    
Special coordination: technique 
drills   5 180´ 36´ 4: medium  
Technique-tactics: sparring 5 125´ 25´ 5,5: int. – high int. 
 

Table No.6 – Special Training Indicators during the second 3-week mezzo-cycle, from 2nd 
February 2013 – 16th February 2013 (intensification period). 

 

Measurement LSP RSP LH RH LU RU 
AVERAGE 

kg/cm² 
2. 2. 2013 135 136 205 171 152 167 161,0 
9. 2. 2013 138 143 210 174 155 167 164,5 

16. 2. 2013 141 146 209 180 160 173 168,2 
 

Table No. 9 – the results of the punching tests during the intensification period 
 
In the third 3-week mezzo-cycle (transformation period), we put the greatest emphasis on the 
specific technical and tactical trainings and speed. The trainings aimed to develop explosive 
workout and dynamic force were gradually declining (in the weekly micro-cycles in the ratio 
3-2-1). Overall, the trainings and workouts were performed at high intensity, but with longer 
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breaks during the trainings with an emphasis on speed and proper technique. The monitored 
athlete had his first match in 2013 on the last day of the monitoring period (and he won).   
 
 

General Training Indicators   
Training days 15 
Days off 6 
Number of TU 26 
Timing (including stretching and relaxation) 81´ 
Average timing in TU 2106´ 
Regeneration 5 
Average intensity 4,7 
Sick leave days   0 
Matches 1 

 
Table No.7 – General Training Indicators during the third 3-week mezzo-cycle, from 23rd 

February 2013 – 9th March 2013 (transformation period). 
 

Special Training Indicators  
Number 

of TU Timing Average 
timing of TU 

Average intensity of 
TU 

General strength 0    
Special strength, dynamics,  
Explosive workout 6 216´ 36´ 4,5: medium – int. 
Aerobic endurance  2 116´ 58´ 3: low intensive  
aerobic-anaerobic endurance 2 60´ 30´ 5: intensive 
Special endurance 5 210´ 42´ 5: intensive 
Speed endurance  4 96´ 24´ 6: high intensive 
Speed  6 138´ 23´ 5: intensive 
Special coordination: technique 
drills   7 238´ 34´ 4: medium  
Technique-tactics: sparring 7 196´ 28´ 5,5: int. – high int. 
 

Table No.8 – Special Training Indicators during the third 3-week mezzo-cycle, from 23rd 
February 2013 – 9th March 2013 (transformation period). 

 

Measurement LSP RSP LH RH LU RU 
AVERAGE 

kg/cm² 
2. 2. 2013 141 145 206 183 160 171 167,6 
9. 2. 2013 137 138 210 192 163 175 169,2 

16. 2. 2013 145 149 216 199 165 180 175,7 
 

Table No. 9 – the results of the punching tests during the transformation period 
 
RESULTS 
Table No.13 and Figure 1 show that the average level of punching power varies in relation to 
the special training indicators and their volume in particular periods of preparation. During 
the initial 3-week mezzo-cycle (accumulation period), we recorded a decrease of the average 
punching power in comparison to the input tests which were performed after the transition 
period and before the accumulating period. During the accumulating period, the monitored 
athlete especially developed his "gross" power, after he completed 14 boosters TU with an 
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average load of 74.7% of his maximum single-turn particular exercises and with an average 
number of repetitions, i.e. 11.6 in one set. In addition to strength development, he mainly 
focused on aerobic endurance (running, swimming) and the specialized boxing workouts were 
only of complementary nature with an emphasis on endurance, not the speed, or technique.  
 

Measurement LSP RSP LH RH LU RU 
AVARAGE 

kg/cm² 
5.1. 2013 138 147 212 192 161 144 165,7 

12.1. 2013 138 146 210 189 162 144 164,8 
19.1. 2013 132 141 209 184 158 142 161,0 
26.1. 2013 135 138 203 179 158 154 161,1 
2. 2. 2013 135 136 205 171 152 167 161,0 
9. 2. 2013 138 143 210 174 155 167 164,5 

16. 2. 2013 141 146 209 180 160 173 168,2 
23. 2. 2013 141 145 206 183 160 171 167,6 
2. 3. 2013 137 138 210 192 163 175 169,2 
9. 3. 2013 145 149 216 199 165 180 175,7 

 
* Initial test, * accumulation period, * intensification period, * transformation period  
 
Table No. 10 – the course of changes of punching power during the 9-week monitoring period 
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Chart No. 1 – dependence of the changes of punching power (the average of all the punches) 
on special training indicators and their volume in particular micro-cycles  
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This kind of training focus resulted in a decrease of the punching power which stagnated 
during the second and third micro-cycle of the accumulation period and it stayed at 
approximately the same values. After a 3-week accumulation period, the preparation has 
moved into the intensification phase. The typical fitness exercises were replaced by special 
exercises to develop special strength, dynamic strength and explosiveness. During the 
intensification phase of his preparation, the observed athlete has undergone 12 training units 
of this particular kind. The number of special boxing trainings has also increased during the 
intensification period. At this point, the most important thing was to develop the special 
endurance, but also the number of technical and tactical trainings (3-4 times in a weekly 
micro-cycle) has significantly increased. The course of changes of punching power was still 
stagnating after the first micro-cycle of the intensive preparation and was still at about the 
same values as the previous two weeks. 
At the end of the second and third micro-cycle, we have seen some improvement of punching 
power in comparison to the accumulation period, but the values we had got at the input tests 
measurements have been overcome only at the end of the intensification period of the entire 
preparation. During the subsequent transformation period, the observed athlete has still been 
focusing on the development of special strength, dynamic force and explosiveness, but to a 
lesser degree and with longer times of rest between particular sets of training with putting an 
emphasis on speed. The volume of technical and tactical training has reached its maximum 
values in the transformation period. There were more training focused on speed endurance 
and speed itself, than the trainings aimed at developing special endurance. 
In the initial micro-cycle of the transformation period, we have recorded some stagnation, 
even a slight decrease of the level of punching power, compared to the last micro-cycle of the 
intensive training. This could be attributed to the high levels of training intensity and 
subsequent exhaustion which has already started to be present at the end of the intensification 
period and at the beginning of the transformation period. During the second micro-cycle of 
the transformation period, the level of punching power slightly increased, but there was no 
significant improvement until the end of the transformation period (the measurement was 
done the day before the first competitive match). This could be attributed to a partial 
harmonization of the athlete's sports condition, the increased amount of rest, the maximum 
emphasis on speed and technique, and most of all, the delayed accumulative effect of the 
resistance training from the accumulation and intensification period. 
 
CONCLUSION  
Our hypothesis was confirmed, because the greater improvement of punching power in 
comparison to the input tests occurred at the end of the transformation period. The data 
gathered from the monitored training period and the subsequent changes of punching power 
are the contribution for adjusting the training preparation of the monitored athlete. In our 
work, we focused on the average of all the 6 basic boxing punches. The analysis of changes in 
levels of intensity of particular punches that differ from each other in the biomechanics of 
movement remains a stimulus for further research. The same stimulus for further research 
remains a long-term monitoring of changes of punching power, to find out how it develops 
during a competitive period when peak, stagnation, or any significant decrease occurs. 
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ABSTRACT 
The training aids could be part of training equipment in present time. Coaches know they can 
make training more effective by using them. This study empirically assesses the effect of 
shooting strap during shooting programme. The aim of the study is to increase percentage of 
shooting accuracy of young player. We expected increase percentage of shooting accuracy in 
two Tests of Set shot, Test free throw, Test Lay-up in laboratory conditions. Eleven boys 
12.23±0.49 years (body mass = 51.55±11.78 kg, body height = 1.61±9.19 m) of basketball 
team engaged on 10-week shooting programme using shooting strap. Players shot 75 attempts 
from determined distances three times per week. All shooting attempts were notified during 
training programme. The pre-post changes of shooting accuracy in experimental group were 
assessed by non-parametric Wilcoxon T-test. Significant level was defined as p<0.05, p<0.01. 
According tests results, players increased shooting accuracy in Test Free throw (p <0.05) and 
Test Lay-up (p<0.01) and Test Set shot 2 positions. We recommend compare shooting 
programme with shooting strap on another group realized and to compare their results. 
 
Key words: Basketball. Shooting aid. Shooting strap. Shooting percentage. Training 
programme. Youth. 
 
INTRODUCTION 
The basketball shooting is one of the most important individual skills in basketball. If player 
has some weaknesses in their individual skills they could be replaced by high level of the 
shooting accuracy. Made shots split up winners to losers in matches. The most attention 
during basketball matches is focused on the player with highest shots made. According Rose 
(2013) shooting should be general part of the every offensive drill. Players must use proper 
shooting technique on every shot they take in practice. 
Basketball shooting can be divided into one hand set shot, jump shot, hook shot and lay-up 
Wissel (1994). Further distributions indicate Rehák et al. (1999), Mačura (2010), Tománek 
(2010). Three essentials of the jump shot are proper base, visualization, self-confidence. 
(Rose, 2013). Radu (2010) added ability to relax, sighting (or locate the target), applying 
force on the ball, hand-eye coordination are important, too. Radu (2010) agrees with Krause 
et al. (2008) to keep BEEF principle. Balance, Elbow under the ball, Eyes focused on target, 
Follow through. Filippi (2011) points on importance to keep alignment principle. Shooting 
alignment components are the following body parts - right side if right-handed, left side if 
left-handed: toe, knee, elbow, wrist, ball. Shot line is determined by all components.  
Each statement aims attention on shooting technique. Coaches use various ways to learn 
proper technique of their players. One way is to apply training aids. Lower basket and smaller 
balls can positively influence children's shooting performance and self-efficacy (Chase et al. 
1994). Penjin (1976) confirmed increment of shooting accuracy by 20.29 % by different sizes 
and weights of balls.  
Semikop - Barkov (1976) used didactic aid, an oval metal extension fastened to the standard 
rim. Experimental group of 12 years basketball players increased shooting percentage by 6.3 - 
9.1 %. Djačkov (1972) applied V band weight. He gained increment 16 % of shooting 
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accuracy.Austin (2010) presented Noah System to build perfect arc, is able to identify 
shooting angle, arch and distance. System gives feedback to shooter. Shooters with optimal 
release angle 45° have 11 % higher accuracy of free throw (95 %) compared shooters with 
angle 53° (89 %). Arias (2013) proved that the highest shooting accuracy among 9-11 years 
old players occurred when ball had mass was 440 g in comparison to ball mass 385 g, and 540 
g. Accuracy of basketball shooting is known in statistics as the 2 point field goal percentage, 
the 3 point field goal percentage, the free throw percentage. The percentage is counted from 
shots attempted and shots made. There are differences between shooting accuracy in training 
and match. Krause et al. (2008) proclaimed lower deference shooting percentage during in 
comparison to training. 
 

THE AIM, HYPOTHESIS AND TASKS 
The goal of the study: The aim of the study is to increase percentage of shooting accuracy of 
young players when shooting strap was used after the 10-weeks shooting programme. 
Hypothesis: H: Improvement of shooting percentage in the shooting tests will be significantly 
higher after 10-week shooting programme. 
Tasks: 1. to design the10-weeks shooting programme, 2. to execute pretests of shooting 
accuracy in the experimental group, 3. to undergo the 10-weeks shooting programme by 
experimental group, 4. to execute posttests of shooting accuracy in the experimental group,5. 
to statistically analyze whether there is a significant differences between pretest and posttest 
in experimental group, 6. to give recommendations for using shooting programme in practice. 
 
METHODS 
Experiment was conducted to quantify the effect of shooting programme. Experimental group 
underwent baseline testing, followed by 10-week training shooting programme, and finally 
posttesting. Type of research design: qualitative research, quasi - experimental. The subjects 
were 11 boys who were players in junior basketball team. At the beginning of the study, there 
were 16 subjects tested, however, data of 5 subjects were eliminated for various reasons. The 
age of players were 12.23±0.49 years (body mass = 51.55±11.78 kg, body height = 
161.9±9.19 m). The mean years of basketball training experience was 19.64 ± 16.36 months 
(1.64 years).Subjects were tested before 10-week training shooting programme and 
posttesting after shooting training programme. We used 4 shooting tests (Brace, 1966; Bös, 
1988; Schnürmacher, 2001). After pretesting, experimental group participated on 10 week 
shooting programme organized 3 times per week. During this time, there were total 38 
practices (57 hours), 30 practices contained shooting programme. Players had 8 league 
matches and 1 preparation match during experimental period (total amount 9 matches - 9.25 
hours). One shooting practice consists of 75 shooting attempts from determined distances. 
Players worked in pairs. Practice of shooting programme was with fixed shooting strap on 
non-shooting hand. Programme was executed with proper technique instruction of shooting. 
The shooting programme took 20 minutes per practice. At the end of the experimental period 
the shooting tests were administrated, again. The statistical significance of differences 
between pretests and posttests shooting results was made. 
Objects underwent basketball shooting tests in one testing day. 
Test Set shot 5 positions. (see Figure 1). Test Side shot 2 positions (Brace, 1966). Test Free 
throw (Brace, 1966). We define dependent variable as shooting accuracy of set shot, of free 
throw and of lay-up in laboratory training conditions, in this study. The independent variable 
was shooting programme, which was applied 3 times per week on practice. Players shot with 
shooting strap fixed on their non-shooting hand. It took 20 minutes at the beginning of 
practice which lasts 90 minutes, (1.5 hours). During one shooting programme players shoot 
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with fixed non-shooting hand from determined distances from 5 points of 3 different angles 
0°, 45° and 90° (Figure 1). Player shots 15 attempts from all 5 points, that means 75 shots 
totally (Table 1). There were differences between 2 periods in shooting distance. Shooting 
distance was 2.70 m first 3 weeks, than shooting distance increased on 3.65 m for next 7 
weeks.  
The shooting strap is fixed the non-shooting arm and hand. This aid prevents from delivering 
unwanted force from non-shooting hand. Shooting arm and hand begin to improve technique. 
Shooting hand and arm are automatically re-trained. Shooting strap helps to stabilize shooting 
technique. Players use non- shooting hand, usually the thumb to help provide force to the 
shot. Shooting strap stop all thumbing and interference of the non-shooting hand.  
 
 

 

 

 

 

Figure 1 Shooting strap, fixed shooting strap (Wolf, 2006), shooting positions 

Table 1 Shooting programme schedule 

 Weeks[number] Practices[number] Distance[m] Shoots[number] 
Period 1 3 9 2.70 675 
Period 2 7 21 3.65 1575 
∑ 10 30  2250 
 
Statistical analyses  
Means and standard deviation (SD) were used to describe data. All statistical analyses were 
conducted using SPSS for Windows (SPSS, 2010). The pretest and posttest data were 
compared. The pre-post changes of shooting accuracy were assessed by non-parametric 
Wilcoxon T-test. The level of significance was defined as p<0.05and p<0.01. 
 

RESULTS AND DISCUSION  
Figure 3 presents the result between pretest and posttest in the Test Set shot 5 positions. We 
noticed no statistical difference. There was decrease between pretest and posttest by 2.51 
percentage of shooting accuracy. Pretest showed 51.52±19.80 percentag. Posttest showed 
lower percentage 49.01±18.34 (i.e. 7.42 successful attempts) than pretest values. Wilcoxon T-
test results indicated non-significant increase in Test Side shot 2 positions 11.81 percentage of 
shooting accuracy (Figure 4). Pretest showed 33.64±22.71percentage  and posttest showed 
45.45±17.10 percentage. 
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Figure 3 Test Set shot 5 positions    Figure 4 Test Side shot 2 positions  

Figure 5 presents result between pretest and posttest in Test Free throw. Wilcoxon T-test 
result indicated significant increase 7.27 percentage of shooting accuracy. Shooting accuracy 
in pretest was 44.55±16.20 i.e., in posttest was 51.82±15.40 percentage of shooting accuracy. 
Significant level was defined as p<0.05. Figure 6 presents the results between the pretest and 
posttest in Test Lay-up. They made significant increase 21.51 percentage of shooting 
accuracy. Prettest showed 73.18±21.62 of shooting percentag, posttest showed 94.69±7.89 of 
shooting percentage. Significant level was defined as p<0.01. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 Test Free throw (p<0.05)   Figure 6 Shooting accuracy Test Lay-up (p<0.01) 

The players increased shooting accuracy in Test Side shot 2 positions, Test Free throw 
(p<0.05) and the Test Lay-up (p<0.01). The decrease of shooting accuracy was notified in 
Test 5 position set shot. 
The experimental group increased percentage of shooting accuracy in Test Side shot 2 
positions by 11.82 %. Players recorded in posttest 45.45±17.10 shooting accuracy, it is 26.25 
points in recounted norms of Brace (1966) evaluated above 95 % norm. According the norm 
of Brace (1966) the best result of Test Side shot 2 positions till 32 points of norm indicates as 
the best score (100 %), 14 points for (70 %) and 11 points as average (50 %). 
The experimental group achieved increase in Test Free throw between pretest and posttest 
7.27 percentage of shooting accuracy (i.e. 1.42 successful attempts). Average successful 
attempts in posttest were 10.17. Schnürmacher (2001) explains norm of Test Free throw for 
12 years old players 15 successful attempts as an excellent result, 13 successful attempts as a 
well done result, and 11 successful attempts as a good result. According evaluation of 
Schnürmacher (2001) it was well done result. Brace (1966) indicates according the norm the 
best result of Test Free throw 17 successful attempts, 6 successful attempt for (70 %) and 4 
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for (50 %). Players of experimental group recorded in posttest 10.17 successful shooting 
attempts, which Brace (1966) evaluates above 95 % norm.The experimental group achieved 
significant increase in Test Lay-up 21.51 % (i.e. 1.63 shooting attempts) between pretest and 
posttest. Schnürmacher (2001) explains norm of Test Lay-up for 12 years old players 10 
successful attempts as an excellent result, 8 successful attempts as a well done result, 6 
successful attempts as a good result. Average shooting attempts in posttest were 9.73 in 
evaluation of Schnürmacher (2001) is well done result. Bös (1988) standardized test for senior 
men/women demonstrating Test Lay-up 12/11 successful attempt as a lower than average 
result, 13/12 as an average results, 15/14 and more as an above average. The experimental 
group does not achieve result which could be compared with evaluation of seniors (Bös, 
1988).Research (Zambová - Tománek, 2012) indicates in posttest 59.40 percentage of 
shooting accuracy in Test Free throw. The comparison with results of our experimental group 
(51.82 %) may suggest lower effectiveness of shooting programme. However, the 
experimental group realized shooting programme on basket 3.05 m and on other side research 
(Zambová - Tománek, 2012) was realized on basket 2.60 m. We think that the height of 
basket influence the compared results. Lower increase could be caused by the height of the 
baskets. Basketball rules for actual category ordered increment of basket board form 2.60 m 
to 3.05 m. This fact could affect results. Players shot on higher basket their first season. 
Longer adaptable time could be required for increase shooting accuracy. Kreivyté - Stonkus 
(2009) applied shooting strap. Results showed significant increase (p<0.05) 20.50 % shooting 
accuracy during free throw test. Duration of experiment was 4 weeks. Players (14-15 years 
old) shot 1200 experimental attempts. Our experimental group increased shooting accuracy 
7.27 % (p<0.05) in Test Free throw and it was applied on the players of younger category. 
However, we recorded higher percentage difference (21.51 %) of shooting accuracy in test 
Lay-up. It is known that lay-up shooting is realized from closer distance from basket.   
 

CONCLUSIONS 
Designed shooting programme with shooting strap was applied on young basketball players. 
Players had fixed shooting strap on non-shooting hand during shooting programme.  
Two tests showed significant increase of shooting accuracy - Test Free throw (p<0.05) and 
Test Lay-up (p<0.01). Test Side shot 2 positions showed non-significant improve. We notified 
decrement of Test Set shot 5 positions. Hypothesis of the study was not confirmed: 
Improvement of shooting percentage in the shooting tests will be significantly higher after 10-
week shooting programmeWe noticed significant increase in two test of shooting accuracy. 
We did not proved significant higher results in two tests.  
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ABSTRACT 
The aim of the task was to compare the effect of two different alternatives of the hypoxic 
conditioning (training in higher altitude only – HT and intermittent hypoxic training- IHT 
subsequent to the training in higher altitude – HT) on selected functional parameters of female 
biathletes in preparatory period in RTC 2012/2013. 
The research was attended by 4 female national team members, who also went through the 
simulated hypoxic training (HT). First couple of female biathletes attended ten-days long 
preparatory  IHT before the fourteen-days long HT in the altitude of 1 700 m.a.s.l. in the 
resort of Obertilliach, Austria. The second couple of the female biathletes attended fourteen 
days HT in altitude of 1 700 m.a.s.l., also in Obertilliach, but without any preparatory IHT. 
Alternatives of the hypoxic conditioning were repeated in the preparatory period in the 
subsequent three months. 
The percentage difference was calculated from the absolute value of VO2max because this 
parameter is not directly influenced by the decrease of body weight as it is the case of the 
VO2max.kg-1 parameter. We registered the highest increase (from the point of view of the 
spiroergometric parameters) in parameter of VO2max at AT, which shows increase of oxygen 
utilization in AT, generally at intensity which corresponds to the competition load. When we 
considered IHT + HT together, the trainee T.P. showed an increase by 12.1 % and the trainee 
P.F. showed an increase by 14.1 %.  In HT, we also registered some increase in those 
parameters but not so significant. The trainee N.P. showed an increase by 4.9 % and the 
trainee M.CH. by 0.8 %. The effect of hypoxic conditioning in both methods (IHT + HT and 
HT), proved to be positive but the effect of IHT subsequent to HT, was considerably 
significant than with HT only. 
 
Key words: hypoxic training, intermittent hypoxic training, functional parameters, biathlon, 
hypoxic mask 
 
INTRODUCTION 
Biathlon as speed – endurance sport imposes high demands on the professional athlete, 
whether it concerns sport conditioning load or the competition load. Performance of the world 
elite in professional sports got at such level that to be able to achieve this status, a long-time 
sport training (8 – 12 years) is necessary. This training requires to train in enormous amounts. 
The load gradually achieves the highest possible limits in volume and intensity (700 – 1000 
training hours in a year). Intensity has to adapt to individual peculiarities of the athlete.  
High volume and intensity in the sport training don´t yet guarantee a top performance. The 
athletes have to meet a wide spectrum of physiological and personality attributes for the top 
sport performance.  
The basis of sport conditioning from the time perspective is the annual training cycle, in 
which the biathletes use various training methods, according to period of time in which the 
sport conditioning takes place. One of such methods is more and more expanding method of 
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hypoxia and hypoxic training. Nowadays we encounter various variations of a training in 
higher altitude, likewise with various possibilities of simulation of such conditions. Therefore, 
we consider the term HYPOXIA as the most suitable notion (in accordance with Broďáni & 
Tóth, 2005; Korčok & Pupiš, 2007; Suchý, 2011) for all alternatives of organism exposure to 
such conditions. 
In our work, we decided to study how hypoxia and hypoxic training influence the selected 
functional parameters of female biathletes in the preparatory cycle in RTC 2012/2013.  
This paper is the part of solution of grant task VEGA 1/1158/12 (Adaptation effect of training 
load in individual sports). 
 
AIM 
The aim of the work is, based on analysis, to compare the effect of two different alternatives 
of hypoxic conditioning (intermittent hypoxic training – IHT subsequent to the training at 
higher altitude – HT, and the training at higher altitude only – HT) on selected functional 
parameters of female biathletes during preparatory period in RTC 2012/2013. 
 
METHODOLOGY 
 The research group consisted of 4 biathlon national team members: T. P., born 2 April 1989, 
body height 169 cm, body weight 54 kg, VO2 max 69,2 ml.kg-1.min-1, maximal pulse 
frequency 187 SF min-1.  P. F., born 25 October 1992, body height 163 cm, body weight 57 
kg, VO2 max 66,4 ml.kg-1.min-1, maximal pulse frequency 190 SF min-1. N. P., born 31 May 
1989, body height 162 cm, body weight 53 kg, VO2 max 64,9 ml.kg-1.min-1, maximal pulse 
frequency 189 SF min-1. M. CH., born 14 December 1989, body height 165 cm, body weight 
54 kg, VO2 max 64,8 ml.kg-1.min-1, maximal pulse frequency 195 SF min-1.  
The observed group of female biathletes went through a simulated hypoxic training (IHT) 
subsequent to the mountain training (HT) and the mountain training only (HT). Two female 
members of the observed group, T.P. and P.F. went through a ten-day preparatory IHT before 
leaving for a fourteen-day HT at the altitude of 1 700 m.a.s.l. in Austrian resort of 
Obertilliach. Other two female members of the observed group went through a fourteen-day 
HT at the altitude of 1 700 m.a.s.l. in Austrian resort of Obertilliach without the preparatory 
IHT. Alternatives of the hypoxic conditioning were repeated during the preparatory period in 
RTC 2012/2013 during three subsequent months (June, July, August). The observed group 
received almost identical volume of training load, as well as supplementation. 
The simulated hypoxic training (IHT). To perform the IHT, we used a hypoxic generator 
Summit 3in1 from Altitudetech company that is capable of creating air with oxygen content 
of about 8%, which is comparable with 6500 meters altitude above sea level. The athlete is 
exposed to hypoxia during off-training period.  
The first two monitored female biathletes went through a preparatory 10-day IHT always 
before leaving for HT. The preparatory IHT was done in the lowland at 500 m.a.s.l. 
(Osrblie/SVK). During IHT days, the monitored athletes were exposed to hypoxia during 90 
min. in the interval of 5 min. of hypoxia + 5 min. of normoxia (10 repetitions in total at the 
end). During IHT, the athletes were exposed to hypoxia on the level of 14 – 22 % of O2 
content in the air (that corresponds to altitude of 3500 – 4000 m.a.s.l.), whereas the blood 
saturation (SpO2) by oxygen was in the span of 90 – 85 %. 
The both groups of observed female biathletes went through the repeated training at higher 
altitude of 1700 m.a.s.l. at the same time. (Obertillach /AUT). Duration of training was 
between 14 to 20 days. 
We evaluated the effect of the hypoxic training based on a spiroergometric test. The trainees 
went through the initial test at the beginning of preparatory period on 27 June 2012 before the 
hypoxic training, and the final test at the end of preparatory period on 2 October 2012 after 
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finishing of three training units of hypoxic training. We monitored the values of VO2max, 
VO2max. kg-1, VO2max at AT and VO2max. kg-1 at AT. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
The training at higher altitudes is the topic that the authors are concerned with almost for four 
decades. Thanks to this, it has already become a relatively explored topic but even in spite of 
long-time research it still leaves many unanswered questions. The result of this is a constant 
debate about the effects of this kind of conditioning (Pupiš & Čillík, 2012). 
 
Findings of Korčok & Pupiš (2007) show that there is a sufficient adaptation of organism 
related to quality improvement of blood components and functional parameters in athletes 
living in the lowlands up to 500 m.a.s.l. initiated during stays at the altitude of around 2500 
m.a.s.l. with minimal duration of 21 days. In our experiment, the observed female biathletes 
went through the hypoxic conditioning at the altitude of 1700 m.a.s.l. in duration from 12 to 
14 days and 10-days simulated hypoxic conditioning at the altitude of 3700 m.a.s.l. 
 
Table 2 Comparison of observed values 
 

Training Trainee Date cm kg VO2max  
at AT 

VO2max.kg-1 
at AT 

% 
Differen

ce 
VO2max VO2max. 

kg-1 

% 
Differe

nce 

IHT+HT 

T.P. 
Initial 169 52,7 2807 53,3 

+12,1 
3459 65,6 

+9,2 
Final 169 54,6 3146 57,6 3776 69,2 

P.F. 
Initial 163 56,9 2952 52 

+14,1 
3518 61,9 

+7,6 
Final 163 57 3367 59,1 3785 66,4 

HT 

N. P. 
Initial 162 53,6 2843 53 

+4,9 
3360 62,7 

+2,3 
Final 162 52,9 2981 56,3 3438 64,9 

M. CH. 
Initial 163 56,4 3254 57,8 

+0,8 3414 60,5 +2,5 
Final 163 54 3279 60,7 3500 64,8 

Legend  
Initial – 27 June.2012      Final – 2 October.2012 
IHT+HT – simulated hypoxic training    HT – hypoxic training 
 
In Table 2, we can see that the both alternatives of hypoxic conditioning had a positive effect 
on selected spiroergometric values. In values that define oxygen consumption, we registered 
the largest increase in the VO2max at AT parameter that shows an increase in oxygen 
utilization at AT, that is, at the intensity corresponding to competition load. Percentage 
difference was calculated based on the absolute value of VO2max because this value is not 
directly affected by the decrease of body weight as it is the case of the VO2max.kg-1 value. 
The female biathletes observed, T.P. and P.F. went through the first alternative of hypoxic 
conditioning, simulated hypoxic training (HT) subsequent to mountain training (HT). 
With T.P. trainee, we registered an increase in the absolute value of maximal oxygen 
consumption at AT by 12.1 % and in the absolute value of maximal oxygen consumption by 
9.2 %. The trainee P.F. had the largest increase from the whole group observed in the 
VO2max at AT value by as much as 14.1 %; in the absolute value of maximal oxygen 
consumption by 7.6 %. During IHT days, no negative effects were recorded. The hypoxia was 
tolerated relatively well what is also in accordance with the statements of Hamlin & 
Hellemans (2003, 2004) that neither recorded any negative impact on athletes during IHT. 
The two other observed female biathletes N.P. and M.CH. went through the second alternative 
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of the hypoxic conditioning, mountain training only (HT) without the simulated hypoxic 
training. The trainee N.P. had an increase of 4.9 % in the VO2max at AT value and of 2.3 % 
in VO2max. The trainee M.CH. showed only minor changes in VO2max at AT value by only 
0.8 % but the value of her VO2max increased by 2.5 %.  
Many authors had already researched the hypoxic conditioning. The results of our research 
are also consistent with statements of Pupiš & Čillík (2012) that carried out a similar research 
(training at higher altitude – HT, intermittent hypoxic training – IHT and hypoxic tent – HS) 
on a group of 10 athletes. Here, they registered an increase by (8.7 % or 9.9 %) in the 
VO2max.kg-1 at AT value and in the absolute value of VO2max at AT they registered an 
increase of (7 % or 7.7 %). The positive effect of the hypoxic training on sport performance 
was also confirmed by Paugsch – Kobela & Štulrajter (2006). Kobela (2007) also discovered 
some positive effects in blood components and functional parameters in observed biathletes. 
 
CONCLUSION 
Using theoretical analysis, we reached a conclusion that the hypoxic training is an important 
part of sport practice but it requires an elaborated and professional guidance because of risks 
that arise during training in hypoxic conditions. If the training is properly managed, the effect 
of hypoxia is very effective. It helps athletes to improve the quality of their blood count, it 
increases VO2max value that results in performance improvement. The results of our research 
confirm the positive effect of the hypoxic conditioning on athlete`s body if we take into 
account some selected spiroergometric values. The observed female biathletes T.P. and P.F. 
that went through the first alternative of the hypoxic conditioning (simulated hypoxic training 
IHT subsequent to mountain training HT) showed an increase in the absolute value of 
maximal oxygen consumption at AT by (12.1 % or 14.1 %) what refers to an increase in 
oxygen utilization at AT, that is at the intensity corresponding to competition load and in the 
absolute value of maximal oxygen consumption by (9.2 % or 7.6 %). With observed trainees 
N.P. and M.CH. that went through the second alternative of the hypoxic conditioning 
(mountain training only), we registered an increase in the absolute value of maximal oxygen 
consumption by (2.3 % or 2.5 %). As regards efficiency, we have proven a positive effect of 
the hypoxic conditioning with both methods (IHT + HT and HT) but according to our 
findings, the effect of IHT+ HT was substantially higher than with HT only. 
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SUMMARY 
 

THE EFFECT OF THE HYPOXIC TRAINING ON SPECIFIC FUNCTIONAL 
PARAMETERS OF FEMALE BIATHLETES IN PREPARATORY PERIOD IN THE 

TRAINING CYCLE OF 2012/2013 
 

The aim of the task was to compare the effect of two different alternatives of the hypoxic 
conditioning (training in higher altitude only – HT and intermittent hypoxic training- IHT 
subsequent to the training in higher altitude – HT) on selected functional parameters of female 
biathletes in preparatory period in RTC 2012/2013. 
The research was attended by 4 female national team members, who also went through the 
simulated hypoxic training (HT). First couple of female biathletes attended ten-days long 
preparatory  IHT before the fourteen-days long HT in the altitude of 1 700 m.a.s.l. in the 
resort of Obertilliach, Austria. The second couple of the female biathletes attended fourteen 
days HT in altitude of 1 700 m.a.s.l., also in Obertilliach, but without any preparatory IHT. 
Alternatives of the hypoxic conditioning were repeated in the preparatory period in the 
subsequent three months. 
The percentage difference was calculated from the absolute value of VO2max because this 
parameter is not directly influenced by the decrease of body weight as it is the case of the 
VO2max.kg-1 parameter. We registered the highest increase (from the point of view of the 
spiroergometric parameters) in parameter of VO2max at AT, which shows increase of oxygen 
utilization in AT, generally at intensity which corresponds to the competition load. When we 
considered IHT + HT together, the trainee T.P. showed an increase by 12.1 % and the trainee 
P.F. showed an increase by 14.1 %.  In HT, we also registered some increase in those 
parameters but not so significant. The trainee N.P. showed an increase by 4.9 % and the 
trainee M.CH. by 0.8 %. The effect of hypoxic conditioning in both methods (IHT + HT and 
HT), proved to be positive but the effect of IHT subsequent to HT, was considerably 
significant than with HT only. 
 
KEY WORDS: hypoxic training, intermittent hypoxic training, functional parameters, 
biathlon, hypoxic mask  
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ABSTRAKT 
V našej práci sme sa zamerali na zistenie vzťahov medzi úspešným zakončením a 

vybranými parametrami zakončenia v ľadovom hokeji v desiatich zápasoch Slovenskej 
extraligy dorastu. Analyzovali sme nasledovné parametre zakončenia: parameter ZIDG - zóna 
ihriska odkiaľ bol dosiahnutý gól (premenné sú jednotlivé zóny ihriska); parameter ZBDG - 
zóna brány, do ktorej bol dosiahnutý gól (premenné sú zóny brány); parameter HČJDG - 
herná činnosť jednotlivca, po ktorej bol dosiahnutý gól (premenné sú ÚHČJ realizované 
jedným úderom do puku a ÚHČJ, pri ktorých je potrebná príprava puku); parameter HSDG - 
herný systém, po ktorom bol dosiahnutý gól (premenné sú útočné herné systémy). 
Zistili významné vzťahy medzi počtom dosiahnutých gólov a nasledovnými parametrami 
zakončenia: zónou ihriska Z1 odkiaľ boli dosiahnuté (χ2 = 18,132; p < 0,01); zónou brány 
ZB1, do ktorej boli dosiahnuté (χ2 = 4,667; p < 0,05); ÚHČJ realizovanými jedným úderom 
do puku (χ2 = 6,914; p < 0,01). V rámci útočných herných systémov sa potvrdili významné 
vzťahy len v niektorých prípadoch.  

  
Kľúčové slová: ľadový hokej, góly, parametre zakončenia 
 

ÚVOD 
 Ľadový hokej je športová hra najmä o góloch. V našej práci sme sa zamerali práve na 
ich analýzu a zistenie príčin ich dosiahnutia v desiatich zápasoch Slovenskej extraligy 
dorastu. 

Parametrami úspešného zakončenia sa zaoberali Saarinen a kol. (2006), Thomas, 
(2004); Ahluwalia, (2006); Dunfee, Janzen, (2007) a Janzen, Perkins, (2007). Tieto výskumy 
boli zamerané najmä na percentuálne, alebo grafické vyhodnotenie priestorov ihriska odkiaľ 
sú dosahované góly a priestorov brány do ktorých sú dosahované góly.  

  
CIEĽ PRÁCE 
 Zistiť vzťahy medzi vybranými parametrami úspešného zakončenia v ľadovom hokeji 
v zápasoch Slovenskej extraligy dorastu. 
 
HYPOTÉZY PRÁCE 

H1: Počet gólov dosiahnutých z ihriska zo zóny Z1 bude signifikantne vyšší ako 
počet gólov dosiahnutých z ktorejkoľvek inej zóny ihriska. 

H2: Počet gólov dosiahnutých do zóny brány ZB1 bude signifikantne vyšší ako 
počet gólov dosiahnutých do ktorejkoľvek inej zóny brány. 

H3: Finálnymi hernými činnosťami jednotlivca realizovanými jedným úderom do 
puku bude dosiahnutých signifikantne vyšší počet gólov ako finálnymi HČJ, 
pri ktorých je potrebná príprava puku. 

H4: Útočným herným systémom rýchly protiútok bude dosiahnutý pri rovnakej 
početnosti hráčov oboch družstiev na ľade signifikantne vyšší počet gólov ako 
ktorýmkoľvek iným útočným herným systémom. 
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ÚLOHY PRÁCE 
Ú1: Zistiť existenciu vzťahu medzi počtami dosiahnutých gólov a zónami ihriska 

odkiaľ boli tieto góly dosiahnuté.   
Ú2: Zistiť existenciu vzťahu medzi počtami dosiahnutých gólov a zónami brány, do 

ktorých boli tieto góly dosiahnuté.    
Ú3: Zistiť existenciu vzťahu medzi počtami dosiahnutých gólov a útočnými 

hernými činnosťami jednotlivca, ktorými boli tieto góly dosiahnuté. 
Ú4: Zistiť existenciu vzťahu medzi počtami dosiahnutých gólov a útočnými 

hernými systémami, ktorými boli tieto góly dosiahnuté pri rovnakej početnosti 
hráčov oboch družstiev na ľade.   

 
METODIKA PRÁCE 

Naša práca má charakter výskumu ex post facto. Sledovanie sme vykonali 
jednoetapovo prierezovo na jednoskupinovom výbere. 

Sledovali sme 10 zápasov Extraligy dorastu  zaznamenaných na videozáznamoch. Pri 
nepriamom pozorovaní sme sa zamerali na všetkých sedemdesiat gólov, ktoré boli dosiahnuté 
v sledovaných zápasoch. Objektom výskumného sledovania boli vybrané parametre 
zakončenia (PZ1...PZ4) a ich jednotlivé premenné (P1...P23). 

 
Tabuľka 1   Pozorované parametre a premenné zakončenia 

Parameter zakončenia Premenná 

PZ1 ZIDG - zóna ihriska odkiaľ bol dosiahnutý gól P1...P9 
počet dosiahnutých gólov z jednotlivých zón ihriska 
Z1...Z9 

PZ2 
ZBDG - zóna brány, do ktorej bol dosiahnutý 
gól 

P10 počet gólov dosiahnutých do zóny brány ZB1  

P11 počet gólov dosiahnutých do zóny brány ZB2 

P12 počet gólov dosiahnutých do zóny brány ZB3 

P13 počet gólov dosiahnutých do zóny brány ZB4  

PZ3 
HČJDG - herná činnosť jednotlivca, po ktorej 
bol dosiahnutý gól 

P14 

počet gólov dosiahnutých finálnymi útočnými 
hernými činnosťami jednotlivca realizovanými 
jedným úderom do puku (streľba backhandom - 
krátkym priklepnutím, streľba dlhým príklepom bez 
prípravy, dorážanie, streľba - forehandom krátkym 
priklepnutím, tečovanie 

P15 

počet gólov dosiahnutých finálnymi ÚHČJ, pri 
ktorých je potrebná príprava puku: (streľba 
backhandom - krátkym švihom, streľba blafákom 
(klamlivou činnosťou),  streľba dlhým príklepom s 
prípravou puku, streľba dlhým švihom, streľba 
krátkym švihom, streľba priklepnutým švihom 

PZ4 
HSDG - herný systém, po ktorom bol 
dosiahnutý gól 

P16 počet gólov dosiahnutých ÚHS pozičný útok 

P17 počet gólov dosiahnutých ÚHS - nátlaková hra 

P18 počet gólov dosiahnutých ÚHS - postupný útok 

P19 
počet gólov dosiahnutých ÚHS - reorganizovaný 
útok 

P20 počet gólov dosiahnutých ÚHS - rýchly útok 

P21 počet gólov dosiahnutých ÚHS - rýchly protiútok 

P22 počet gólov dosiahnutých ÚHS - útok nastreľovaním 

P23 
počet gólov dosiahnutých sólo prienikom (nie je 
herný systém) 

 
Získané údaje sme zapisovali do vopred pripraveného elektronického záznamového 

hárku v programe Microsoft Excel 2007 a do obrázkov vytvorených v programe CorelDraw 
X5. Ihrisko (obrázok 1) sme rozdelili na deväť zón po úprave podľa Kindinga (2010) 
a obrázok bránky (obrázok 2) sme rozdelili na pätnásť priestorov a štyri zóny - štvrtiny brány. 
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Každá zóna brány je tvorená pomyselným obdĺžnikom, ktorého šírka je 183 cm a výška 30,5 
cm. Zóny brány sme číslovali smerom od ľadovej plochy k hornej tyčke. Pri parametroch 
zakončenia PZ1, PZ2, PZ3, sme posudzovali 70 dosiahnutých gólov (2 góly, ktoré boli 
dosiahnuté do opustenej brány v rámci hry bez brankára jedného z družstiev sme do 
posudzovania nezaradili). Pri parametri zakončenia PZ4 sme posudzovali len 52 gólov, ktoré 
boli dosiahnuté pri rovnakej početnosti hráčov - korčuliarov oboch družstiev na ľade. 

Na spracovanie a vyhodnotenie získaných údajov sme použili základné matematické 
metódy a myšlienkové postupy - porovnanie, analýzu, syntézu, indukciu, dedukciu. Na 
zistenie významnosti vzťahov medzi premennými v rámci jednotlivých parametrov 
zakončenia sme použili test dobrej zhody Chí-kvadrát. Pri vyhodnocovaní štatistickej 
významnosti sme sa opierali o Chrástkov (2007) príklad 18 a príklad 19.  

Významnosť vzťahov medzi premennými sme posudzovali na 5% a 1% hladine 
štatistickej významnosti. 

 
VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA 
 Pri parametri zakončenia ZIDG sme zistili, že počty dosiahnutých gólov 
z jednotlivých zón ihriska sa významne líšia na 1% hladine štatistickej významnosti. 
V desiatich zápasoch Slovenskej extraligy dorastu bolo dosiahnutých najviac gólov zo zóny 
ihriska Z1 (42 gólov). Porovnaním počtov úspešných zakončení z dvoch zón odkiaľ bolo 
dosiahnutých najviac gólov sme zistili, že zo zóny ihriska Z1 bolo dosiahnutých signifikantne 
viac gólov (p < 0,01) ako z ktorejkoľvek inej zóny ihriska. 
 

Tabuľka 2 Počet dosiahnutých gólov zo zóny ihriska Z1 a Z2  
(test dobrej zhody chí-kvadrát) 

 
ZIDG 

Reálny 
počet gólov 

Očakávané R - O (R - O)2 (R - O)2/O 

 Z1 42 26,5 15,5 240,25 9,07 

 Z2 11 26,5 -15,5 240,25 9,07 

  53 53     18,132 

Kritická hodnota 0,01: χ
2

0,01(1)=6,635 p < 0,01 

Stupne voľnosti 2-1 = 1 
    

 Do spodnej časti brány - zóna brány ZB1 bolo dosiahnutých 40% gólov a do ostatných 
zón brány - ZB2 20%; ZB3 20%; ZB4 20% dosiahnutých gólov. Najviac gólov (n = 28) bolo 
teda dosiahnutých do zóny brány ZB1, do ostatných zón brány bolo dosiahnutých rovnako po 
14 gólov. Zistili sme, že počty dosiahnutých gólov do jednotlivých zón brány sa významne (p 
< 0,05) líšia. Do zóny brány ZB1 bolo v nami sledovaných zápasoch dosiahnutých 
signifikantne (p < 0,05) viac gólov ako do ktorejkoľvek inej zóny brány. 
 

Tabuľka 3 Počet gólov dosiahnutých do zóny brány ZB1 a ZB2  
(test dobrej zhody chí-kvadrát) 

 
ZBDG Reálne Očakávané R - O (R - O)

2
 (R - O)

2
/O 

ZB1 28 21 7 49 2,33 

ZB2 14 21 -7 49 2,33 

  42 42     4,667 

Kritická hodnota 0,05: χ
2

0,05(1)=3,841 p < 0,05 

Stupne voľnosti 2-1 = 1 
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Obrázok 1 Percento dosiahnutých gó-      Obrázok 2 Percento dosiahnutých gólov do jed - 
 lov z jednotlivých zón ihriska           notlivých priestorov a zón brány 
 
 
     Počty gólov, ktoré boli dosiahnuté jednotlivými útočnými hernými činnosťami 
jednotlivca a ich spôsobmi realizácie sa významne (p < 0,01) odlišujú. ÚHČJ streľbou bolo 
v sledovaných zápasoch dosiahnutých 44 gólov, z toho najviac gólov bolo dosiahnutých 
spôsobom - krátkym priklepnutím (26 gólov). ÚHČJ tečovaním boli dosiahnuté 4 góly, ÚHČJ 
dorážaním 13 gólov a ÚHČJ zakončením blafákom 9 gólov. Útočnými hernými činnosťami 
jednotlivca realizovanými jedným úderom do puku - tečovaním, dorážaním, streľbou krátkym 
priklepnutím (po ruke / cez ruku) a streľbou dlhým príklepom bolo dosiahnutých 
signifikantne viac gólov (p < 0,01) ako útočnými hernými činnosťami, pri ktorých je pri 
zakončení potrebná príprava puku (streľba krátkym a dlhým švihom po ruke / cez ruku, 
streľba priklepnutým švihom, streľba dlhým príklepom po vedení puku, zakončenie blafákom. 
 

Tabuľka 4 Počet gólov dosiahnutých zakončením jedným úderom do puku 
             a počet gólov dosiahnutých po vedení puku (test dobrej zhody chí-kvadrát) 
 

HČJDG Reálne Očakávané R - O (R - O)
2
 (R - O)

2
/O 

P14 46 35 11 121 3,46 

P15 24 35 -11 121 3,46 

  70 70     6,914 

Kritická hodnota 0,01 χ
2

0,01(1)=6,635 p < 0,01 

Stupne voľnosti 2-1 = 1 
  

 Zistili sme významný rozdiel v počtoch gólov dosiahnutých po úspešnej realizácii 
jednotlivých útočných herných systémov v hre 5:5 (χ2 = 67,692; p < 0,01). ÚHS rýchlym 
protiútokom bolo dosiahnutých signifikantne viac gólov ako: ÚHS pozičným útokom (χ2 = 
17; p < 0,01); ÚHS postupným útokom (χ2 = 4,167; p < 0,05); ÚHS reorganizovaným útokom 
(χ2 = 17; p < 0,01); ÚHS rýchlym útokom (χ2 = 5,261; p < 0,05); ÚHS útokom nastreľovaním 
(χ2 = 17; p < 0,01). Pri ÚHS nátlaková hra sme v počte gólov významnú odlišnosť 
nezaznamenali (χ2 = 0,243; p > 0,05), naopak ÚHS nátlakovou hrou bolo dosiahnutých o 3 
góly viac ako ÚHS rýchlym protiútokom.   
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Tabuľka 5 Počet gólov dosiahnutý z jednotlivých ÚHS  
(test dobrej zhody chí-kvadrát)  

 
HSDG Reálne Očakávané R - O (R - O)

2
 (R - O)

2
/O 

pozičný útok 0 6,5 -6,5 42,25 6,50 

nátlaková hra 20 6,5 13,5 182,25 28,04 

postupný útok 7 6,5 0,5 0,25 0,04 

reorganizovaný útok 0 6,5 -6,5 42,25 6,50 

rýchly útok 6 6,5 -0,5 0,25 0,04 

rýchly protiútok 17 6,5 10,5 110,25 16,96 

útok nastreľovaním 0 6,5 -6,5 42,25 6,50 

sólo prienik jedného hráča 2 6,5 -4,5 20,25 3,12 

  52 52 0   67,692 

Kritická hodnota 0,01 χ
2

0,01(7)=18,475 p < 0,01 

Stupne voľnosti 8-1 = 7 
     

ZÁVERY 
 Cieľom našej práce bolo zistiť vzťahy medzi vybranými parametrami úspešného 
zakončenia v ľadovom hokeji v desiatich zápasoch Slovenskej extraligy dorastu.  
 Zistili sme významný vzťah (p < 0,01) medzi počtom dosiahnutých gólov a zónou 
ihriska, odkiaľ boli tieto góly dosiahnuté. Zo zóny ihriska Z1 bolo dosiahnutých signifikante 
viac gólov ako z ktorejkoľvek inej zóny ihriska. Môžeme konštatovať, že sa nám potvrdila 
hypotéza 1.  
 Zistili sme významný vzťah (p < 0,05) medzi počtom dosiahnutých gólov a zónou 
brány, do ktorej boli tieto góly dosiahnuté. Do zóny brány ZB1 bolo dosiahnutých významne 
viac gólov ako do ktorejkoľvek inej zóny brány. Hypotézu 2 tak pokladáme za potvrdenú. 

Zistili sme významný vzťah (p < 0,01)  medzi počtami dosiahnutých gólov a útočnými 
hernými činnosťami jednotlivca, ktorými boli tieto góly dosiahnuté. Finálnymi hernými 
činnosťami realizovanými jedným úderom do puku bolo dosiahnutých významne (p < 0,01) 
viac gólov ako finálnymi hernými činnosťami, pri ktorých je potrebná prípravu puku. 
Hypotéza 3 sa nám potvrdila. 
 Útočným herným systémom rýchly protiútok bolo dosiahnutých signifikantne viac 
gólov ako ostatnými útočnými hernými systémami okrem ÚHS nátlaková hra. 
Hypotéza 4 sa nám teda nepotvrdila. 
 Pre tréningovú prax, pre nácvik a zdokonaľovanie streľby, tečovania a dorážania, 
odporúčame zameriavať sa na prípravné cvičenia, herné cvičenia a prípravné hry, v ktorých 
budú modelované podmienky tak, aby hráči čo najviac strieľali, tečovali, dorážali z tesnej 
blízkosti brány. Z pohľadu nácviku a zdokonaľovania obrannej hry odporúčame zaraďovať 
také cvičenia a prípravné hry, v ktorých bude zóna pred bránou prioritou bránenia. Pri 
tréningu zakončenia pre kategórie starší žiaci a vyššie vo fáze zdokonaľovania odporúčame 
uprednostňovať streľbu krátkym priklepnutím (po ruke / cez ruku), dlhým príklepom bez 
prípravy,  HČJ dorážanie a HČJ tečovanie. Pri tréningu presnosti zakončenia odporúčame 
nácvik a zdokonaľovanie streľby do spodných priestorov brány, kde je v zápasoch 
dosahovaných významne viac gólov a často vzniká aj možnosť na dorážanie. 
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SUMMARY 
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN SELECTED PARAMETERS OF SCORING AND 

ITS SUCCESS IN ICE HOCKEY GAMES 
 

The aim of our study was to find relationships between the scored goals and selected 
parameters of scoring in ice hockey in ten games of Slovak U18 major league. We analyzed 
the following parameters of scored goals: parameter ZIDG - playground zone where a goal 
was scored (variables are different zones); parameter ZBDG - Net area in which a goal was 
scored in (variables are zones of the net); parameter HČJDG - individual hockey skills, after 
which goal has been scored (variables are realized final individual hockey skills done by one-
time touch of puck and final individual hockey skills, which require puck preparation); 
parameter HSDG - gameplay (game system), after which a goal was scored (variables are 
offensive game systems). 
We found out a significant relationship between the number of scored goals and following 
scoring parameters: field zone Z1 where these goals were scored (χ2 = 18.132, p <0.01); net 
zone ZB1 in which the pucks went in (χ2 = 4.667, p <0.05); ÚHČJ done by one hit to the 
puck (χ2 = 6.914, p <0,01). Among the offensive game systems and the number of scored 
goals we found out significant relationships only in some cases. 
 
Key words: ice hockey, goals, parameters of scoring 
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ABSTRAKT 

Cieľom prierezovej štúdie bolo analyzovať a porovnať technické elementy a programové 
komponenty v krátkom a voľnom programe u európskych a svetových krasokorčuliarok v 
rokoch 2011-2013. Analýza a porovnanie technických elementov a programových 
komponentov boli založené na výsledkových protokoloch jednotlivých pretekárok. Výsledky 
analýzy a komparácie ukázali, že úroveň náročnosti krasokorčuliarskych prvkov je 
premenlivá, ale jej technická náročnosť sa každým rokom zvyšuje. Najvýraznejšie rozdiely v 
prípade technických elementov sme zistili v úrovniach náročnosti level 1 a level 4. Najvyššia 
hodnota programových komponentov bola zistená v roku 2013. Rozdiel v hodnotení 
programových komponentov európskych a svetových krasokorčuliarok bol minimálny. 

 
Kľúčové slová: Nový bodový systém hodnotenia. Technická náročnosť prvkov. Programové 
komponenty. Technické elementy.  
 
ÚVOD 

Krasokorčuľovanie celú svoju históriu trpí na ortieľ subjektívneho hodnotenia, hľadá a 
úspešne nachádza cesty k presnejšiemu bodovaniu pretekárov a súčasne aj cestu k morálnej 
očiste. Proces ovplyvňovania v zákulisí rozhodcovských zborov svojho času 
krasokorčuľovanie takmer eliminoval. V istých náznakoch pretrváva dodnes, ale 
Medzinárodná korčuliarska únia mu stavia čoraz väčšie prekážky. Medzinárodný tím ľudí 
urobil fantastickú prácu pri vývoji, propagácii a uvedení do praxe nového bodového systému 
rozhodovania, ktorý sa osvedčil a nahradil takmer storočie staré šestky (Mauer, Ščepán, 
2010).Medzinárodná korčuliarska únia bola poverená pripraviť nový systém rozhodovania po 
olympijskom škandále zo SaltLake City, kde pre korupčnú aféru francúzskej rozhodkyne 
LeGougneovej sa udeľovali dve zlaté medaily v kategórii športové dvojice. Tvrdí, sa že 
francúzska rozhodkyňa Marie-ReineLeGougneováv tejto súťaži konala pod tlakom. Niektoré 
osoby, ktoré stáli v tom čase pri nej, sa nesprávali primerane a rozhodkyňu, ktorá je citlivá a 
krehká osoba, vystavili tlaku. Išlo o istý druh manipulácie. Medzinárodný olympijský výbor 
už medzitým požiadal korčuliarsku úniu ISU o jasné stanovisko a vyslovil varovanie, aby sa 
otázka rozhodovania do budúcnosti vyriešila exaktnejším spôsobom. Očakávanú zmenu v 
systéme hodnotenia nakoniec schválila Medzinárodná korčuliarska únia 9. júna 2004. 
Krasokorčuľovanie tak vstúpilo do novej éry, zmizli šestky (6.0), ktoré boli symbolom 
dokonalosti. Bodovací systém bol prvýkrát oficiálne vyskúšaný na seniorských pretekoch 
série Grand Prix v sezóne 2003/2004. Od sezóny 2004/2005 je aplikovaný na všetkých 
juniorských a seniorských pretekoch organizovaných Medzinárodnou korčuliarsku úniou, 
vrátane majstrovstiev sveta a olympijských hier. Pretekári tak už nemôžu bojovať o najvyššie 
známky, ktorými boli po celé roky tzv. šestky (6,0), ale môžu vďaka novému bodovaciemu 
systému vytvárať svetové rekordy v najvyššom bodovom súčte (Hrázská, 2006). 
 
CIELE 

Cieľom prierezovej štúdie bolo analyzovať a porovnať športový výkon krasokorčuliarok na 
Majstrovstvách Európy a Majstrovstvách štyroch kontinentov od roku 2011 do roku 2013 na 
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základe hodnotenia technickej náročnosti elementov a programových komponentov v krátkom 
a voľnom programe. 
 
METODIKA 

Pracovali sme s výberovým typom súboru v počte 18 krasokorčuliarok z Majstrovstiev 
Európy a 19 krasokorčuliarok vo veku od 16 do 27 rokovz Majstrovstiev štyroch kontinentov 
z rokov 2011, 2012, 2013. Analýza športovej výkonnosti vrcholových krasokorčuliarok bola 
založená na výsledkových protokoloch oficiálne dostupných na stránkach Medzinárodnej 
korčuliarskej únie. Samotný protokol pozostáva zo zoznamu vykonaných prvkov a 
programových komponentov. Jednotlivé prvky sú hodnotené celkovým bodovým súčtom 
„Total element score“ za vykonané elementy. To isté platí aj pre programové komponenty, za 
ktoré sú pretekári hodnotení tiež celkovým skóre nazývaným „Total Program Component 
Score“. Protokol obsahuje aj bodové zrážky za porušenie pravidiel a pády. Protokoly boli 
spracované na jednotlivých úrovniach pomocou percentuálneho zastúpenia jednotlivých 
elementov vo výkonoch krasokorčuliarok v rámci krátkeho, ako aj voľného 
programu.Celkovo analýza zahŕňa detaily o hodnotení technickej a výrazovej stránky 
krátkych a voľných programov. Športová výkonnosť bola hodnotená na troch úrovniach: 
porovnanie technickej náročnosti krátkeho a voľného programu európskych a svetových 
krasokorčuliarok a celkové porovnanie úrovní náročnosti krátkeho programu a voľného 
programu pre jednotlivé roky a celkovo.  

 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Obrázok 1 znázorňuje celkový počet vykonaných technických elementov určitého stupňa 
náročnosti v krátkom programe na Majstrovstvách Európy a Majstrovstvách štyroch 
kontinentov za celé sledovanie obdobie. Z grafu vyplýva, že krasokorčuliarky mali už 
dostatok skúseností z predchádzajúcich rokov a boli si preto vedomé, že zaradenie 
náročnejších prvkov v krátkom programe im pomôže získať vyšší počet bodov. 

 
Obr. 1 Technická náročnosť: ME a MS, 2011 -  2013 (krátky program) 

 
Obrázok 2 znázorňuje celkový počet vykonaných technických elementov jednotlivých 

stupňov náročnosti vo voľnom programe na Majstrovstvách Európy a Majstrovstvách štyroch 
kontinentov za celé sledovanie obdobie. Z celkového prehľadu môžeme vidieť, že 
krasokorčuliarky vo všetkých sledovaných obdobiach najčastejšie zaraďovali vyššie stupne 
náročnosti prvkov. V porovnaní s analýzou krátkych programov môžeme konštatovať, že vo 
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voľných programoch sa výrazne zvýšil počet najnižšieho stupňa náročnosti. To je spôsobené 
tým, že od roku 2011 sa do voľných programoch zaradila choreografická sekvencia, ktorú 
pretekárky mali vo všetkých sledovaných rokoch splnenú na najnižší stupeň náročnosti. 

 
Obr. 2 Technická náročnosť: ME a MS, 2011 - 2013 (voľný program) 

 
Súhrnné porovnanie úrovne technickej náročnosti programových elementov krátkych a 

voľných programov európskych a svetových krasokorčuliarok ukázalo, že  svetové 
krasokorčuliarky boli v porovnaní s európskymi úspešnejšie v dosahovaní náročnosti prvkov 
o 19,3%. 

 
Obr. 3 Celkový počet dosiahnutej technickej úrovne  2011 - 2013 

 
V roku 2013 prekročili hodnoty bodového zisku za programové komponenty hranicu 100 

bodov u európskych aj svetových krasokorčuliarok. Rozdiel tak prestavuje zlepšenie za 
prechádzajúce roky takmer o sedem bodov. Vychádzajúc z obrázku 4 môžeme konštatovať, 
že hodnoty komponentov u európskych a svetových pretekárok na prvých miestach sú 
pomerne rovnaké. Od 5. miesta  pozorujeme že hodnoty komponentov sú u európskych 
krasokorčuliarok nižšie ako u svetových pretekárok. 
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Obr. 4 Hodnoty programových komponentov za rok 2013 

 
ZÁVERY 

Na základe analýzy športovej výkonnosti vrcholových európskych a svetových 
krasokorčuliarok môžeme konštatovať, že úrovne náročnosti jednotlivých prvkov sú 
premenlivé pre jednotlivé roky konania pretekov. U európskych a svetových krasokorčuliarok 
je evidentné, že každým rokom sa pokúšali zaraďovať viac prvkov náročnosti na level 4. V 
rokoch 2011 a 2012 mali výrazne lepšie zvládnutú najťažšiu náročnosť svetové pretekárky. 
Naopak, v roku 2013 výrazne zvýšili náročnosť prvkov krasokorčuliarky z Európy. Rok 2013 
bol charakteristický takmer zhodným počtom stupňov náročnosti prvkov u európskych a 
svetových pretekárok. Technická náročnosť krasokorčuliarskych prvkov sa výrazne zvýšila v 
prospech svetových krasokorčuliarok. Zatiaľ čo v roku 2011 bola najvyššia náročnosť prvkov 
dosiahnutá u 33,3% európskych a 43,8% svetových korčuliarok, v roku 2013 sa táto hodnota 
zvýšila na Majstrovstvách Európy o 15,6% a na Majstrovstvách štyroch kontinentov v roku 
2012 o 12,9%. Čo sa týka bodového hodnotenia programových komponentov, najnižšie 
bodové rozpätie medzi prvými desiatimi pretekárkami bolo v roku 2011 u európskych aj 
svetových krasokorčuliarok. Najvyššie bodové zisky za komponenty získali európske a 
svetové pretekárky v roku 2013, kedy hodnota komponentov u obidvoch pretekárok 
prekročila hranicu 100 bodov za komponenty.  
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SUMMARY 

The purpose of the cross-sectional study was to analyze and compare technical elements 
and program components in the short and free programs of elite European and World female 
figure skaters in years 2011 to 2013. The analysis and comparison of technical elements and 
program components was based on protocol results. The results of analysis and comparison 
showed that level of difficulty of skating elements varied; however, the level of technical 
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difficulty increased every year. The most significant difference in technical elements was 
observed in levels 1 and 4. The highest value of program components was found in 2013. The 
difference in the evaluation of program components in European and World skaters was 
minimal.  

 
Key words: The new judging system. Technical difficulty. Program components. Technical 
elements. 
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ABSTRAKT 
Cieľom predloženej diplomovej práce je analyzovať vzťah medzi parametrami výbušnej sily 
dolných končatín, reakčnou rýchlosťou a štartovou rýchlosťou speedbadmintonistov, elitnej a 
žiackej kategórie. Prvá časť rozoberá teoretickú tématiku speedbadmintonu, pričom sa 
zameriava najmä na rýchlostné a silové schopnosti. V druhej časti sú zadefinované ciele 
práce a samotného výskumu, ktorý bol realizovaný na vzorke 25 probandov. Zároveň 
obsahuje metodiku práce, spôsob získavania údajov a popis diagnostických prístrojov, ktoré 
boli použité pri meraniach probandov. Predmetom tretej časti sú výsledky meraní v 
tabuľkovej forme s kompletným popisom získaných a spracovaných dát. Na základe 
výsledkov výskumu je zrejmé, že akceleračná rýchlosť, reakčná rýchlosť a výbušná sila 
dolných končatín nie sú vzájomne podmienené. 
 
Kľúčové slová: reakčná rýchlosť, akceleračná rýchlosť, silové schopnosti, speedbadminton 
 
Charakteristika Speed Bedmintonu 
Dobrý(2012) speed bedminton vynašiel Berlínčan Bill Brandes, ktorý chcel vytvoriť 
vonkajšiu variantu bedmintonu. Ako námorník nemal rád obmedzený a vydýchaný vzduch 
v krytých halách. Začal preto vymýšľať nový košík, ktorý bude rýchlejší a hlavne 
aerodynamickejší ako obyčajne bedmintonové košíky. Po siedmych rokoch úspechu 
a neúspechu konečne vytvoril nový ťažší high-tech košík (speeder) bezprecedentnými 
letovými vlastnosťami, ktorý zaručuje stabilitu vo vetre. Súčasne vyvinul aj odpovedajúcu 
raketu. Vynálezca najprv túto aktivitu nazval „shuttleball“. Po prvé v roku 2001 sa niekoľko 
nadšencov shuttleballu dalo dokopy kúpili všetky práva k tejto hre a založili spoločnosť 
SPEEDMINTON®, ktorá vyrába kompletne vybavenie pre speed bedminton a od vtedy sa aj 
tato športová hra premenovala na SPEED BADMINTON.  
 

 
Obr. 1 Speedbadmintonový kurt 

 
"Milujem tenis, ale teším sa keď hrám aj iné raketové športy. Som naozaj 
ohromená speedbadmintonom. Je to najjednoduchšia a veľmi efektívna cesta, ako zoznámiť 
deti s raketovým športom. Trénuje koordináciu očí a rúk, prácu nôh a zlepšuje fyzickú 
kondíciu. A navyše je úžasne motivujúci pre deti i dospelých.“ 
Maria Sharapova 
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Rýchlostne schopnosti  

Podľa Kasa, (2000) medzi  pohybové schopnosti človeka patria aj tie, ktoré mu 
umožňujú vykonávať pohybovú činnosť v relatívne minimálnom časovom úseku alebo 
maximálnou frekvenciou. Sú to schopnosti  človeka reagovať a vykonávať pohyby v čo 
najkratšom čase.  
 
Reakčná rýchlosť  
 Podľa Grosser (1999) je schopnosť reagovať v čo najkratšom čase na prijatý impulz 
alebo informáciu. Pri hodnotení reakčnej rýchlosti je nevyhnutné hodnotiť dobu reakcie 
a schopnosť anticipácie. Indikátorom úrovne reakčnej rýchlosti je doba reakcie. Je ju možné 
definovať ako časový interval od vzniku zmyslového podnetu k zahájeniu voľnej reakcie t.j. 
prvá svalová kontrakcia. 
 
Akceleračná rýchlosť 

Tiež pohybová (motorická, realizačná)rýchlosť sa výrazne líši od reakčnej rýchlosti. 
Je výsledkom rýchlosti svalovej kontrakcie a činnosti nervovo svalového systému. Pohyb 
prebieha vždy vo vymedzenom priestore a čase a výsledkom je zmena polohy tela alebo jeho 
jednotlivých častí.  
 
Silové schopnosti 

Moravec (2004) delí silové schopnosti na maximálne silové a rýchlostno – silové 
schopnosti, ktoré sú úzko spojené s relatívne malým objemom práce, malými metabolickými 
požiadavkami, ale s maximálnou intenzitou na silovo – vytrvalostné schopnosti, ktoré sú 
obyčajne spojené s príznakmi únavy a s veľkým objemom zaťaženia. Maximálnu silu určuje 
veľkosť najväčšieho brzdiaceho alebo prekonávaného odporu alebo najvyššie napätie pri 
statickom svalovom režime. Hovoríme o maximálnej sile v prekonávajúcom, ustupujúcom 
a statickom režime. 
 
CIEĽ, ÚLOHY, HYPOTÉZY 
Cieľ výskumnej práce  
 Na základe štúdia odbornej literatúry a vlastného empirického výskumu sledovať 

a posúdiť vzťah medzi parametrami výbušnej sily dolných končatín, reakčnou 
rýchlosťou a štartovou rýchlosťou speedbadmintonistov elitnej a žiackej kategórie.    

  
Hypotézy výskumnej práce  

H1: U probandov, ktorý dosiahnu lepšie výsledky v teste reakčnej rýchlosti, dosiahnu 
aj lepšie výsledky v teste akceleračnej rýchlosti (tieto výsledky budú spolu korelovať)  
H2: Vyššia úroveň dosiahnutých výkonov v teste výbušnej sily dolných končatín sa 
pozitívne prejaví vo zvýšení úrovne výkonu v teste akceleračnej rýchlosti ( tieto 
výsledky budú spolu korelovať) 
H3: Vyššia úroveň dosiahnutých výkonov v teste výbušnej sily dolných končatín sa 
pozitívne prejaví vo zvýšení úrovne výkonu reakčnej rýchlosti  
H4: Probandi kategórie dospelých v porovnaní s kategóriou detí dosiahnu 
v jednotlivých testoch lepšie výkony  

Úlohy výskumnej práce  
U1: Vyhľadávanie a štúdium odbornej literatúry, ktorá sa zaoberá danou 
problematikou 
U2: Výber vhodných diagnostických prostriedkov na diagnostiku reakčnej rýchlosti 
a výbušnej sily dolných končatín a akceleračnej rýchlosti  
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U3: Výber experimentálnej vzorky probandov na základe ich prejaveného záujmu 
a ich rozdelenie do kategórii podľa vekovej príslušnosti      
U4: Oboznámenie probandov s cieľom výskumu a Inštruktáž probandov k diagnostike 
U5: Vykonať diagnostiku vybraných pohybových schopností podľa zvolenej 
metodiky výskumu 
U6: Triedenie získaných dát a ich tabelizácia v tabuľkovom softvéri 
U5: Spracovať získané výskumné dáta pomocou metód matematickej štatistiky s ich 
následným popisom 
U6: Na základe výsledkov kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy interpretovať získane 
výsledky  

 U7: Formulácia záverov a prípadných odporúčaní pre prax 
 
METODIKA PRÁCE A METÓDY SKÚMANIA 
 Výskum bol realizovaný na skupine vrcholových hráčov speedbadmintonu, ktorý 
tvorili výberový súbor. Tento výberový súbor tvorili probandi, ktorý bolí účastníkmi turnaja 
svetovej série v speed badmintone 4. ISBO Speedminton® Slovak Open 2012 a prejavili 
záujem o účasť na diagnostike. Skupinu probandov tvorili dva súbory a to kategória 
dospelých a kategória detí, kde sme porovnávali aj somatické predpoklady týchto kategórii. 
Počet dospelých probandov tvorilo 11 a počet detí 14 jedincov.   
Výskum prebiehal počas dvoch dní v tenisovej hale hotela Empire v Trnave na už 
spomínanom  turnaji v speed badmintone 4. ISBO Speedminton® Slovak Open 2012. Keďže 
tento turnaj bol rozdelený do dvoch dní tak aj naše merania boli rozdelené do dvoch dni, aby 
sme nezdržiavali hráčov po ukončení prvého dňa.  

V počiatočnej fáze výskumu sme rozložili a pripravili diagnostické prístroje, ktoré 
sme následne otestovali a vyskúšali. Po vyskúšaní diagnostických prístrojov bola vstupná 
inštruktáž s oboznámením cieľa tohto testovania. Následne po inštruktáži sme prešli 
k samotnému testovaniu probadov, najprv sme začali testovaním disjunktívneho reakčného 
času za pomoci prístroja Fitro Agility Check tak isto pomocou tohto prístroja bola 
zaznamenavaná akceleračná rýchlosť kde boli platne prisposobene speedbadmintonovemu 
kurtu.  

Po získaní „hrubých“ dát z diagnostických prístrojov Fitro Agility check a Fitro 
Jumper sme ich ďalej vypočítavali, triedili a tabelizovali pomocou tabuľkového programu 
Microsoft Exel 2007. Matematicko-štatistická analýza bola vykonávaná prostredníctvom 
štatistického softvéru Statistica 10. Na základe posúdenia povahy dát a počtu probandov boli 
použité neparametrické štatistické metódy 
 
VÝSLEDKY A ZÁVER  

Po štatistických výpočtoch sme zistili, že žiadna schopnosť, či už reakčná rýchlosť, 
akceleračná rýchlosť alebo výbušná sila dolných končatín nemá na seba nejaký vplyv. 
Súčasne sme zistili, že kategória dospelých mala len nepatrné rozdiely vo výsledkoch 
testovania rýchlostných a silových schopností ako kategória detí. Čo je prekvapujúce 
vzhľadom na vekový rozdiel meraných probandov. Jedným z faktorov podmieňujúcich tento 
výsledok môže byť, že mladý, detský organizmus sa dokáže rýchlejšie regenerovať a tým 
pádom sa to mohlo ukázať aj na výsledkoch pri testovaní. 
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SUMARY 
 
BETWEEN THE PARAMETERS OF EXPLOSIVE STRENGTH LEGS, REACTION 

AND STARTING SPEED SPEEDBADMINTON PLAYERS 
 
The aim of the thesis is to analyse the correlation between parameters of strength of lower 
limbs, reaction speed and start speed in speedbaminton players, both in elite and beginners’ 
category. First part of the thesis deals with theoretical basis of speedbadminton, with the 
emphasis on speed and strength abilities. The objectives of the research, which was carried 
out on the sample of 25 probands, are defined in the second part. It also includes description 
of methods and collecting the data as well as characterization of diagnostic equipment used 
for measuring of probands. The third part consists of the obtained results in tables with 
complete description of obtained and analysed data. Based on the research results it is 
apparent that acceleration speed, reaction speed and the strength of lower limbs do not 
correlate. 
 
Keywords: reaction speed, acceleration speed, power capability, speedbadminton 
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ABSTRAKT 
Cieľom našej práce je zistiť vyuţ itie smečiarskeho dosahu vo výške zásahu lopty pri smeči. 
Náš súbor je tvorený vrcholovými volejbalistkami (n=8) hrajúcich za VK Slávia EU 
Bratislava v súťaţ nom ročníku 2012/2013. Realizovali sme jednorazové meranie výšky 
smečiarskeho dosahu a výšky zásahu lopty pri smeči, kde kaţ dá hráčka realizovala opakovane 
10 smečiarskych pokusov zo štandardne nadhodenej lopty. Výška smečiarskeho dosahu 
vykazuje významnú koreláciu s výškou zásahu lopty pri smeči (p<0,01).  Tesnosť medzi výškou 
smečiarskeho dosahu a zásahu lopty pri smeči predstavovala vo vyjadrený koeficientom 
determinácie R2 = 90,68, čo predstavuje 90,68 %-tnú časť prenosu premennej, teda výšky 
smečiarskeho dosahu do celkovej výšky zásahu lopty pri smeči. Pri porovnaní výšky 
smečiarskeho výskoku s výškou zásahu lopty pri smeči sa nepreukázal štatistický významný 
vzťah (R = 0,095) medzi týmito dvoma premennými na hladine p>0,05. Rozdiely vo výške 
zásahu lopty pri opakovaných smečoch vyjadrené Friedmanovým testom (Fr = 4,916) sú 
štatisticky nevýznamné p>0,05. Techniku danej hernej činnosti jednotlivca môţ eme 
povaţ ovať za stabilnú. 
 
Kľúčové slová: volejbal, ţ eny, výška smečiarskeho dosahu, výška zásahu lopty pri smeči 
 
SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY DOMA A V ZAHRANIČÍ 
Z hľadiska kinematických charakteristík je samotný smeč náročný na prejav rýchlostno-
silových ale aj koordinačných schopností. Je dôleţ ité podotknúť, ţ e ide o jednu 
z najdôleţ itejších a najatraktívnejších herných činností jednotlivca vo volejbale. Druţ stvo, 
ktoré efektívnejšie útočí, získava viac bodov a má väčší predpoklad byť úspešné v sete 
a samotnom stretnutí. Mašek (2010) vo svojej práci zameranej na ukazovatele úspešnosti 
druţ stva vo vzťahu k vekovým kategóriám ţ enského volejbalu dospel k záverom, ţ e 
v kategórii ţ ien s víťazstvom v sete najviac súvisí kvalita príjmu podania a útočného úderu. 
Podobne aj v kategórii junioriek nachádzajú tieto herné činnosti jednotlivca svoje významné 
miesto. V kategórii kadetiek však s víťazstvom v sete najviac súvisela kvalita príjmu podania, 
menej kvalita útočného úderu a podania. V súčasnom mládeţ níckom ale aj profesionálnom 
volejbale sa neustále zvyšujú nároky na prejav a vyuţ itie jednotlivých pohybových schopností 
v danej hernej činnosti. Maximálny prejav rýchlostno-silových schopností v spojitosti 
s vhodným somatotypom, správna technika spolu s výberom optimálneho výberu variantu 
útočného úderu sa tak stávajú kľúčovým predpokladom úspešnosti zakončenia útoku. Vo 
vrcholovom volejbale sa v súčasnosti presadzujú jedinci, ktorí disponujú vyššou telesnou 
výškou, presnejšie dosahom vo výskoku, či uţ  smečiarskym alebo blokárskym. Výška dosahu 
vo výskoku sa odráţ a vo výške zásahu lopty pri útočnom údere. Vint a kol. (2004) výšku, ako 
vysoko útočník zasahuje loptu nad zemou v momente útoku, povaţ ujú za kľúčový faktor. 
Zistili, ţ e výška smečiarskeho dosahu vykazuje významnú koreláciu s celkovou výškou 
zásahu do lopty (r=0,70) a zdá sa, ţ e je tu najväčšia tesnosť vzťahu medzi technikou 
a výkonnosťou v smečovaní. Ďalšími faktormi ovplyvňujúcimi výšku letu ťaţ iska sú sila 
švihu paţ í a uhol odrazu. Za kritické momenty v maximálnej výške dosahu pri útočnom údere 
povaţ ujú autori zníţ enie ramena smečujúcej paţ e, nevystretie bokov a udierajúcej končatiny 
v momente kontaktu s loptou. Wagner a kol. (2009) poukazujú na to, ţ e dôleţ itý je 
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správny, optimálny prístup k výučbe techniky, ako aj dosiahnutie maximálnej výšky výskoku. 
Existujú aj ďalšie podobné štúdie (Maleček, 2010) zaoberajúce sa rovnakou problematikou. 
Zahálka a kol. (2011) vo svojej práci konkrétnejšie poukazujú na vysokú intraindividuálnú 
stabilitu hráčov vrcholovej úrovne pri realizácii kľúčových fáz a momentov pri útočnom 
údere prvým sledom. Li-Fang Liu a kol. (2008) sa zaoberajú rozsahom pohybu ramenného 
kĺbu, časovaním a koordináciou jednotlivých segmentov tela počas realizácie útočného úderu. 
Ukázalo sa, ţ e existuje signifikantne významný rozdiel v rozsahu pohybu ramenného kĺbu 
medzi hráčkami najvyššej výkonnostnej úrovne a ostatnými výkonnostnými kategóriami, kde 
hráčky top úrovne dosahujú väčší rozsah. Väčší rozsah následne umoţ ňuje dosiahnuť väčšie 
zrýchlenie jednotlivých segmentov a vyprodukovať tak väčší moment sily pri údere do lopty. 
Výskum taktieţ  poukazuje na chyby v časovaní pri realizácii samotnej činnosti. Výsledky 
zmienených výskumov poukazujú na značnú koordinačnú náročnosť techniky smeča 
a nepriamo tak na moţ nosť dosiahnuť jej vysokú stabilitu a vyuţ itie kondičných schopností, 
konkrétne odrazových schopností. Týmto problémom sa chceme zaoberať v našej práci. 
 
CIEĽ, HYPOTÉZY A ÚLOHY PRÁCE 
 
Cieľ práce 

Cieľom práce je zistiť výšku zásahu lopty pri smeči, jej vyuţ itie vo výške zásahu lopty 
pri smeči a variabilitu pri opakovanom smečovaní v kategórii vrcholových 
volejbalistiek. 

Hypotézy práce 
H1 Predpokladáme, ţ e existuje tesný vzťah medzi výškou smečiarskeho dosahu 

a výškou zásahu lopty pri smeči  
H2 Vzhľadom na úroveň výkonnosti predpokladáme, ţ e hráčky budú vykazovať 

nízku variabilitu výšky zásahu lopty pri smečovaní  
Úlohy práce 

Ú1  Stanoviť metódu hodnotenia výšky zásahu lopty pri smeči 
Ú2  Zistiť vyuţ itie výšky smečiarskeho dosahu vo výške zásahu lopty pri smeči 
Ú3 Zistiť vzťah medzi výškou smečiarskeho dosahu a výškou zásahu lopty pri 

smečovaní 
Ú4 Zistiť variabilitu výšky zásahu lopty pri opakovanom smeči jednotlivých hráčok  
 

METODIKA PRÁCE 
 
Stanovenie výskumnej situácie 
Práca má charakter prierezového výskumu ex post facto. Výskumnú situáciu predstavovalo 
zistenie stavov  S1 a S2  vo výbere vrcholových volejbalistiek v čase t0.  

 
Model výskumnej situácie  VŢ(8) S1-2  t0  
  
VŢ hráčky kategórie ţ ien (n=8)  S1   výška smečiarskeho dosahu 
S2  výška zásahu lopty pri realizácii útočného úderu   t0 čas testovania a snímania  
 
Charakteristika súboru 
Výskumný súbor tvorilo 8 hráčok hráčok hrajúcich za volejbalový klub Slávia UK Bratislava 
v súťaţ nom ročníku 2012/2013 z rôznou dĺţ kou športovej aktivity. Hráčky sledované v našej 
práci pôsobili v ˝A˝ druţ stve ţ ien pod názvom Slávia EU Bratislava. Základné popisné 
a somatické charakteristiky skúmaných súborov uvádzame v tab. 1.  
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Tabuľka 1 Základné charakteristiky výskumného súboru 

 (n) Priemerný 
vek 

priemerná 
telesná 

výška [cm] 

priemerná 
telesná 

hmotnosť [kg] 

Priemerná dĺţ ka 
športovej praxe 

Ţeny Slávia EU 
Bratislava 8 22 183,62 70,8 11,37 

 
Metódy získavania údajov 
Údaje sme získavali testovaním výšky smečiarskeho dosahu [cm] jednotlivých volejbalistiek 
štandardným testom a neštandardizovanou metódou na zistenie výšky zásahu lopty pri smeči 
[cm]. Testovanie prebehlo dňa 3. 4. 2013 v Športovej hale Mladosť v Bratislave. Z hľadiska 
štruktúry súťaţ e sa hráčky nachádzali v období vrcholenia súťaţ e. Testovaniu predchádzalo 
spoločné všeobecné aj špeciálne rozcvičenie. Z hľadiska poradia testov ako prvé nasledovalo 
zistenie výšky smečiarskeho dosahu, kde kaţ dá hráčka vykonala 3 pokusy. Následne dvojica 
hráčok realizovala opakovaný smeč na zistenie výšky zásahu lopty pri smeči. Medzi kaţ dou 
odsmečovanou loptou (spolu 10 pokusov) bola minútová prestávka. Výška smečiarskeho 
dosahu (S1)Vertikálny výskok z rozbehu sa meria pomocou výskokomeru. Hráčka sa po 3-
krokovom rozbehu odráţ a a snaţ í sa dosiahnuť čo najvyššie na výskokomer. Meria sa 
s presnosťou na 1 cm. 
 
Meranie výšky záasahu lopty pri smeči sme realizovali za pomoci 2D video analýzy. 
Digitálny záznam bol nahrávaný v HD rozlíšení 1440 x 1080 dpi na HDmini kazetu.  Za 
pomoci video kamery handycam HDV HDR – FX 7 pri nastavený rýchlosti uzávierky 1/300 s 
, 60 frame/s a veľkosti optického zoomu 7x sme digitalizovali jednotlivé pokusy v kolmej 
rovine na predpokladaný pohyb pri realizácii útočného úderu. Uhol rozbehu v zmysle smer 
rozbehu vo vzťahu k stredovej čiare ihriska sme si po štúdii a na základe vlastných skúseností 
z predchádzajúcej praxe a meraní stanovili na 70º. Videokameru sme umiestnili v najväčšej 
moţ nej vzdialenosti od realizácie samotného útočného úderu 36 metrov, čím sme 
minimalizovali chybu merania vzniknutú geometriou scény. Umiestnenie kamery na statív 
bolo vo výške 1,5 metra, čo zabezpečilo ďalšiu objektivizáciu získaných údajov. Po prenose 
dát z prístroja do PC prostredníctvom  firewirového kábla sme záznam rozloţili  na jednotlivé 
snímky, ktoré sme následne vyhodnocovali prostredníctvom software Skicár.  
 

 
 
 

Obr. 1 Určenie pozície lopty v momente úderu. 
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Pre vyhodnotenie kaţ dého pokusu sme pouţ ili 4 snímky. Dve snímky pred zásahom a dve 
snímky po zásahu lopty. Na kaţ dej snímke sme si určili ťaţ isko lopty, ktoré bolo určené 
v rovine osi x/y. Snímky sme označili v poradí ako prebiehali v čase s označením bod A, bod 
B, bod C a bod D. Zistené veličiny sme zaznamenávali do vopred pripraveného tlačiva 
v programe Excel. Výšku zásahu do lopty nám dal priesečník L dvoch priamok (priamka 
vedená bodmi A a B a priamka vedená bodmi C a D) mínus bod P leţ iaci na priamke EF (obr. 
1). Výšky zásahu lopty pri smeči dostaneme po vynásobení nami zistenej hodnoty vyjadrenej 
v obrazových bodoch (pixeloch) hodnotou 0,3428 cm/pixel, ktorú sme získali pri kalibrácii.  
 
Priamka vedená bodmi A=[xA,yA] a B=[xB,yB] sa dá vyjadriť v parametrickom tvare pomocou 
dvoch rovníc             x(t) = xA + t.(xB - xA) , 

y(t) = yA + t.(yB - yA) . 
Podobne sa dá vyjadriť priamka vedená bodmi C=[xC,yC] a D=[xD,yD]  

x(u) = xC + u.(xD – xC) , 
y(u) = yC + u.(yD – yC) . 

Bodom L=[xL,yL] prechádzajú obidve priamky, preto musí platiť 
xL = xA + t.(xB - xA) = xC + u.(xD – xC) , 
yL = yA + t.(yB - yA) = yC + u.(yD – yC) , 

čo je sústava dvoch rovníc o dvoch neznámych t a u. Jej riešením sú súradnice bodu L 
xL = xC+(xD – xC).[(yB – yC)(xA – xB)+(yA – yB)(xC – xB)]/[(yD – yC)(xA – xB)-(yA – yB)(xD –

 xC)] , 
yL = yC+(yD – yC).[(yB – yC)(xA – xB)+(yA – yB)(xC – xB)]/[(yD – yC)(xA – xB)-(yA – yB)(xD –

 xC)] . 
Bod P=[xP,yP] leţ iaci na úsečke tvorenej bodmi E=[xE,yE] a F=[xF,yF] má rovnakú x-ovú 
súradnicu ako bod L - xL = xP . Ak sa úsečka tvorená bodmi E=[xE,yE] a F=[xF,yF] vyjadrí 
v parametrickom tvare           x(v) = xE + v.(xF – xE) , 

y(v) = yE + v.(yF – yE) , 
tak sa dá odvodiť vzťah pre y-ovú súradnicu bodu P 

yP = yE + (yB - yA).(xL – xE)/(xF – xE) . 
 

 Metódy spracovania a vyhodnotenia údajov 
Pri spracovaní a vyhodnocovaní údajov sme pouţ ili logické metódy – analýzu, syntézu, 
indukciu, dedukciu a komparáciu. Zo štatistických metód sme pouţ ili základné opisné 
charakteristiky [minimálne hodnota (Xmin), maximálna hodnota (Xmax), variačné rozpätie (Vr), 
medián (Me) a aritmetický priemer (x)]. Vzťah medzi výškou smečiarskeho dosahu a zásahu 
lopty pri smeči sme vyhodnotili prostredníctvom Spearmanovho korelačného koeficientu. Na 
vyjadrenie variability opakovaných smečov sme pouţ ili Friedmov test. Hladinu štatistickej 
významnosti sme stanovili na 5 %. Vo výške zásahu lopty pri smeči sme nebrali do úvahy 
všetky výstupné hodnoty z opakovaného smeča (n=10), ale priemer z ôsmych pokusov po 
vylúčení najlepších a najhorších pokusov jednotlivých hráčok. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 
Vyuţit ie výšky smečiarskeho dosahu a výšky smečiarskeho výskoku pri zásahu lopty pri 

smeči 
 
V kategórii ţ ien sa nám potvrdila štatisticky významná korelácia medzi výškou smečiarskeho 
dosahu a priemernou výškou zásahu lopty pri smeči na hladine p<0,01 (tab. 2). Medzi výškou 
smečiarskeho dosahu a výškou zásahu lopty pri smeči existuje tesný vzťah (R = 0,952). 
Testovaním výšky smečiarskeho dosahu tak dostávame dostatočný obraz o prenose 
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pohybových predpokladov v teste výšky smečiarskeho dosahu na výšku zásahu lopty pri 
smeči v kategórii ţ ien. 
  
Tab.2 Vzťah medzi výškou smečiarskeho dosahu a priemernou výškou zásahu lopty pri smeči 

v kategórii ţ ien 

 
 Výška smečiarskeho 

dosahu [cm] 
 Výška zásahu lopty pri 

smeči [cm] 
Me 295,50  270,96 

   296,38  270,38 
Vr  22,00  9,46 
xmin  287,00  265,91 
xmax  309,00  275,37 
 R 0,952 (p<0,01)  
R2 90,63 % 

 

 
 

Obr. 2 Miera vyuţ itia výšky smečiarskeho dosahu v kategórii ţ ien 
 

Na obr. 2 sme hráčky usporiadali od najlepšieho výkonu vo výške smečiarskeho dosahu (E.S. 
309 cm) po najhorší výkon (D.M. 287 cm). Následne sme k jednotlivým výkonom priradili 
výšku zásahu lopty pri smeči, hodnotu sme vyjadrili za pomoci T bodov.  Najviac v rozloţ ení 
v grafe vyniká hráčka M.K. ktorej rozdiel medzi výškou smečiarskeho dosahu a zásahu lopty 
pri smeči predstavuje 26,66 cm. Spomenutá hráčka má veľký technický nedostatok v tejto 
hernej činnosti a aj tento rozdiel nám signalizuje chybu. Najväčší rozdiel medzi výškou 
smečiarskeho dosahu a zásahu lopty (33,63 cm) dosiahla hračka disponujúca najvyššou 
výškou smečiarskeho dosahu E.S. (309 cm). Najniţ ší rozdiel medzi výškou smečiarskeho 
dosahu a zásahu (21,09) dosiahla hračka disponujúca najhorším výkonom vo výške 
smečiarskeho dosahu v kategórii ţ ien. Môţ eme pozorovať, ţ e priamo úmerne z klesajúcou 
hodnotou T bodov narastá miera vyuţ itia smečiarskeho dosahu pri zásahu lopty pri smeči 
v kategórii ţ ien. Tento fakt by mohol byť zapríčinení, ak zoberieme do úvahy priebeh 
rozdielov aj ostatných sledovaných hráčok, výškou siete a priestorovým ohraničením ihriska. 
Hráčky disponujúce vyššou výškou smečiarskeho dosahu majú väčšie rozpätie moţ ností na 
zásah lopty pri smeči nad vrchnou páskou siete ako hráčky disponujúce niţ šími dosahmi. 
snahou trénera viesť hráčky s vyššími smečiarskymi dosahmi k maximalizovaniu výšky 
zásahu lopty pri smeči. 
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Variačné rozpätie výšky smečiarskeho dosah sledovanej skupiny ţ ien sa pohybuje v rozmedzí 
22,0 cm. V porovnaní z výškou zásahu lopty pri smeči (Vr = 9,46 cm) je to o 12,54 cm viac. 
Najlepšie dva výkony vo výške zásahu lopty dosiahli hodnoty 275,37 cm (E.S.) a 271,98 cm 
(N.P.). V priemere hráčky zasahujú loptu vo výške 270,38.  Ak zoberieme do úvahy výšku 
volejbalovej siete, ktorá predstavuje 224 cm, mohli by sme uvaţ ovať, ţ e k zmene smeru 
ťaţ iska lopty dochádza v priemere 46,38 cm nad najvyšším okrajom siete.  
 
Na vyjadrenie tesnosti medzi výškou smečiarskeho dosahu a výškou zásahu lopty pri smeči 
sme pouţ ili koeficient determinácie (R2). Výška zásahu lopty pri smeči je v kategórii ţ ien 
vysvetlená výškou smečiarskeho dosahu koeficientom determinácie (R2 = 90,68), čo 
predstavuje 90,68 %-tnú časť prenosu endogénnej premennej, teda výšky smečiarskeho 
dosahu do celkovej výšky zásahu lopty pri smeči.  
 
Výsledky porovnania výšky smečiarskeho výskoku s  výškou zásahu lopty pri smeči 
v kategórii ţ ien nepreukázali štatisticky významný vzťah (R = 0,095) medzi týmito dvoma 
premennými na hladine p>0,05. Hráčky kategórie ţ ien disponujú priemernou výškou výskoku 
60,0 cm. Hodnota mediánu ţ ien sa rovná 60,38 cm. Najlepší dosiahnutí smečiarsky výkon bol 
v hodnote 67 cm. 
 

Tab.4 Vzťah medzi výškou smečiarskeho výskoku a priemernou výškou zásahu lopty pri 
smeči v kategórii ţ ien 

 
 Výška smečiarskeho 

výskoku [cm] 
 Výška zásahu lopty pri 

smeči [cm] 
Me 60,38  270,96 

   60,00  270,38 
Vr  16,00  9,46 
xmin  51,00  265,91 
xmax  67,00  275,37 
 R 0,095 (p>0,05)  

 
Variabilita výšky zásahu lopty pri smeči 

 
Z pohľadu variability výšky zásahu lopty, ktorá nepriamo ukazuje na stabilitu techniky smeča, 
môţ eme konštatovať, ţ e rozdiely vo výške zásahu lopty pri smeči v kategórii ţ ien sú 
štatisticky nevýznamné (Fr = 4,916; p>0,05). Zistená variabilita je nízka. Prípadné odchýlky 
v dosiahnutých výkonoch môţ u byť vyvolané náhodnými zmenami v časovaní rozbehu, 
nepresnosťou dráhy letu nahodenej lopty, t. j. samotnou výškou a rýchlosťou nahodenej lopty. 
Určitý druh objektivizácie by nastal, ak by sme vedeli zaručiť opakovanú presnosť nahrávky. 
Svoju úlohu do určitej miery zohrávajú aj drobné individuálne nedostatky v danej technike 
hernej činnosti jednotlivca.  
 
ZÁVER A SÚHRN POZNATKOV 
- Vzťah medzi výškou smečiarskeho dosahu a výškou zásahu lopty pri smeči je štatisticky 

i vecne významný a potvrdzuje vysokú úroveň techniky smeča (p<0,01).   
- Variabilita výšky zásahu lopty pri opakovanom smečovaní je v súbore vrcholových 

volejbalistiek štatisticky nevýznamná p>0,05 (Fr = 4,916), čo naznačuje vysokú stabilitu 
techniky smeča. 
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- Porovnanie výšky smečiarskeho výskoku s výškou zásahu lopty pri smeči nepreukázalo 
štatisticky významný vzťah (R = 0,095) medzi týmito dvoma premennými na hladine 
p>0,05. 

- Je potrebné podotknúť, ţ e sme predbeţ ne neoverovali reliabilitu metódy hodnotenia 
výšky zásahu lopty pri smečovaní. Skutočnosť, ţ e rozdiely vo výške zásahu lopty pri 
opakovanom smečovaní sú štatisticky nevýznamné, ale naznačujú, ţ e reliabilita tejto 
metódy je dostatočná.  

- Taktieţ  by bolo vhodné realizovať reliabilitu z hľadiska vyhodnotenia získaných dát 
a chybu spôsobenú vyhodnocovateľom pri získavaní empirických údajov. Sumárne však 
moţ no konštatovať, ţ e priemerná výška zásahu lopty pri smeči je potlačená počtom 
realizovaných pokusov.  

- Jednou z príčin nevyuţ itia plnej miery môţ e byť metóda hodnotenia zásahu lopty pri 
smeči, kde za výšku zásahu lopty pri smeči povaţ ujeme zmenu smeru letu ťaţ iska lopty.  

- Pre skvalitnenie práce a vedecké potvrdenie výsledkov by bolo treba namerané dáta 
podrobiť matematickým vyrovnávacím funkciám vyššieho rádu.  

- Uvedomujeme si, ţ e práca nebrala na vedomie ďalšie faktory ktoré ovplyvňujú samotnú 
sledovanú hernú činnosť jednotlivca, ako sú rýchlosť letu lopty, smer udelený lopte, 
namerané uhly medzi myslenými priamkami prilietajúcej a odlietajúcej lopty po zásahu.  

 
ODPORÚČANIE PRE PRAX 

- Pri nami zvolenej metóde na zistenie výšky zásahu lopty pri smeči sa pri opakovaných 
pokusoch ukázala vysoká stabilita techniky v zľahčených podmienkach v kategórii 
ţ ien. Odporúčame ale trénovať útočný úder nielen po stabilnej nahrávke, ale aj po 
rôznych druhoch nahrávok a v rôznych premenlivých herných situáciách.  

- V tréningovom procese je treba sústavne pracovať na zdokonaľovaní jemnej 
koordinácie v technike smeča a odstraňovať drobné technické nedostatky, ktoré aj 
napriek vysokej stabilite opakovaných pokusov sa v kategórii ţ ien vyskytujú.  

- V tréningovom procese sa zameriavať nielen na zvýšenie úrovne odrazových 
schopností, ale aj na ich následný prenos do techniky smeča, resp. bloku.   

- Metóda na zistenie výšky zásahu lopty pri smeči by sa mohla stať indikátorom  na 
nový stimul v rozvoji kvality odrazových schopností. Pri dosiahnutí vysokých percent 
vyuţ ívania smečiarskeho dosahu pri smeči a zastabilizovaný by mal nastať nový 
impulz v rozvoji kondičných schopností na ešte vyššiu kvalitu. Dôleţ itý je opätovný 
prenos a prepojenosť na techniku a opätovné stabilizovanie v štruktúre pohybovej 
činnosti.  

- Pri výbere talentov zohľadniť skôr výšku smečiarskeho dosahu ako výbušnú silu 
dolných končatín, kde sa nám vzťah medzi týmito dvoma premennými nepotvrdil.  
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ABSTRAKT 
Cieľom práce je zistiť vzťah vybraných ukazovateľov herného výkonu k úrovni rozvoja 
pohybových schopností mladších dorasteniek v hádzanej. Súbor tvorilo druţ stvo mladších 
dorasteniek Partizánskeho, ktoré sme testovali v Auguste 2012 stanovenými motorickými 
testami a nato sme následne analyzovali hlavné obdobie v súťaţ nom ročníku 2012/2013.  
Poukázaním na súvislosť medzi herným výkonom a pohybovými schopnosťami hráča sme sa 
snaţ ili zdôvodniť dôleţ itosť kondičnej prípravy ako jedného z determinantov ovplyvňujúcich 
herný výkon. Z daných výsledkov sme zistili, ţ e pri skúmaní vzťahu medzi herným výkonom 
hráča a úrovňou pohybových schopností v motorických testoch je významný vplyv (p<0,05) 
v rýchlosti špecializovaného pohybu nôh v obrane, kde výsledná hladina závislosti bola 0,50 
a vo výbušnej sile hodovej ruky,  kde závislosť tvorila hodnota 0,45. V ostatných 
špecializovaných pohybových schopnostiach sa vyskytla nízka závislosť, ale môţ eme 
predpokladať, ak by sme výskum rozšírili o väčší počet hráčov, vzťah by mohol nastať 
a potvrdili by sa nám aj ostatné hypotézy.   
 
Kľúčové slová: hádzaná, herný výkon, špecializované pohybové schopnosti, testovanie 
 
VSTUP DO PROBLEMATIKY 
 
Herný výkon a jeho štruktúra  

Herný výkon je športovým výkonom svojho druhu v športových hrách. Táborský (2009) 
ho chápe ako realizovanú činnosť hráča alebo skupiny hráčov v deji stretnutia, ktorá je 
charakterizovaná mierou splnenia herných úloh v rámci hráčskych funkcií. Individuálnu 
úroveň herného výkonu označujeme pojmom herný výkon jednotlivca, kolektívu úroveň 
herného výkonu charakterizujeme ako herný výkon druţ stva. Peráček (2004) chápe herný 
výkon v kolektívnych športových hrách  ako realizované individuálne a skupinové konanie 
hráčov v priebehu stretnutia, charakterizované mierou splnenia herných úloh. 
Pri problematike riešenia herného výkonu Přidal (2011) rozlišuje: 

- individuálny herný výkon (herný výkon jednotlivca, herný výkon hráča), 
- herný výkon družstva (tímový herný výkon). 

 
Herný výkon je výsledkom učenia, praxe i získaných skúseností, predstavuje trvalú zmenu 

v správaní a konaní hráča a moţ no ho označiť aj za motorickú zručnosť. Preto kaţ dú hernú 
činnosť jednotlivca treba chápať ako hernú zručnosť. Hernú zručnosť musíme vidieť ako 
komplex všetkých výkonových determinantov – určujúcich činiteľov. Je dokázané, ţ e 
rozvojom zručností sa mení aj skladba schopností, ktoré tvoria základ herného výkonu. Preto 
sa schopnosti povaţ ujú za faktory limitujúce úspešnosť výkonu v konkrétnej hernej zručnosti. 
Individuálny herný výkon v zápase vyvoláva veľké vonkajšie a vnútorné zaťaţ enie, ktoré 
moţ no kvantifikovať (Kačáni, 2000).  

Športový výkon skúmame ako proces, ktorý podlieha určitým zákonitostiam. Schéma 
športového výkonu ako dôsledok týchto zákonitostí, tj. jeho chápanie ako výsledok dlhodobej 
adaptácie (obr. 1). 
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Obrázok1 Športový výkon ako výsledok dlhodobej adaptácie (Choutka, Dovalil, 1987). 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
Obrázok 2 Schéma determinantov individuálneho herného výkonu 

(Dobrý, Semiginovský, 1988). 
      
Podľa Dobrého a  Semiginovského (1988) je herný výkon družstva zaloţ ený na 
individuálnych herných výkonoch, ktoré podliehajú vzájomnému regulačnému pôsobeniu. 
Jednotlivci ovplyvňujú hru druţ stva a druţ stvo pôsobí na jednotlivcov, ktorí následne 
ovplyvňujú svoje chovanie. Herný výkon druţ stva má svoje určujúce činitele – determinanty, 
na ktoré pôsobíme pri zdokonaľovaní v tréningu a v zápase. Dôleţ itou podmienkou herného 
výkonu druţ stva je spolupráca súčinnosti hráčov. 
 
Rozvoj pohybových schopností 

Pohybové schopnosti chápeme ako určité pohybové predpoklady, dispozície, spôsobilosť, 
stránky či znaky činnosti (Kasa, 2002). Rozvoj pohybových schopností má pre hráčov  
hádzanej veľký význam. Väčšie predpoklady presadiť sa v zápase má hráč, u ktorého sú 
pohybové schopnosti rozvinuté na veľmi dobrej úrovni ale najmä tie, ktoré ovplyvňujú výkon 
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hráča v zápase. Pohybové schopnosti však neexistujú izolovane, prejavujú sa v konkrétnej 
pohybovej činnosti. Rozhodujúce je však, do akej miery je schopný hráč získanú úroveň 
pohybových schopností  uplatniť v herných činnostiach v samotnej hre. Hráč rieši vzniknuté 
herné situácie často v časovej tiesni, pri plnom atakovaní súpera (Zaťková, 1991). Pohybové 
schopnosti delí Šimonek (2003) na kondičné a koordinačné. Kondičné – vytrvalostné 
schopnosti, rýchlostné schopnosti, silové schopnosti a ohybnosť kladú zvýšené poţ iadavky na 
funkčné systémy organizmu. Koordinačné – reakčná schopnosť, orientačná schopnosť, 
kinesteticko-diferenciačná schopnosť, rytmické schopnosti a rovnováhová schopnosť kladú 
veľké nároky najmä na jednotlivé analyzátory a CNS. Kondičné pohybové schopnosti 
definujeme ako súbor vnútorných predpokladov na vykonanie pohybových činností 
orientovaných na plnenie pohybových úloh. Závisia od vrodených vlôh ako aj od dlhodobého 
pôsobenia prostredia a tréningu (Šimonek, 2007). Koordinačné schopnosti definuje Kasa 
(1995) ako skupinu pohybových schopností, ktoré kladú vysoké poţ iadavky na jednotlivé 
analyzátory a centrálny nervový systém zodpovedajúci za kvalitu a reguláciu pohybu. 
Šimonek (1998) udáva, ţ e hádzaná kladie vysoké poţ iadavky na úroveň osvojenia reakčnej, 
orientačnej a kinesteticko-diferenciačnej schopnosti. Pre jednotlivé koordinačné schopnosti sú 
vymedzené senzitívne vekové obdobia reakčná schopnosť 6 – 11 rokov, orientačná schopnosť 
9 – 14 rokov a kinesteticko-diferenciačná schopnosť 6 – 9 rokov. 
     V práci sme sa snaţ ili poukázať dôleţ itosť všeobecnej kondičnej prípravy ako jedného 
z determinantov herného výkonu jednotlivca zistiť, ktoré pohybové schopnosti ovplyvňujú 
herný výkon. Hádzanár, ktorý chce byť úspešný, musí mať dostatočne dobre osvojenú úroveň 
nielen koordinačných schopností, ale aj pohybových schopností, aby rýchlo a kvalitne mohol 
zvládnuť športovú techniku, vedieť ju vyuţ ívať a prispôsobovať meniacim sa podmienkam 
a tým zvýšiť rozvoj kondičných schopností tréningovými prostriedkami. Pri nedostatočnom 
rozvoji sa prejavujú v staršom veku problémy vo forme rôznych a zbytočných zranení.  
Podobnou problematikou hľadania závislosti pohybových schopností k hernému výkonu sa 
zaoberali Slovík (1979) a Zaťková (1988), ktorí povaţ ovali pohybové schopnosti za dôleţ itý 
faktor ovplyvňujúci herný výkon hráča.  
 
CIEĽ, HYPOTÉZY A ÚLOHY PRÁCE 
Cieľ práce 

Cieľom práce je zistiť vzťah vybraných ukazovateľov herného výkonu k úrovni 
rozvoja pohybových schopností mladších dorasteniek v hádzanej. 

Hypotézy práce 
H1: Predpokladáme, ţ e herný výkon jednotlivca v hádzanej závisí od úrovne rozvoja 
výbušnej sily dolných končatín. 
H2: Predpokladáme, ţ e herný výkon jednotlivca v hádzanej závisí od úrovne rozvoja 
výbušnej sily horných končatín. 
H3: Predpokladáme, ţ e herný výkon jednotlivca v hádzanej závisí od úrovne rozvoja  
rýchlosti so zmenami smeru.  
H4: Predpokladáme, ţ e herný výkon jednotlivca v hádzanej závisí od úrovne rozvoja 
rýchlostnej vytrvalosti. 
H5: Predpokladáme, ţ e herný výkon jednotlivca v hádzanej závisí od úrovne rozvoja  
rýchlosti špecializovaného pohybu nôh v obrane. 

Úlohy práce 
Ú1: Uskutočniť testovanie pohybovej výkonnosti hráčok. 
Ú2: Analyzovať majstrovské zápasy prvej časti hlavného súťaţ ného obdobia a 
zaznamenať herný výkon hráčok. 
Ú3: Zistiť závislosť medzi herným výkonom jednotlivca a úrovňou rozvoja 
špecializovaných pohybových schopností. 
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METODIKA VÝSKUMU 
Stanovenie výskumnej situácie 

V práci sme pouţ ili ex post facto prierezový výskum a zamerali sme sa na zisťovanie 
vzťahu vybraných ukazovateľov herného výkonu k úrovni rozvoja špecializovaných  
pohybových schopností v hádzanej. Na získanie empirických údajov sme pouţ ili metódu 
nepriameho pozorovania – (pozorovania pomocou DVD záznamu) počas 1. hlavného obdobia 
v súťaţ nom ročníku 2012/2013, kde sme zaznamenávali herný výkon jednotlivca v 6-tich 
zápasoch jesennej časti dorasteneckej ligy. Výsledky zápasov sme vyhodnocovali pomocou 
počítačového programu ,, hodnotenie herného výkonu druţ stva v hádzanej“, ktorý je 
vytvorený v tabuľkovom procesore Microsoft Excel. Na hodnotenie pohybovej výkonnosti 
hráčok sme pouţ ili novú testovaciu batériu, ktorú tvorilo šesť štandardizovaných motorických 
testov beh na 2 x 15 m, beh po trojuholníku, beh po kríţ i 8 x 10 m,  rýchlosť hodu 
hádzanárskou loptou, trojskok a 6 minútový beh. Testovanie sme realizovali na konci 1. 
prípravného obdobia posledný augustový týţ deň. 
Charakteristika súboru 
     Výskum sme realizovali v druţ stve mladších dorasteniek HK DANLOG Partizánske pod 
vedením trénerky Kataríny Beňuškovej a asistentky trénerky Andrei Kapsovej. Druţ stvo je 
účastníkom 1.ligy mladších dorasteniek. Súbor tvorilo 16 hráčok a 2 brankárky. Vekový 
priemer druţ stva je 16 rokov (káder tvoria hráčky od 15 do 17 rokov). Priemerná výška 
hráčok je 172,17 cm (najniţ šia hráčka druţ stva meria 164 cm a najvyššia 180 cm) 
a hmotnostný priemer je 60,5 kg (2 hráčky s najmenšou váhou 50 kg a jedna hráčka 
s najvyššou váhou 90 kg). Päť hráčok narodených v roku 1996 a tri hráčky narodené v 
roku 1997 nastupujú nielen za mladšie dorastenky, ale aj za staršie dorastenky, kde 
potvrdzujú taktieţ  svoje kvality a sú oporou druţ stva.  Herný výkon sme zaznamenávali v 6-
tich zápasoch jesennej časti dorasteneckej ligy, počas 1. hlavného obdobia v súťaţ nom 
ročníku 2012/2013. 
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Metódy získavania výskumných údajov 
     Na hodnotenie herného výkonu sme pouţ ili metodiku „Hodnotenie herného výkonu 
druţ stva v hádzanej“ podľa Hianika (2005), ktorý je zaloţ ený na evidencií spolu 66 kritických 
prípadov (35 pozitívnych a 31 negatívnych) v útočnej, obrannej fáze hry. V útočnej fáze hry 
sme hodnotili 22 kritických prípadov, z čoho 12 bolo kladných a 10 záporných. V obrannej 
fáze hry sme hodnotili 17 kritických prípadov, z toho 9 kladných a 8 záporných. Pri hodnotení 
herného výkonu brankárok sme evidovali 27 kritických prípadov, z toho 14 kladných a 13 
záporných. Ku kritickým prípadom bola priradená štvorbodová stupnica, pouţ itá kvôli 
vyhodnoteniu individuálneho herného výkonu. Vloţ ené údaje herného výkonu nám program 
následne usporiadal do prehľadných tabuliek a grafov.  

 
     Pri hodnotení pohybovej výkonnosti hráčok sme pouţ ili novú testovaciu batériu, ktorú 
tvorilo šesť štandardizovaných motorických testov: 
 

1. Beh na 2 x 15 m – faktor rýchlosti so zmenou smeru. 
2. Beh po trojuholníku – faktor rýchlosti špecializovaného pohybu nôh v obrane. 
3. Beh po kríži 8 x 10 m – faktor beţ eckej vytrvalosti v rýchlosti so zmenou smeru. 
4. Rýchlosť hodu hádzanárskou loptou – faktor výbušnej sily hodovej ruky. 
5. Trojskok – faktor výbušnej sily odrazovej nohy. 
6. 6 - minútový beh – faktor aeróbnej vytrvalosti. 

 
Metódy spracovania a vyhodnotenia získaných údajov 

Na vyhodnotenie a spracovanie získaných údajov sme pouţ ili základné matematicko-
štatistické metódy. Na zistenie vzťahu medzi herným výkonom jednotlivca a pohybovou 
výkonnosťou v motorických testoch sme vykonali párovú koreláciu, R-Spermenov koeficient 
poradovej korelácie. Signifikantnosť rozdielov sme vyhodnocovali na 5% hladine štatistickej 
významnosti. Pri interpretácii výsledkov a vyvodzovaní záverov sme pouţ ili metódy logickej 
analýzy s vyuţ itím induktívnych a deduktívnych postupov. 
 
 
VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA 

Pomocou výsledkov, ktoré sme získali pozorovaním a zaznamenávaním do počítačového 
programu a výsledkov z motorických testov, by sme chceli objasniť, aká je závislosť 
vybraných ukazovateľov herného výkonu k úrovni rozvoja pohybových schopností 
v hádzanej. Do výsledkov sme zaznamenali tri testy vo forme grafov a to dva 
z najvýznamnejšou závislosťou a jeden s veľmi slabou závislosťou. Ostatné testy, ich 
závislosť a interpretáciu hodnôt korelačného koeficientu podľa Chrásku (2007) sme uviedli v 
(tab. 3). 
 
Tabuľka 3 Vzťah úrovne pohybovej výkonnosti v motorických testoch a herného výkonu 
jednotlivca 

TESTY ZÁVISLOSŤ INTERPRETÁCIA HODNÔT 
Beh 2 x 15 m 0,30 nízka závislosť 
Beh po trojuholníku 0,50 stredná (značná) závislosť 
Beh po kríţ i 8 x 10 m 0,24 nízka závislosť 
Rýchlosť hodu hádzanárskou loptou 0,45 stredná (značná) závislosť 
Trojskok 0,12 veľmi slabá závislosť 
6 – minútový beh 0,22 nízka závislosť 
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Tabuľka 4 Výsledky pohybovej výkonností hráčok mladšieho dorastu 
Matematicko-

štatistické 
metódy 

Beh na 2x 
15 m (s) 

Beh po 
trojuholníku 

(s) 

Beh po 
kríži (s) 

Hod 
loptou 
(km/h) 

Trojskok 
(m) 

6 – min beh 
(m) 

aritm. priemer 6,194 16,117 19,85 59,777 5,952 1216,11 
smer.odchýlka 0,288 1,03 1,077 15,98 0,667 95,43 
median 6,22 16 19,85 62,6 5,9 1205 
min. hodnota 5,69 14,3 17,7 53 4,80 1000 
max. hodnota 6,76 18,1 22,5 73 7,25 1440 
var. rozpätie 1,07 3,8 4,8 20 2,45 440 

 
Vyhodnotenie značnej závislosti medzi herným výkonom a špecializovanými 

pohybovými schopnosťami 
 
Test – beh po trojuholníku 
     Najvýznamnejší vzťah v testoch pohybovej výkonnosti a herného výkonu hráčok sme 
zistili v teste beh po trojuholníku p<0,05, ktorý je zameraný na rozvoj rýchlosti 
špecializovaného pohybu  nôh v obrannej fáze hry. Výsledok hodnoty hladiny závislosti bol 
0,50 čo podľa Chrásku (2007) je stredná (značná) závislosť, ktorú môţ eme vidieť na grafe 
(obr. 3), kde je znázornený pomer  výsledkov testov a herného výkonu. Z uvedených hodnôt 
nám vyplýva, ţ e čím sú namerané hodnoty bliţ šie k priamke, tým je medzi ukazovateľmi 
vyššia závislosť.  
 

 
Obrázok 3 Vzťah medzi herným výkonom a testom beh po trojuholníku 

 
Test – hod hádzanárskou loptou 
     Významný vzťah medzi herným výkonom a pohybovými schopnosťami sme zistili ešte 
v jednom teste rýchlosť hodu hádzanárskou loptou p<0,05, ktorý je faktorom výbušnej sily 
hodovej ruky. Výsledkom hodnoty hladiny závislosti bolo číslo 0,45 čo podľa Chrásku (2007) 
patrí tieţ  medzi strednú (značnú) závislosť, ktorú môţ eme vidieť na grafe (obr. 4), kde je 
zaznamenaný pomer  výsledkov testov a herného výkonu. Aj keď bola hodnota závislosti 
v tomto teste niţ šia porovnaním s predošlým testom závislosť sa vyskytla v tej istej hladine 
významnosti a namerané hodnoty sa taktieţ  pribliţ ovali k priamke. Preto môţ eme tvrdiť, ţ e 
závislosť  medzi týmito dvoma ukazovateľmi nastala.  
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Obrázok 4 Vzťah medzi herným výkonom a testom rýchlosť hodu hádzanárskou loptou 

 
Vyhodnotenie veľmi slabej závislosti medzi herným výkonom a špecializovanými 

pohybovými schopnosťami 
 
Test – trojskok 
     V tomto teste pohybovej výkonnosti, ktorý je zameraný na výbušnú silu dolných končatín 
sme našli podľa Chrásku (2007) veľmi slabú závislosť. Výsledná hodnota hladiny závislosti 
bola iba 0,12. Z toho vyplýva, ţ e dané ukazovatele nie sú v blízkom vzťahu, čo môţ eme 
vidieť na grafe (obr. 5), kde je znázornený pomer  výsledkov testov a herného výkonu.  
 

 
Obrázok 5 Vzťah medzi herným výkonom a testom trojskok 
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ZÁVER PRÁCE 
     V práci sme sa zoberali problematikou vzťahu medzi herným výkonom a stanovenými 
motorickými testami. Cieľom práce bolo zistiť, aký je vzťah medzi vybranými ukazovateľmi 
herného výkonu k úrovni rozvoja pohybových schopností mladších dorasteniek v hádzanej. 
     Na základe získaných údajov sme vyhodnotili, ţ e najvyššia závislosť nastala v teste beh po 
trojuholníku, ktorý je faktorom rýchlosti špecializovaného pohybu nôh v obranne a v teste 
rýchlosť hodu hádzanárskou loptou, ktorý je faktorom výbušnej sily hodovej ruky. V teste beh 
po trojuholníku bola výsledná hladina závislosti 0,50 a rýchlosť hodu hádzanárskou loptou 
bola závislosť 0,45. Môţ eme usudzovať, ţ e v tréningovom procese by sa týmto dvom 
ukazovateľom mala venovať dostatočná miera, keďţ e výbušná sila paţ í a výkon pohyblivosti 
nôh v obrane v najväčšej miere vplývajú na herný výkon jednotlivca v zápase. Výbušná sila 
paţ í je dôleţ itá v útočnej fáze hry pri streľbe a prihrávkach, ale význam má aj v obrane, kde 
dochádza k veľkému mnoţ stvu kontaktov, pretoţ e sa hráči snaţ ia pomocou paţ í súperovi 
zabrániť získaniu výhody a dosiahnutiu gólu. Rýchlosť špecializovaného pohybu nôh 
v obrane je dôleţ itý faktor v obrannej fáze hry, pri bránení individuálnej činnosti hráčov, ale 
aj bránení základných a špeciálnych kombinácii. Za najčastejšie vyskytujúce sa pohyby 
v obrane povaţ ujeme pristupovanie šikmo vpred, cval bokom a odstupovanie šikmo vzad.  
Najniţ šiu závislosť 0,12 sme zistili v teste trojskok, ktorý bol faktorom výbušnej sily dolných 
končatín a v hádzanej je potrebný v obrannej aj útočnej fáze hry. Môţ eme však usudzovať, ţ e 
vzťah medzi týmto testom a herným výkonom nevznikol z dôvodu, ţ e výskum bol vykonaný 
na malej skupine hráčov. Pokiaľ by sme výskum rozšírili o väčší počet hráčov, prípadne by 
sme vyhodnocovali viac druţ stiev, mohli by sme predpokladať, ţ e vzťah medzi herným 
výkonom a ostatnými špecializovanými pohybovými schopnosťami by mohol nastať.  
     V celkovom dôsledku môţ eme konštatovať, ţ e herný výkon hráča závisí od úrovne 
pohybových schopností hráčov. Aj keď sa nepotvrdil poznatok, ţ e na herný výkon má 
výraznejší vplyv aeróbna vytrvalosť, rýchlosť, vytrvalosť v rýchlosti so zmenou smeru 
a výbušná sila dolných končatín. Myslíme si však, ţ e testy, ktoré boli zaradené minulý rok do 
centier talentovanej mládeţ e Slovenského zväzu hádzanej boli zaradené správne a preto, ako 
sme hore vyššie uvádzali, bolo by dobré výskum vykonať s väčším počtom hráčov 
a sledovaná závislosť by mohla nastať aj v ostatných špecializovaných pohybových 
schopnostiach.   
 
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 
DOBRÝ, L., SEMIGINOVSKÝ, B. 1988. Sportovní hry. Výkon a trénink. Praha : Olympia, 
1988. 197 s.  
HIANIK, J. 2005. Vybrané kapitoly z taktiky hádzanej II. Základné obranné činnosti. 
Hodnotenie herného výkonu družstva. Bratislava : SZH, 2005. ISBN 80-969327-3-X.  
CHOUTKA, M., DOVALIL, J. 1987. Sportovnítrénink. 1. vyd. Praha : Olympia, 1987. 316 s. 
CHRÁSKA, M. 2007. Metody pedagogického výzkumu. Praha : Grada Publishing, 2007, 103-
107. ISBN 978-80-247-1369-4. 
KAČÁNI, L. 2000.  Futbal:Teória a prax hernej prípravy. Bratislava : Slovenské 
pedagogické nakladateľstvo, 2000. 143 s. ISBN 80-08-03164-6. 
KASA, J. 1995. Silová schopnosť. In Sýkora, F. et al.: Telesná výchova a šport. 
Terminologický a výkladový slovník. 1. vyd. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity 
Komenského, 1995, zv. 2 s. 233-234. ISBN 80-85508-26-5. 
KASA, J. 2002.Športová antropomotorika. Bratislava : SVS TVŠ, 2002. 210 s. ISBN 80- 
968252-3-2. 
PERÁČEK, P. 2004. Teória a didaktika športových hier 1. 2. vyd. Bratislava: PEEM, 2004. 
184 s. ISBN 80-89197-00-0. 

80



PŘIDAL, V. 2011. Herný výkon v športových hrách. 1. vyd. Bratislava : ICM AGENCY, 
2011. 81 s. ISBN 978-80-89257-36-2. 
SLOVÍK, J. 1979. Štruktúra športového výkonu mládeže v hádzanej. Habilitačná práca. 
Bratislava : FTVŠ UK, 1979. 
ŠIMONEK, J. 1998. Kondičná príprava detí a mládeţ e v hádzanej. In Zaťková, V. Hádzaná – 
Metodické listy. 1. vyd. Bratislava : SZH, 1998, s. 41-54. ISBN 80-88901-15-4. 
ŠIMONEK, J. 2003. Rozvoj pohybových schopností. In Šimonek, J., Zrubák, A. a kol. 
Základy kondičnej prípravy v športe. Bratislava : UK, 2003. 192 s. ISBN 80-223-1897-3. 
ŠIMONEK, J. 2007. Kondičná príprava, kondícia, pohybový potenciál športovca. In 
Sedláček, J. a kol. Kondičná atletická príprava a rekreačná atletika. 2. vyd. Bratislava : UK, 
2007. 168 s. ISBN 978-80-223-2288-1. 
TÁBORSKÝ, F. 2009. Metodologická východiska pozorování a hodnoceníherního výkonu. 
In Suss, V., Buchtel, J. a kol. Hodnoceníherního výkonu vesportovních hrách.Kolektívna 
monografia.Praha : NakladatelstvíKarolínium, 2009. s. 17-20. ISBN 978-80-246-1680-3. 
ZAŤKOVÁ, V. 1988. Tvorba efektívneho projektu športovej prípravy v hádzanej. 
Kandidátska dizertačná práca. Bratislava : FTVŠ UK, 1988.  
ZAŤKOVÁ, V. 1991. Závislosť hráčskeho výkonu od úrovne rozvoja pohybových schopností 
a úrovne osvojenia herných činností jednotlivca. In Zaťková, V. a kol. Teória a didaktika 
športovej špecializácie – Hádzaná. Bratislava : Polygrafické stredisko UK, 1991. 116 s. ISBN 
80-223-0371-2. 
 
 
 

81



VPLYV SUCHEJ STREĽBY NA ÚSPEŠNOSŤ STREĽBY NA PRETEKOCH 
V BIATLONE 

 
Jakub FENDEK - Ľubomír LAPIN 

 
Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovenská 

republika  
ABSTRAKT 
Cieľom prieskumu je na základe opytovacej metódy a rozboru streľby na pretekoch v biatlone 
posúdiť vplyv suchej streľby na úspešnosť ostrej streľby. Na dosiahnutie cieľa sme použili 
nasledujúce metódy: opytovaciu metódu aplikovania suchej streľby a porovnávaciu metódu. 
Výsledky prieskum dokázali, že aplikovanie suchej streľby má svoje opodstatnenie a kladný 
vplyv na rýchlosť streleckej položky a presnosť ostrej streľby. Biatlonisti, ktorí sa venovali 
suchej streľbe viac ako tri roky a venujú sa jej s týždennou pravidelnosťou, dosiahli vyššie 
percento úspešnosti zásahov a rýchlejšie vykonávanie streľby. Biatlonisti, ktorí sa venovali 
suchej streľbe menej ako tri roky alebo sa jej nevenovali a nevenujú s pravidelnosťou, 
dosiahli slabšie výsledky v rýchlosti, presnosti alebo aj v oboch faktoroch súčasne. 
 Na základe získaných poznatkov sme ďalej aplikovali metódy suchej streľby, aby sme 
dosiahli skvalitnenie streleckých výkonov v biatlone 
 
Kľúčové slová: biatlon, suchá streľba, úspešnosť streľby 
 
ÚVOD  
Výrazom mohutného rozvoja športu ako takého je vznik športového odvetvia, v ktorom sa 
kombinujú dve i viac športových disciplín do jedného celku. Tieto viacboje, hoci sú atypické 
svojimi požiadavkami na výkon jednotlivcov, sa podľa Paugschovej (2000) stávajú medzi 
divákmi viac obľúbenejšími najmä kvôli svojej mnohotvárnosti a dramatickosti. Medzi takéto 
športy patrí dnes aj biatlon. 
„Beh na lyžiach, ako jedna z dvoch disciplín biatlonu, predstavuje náročnú pohybovú činnosť 
s prevažne ustálenými pohybovými štruktúrami, ktoré spolu súvisia a vytvárajú menlivý 
celok, v ktorom sa jednotlivé pohybové prvky vzájomne ovplyvňujú“ (Paugschová,- 
Ondráček, 2007) Snahou trénerov a pretekárov musí byť stabilizovať techniku pohybových 
zručnosti behu na lyžiach v zmysle pohybovej koordinácie jednotlivých pohybov pri behu, ale 
zároveň musí byť variabilná k meniacim sa vonkajším podmienkam. 
Streľba z malokalibrovej pušky na vzdialenosť 50 m je druhá disciplína tzv. zimného 
dvojboja, ktorá v konečnom dôsledku výrazne ovplyvňuje výsledok v biatlone. Podmienky 
pre vykonávanie streleckých položiek sa odlišujú od športovej streľby. Špeciálnym 
problémom streľby v biatlone je jej vykonávanie v podmienkach telesného zaťaženia, ktoré 
narušujú sústredenie na presnosť vykonávanej činnosti.  
 
CIEĽ 
Cieľom príspevku je posúdiť vplyv suchej streľby na úspešnosť a rýchlosť jednotlivých 
zásahov ostrej streľby reprezentantov v biatlone a prispieť tak k zvýšeniu efektivity športovej 
prípravy v biatlone.  
 
METODIKA 
Výskumný súbor tvorila 10 členná skupina reprezentantov Slovenskej republiky v biatlone 
zložená z mužskej a juniorskej kategórie. Priemerný vek u mužov bol 29 rokov a u juniorov 
19,6 roka. Ich telesná hmotnosť bola v priemere u mužov 73,6 kg a juniorov 69,6 kg, telesná 
výška u mužov 179,6 cm a juniorov 178,6 cm. Údaje o praktizovaní suchej streľby, jej 
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časovom objeme, vykonávaní všetkých úkonov ako pri ostrej streľbe a osobného zhodnotenia 
venovaniu sa suchej streľbe, sme zisťovali pomocou opytovacej metódy - ankety. Anketa sme 
realizovali v Osrblí dňa 26.1.2013 osobnou účasťou s biatlonistami. Tým sme zabezpečili 
stopercentnú návratnosť. Anketa pozostávala z trinástich otázok zameraných na problematiku 
streľby bez nábojov aj so sebareflexiou.  
Úspešnosť streľby respondentov sme analyzovali a hodnotili na základe športového výkonu 
dosiahnutého na Majstrovstvách sveta seniorov v Novom Meste na Morave (15.2.- 26.2.2013) 
a na Majstrovstvách sveta juniorov v Obertilliachu (16-24.1.2013). Analyzovali sme streleckú 
úspešnosť a rýchlosť streľby na rýchlostných, vytrvalostných a stíhacích pretekoch. Podklady 
sa nachádzajú na stránke Medzinárodnej biatlonovej únie. Použili sme teda metódu ex post 
facto. Na každých pretekoch biatlonisti absolvovali desať streleckých položiek v polohe ľah 
a stoj podľa druhu pretekov. Získané výsledky sme usporiadali do tabuľkovej a grafickej 
podoby a interpretovali pomocou logických metód 
 
 

Meno Vek Telesná 
výška 
(cm) 

Telesná 
hmotnosť 

(kg) 

M
už

i 

M.K. 29 187 77 
P.H. 35 172 70 
M.M. 30 182 71 
D.Š. 29 174 70 
T.H 22 183 80 

x 29 179,6 73,6 

Ju
ni

or
i 

H.L. 20 182 78 
M.K. 20 175 69 
R.M. 20 175 68 
O.K. 18 180 63 
M.Š. 20 181 70 

x 19,6 178,6 69,6 
 

Tabuľka 1 Somatické parametre probandov 
 
VÝSLEDKY 
Ondráček et al. (2011) analyzovali úspešnosť streľby českej mužskej reprezentácie počas 
rokov 2002-2010. Zamerali sa na rýchlosť streleckej položky a na úspešnosť zásahov. 
Výsledky naznačujú nižšiu úspešnosť zásahov predovšetkým v polohe stoj. Celkový čas 
streľby svetovej špičky v tejto polohe bol na úrovni ≈28 sekúnd a úspešnosť zásahov ≈91% 
(pre porovnanie úspešnosť v polohe lež ≈94%). Paugschová (2000) dospela k podobným 
výsledkom u juniorov Slovenska s nižším percentom zásahov (L=75,6%, S=73,1%). 
U mužov sme zaznamenali vyššie percento úspešnosti zásahov a rýchlejšie vykonanie streľby  
ako pri juniorskej kategórii. Časový rozdiel na jednu položku bol 7,57 sekundy a rozdiel 
v percentuálnej úspešnosti bol 13,4 %. Časové priemery streľby v mužskej kategórií boli 
nasledovné: P.H - 26,4 s; M.K. - 27,4 s; M.M. - 29,2 s; D.Š. - 29,3s; T.H. - 29,5s. U juniorov: 
M.Š. - 31,2 s; H.L. - 34,0 s; M.K. – 34,5 s; R.M. – 39,2 s; O.K. – 40.6 s.  
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Tabuľka 2 Priemerná rýchlosť          Obrázok 1 Priemerná rýchlosť streľby na jednu streleckú 
                       streľby                                             položku (zdroj: vlastný)  

 
Z pohľadu percentuálnej úspešnosti sme vychádzali z počtu 50  nábojov, to znamená desať 
streleckých položiek. Pri mužskej kategórií: P.H. – 88%, M.K.- 74%, M.M.-  81%, D.Š. – 
78%, T.H. – 84%. Pri juniorskej kategórií: M.Š. – 70%, H.L. – 72%, M.K. – 60%, R.M. – 
60%, O.K. – 76%. 
   

 
 

Obrázok 2 Úspešnosť zásahov ostrej streľby z vybraných pretekov v percentách 
 
Posledným faktorom, na základe ktorého sme danú problematiku vyhodnocovali bol časový 
objem vykonávania suchej streľby. Ten sme následne delili na celkový čas, ktorý sa pretekári 
venujú suchej streľbe a čas vyčlenený na suchú streľbu za jeden mikrocyklus s pravidelným 
opakovaním. Pri mužoch sme sa dostali k výsledkom: P.H. – viac ako 3roky/do 80 min, M.K. 
– viac ako 3roky/do 80 min, M.M. – viac ako 3roky/do 80 min, D.Š. – viac ako 3 roky/do 60 
min, T.H. – viac ako 3 roky/do 60 min. V juniorskej kategórii sme zistili: H.L. -2roky/do 50 
min , M.K. -2 roky/do 60 min , R.M. - 2 roky/do 50 min , O.K. – 2 roky/do 50 min, M.Š. – 3 
roky/do 60 min.  
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Meno Rok Týždenný 

objem 
(min) 

Priemerný 
čas 

z vybraný
ch 

pretekov 
(s) 

Úspešnosť 
zásahov z 50 

výstrelov 
(%) 

M
už

i 

M.K. viac ako 3 do 80 27,4 74 
P.H. viac ako 3 do 80 26,4 88 
M.M. viac ako 3 do 80 29,2 81 
D.Š. viac ako 3 do 60 29,3 78 
T.H viac ako 3 do 60 29,5 84 

x viac ako 3 72 28,36 81 

Ju
ni

or
i 

H.L. 2 roky do 50 34,01 72 
M.K. 2 roky do 60 34,56 60 
R.M. 2 roky do 50 39,25 60 
O.K. 2 roky do 50 40,6 76 
M.Š. 3 roky do 60 31,23 70 
x 2,2 54 35,93 67,6 

 
Tabuľka 3 Výsledky probandov 

 
Dosiahnuté výsledky v jednotlivých sledovaných parametroch (tab.2) nám poukazujú na 
lepšie výsledky týkajúce sa rýchlosti streľby u tých pretekárov, ktorých súčasťou je suchá 
streľba v týždennom časovom objeme viac ako 60 min. Vzhľadom na celkovú dĺžku 
praktizovania suchej streľby nemôžeme celkom jednoznačne skonštatovať pozitívny vplyv na 
každého pretekára, ktorý sa venuje suchej streľbe určitý časový úsek.  
 
ZÁVERY  
Naša práca dokazuje, že aplikovanie nami sa zaoberajúcou problematikou má pozitívny vplyv 
na športový výkon. My sme sa v našej práci zamerali na rýchlosť a presnosť streľby. Prvým 
sledovaným parametrom u pretekárov bola rýchlosť streľby. Týmto výskumom sme prišli na 
to, že aplikovanie suchej streľby pozitívne vplýva na  rozvoj rýchlosti streleckých schopností. 
Druhým sledovaným parametrom bola percentuálna úspešnosť zásahov. Výskumom sme 
prišli na to, že aplikovanie suchej streľby nemá pozitívny vplyv u všetkých pretekárov na 
presnosť jednotlivých zásahov. Je to spôsobené tým, že pri suchej streľbe nie je spätná odozva 
pri vyhodnocovaní zásahov. Na základe nášho výskumu môžeme konštatovať, že aplikovanie 
suchej streľby ma pozitívny vplyv na rýchlosť streľby, nie však úplne na kvalitu jednotlivých 
zásahov, čo dokumentujú obrázky 1 a 2.  
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SUMMARY 
 

INFLUENCE OF DRY SHOOTING ON SUCCESS RATE OF SHOOTING IN 
BIATHLON TOURNAMENT 

 
The main aim of our research is to consider the influence of  dry shooting on success rate of 
individual hits of sharp shooting on the basis of questioning method and analyse of shooting 
in biathlon tournament. We used following methods to achieve the aim: questioning method 
of application of dry shooting, comparative method and method of pedagogical observation. 
The results of our research proved that the application of dry shooting itself has a foundation 
and positive influence on speed and accuracy of sharp shooting. The group of competitors 
who spent their time doing dry shooting for more than three years and continues doing it on 
weekly basis has better results in speed and accuracy of sharp shooting in biathlon. The group 
of competitors who spent their time doing dry shooting for less than three years irregularly 
has worse results in speed, accuracy of sharp shooting or in both of them at the same time. On 
the basis of obtained knowledge we continued with application of methods of dry shooting in 
order to improve quality of shooting results in biathlon. 
 
Key words: biathlon, dry shooting, success rate of shooting 
. 
 
PRÍLOHY 
 
 
Príloha A 

 ODPOVEDE NA OTÁZKY 

MENO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

M
už

i 

M.K. 1 4 3 1  1 2 2 
P.H. 1 4 3 2 3,4, 

5 
1 2 1 

M.M 1 4 3 2 3,4, 
5,6,7 

1 2 2 

D.Š. 1 4 2 2 1,2, 
3,5 

1 2 2 

T.H. 1 4 2 1  1 2 2 

Ju
ni

or
i 

M.Š 1 3 2 1  1 2 2 
H.L. 1 2 1 1  1 2 2 
M.K. 1 2 1 1  1 2 2 
R.M. 1 2 1 1  1 2 2 
O.K. 1 2 1 1  1 2 2 
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Príloha B - (anketa) 
Vážený športovec! 

 
Obraciame sa na Teba s prosbou o vyplnenie ankety týkajúcej sa problematiky suchej streľby 
v Tvojom tréningovom procese. Spracovaním výsledkov si chceme splniť požiadavky 
športovej špecializácie. Dúfame, že sa nám podarí zistiť vplyv suchej streľby na Tvoj 
strelecký výkon. Z daného dôvodu nemôže byť anketa anonymná. Sľubujeme, že výsledky 
nezneužijeme a dodržíme etiku vedeckej práce. 
Správnu odpoveď zakrúžkuj, resp. v počítači podčiarkni.        Ďakujeme. 
 
Meno a priezvisko: ..............................       Dátum narodenia: .................... 
Telesná výška: ........                                    Telesná hmotnosť: ......... 
 
1. Je suchá streľba súčasťou vašej streleckej prípravy?            
            a) áno    b) nie           
2. Ako dlho sa už venuješ suchej streľbe? 
           a)  1 rok          b)  2 roky       c)   3 roky      d)   viac ako 3 roky   
 
3. Aký časový objem týždenne venuješ suchej streľbe?                          

a) do 50 min      b) do 60 min     c) do 80 min       d) do 100 min      e) nad 100 min 
 
4. Vykonávaš pri suchej streľbe všetky úkony ako pri ostrej streľbe  
          (nahadzovanie, výmena zásobníkov, mierenie, spúšťanie,“ namačkávanie“, prebíjanie)?         

a) áno    b)  nie  
5.  Ak nie, konkretizuj ktoré:   

 a) nahadzovanie    b) výmena zásobníkov    c) mierenie      d) spúšťanie                
e) „namačkávanie“       f) prebíjanie 

6. Myslíš si, že aplikovanie suchej streľby má kladný vplyv na výsledok ostrej streľby? 
a) áno      b) nie 

7. Používaš scatt pri suchej streľbe?        
           a) pravidelne   b) nepravidelne 
8. Myslíš si, že sa venuješ suchej streľbe v  dostatočnej miere?    
            a) áno    b) nie, mohol by som sa jej venovať viac 
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ROZVOJ AGILITY V PODMIENKACH ŠKOLY 
 

Jaroslava BOĎOVÁ 
 

Katedra telesnej výchovy a športu, Pedagogická fakulta, UKF Nitra 
 

ABSTRAKT 
Práca sa zaoberá moţ nosťami ovplyvnenia komplexnej motorickej schopnosti agility 

v podmienkach školskej telesnej a športovej výchovy. Na zistenie vplyvu bol vyuţ itý model 
skríţ eného experimentu, v ktorom sa vţ dy jedna zo sledovaných tried v priebehu 3 mesiacov 
stala experimentálnou, v ktorej ţ iaci absolvovali špeciálny program rozvoja agility, zatiaľ čo 
v kontrolnej ţ iaci vykonávali beţ ný obsah hodín TŠV. V druhom experimentálnom období sa 
skupiny vymenili. Výskumu sa zúčastnilo 35 ţ iakov, 18 ţ iakov 5.A a 17 ţ iakov 5.B triedy 
(chlapci=15; dievčatá=21). Experimentálny cvičebný program, ktorý bol realizovaný 2x 
týţ denne počas 3-mesačného experimentálneho obdobia zabezpečil rozvoj pohybovej 
schopnosti agility v podmienkach TŠV. U experimentálnej aj kontrolnej skupiny boli 
zaznamenané v experimentálnom období zmeny na 1% hladine významnosti. Na základe 
týchto výsledkov moţ no tvrdiť, ţ e špeciálny program je vhodný na rozvoj agility, čím sa 
potvrdili všetky hypotézy. 
 
Kľúčové slová: agilita, rozvoj pohybových schopností, telesná a športová výchova, skríţ ený 
experiment. 
 
ÚVOD 

Jedným z prioritných cieľov školskej telesnej a športovej výchovy je rozvoj pohybových 
predpokladov detí a mládeţ e pre pohybovú a športovú činnosť. Rozvoj pohybových 
schopností je obsahom vzdelávacej oblasti Pohyb a zdravie a prelína sa všetkými modulmi 
v priebehu celoročného vzdelávania. Z hľadiska tematických celkov Pohybové hry, športové 
hry a úpoly má veľký význam rozvíjať tie pohybové schopnosti, ktoré umoţ nia efektívne 
osvojovanie pohybových zručností kľúčových pre daný šport. Pre vyššie menované druhy 
športov je nevyhnutné osvojiť si vysokú úroveň komplexnej pohybovej schopnosti AGILITY, 
ktorá je charakterizovaná ako schopnosť rýchlo sa pohybovať a meniť smer pohybu ako 
reakcia na vopred neznámy(-e) podnet(-y). Dobrá úroveň agility vyţ aduje kombináciu 
rýchlostných schopností, dynamickej rovnováhy, dynamickej sily a koordinačných 
schopností). 

V súčasnosti neexistuje zhoda názorov medzi odborníkmi v oblasti športu na význam 
pojmu „agilita“. Niektoré definície hovoria o schopnosti zmeniť rýchlo smer pohybu 
(Bloomfield et al., 2007), ale tieţ  o schopnosti zmeniť smer pohybu rýchlo a presne (Barrow 
& McGee, 1971). V súčasnej literatúre niektorí autori definujú agilitu ako schopnosť zmeniť 
smer pohybu celého tela ako aj vykonať rýchle pohyby a meniť smer pohybu končatín 
(Beachle, 1994). Ešte väčší chaos v terminológii spôsobilo chápanie pojmu „quickness“ (v 
preklade: rýchlosť, bystrosť, prudkosť), pod ktorým viacerí anglosassky píšuci odborníci 
(Baker, 1999; Moreno, 1995) chápu všetky druhy rýchlostných schopností, pod ktoré 
zaraďujú aj agilitu. Podľa nich je rýchlosť pohybu schopnosť vykonávať rýchly pohyb 
v rôznych rovinách a smeroch, ktorá predstavuje kombináciu akceleračnej schopnosti, 
výbušnosti a reakčnej schopnosti. Z uvedenej definície vyplýva, ţ e rýchlosť pohybu 
pozostáva z kognitívnych a reakčno-rýchlostných schopností a explozívnej akcelerácie. Ak sa 
dá táto pohybová schopnosť takto identifikovať, potom by sme museli prijať tézu, ţ e agilita je 
komponentom rýchlostných schopností (Moreno, 1995). Sheppard & Young (2006) však 
tvrdia, ţ e rýchlosť a agilita predstavujú samostatné pohybové schopnosti a preto ich rozvoj 
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vyţ aduje vysoký stupeň nervosvalovej špecifickosti. Pri navrhovaní tréningových 
prostriedkov na rozvoj beţ eckej rýchlosti a agility pre konkrétny kolektívny (ale nielen 
kolektívny) šport je potrebné brať do úvahy aj otázky biomechanickej špecifickosti. Pri 
rozvoji týchto schopností hrajú významnú úlohu aj percepčné komponenty, ktoré sú ich 
základom a zahŕňajú tieţ  anticipáciu a procesy rozhodovania (Young, et al., 2002) Tieto sú 
však špecifické pre rôzne druhy športu a hráčske posty. 

Pohybová schopnosť agilita svojou podstatou patrí medzi zmiešané pohybové schopnosti 
(Měkota, 2000). Na jednej strane je určovaná kvalitou riadenia a regulácie CNS a 
analyzátorov (tzv. „informačná“ schopnosť) a súčasne je daná typom svalového vlákna (tzv. 
„energetická“ schopnosť). Z vyššie uvedených vlastností vyplýva, ţ e schopnosť agility by 
mala byť nadradená rýchlostným aj koordinačným a čiastočne aj silovým (dynamicko-
silovým) schopnostiam. Na obr. 1 je znázornené zaradenie agility do Měkotovej štruktúry 
motorických schopností (Šimonek, 2013).  

Na rozvoj rýchlostných schopností a agility sa v praxi vyuţ ívajú viaceré spoločné, ale aj 
rozdielne prostriedky (cvičenia). Rozvoj rýchlostných schopností nutne zahŕňa celú škálu 
rôznych elementov, napr. silové vlastnosti sú spojené s úsilím športovca prekonať svoju 
vlastnú zotrvačnosť počas akcelerácie. Rýchlostno-silové schopnosti a schopnosti prepínať 
z natiahnutia svalu k jeho kontrakcii sú nevyhnutné pri dotyku chodidla s podloţ kou pri 
presune tela vpred. Rýchlostné schopnosti do veľkej miery závisia aj od nervosvalovej 
koordinácie a technických aspektov. Všetky tieto komponenty sa musia rozvíjať špecifickým 
spôsobom v závislosti na lokomócii (napr. beh alebo korčuľovanie) a rýchlosti pohybu 
v danom druhu športu, aby sa definitívne premietli do športového výkonu. 

 

 
Vysvetlivky: 1=aeróbna vytrvalosť; 2=anaeróbna vytrvalosť; 3=vytrvalosť v sile; 4=maximálna sila; 

5=Výbušná sila; 6=akčná rýchlosť; 7=reakčná rýchlosť; 8=rovnováhová schopnosť; 9=rytmická schopnosť; 10 
priestorovo-orientačná schopnosť; 11 kinesteticko-diferenciačná schopnosť 

 
Obr. 1 Hierarchická štruktúra motorických schopností (upravená podľa Měkotu, 2000) 
 
Definičná charakteristika agility hovorí, ţ e zmena smeru alebo rýchlosti pohybu sa 

vyskytuje ako odpoveď na vonkajší stimul. Za účelom zlepšiť úroveň agility sa takto musia 
plánované pohyby spojené so zmenou smeru vykonávané v statických tréningových 
podmienkach posunúť do podmienok otvorených zručností (vyţ adujúcich reakciu s výberom 
na neznámy podnet) (Craig, 2004). Táto definícia berie do úvahy aj kognitívne komponenty 
ako sú optické snímanie a procesy rozhodovania, ktoré participujú na športovom výkone, ako 
aj pohybové komponenty, ktoré zahŕňajú akceleráciu, deceleráciu a zmeny smeru ako reakciu 
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na pohyb súpera, šprint so zmenou smeru za účelom kontaktu s loptou alebo hráčom, ako aj 
komplexnú reakciu na určitý podnet. V športových hrách, kde sa uplatňuje táto schopnosť 
najčastejšie (popri úpoloch), hovoríme o schopnosti agility iba vtedy, ak pohyb hráča zahŕňa 
okrem rýchlej zmeny smeru pohybu aj tzv. „otvorenú zručnosť“, kde musí reagovať na 
vopred neznámy podnet (reakcia s výberom). Vychádzajúc z definície agility odporúčame na 
zistenie jej úrovne vyuţ ívať v praxi tento pojem ako aj testy agility, ktoré obsahujú aj 
vykonávanie otvorenej zručnosti. 

Komplexná pohybová schopnosť agilita sa meria beţ eckými testami, ktoré vyţ adujú rýchle 
zmeny smeru pohybu, obraty, zastavenia a prudké akcelerácie vpred, vzad i bokom. Agilita je 
ovplyvnená nielen motorickými faktormi - koordinačnými schopnosťami (najmä rýchlosťou 
reakcie na neznámy podnet, dynamickou rovnováhou), beţ eckou rýchlosťou, dynamickou 
silou, ale aj biomechanickými faktormi (napr. umiestnením ťaţ iska tela). Úroveň agility sa dá 
zvyšovať nácvikom a zdokonaľovaním pohybových zručností, ale aj špeciálnymi cvičeniami 
zameranými na rozvoj jednotlivých komponentov – silových, rýchlostných a koordinačných 
schopností. 
 
CIEĽ PRÁCE 

Cieľom práce bolo zistiť moţ nosti rozvoja komplexnej schopnosti agility v školskej 
telesnej a športovej výchove v rámci ISCED 2. 
 
HYPOTÉZY 

H1: Experimentálny cvičebný program realizovaný 2x týţ denne počas 3-mesačného 
experimentálneho obdobia zabezpečí štatisticky významný rozvoj pohybovej schopnosti 
agility ţ iakov v podmienkach školskej telesnej a športovej výchovy. 

H2: Experimentálny súbor, ktorý v druhom období necvičil špeciálny program, po 3 
mesiacoch bez podnetov zaznamená štatistické zhoršenie výkonu v teste agility. 

H3: Kontrolný súbor, ktorý v prvom 3 - mesačnom období necvičil špeciálny program, 
zaznamená v druhom 3 - mesačnom období štatisticky významné zmeny v teste agility 
vplyvom experimentálneho podnetu.  
 
METODIKA PRÁCE 

 V našom výskume sme ako výskumnú metódu pouţ ili skrížený experiment. Náhodne 
sme na základe dostupnosti vybrali dve piate triedy ţ iakov ZŠ a aplikovali sme u nich 
postupne experimentálny podnet, ale v odlišnom období. U experimentálnej skupiny sme 
aplikovali experimentálny podnet v prvých troch mesiacoch, zatiaľ čo v kontrolnej skupine 
sme aplikovali program rozvoja agility aţ  v druhom experimentálnom období. Štandardný 
podnet bol uplatňovaný v prvom aj druhom období u tried, kde nebol aplikovaný 
experimentálny činiteľ. Experimentálnym činiteľom bol program zacielený na rozvoj agility 
v podmienkach školskej telesnej výchovy. Program bol vytvorený na základe poznatkov 
z literatúry, a zameriaval sa na rozvoj čiastkových schopností: rýchlosti reakcie, rytmických 
schopností, akceleračných, frekvenčných a priestorovo-orientačných schopností.  

Výskumu bol realizovaný v 5. ročníku ZŠ v Nitre a zúčastnilo sa ho 35 ţ iakov, 18 ţ iakov 
5.A a 17 ţ iakov 5.B triedy (chlapci=15; dievčatá=21). Výskum sa realizoval v priebehu 7 
mesiacov a bol rozdelený na dva obdobia. Od novembra 2011 do februára 2012 – 1. obdobie 
a od februára 2012 do mája 2012 – 2. obdobie. Počas týchto dvoch období sme program 
realizovali na 23 vyučovacích hodinách TŠV, kde sme aplikovali 18 druhov cviční na rozvoj 
agility. Počas jednej cvičebnej jednotky sme cvičili 10 - 12 minút na začiatku hodiny a len 
dva druhy zvolených cvičení z programu. Na testovanie úrovne agility sme pouţ ili 
štandardizovaný test Illinois Agility Test, ktorý sa pouţ íva na testovanie rýchlosti behu so 
zmenou smeru pohybu.  
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Obrázok 3 Schéma skríţ eného experimentu  

 
 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 

V tabuľke 11 sú uvedené výpočty vyplývajúce z Wilcoxonovho testu pre závislé výbery. 
 

Tabuľka 11 Výpočet Z hodnoty Wilcoxon Signed Ranks Testu ES 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

 
ES_priebež

ný - 
ES_vstup 

ES_výstup - 
ES_priebežný 

ES_výstup 
- ES_vstup 

KS_priebežný - 
KS_vstup 

KS_výstup - 
KS_priebežný 

KS_výstup - 
KS_vstup 

Z -3,506b -3,288c -2,352b -2,675b -3,622b -3,527b 
Asymp. Sig. 

(2-tailed) ,000 ,001 ,019 ,007 ,000 ,000 

 
Tabuľka 12 prezentuje výsledky spracované Wilcoxonovým testom závislých súborov 

experimentálnej skupiny, obsiahnuté v reprezentatívnych hodnotách z a p, ktoré predstavujú 
štatisticky významný vzťah medzi rozdielnymi hodnotami meraných vzoriek. Zmeny 
v experimentálnej skupine počas celého experimentálneho obdobia ďalej znázorňujeme aj 
v grafickej podobe.  

 
Tabuľka 12 Popisná štatistika a Wilcoxon Signed Ranks Test ES 

Popisná štatistika   

Skupina N Priemer 
Smer. 
Odchýlka Min. Max. 

Percentily 
d=Me-
Me 

Wilcoxon 
Signed 
Ranks Test 

25th 
50th 
(Medián) 75th z p 

ES_vstup 18 22,0839 1,74083 19,42 25,73 20,9650 21,7050 23,3900 
0,690 3,506 0,0005 ES_priebežn

ý 
18 21,1539 1,65030 18,12 23,60 20,2125 21,0150 22,5800 

ES_priebežn
ý 

18 21,1539 1,65030 18,12 23,60 20,2125 21,0150 22,5800 
-0,650 3,288 0,0010 

ES_výstup 18 21,7122 1,94586 18,36 25,23 20,3375 21,6650 22,6900 
ES_vstup 18 22,0839 1,74083 19,42 25,73 20,9650 21,7050 23,3900 0,040 2,352 0,0187 ES_výstup 18 21,7122 1,94586 18,36 25,23 20,3375 21,6650 22,6900 
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Graf 1 Výsledky testu Wilcoxon Signed Ranks Test ES 
     
 Z grafu 1 vidíme, ţ e u ES, v ktorej bol program aplikovaný v prvých troch mesiacoch, na 
začiatku experimentu sme zaznamenali štatisticky významné zmeny. Škatuľový graf nám 
zobrazuje rozloţ enie hodnôt priemernej. Stredná čiara zobrazuje hodnotu mediánu (2. 
kvartilu) ES. Pri vstupnom meraní hodnoty 21,7050s, pri priebeţ nom 21,0150s a výstupnom 
21,6650s. V hornej časti je znázornený 75. percentil, čiţ e 3. kvartil získaných údajov. Vo 
vstupnom meraní 23,3900s, v priebeţ nom 22,5800s a výstup je 22,6900s. Dolná časť 
zobrazuje 25. precentil (1. kvartil) z nameraných hodnôt. Vstupné meranie obsahuje hodnotu 
20,9650s, priebeţ né meranie obsahuje hodnotu 20,2125s a výstup hodnotu 20,3375s. Horná 
čiara nám vyjadruje maximálnu hodnotu a dolná čiara minimálnu hodnotu z nameraných 
údajov. Hodnoty maximum a minimum si môţ eme ozrejmiť v tabuľke 12 v popisnej štatistike 
experimentálnej skupiny. Zmeny, ktoré sme zaznamenali vieme z grafu vyčítať porovnaním 
hodnôt mediánov vstupného, priebeţ ného a výstupného merania. Tu vidíme skutočnosť, ţ e 
ţ iaci po aplikovaní programu na rozvoj agility v prvom období experimentu, ktoré bolo medzi 
vstupným meraním a priebeţ ným, zaznamenali pozitívne zmeny, pretoţ e hodnoty 
priebeţ ného merania poklesli, čo je pri meraní času behu pozitívne. Vstup je 21,7050s, čo je 
viac ako priebeţ né meranie 21,0150s. Ďalej sa zamerajme na porovnanie mediánov 
priebeţ ného merania s výstupným meraním. Po uplynutí doby troch mesiacov sa program na 
rozvoj agility u experimentálnej skupiny prestal aplikovať. Dôsledkom tejto skutočnosti je, ţ e 
došlo k zvýšeniu výstupnej hodnoty mediánu na 21,6650s, čo je negatívna zmena. Pôsobením 
vplyvu TŠV počas obdobia, medzi priebeţ ným meraním a výstupným meraní, kedy nebol 
aplikovaný experimentálny činiteľ, ţ iaci neklesli na úroveň rovnú vstupného merania, ale 
stále si zachovali hodnoty niţ šie, čo je pozitívne. Tabuľka 13 prezentuje výsledky spracované 
Wilcoxonovým testom závislých súborov kontrolnej skupiny, ktoré sú znázornené 
v reprezentatívnych hodnotách z a p. Tieto hodnoty z a p predstavujú štatisticky významný 
vzťah medzi rozdielnymi hodnotami meraných vzoriek a na základe nich zisťujeme, či došlo 
k zmenám a na akej hladine významnosti. 
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Tabuľka 13 Popisná štatistika a Wilcoxon Signed Ranks Test KS 

 
      
Na grafe 2 vidíme hodnoty kontrolnej skupiny experimentu. Rovnako ako pri experimentálnej 
skupine aj tu si objasníme hodnoty grafu. Hodnotu mediánu (2. kvartilu) nám zobrazuje 
stredná čiara. Vo vstupnom meraní sme dostali u kontrolnej skupiny hodnotu  mediánu 
22,4600s. Pri priebeţ nom meraní je to hodnota mediánu 22,3600s. Hodnota mediánu 
výstupného merania je 21,2400s. Na hornom okraji škatule vidíme hodnoty 75. percentilu, čo 
je (3. kvartil). Sú to hodnoty vstupného merania 23,8200s, priebeţ ného merania 23,2000s 
a výstupného merania. Hodnoty na dolnom okraji škatule sú charakteristické pre (1. kvartil), 
čiţ e 25. percentil nameraných hodnôt. Tu sme získali výpočtami hodnoty vstupného merania 
21,4950s, priebeţ ného merania 20,6700s a výstupného merania 20,1850s. Maximálnu 
hodnotu nameraných hodnôt nám aj pri tomto grafe zobrazuje horná čiara pod škatuľou. 
A minimálnu hodnotu nám zobrazuje dolná čiara pod škatuľou. Tieto hodnoty máme 
obsiahnuté aj v tabuľke 13 v popisnej štatistike. 

 
 

Graf 2 Výsledky testu Wilcoxon Signed Ranks Test KS 
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Na základe porovnania jednotlivých mediánov vstupného, priebeţ ného a výstupného 
merania sme dospeli k tejto skutočnosti. Počas prvého experimentálneho obdobia, došlo 
k štatisticky významnej zmene, ale na nízkej úrovni, čo bolo na základe toho, ţ e tu 
experimentálny činiteľ nepôsobil. Vidíme to porovnaním mediánov vstupného merania, ktoré 
malo hodnotu 22,4600s a priebeţ ného merania, ktoré malo hodnotu 22,3600s. Musíme si 
uvedomiť, ţ e čím niţ šia hodnota mediánu tým lepšie. Ďalej nasledovala doba pôsobenia 
experimentálneho činiteľa, v období medzi priebeţ ným a výstupným meraním kontrolnej 
skupiny. Tu sme zaznamenali významné štatistické zmeny, čo môţ eme vidieť na porovnaní 
hodnôt mediánov priebeţ ného merania 22,3600s a výstupného merania 21,2400s. V druhom 
experimentálnom období teda došlo k pozitívnej zmene, pôsobením špeciálneho 
experimentálneho programu po dobu troch mesiacov.  

 

 
Graf 4 Porovnanie výsledkov meraní 

 
Z grafu 4 vidíme jednotlivé hodnoty mediánov vstupných, priebeţ ných a výstupných 

testov. Červenou farbou máme označenú KS a modrou ES. Na základe stúpajúcej tendencie 
vidíme, ţ e obidve skupiny v prvom experimentálnom období zlepšili svoj výkon. ES má 
rapídnejší pokles vplyvom experimentálneho činiteľa a KS má miernejší pokles vplyvom 
klasického obsahu hodín TŠV. V druhom období vidíme, ţ e sa KS zlepšuje vplyvom 
experimentálneho činiteľa a výsledky v ES sa zhoršujú, pretoţ e sme nerealizovali 
experimentálny program. Hodnoty sa prekríţ ili, vymenili si svoje pozície. Zvislé čiary, ktoré 
spájajú vrcholy hodnôt nám reprezentujú d= Me-Me, čiţ e odčítanie hodnôt mediánov medzi 
jednotlivými skupinami. Hodnota d= Me-Me medzi vstupnými meraniami ES a KS sa d= - 
0,755. Medzi priebeţ nými meraniami ES a KS sa d= - 1,345 a medzi výstupnými meraniami 
ES a KS d= 0,425. Tieto hodnoty sa objavujú aj v tabuľke 17. Zistili sme, ţ e jednotlivé 
rozdiely medzi ES a KS sa počas experimentu zmenšili. Môţ eme to vidieť na základe 
zmenšenia zvislých čiar medzi hodnotami mediánov.  
 
ZÁVERY A ODPORÚČANIA PRE PRAX 

Zvolený experimentálny cvičebný program realizovaný 2x týţ denne počas 3- mesačného 
experimentálneho obdobia zabezpečil rozvoj pohybovej schopnosti agility v podmienkach 
TŠV v oboch skupinách. U experimentálnej aj kontrolnej skupiny sme zaznamenali 
v experimentálnom období zmeny na 1% hladine významnosti. Na základe týchto získaných 
výsledkov po štatistickom spracovaní potvrdzujeme hypotézy H1 a H3, na základe čoho 
tvrdíme, ţ e program cvičení je vhodný na rozvoj agility v podmienkach školskej telesnej 
výchovy.  
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Z grafu 1 vidíme, ţ e hodnota mediánu priebeţ ného merania experimentálnej skupiny je 
21,0150s. Po priebeţ nom meraní sa u experimentálnej skupiny neaplikoval experimentálny 
činiteľ na rozvoj agility a zaznamenali sme stúpanie hodnoty mediánu. Výstupná hodnota 
mediánu experimentálnej skupiny stúpla na 21,6650s. Ţiaci potrebovali na realizáciu testu 
Illinois Agility dlhší čas ako v období, keď na nich pôsobil experimentálny činiteľ. Tieto 
získané údaje nám potvrdzujú hypotézu H2, kde sme tvrdili, ţ e experimentálny súbor (5.A), 
ktorý v druhom období necvičil špeciálny program, po 3 mesiacoch bez podnetov zaznamená 
štatistické zhoršenie výkonu v teste agility. 

Cvičebný program, ktorý sme realizovali dva krát týţ denne na začiatku vyučovacej hodiny 
TŠV, môžeme na základe nášho pedagogického experimentu a štatistického overenia 
odporúčať učiteľom a trénerom. Pouţ ité cvičenia sú vhodné na rozvoj čiastkových 
schopností agility, pričom výber cvičení do programu by mal byť variabilný a mali by sa 
aplikovať nové, netradičné prostriedky, pri postupne narastajúcej obťaţ nosti a kondičného 
nasadenia v závislosti od veku ţ iakov.  

Agility je komplexná pohybová schopnosť a pri jej rozvoji je potrebné vyuţ iť pestrú škálu 
cvičení a pomôcok. Bude závisieť od šikovnosti a tvorivosti učiteľov, ako dokáţ u pripraviť 
zaujímavý a vhodný obsah hodín zameraných na rozvoj agility. 
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SUMMARY 

AGILITY DEVELOPMENT IN SCHOOL P.E. LESSONS 
 

The work deals with the possibilities of influencing the complex motor ability denoted by 
the term „agility“ in schol P.E. lessons. Cross-pattern experimental model was chosen for the 
finding out of agility. During the experiment the selected exercises were implemented in the 
lessons in the course of 3 months in experimental group, while the reference group carried out 
usual P.E. contents of lessons. In the second experimental period of 3 months, the 
experimental programe was implemented in the reference group, while the former 
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expertimental group carried out usual contents of lessons. The research was carried out on 
pupils attending 5th grade of elementary schol in Nitra (boys=15; girls=21). The experimental 
programe was realized twice a week during the 3-month-long period ensured the development 
of agility in schol. Both in experimental and reference groups changes on the 1% level of 
statistical significance were recorded in the experimental period. Based on these results we 
can assume that the special program of exercises is suitable for the development of agility at 
school. 
 
Key words: agility, development of motor abilities, school P.E., cross-pattern experimental 
model. 
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ABSTRAKT 

V období predškolského veku dochádza k najzávažnejším vývinovým zmenám v priebehu 
celej ontogenézy. Toto obdobie je najdôležitejším pre tvorbu celoživotných návykov a 
základných pohybových zručností. Inštitúcia, ktorá by mala zabezpečovať telesnú výchovu 
pre deti predškolského veku na odbornej úrovni je materská škola, avšak v jej kurikulárnom je 
pohybová aktivita spomenutá len v jednom zo siedmychcieľov predprimárneho vzdelávania. 
Tieto fakty a súčasné výskumy ukazujúce na nedostatočný objem a intenzitu telesnej záťaže 
počas pobytu v materskej škole sa stali námetom nášho výskumu. Cieľom práce bolo rozšíriť 
poznatky o telesnej záťaži detí predškolského veku v rámci edukačných aktivít materskej 
školy. Pomocou meracieho prístroja Polar Team 2 sme zisťovali telesnú záťaž detí počas 
celých dní sledovaného obdobia, v každej organizačnej forme. Monitorovaním detí sme 
zistili, že priemerný objem dennej pohybovej aktivity počas monitorovaných týždňov bol 45 
minút. Z nameraných údajov ďalej vyplýva, že až 64% pohybovej aktivity bolo vykonávané 
podprahovo, neefektívne. Edukačné aktivity, u ktorých sme predpokladali telesné zaťaženie 
požadovanej intenzity reálne však deti zaťažovali nedostatočne. Záverom výskumu je, že deti 
predškolské veku počas sledovaného obdobia nedosiahli prahové minimum pohybovej 
aktivity, a že organizačné vykonávané v materskej škole neboli z hľadiska záťaže 
dostatočným stimulom motorického a funkčného rozvoja dieťaťa. 
 

Kľúčové slová: pohybová aktivita, Štátny vzdelávací program ISCED 0, denný poriadok 
materskej školy 
 
ÚVOD 

Poznatky o spôsobe života našich predkov potvrdzujú, že na rozvoji a formovaní tela 
človeka mala v priebehu celej fylogenézy dominantné postavenie jeho pohybová aktivita 
(ďalej PA). Miesto a význam pohybovej aktivity v živote človeka bol vnímaný ako prirodzená 
súčasť jeho ontogenézy v dôsledku čoho sa stal predmetom skúmania viacerých rodiacich sa 
vedných disciplín, medicínu nevynímajúc (Junger, 2012). Už staroveká medicína poukázala 
na nutnosť a nenahraditeľnosť pohybu prácami viacerých lekárov. Praotec medicíny 
Hippokrates v tejto súvislosti doslova napísal: „orgán, ktorý je určený k funkcii ju musí aj 
vykonávať, inak odumiera“. A rovnako vážne stanovisko zastával Galenos z Pergama, ktorý 
považoval za nenahraditeľné pre ľudský život štyri potreby – jedlo, pitie, telesný pohyb 
a odpočinok. Navyše, z nášho pohľadu už ako moderný telovýchovný lekár hlásal, že každý 
lekár musí vedieť aj telocvik, lebo ním môže nielen liečiť, ale aj predchádzať ochoreniam 
(Kučera a kol., 1998). To čo platilo celú históriu ľudstva, neplatí v posledných desaťročiach. 
Záver 2. tisícročia,  charakteristický nástupom vedecko-technickej revolúcie, bolaj začiatkom 
zmien týkajúcich sa postavenia výrobnej sily mimo epicentrum výrobného procesu.Nastala 
tak situácia, kedy sa po prvý raz v histórii ľudstva plne nedokázal nahradzovať 
a eliminovať výpadok pohybovej aktivity spôsobený zmenami vo výrobnom procese a 
spôsobe ţ ivota(Junger, 2000). 
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Príkladom tohto extrému, narušujúceho princíp rovnováhy života, sú podľa nášho názoru 
aj kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie, ktoré boli podkladom pre definovanie 
kompetencií obsiahnutých v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 0 - psychomotorické 
kompetencie, osobnostné kompetencie, sociálne kompetencie, komunikatívne kompetencie, 
kognitívne kompetencie, učebné kompetencie, informačné kompetencie(ŠVP, 2008)Pri ich 
podrobnejšej analýze musíme nutne dôjsť k záveru, že tu niečo základné chýba, čo bolo o.i. 
konštatované aj na európskom kongrese FIEP (Medzinárodná federácia telesnej výchovy), 
konanom v roku 2007 v Bratislave. Výsledkom veľmi plodnej diskusie odborníkov bol návrh, 
aby sa predchádzajúce kompetencie doplnili o kompetenciu pohybovej gramotnosti (Junger, 
2012). Túto kompetenciu by sme chápali ako spôsobilosť vykonávať dané pohyby v 
adekvátnej podobe podľa vzťahu k aktuálnym alebo perspektívnym ukazovateľom v 
celoživotnom vývoji jednotlivca. Znie to neuveriteľne, ale dnešné deti v porovnaní s ich 
predchodcami nie sú schopné zvládnuť základný lokomočný fond v adekvátnej podobe! 
(ŠVP, 2008) 

Prevažná väčšina detí predškolského veku navštevuje predškolské zariadenie, ktoré v čase 
pobytu dieťaťa preberá výchovno-vzdelávaciu funkciu rodiny. Štátny vzdelávací program je 
najvyšším kurikulárnym dokumentom. Mal by teda jednoznačne definovať aj cestu 
a povinnosť starostlivosti o telo a pohybový prejav dieťaťa. Zo siedmich cieľov 
predprimárneho vzdelávania však môžeme dedukovať iba veľmi oklieštenú participáciu na 
motorickom rozvoji v cieli č. 4, ktorý ukladá povinnosť pedagógom rozvíjať cieľavedome, 
systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, 
sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti (ŠVP, 2008).Obrazne povedané, polovici 
rozvoja našej existencie, nášmu telesnému bytiu je venované jediné, aj to združené slovo 
psychomotorická oblasť. Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v 
konkrétnej materskej škole, sa spracúva vo forme denného poriadku. Denný poriadok má byť 
podľa ŠVP dostatočne pružný, má umožňovať reagovať na potreby a záujmy detí. Súčasťou 
denného poriadku sú tieto organizačné formy:hry a hrové činnosti,pohybové a relaxačné 
cvičenia, pobyt vonku,odpočinok,činnosti zabezpečujúce životosprávu (ŠVP, 2008). 

Minimálnu potrebu pohybovej aktivity človeka vymedzuje tzv. prahová hodnota. Ide o 
nevyhnutné množstvo pohybovej aktivity potrebnej pre zdravý vývoj organizmu. Výška 
prahovej hodnoty sa mení s pribúdajúcim vekom indivídua. Doteraz uskutočnené výskumy 
potvrdzujú, že pohybovým činnostiam by sa v predškolskom období malo dieťa v rámci 
stimulácie rozvoja organizmu venovať približne 60% času bdenia, čo je približne 6 hodín 
(Kučera, 1985), najmenej 2,5 – 3 hodiny, ale v priemernom pásme stimulácie obehového 
systému 150% pokojových hodnôt (Kučera, 1990/91, Junger, 2000), resp. dodržať minimálnu 
hranicu pozostávajúcu zo 60 minút organizovanej a 60 minút spontánnej dennej pohybovej 
aktivity (NASPE, 2002, Sigmund&Sigmundová, 2011). Najnižšiu hranicu pohybovej aktivity 
30 – 60 minút miernej až intenzívnejšej záťaže v priebehu dňa v škole i mimo nej 
pripúšťajúCorbin a Pangrazi (1996).  

Naše dlhoročné vedecko-výskumné skúsenosti postavené na týždenných časových 
záznamoch detí uvedeného vekového obdobia ukazujú, že v rámci pobytu v materskej škole je 
na jednotlivé druhy pohybovej činnosti vymedzených v priemere len niečo cez  3 hod (Junger, 
2000). Pritom väčšina činností je organizovaná s nízkou intenzitou záťaže. Je zarážajúce a 
varujúce, že v súčasnosti neexistuje v programe materskej školy činnosť, ktorá by garantovala 
požadovanú záťaž organizmu dieťaťa. Napriek tomu tvorcovia základných pedagogických a 
metodických materiálov i samotné ich realizátorky (učiteľky materských škôl) tejto 
problematike nevenujú dostatočnú pozornosť. Veľmi často sa stáva, že učiteľky chápu 
pohybovú výchovu detí ako vlastný oddych od náročného zamestnania, resp. ako ostatné 
zložky výchovno-vzdelávacieho programu, vyžadujúce vzornú organizáciu a disciplínu. 
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CIEĽ 
Cieľom našej práce bolo na základe teoretického rozboru a vlastného výskumu rozšíriť 

poznatky o telesnej záťaži detí predškolského veku v organizačných formách predpimárneho 
vzdelávania. Práca je súčasťou výskumnej úlohy VEGA 1/0237/13 „Telesný, motorický 
a funkčný rozvoj detí predškolského veku v reflexii štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0“. 

 
METODIKA 

Na základe trsového náhodného výberu sme z pomedzi materských škôl v Prešove vybrali 
Materskú školu na Budovateľskej. Z 21 detí predškolskej triedy sme náhodným výberom 
vybrali vzorku 10 detí, z toho 5 chlapcov a 5 dievčat. Priemerný vek detí bol 5,6 roka, pričom 
ani jedno nemalo menej ako 5 a viac ako 6 rokov. Každé dieťa bolo telesne vyspelé bez 
zdravotných obmedzení. Rodičia všetkých detí navštevujúcich vybranú predškolskú triedu 
boli o výskume oboznámení a písomne súhlasili s jeho realizáciou. Na úvod sme vykonali 
základné antropometrické meranie vybraných detí, zistili ich pokojové pulzové hodnoty, 
stanovili aeróbne pásma podľa Karvonena. Uvedené hodnoty boli potrebné pre osobnú 
charakteristiku každého jedinca v programe meracieho prístroja Polar Team 2 (ďalej PT2). 
Výskum sme realizovali v troch ročných obdobiach, v jeseni, cez zimu a na jar počas jedného 
týždňa za štandardných poveternostných podmienok charakterizujúcich každé takéto obdobie. 
Sledovali sme funkčnú odozvu organizmu dieťaťa v edukačnom procese nariadenom ŠVP 
ISCED 0. 

Sledovanie v zimnom týždni bolo špecifické tým, že súčasťou denného poriadku bola aj 
vopred plánovaná predplavecká príprava, ktorá bola realizovaná vždy v dopoludňajších 
hodinách od 9:00 do 9:30 hod. Deti sa na plaváreň premiestňovali v sprievode učiteliek  
mestskou dopravou cca 15 minút jedna cesta. Výskum vo vodnom prostredí bol z pohľadu 
použitia meracieho prístroja špecifický, pretože meranie predškolských detí s PT2 sa v bazéne 
ešte nerealizoval. Napriek tomu bol priebeh merania porovnateľný s inom outdoorovou 
pohybovou aktivitou ktorú sme realizovali počas pobytu detí v materskej škole. Prenos 
informácií medzi snímačom a PT2 prebehol bez problémov aj preto, že deti sa pohybovali 
v bazéne s hĺbkou 40 cm, pričom väčšinu času stráveného vo vodnom prostredí boli vo 
vertikálnej polohe. 

Pre hodnotenie intenzity telesnej záťaže v rámci celého výskumu sme určili 3 záťažové 
zóny. Prvá sledovaná záťažová zóna bola ohraničená na základe údajov uvedených v úvode 
práce hodnotami od 150% pokojových pulzových hodnôt po dolnú hranicu aeróbneho prahu. 
Druhá záťažová zóna zodpovedala aeróbnemu pásmu každého dieťaťa a tretia predstavovala 
zotrvanie organizmu nad anaeróbnym prahom. Súčasťou výskumu bolo aj pozorovanie 
realizácie denného poriadku zaškoleným študentom. Pozorovanie prebiehalo počas celého 
dňa, bez ohľadu na prostredie, v ktorom sa deti nachádzali. V dôsledku toho sme následne 
vedeli zaznamenať časové a obsahové realizácie súčastí denného poriadku. Úlohou 
pozorovateľa bolo okrem uvedeného sledovať a v prípade výpadku aj opraviť snímače na tele 
detí.Štatistické spracovanie získaných údajov sme realizovali pomocou počítačového software 
STATISTICA 10 (Stat Soft, 2012). Pre možnosť porovnávania s odporúčanými dennými 
normami pohybovej aktivity sme rovnako zisťovali objem PA dieťaťa doma prostredníctvom 
časových snímkov, ktoré vyplňovali rodičia detí. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 Monitorovaním detí sme zistili, že priemerný objem dennej pohybovej aktivity (PA) počas 
jesenného týždňa bol 55 minút a 36 sekúnd, počas zimného týždňa len 38 minút a v jarnom 
týždni 41 minút a 24 sekúnd. V porovnaní s výskumom Miškovovej (1992) a Jungera (1993) 
je tento objem približne o 2 hodiny nižší. 

99



 Deti boli počas jesenného týždňa zaťažené v priemere na 51,7% z maximálne PF, čo reálne 
predstavuje približne hodnotu 110,6 pulzov za minútu. V zimnom týždni boli zaťažené na 
52,8% z maxima svojej PF (113,4 pulzov za minútu denne) a počas jarného týždňa na 53,3% 
z maxima. Počas doby strávenej v predškolskom zariadení (8 hodín denne) sa deti v priemere 
na deň nachádzali v pásme ohraničenom úrovňou 150% pokojových pulzových hodnôt (podľa 
Kučeru) a dolnou hranicou aeróbneho pásma priemerne 9 minút a 33 sekúnd. V aeróbnom 
pásme to bol čas 3 minúty a 36 sekúnd, pričom nad anaeróbnom prahom len 1 minúta a 16 
sekúnd. Celková doba stimulujúcej telesnej záťaže detí počas sledovaného obdobia tak bola 
len 16 minút a 25 sekúnd (denný priemer dieťaťa). 

 
Graf 1 Efektivita pohybovej aktivity v sledovanom období 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

 Z grafu 1 vyplýva, že hoci sa v materskej škole PA vykonáva, až 64% tejto PA je 
podprahových, nestimulujúcich zdravý telesný a funkčný rozvoj dieťaťa.  
 
 Rovnako sme zisťovali aj objem pohybovej aktivity detí mimo pobytu v materskej škole 
Počas pracovných dní bol objem PA približne 30 minút denne na dieťa. Teda celkový objem 
pohybovej aktivity počas sledovaných dní bol v priemere75 minút na dieťa.Deti sa tak 
pohybujú v priemere o 45 minút menej ako stanovuje norma minima dennej pohybovej 
aktivity pre predškolský vek. 
 
 Edukačné aktivity, u ktorých sme predpokladali telesné zaťaženie požadovanej intenzity 
reálne však deti zaťažovali nedostatočne. Počas pohybových a relaxačných cvičení boli deti 
zaťažené na 59,2% z maxima, počas voľnej hry na dvore na 62,5% z maxima a počas 
prechádzky na 56,6% z maxima. V porovnaní s výskumom Kučeru (1985) dosahujú dnešné 
deti pri pohybovej aktivite o 33 pulzov za minútu menej.Pre názornosť uvádzame graf 2, 
ktorý ponúka pohľad na rozdelenie organizačných foriem denného poriadku materskej školy 
počas sledovaného obdobia. Zarážajúci je fakt, ktorý ukazuje na to akú úlohu v dennom 
poriadku zohrávajú hry a hrové činnosti, stimulujúce predovšetkým rozumovú oblasť dieťaťa 
v porovnaní s pobytom vonku a pohybovými, relaxačnými cvičeniami, ktoré by mali 
zabezpečovať zdravý motorický a funkčný rozvoj dieťaťa. Pohybové organizačné formy 
tvoria celkovo 10, 5 % denného poriadku materskej školy. V porovnaní s výsledkami Kučeru 
(1985), kedy PA tvorila 50 % pobytu dieťaťa v materskej škole sú naše výsledky alarmujúce. 
Denný poriadok sa podľa výsledkov stará najmä o rozumové kompetencie, čo len potvrdzuje 
naše teoretické závery pri rozbore ŠVP ISCED 0.  
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Graf 2Prehľad organizačných foriem denného poriadku sledovaného obdobia 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 
 V grafe rezonuje aj objemný odpočinok. Predškolské deti podľa našich výsledkov v mnohých 
prípadoch dosahovali rovnaké bazálne a pokojové pulzové hodnoty, čo nasvedčovalo tomu, že 
reálne nespali. Je tak potom na zváženie, či sa tento čas nedá racionálnejšie využiť. Rozdiel 
v telesnej záťaži jednotlivých dní sledovaného obdobia sa aj napriek nerovnomernému 
zastúpeniu organizačných foriem pohybového charakteru štatisticky nepreukázal. Použitím 
Wilcoxonovho párového testu sa potvrdilo, že medzi jednotlivými dňami nebol štatisticky 
významný rozdiel na hladine 0,05. Wilcoxonovýpárovým testom sme rovnako potvrdili, že 
rozdiel v telesnej záťaži detí v rôznych ročných obdobiach nebol štatisticky významný. Zo 
získaných výsledkov sme ďalej pomocou Mann-WhitneyouhoU-testu zistili, že rozdiel medzi 
pohlavím v sledovaných organizačných formách nebol na hladine 0, 05 štatistický významný. 
Organizačné formy predstavovali rovnaké telesné zaťaženie pre dievčatá aj pre chlapcov.  

ZÁVER 
 Výsledky nášho výskumu sú z pohľadu vedecky potvrdených požiadaviek na optimálny 
rozvoj detí alarmujúce. Ani v jednom z troch sledovaných týždňov deti nedosiahli 
požadované prahové minimum pohybovej aktivity. Priemerný denný objem PA dieťaťa 
v materskej škole bol 45 minút. Čo je ale ešte viac zarážajúcejšie, efektivita tejto PA, ktorá sa 
podpisuje pod zdravý telesný a funkčný rozvoj dieťaťa bola v priemere len 34%-ná. 
Realizované organizačné formy tak ani v jednom prípade nepôsobili  na dieťa stimulačne, a to 
aj bez ohľadu na pohlavie, ročné obdobie, či deň v týždni. A čo je najhoršie, ani špecificky 
zamerané činnosti denného poriadku ako sú pohybové a relaxačné cvičenia a pobyt vonku 
tento nedostatok nenahrádzajú. Ak by sme chceli vyhodnotiť najstimulujúcejšiu činnosť 
denného poriadku materskej školy, na prvom mieste by sa umiestnila spontánna hra na 
školskom dvore, ktorá patrí medzi neorganizovanú PA. Výsledky výskumu tak dokazujú, že 
deti predškolské veku počas sledovaného obdobia nedosiahli požadované prahové minimum 
PA a rovnako, že edukačné aktivity vykonávané v materskej škole neboli z hľadiska záťaže 
dostatočným stimulom motorického a funkčného rozvoja dieťaťa. 
 
LITERATÚRA 
CORBIN, CB., PANGRAZI, RP. (1996). Howmuchphysicalactivityisenough? J. phys. Educ. 
Recr. Dance, 1996, č. 4, pp 33 – 37 
DVOŘÁKOVÁ, H. (1998). K některýmproblémum telesné výchovy v současnémateřské škole. 
Praha : Karolinum, 1998. p. 137. 

36,5%

31%

21%

6%
3,5%

2% 
hry a hrové činnosti

odpočinok

životospráva

voľná hra na dvore

pohybové a relaxačné 
cvičenie

101



JUNGER, J. (2000). Telesný a pohybový rozvoj detí predškolského veku. Prešov : Grafotlač, 
2000. s. 139.   
JUNGER, J. (2012). Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie 
v reflexii motorického rozvoja dieťaťa. Predškolská výchova, LXV 2010/2011, č. 5, s. 10-18 
KUČERA, M. (1991). Tělesnázátěžepřiškolním vyučovaní. In Těl. Vých. Mlád., 1991, č. 7-8, 
p. 198.  
KUČERA, M. 1985. Kvalitatívni a kvantitatívni změnybipedálnílokomoce v průběhu vývoje. 
Praha : Univerzita Karlova, 1985.  
MIŠKOVOVÁ, M. (1992). Pohybový režim dieťaťa predškolského veku : diplomová práca. 
Prešov : PdF UPJŠ, 1992. 
NATIONAL ASSOCIATION FOR SPORT AND PHYSICAL EDUCATION (NASPE). 
ActiveStart: A StatementofPhysicalActivityGuidelinesforChildrenBirth to FiveYears. 
[online]. 2002. [cit. 2012-06-11]. Dostupné na internete:<http://www.journal.naeyc.org/ 
btj/200605/NASPEGuidelinesBTJ.pdf> 
SIGMUND, E., SIGMUNDOVÁ, D. (2011). Pohybová aktivita pro podporu zdraví dětí 
a mládeže. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, ISBN 978-80-244-2811-6 
Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Učiteľské noviny. č. 1, 
2008, pp. 27-31  
 
SUMMARY 
 

PHYSICAL LOAD IN PRE-SCHOOL CHILDREN WITHIN ORGANIZATIONAL 
FORMSOF PRE-SCHOOL EDUCATION 

 
 In terms of developmental changes, the pre-school period is the most important period of 
ontogenesis. It is the most important part of life for acquiring life-long habits and fundamental 
movement skills. Kindergartens are the institutions responsible for assuring specialized 
physical education; however, in its curriculum document where the content of education is 
defined. The above mentioned facts as well as current research showing insufficient amount 
and intensity of physical activity in kindergartens have been the motivation for this research. 
The aim of the thesis was to enrich knowledge of physical load in pre-school children within 
kindergarten organizational forms. Using The Polar Team 2 monitoring system we measured 
physical load in the children during every day of each monitored period, in every 
organizational forms.We found out that the average of daily physical activity during all the 
monitored weeks was 45 minutes. Measured data also show that as much as 64% of physical 
activity was below the threshold intensity, which means it was performed ineffectively. The 
organizational forms which were presupposed to provide desired intensity loaded the children 
insufficiently. The conclusion is that during the monitored period the pre-school children did 
not reach the minimum threshold intensity of physical activity and that physical load in the 
kindergarten educational was not sufficient stimulus for child motor as well as functional 
development.  

Key words: physical activity, the national educational programme ISCED 0, daily 
programme in kindergarten 
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ABSTRAKT 
V našej práci sa zaoberáme problematikou porovnania účinnosti dvoch typov plyometrického 
tréningu na zmeny vybraných parametrov silových schopností volejbalistiek. Hlavným 
cieľom dvojskupinového časovo súbežného 6 týždňového experimentu bolo porovnať 
vybrané typy plyometrického tréningu (s gradáciou prídavnej hmotnosti a s gradáciou výšky 
zoskoku) pri jednom z najpoužívanejších cvičení  zoskok – výskok a ich účinnosť na vybrané 
prejavy sily.   Hodnotili sme úroveň vertikálneho výskoku s protipohybom a bez protipohybu 
a silový gradient v 50 ms a v 200 ms. Skupina s gradáciou prídavnej hmotnosti (n=8) dosiahla 
v teste vertikálny výskok s protipohybom priemerné zlepšenie o 1,0125 cm, čo predstavuje 
3,55%, (p<0,01). V silovom gradiente v 200 ms bolo priemerné zlepšenie v tejto skupine 
o 125,272 N, čo predstavuje 20,88%, (p<0,01). V ostatných nami vybraných parametrov sa 
táto skupina signifikantne nezlepšila. Skupina s gradáciou prídavnej hmotnosti (n=7) dosiahla 
v teste vertikálny výskok s protipohybom priemerné zlepšenie o 1,8 cm, čo predstavuje 
5,66%, (p<0,05). Vo vertikálnom výskoku bez protipohybu bolo priemerné zlepšenie o 1,915 
cm, čo predstavuje 6,7 %, (p<0,05). V silovom gradiente v 50 ms bolo priemerné zlepšenie 
v tejto skupine o 28,641 N, čo predstavuje 16,39%, (p<0,05). V ostatných nami vybraných 
parametrov sa táto skupina signifikantne nezlepšila. 
 
Kľúčové slová: volejbal, ženy, silové schopnosti, plyometria, parametre sily 
 
ÚVOD 

Plyometrický tréning zvyšuje svalovú silu a výkon a je účinní najmä vtedy, keď je 
navrhnutý tak, aby dopĺňal špecifické pohyby vykonávané počas podávanie športového 
výkonu. Vplyv plyometrického tréningu na vertikálny výkon a iné parametre sily už 
v minulosti skúmali viacerí autori (Boroujerdi, 2009; Hosseini, 2012) a dokázali jeho 
pozitívne účinky na sledované parametre. Lees – Fahmi (1994) tvrdia, že plyometrický 
tréning rozvíja schopnosť svalov produkovať vyšší výkon a posilňuje svalovo – šľachový 
a oporný pohybový aparát vzhľadom na sily, ktoré sú na neho kladené počas plyometrického 
tréningu. Steben – Steben (1981) predpokladajú, že k zvýšeniu výkonu pri vertikálnom 
výskoku pri cvičení zoskok-výskok dochádza vďaka zrýchleniu amortizačnej fázy, ktorá je 
elektromechanickým oneskorením od začiatku excentrickej po začiatok koncentrickej fázy 
pohybu. Ebben et al, (2010) dokázal vo svojej štúdii signifikantné zlepšenie u žien oproti 
vstupným merania tak vo vertikálnom výskoku (p=0,05) ako aj v maximálnom výkone 
(p=0,01).  Villarreal et al, (2008) skúmali frekvenciu podnetov plyometrického tréningu za 
týždeň a z výsledkov vyplýva, že ako efektívnejší model plyometrického tréningu sa 
preukazuje stredný počet frekvencie podnetov, tj. 2 podnety za týždeň. 
Khlifa et al, (2010) sa zaoberali účinnosťou plyometrického tréningu bez a s prídavnou 
hmotnosťou u basketbalistov. Obe experimentálne skupiny dosiahli zlepšenie vo všetkých 
testoch, avšak experimentálna skupina, ktorá vykonávala plyometrický tréning s prídavnou 
hmotnosťou mala signifikantnejšie rozdiely ako skupina bez prídavnej hmotnosti. 
Vanderka – Kampmiller (2012) odporúčajú pri cvičení zoskok – výskok za optimálnu výšku 
zoskoku takú výšku, ktorá sa rovná výške výskoku s protipohybom. 
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CIELE 
Cieľom tejto práce je porovnať vybrané typy plyometrického tréningu (s gradáciou 

prídavnej hmotnosti a s gradáciou výšky zoskoku) pri jemnom z najpoužívanejších cvičení  
zoskok – výskok a ich účinnosť na vybrané prejavy sily (vertikálneho výskoku 
s protipohybom a bez protipohybu). Kvantifikáciou týchto rozdielov z hľadiska rôznych 
spôsobov vykonania chceme prispieť k objektivizácii rozvoja silovo - rýchlostných 
schopností. 
 
H1 Predpokladáme, že skupina probandov, ktorá vykonávala cvičenie zoskok – výskok 
s gradáciou prídavnej hmotnosti bude mať signifikantne väčšie prírastky v teste vertikálny 
výskok s protipohybom.  
H2 Predpokladáme, že skupina probandov, ktorá vykonávala cvičenie zoskok – výskok 
s gradáciou výšky zoskoku bude mať signifikantne väčšie prírastky v teste vertikálny výskok 
bez protipohybu. 
H3 Predpokladáme, že skupina probandov, ktorá vykonávala cvičenie zoskok – výskok 
s gradáciou prídavnej hmotnosti bude mať signifikantne väčšie prírastky v teste silový 
gradient 200 ms. 
H4 Predpokladáme, že skupina probandov, ktorá vykonávala cvičenie zoskok – výskok 
s gradáciou výšky zoskoku bude mať signifikantne väčšie prírastky v teste silový gradient 50 
ms. 
 
METODIKA  

Naša práca patrí medzi vedy o športe, konkrétne vedný odbor športová edukológia. 
Výsledky práce sme porovnávali a vyhodnocovali na základe dvojskupinového časovo 
súbežného dvojfaktorového experimentu. Výskumná situácia predstavovala porovnávanie 
dvoch skupín probandiek s čase t0 a t1 a v stavoch S1, S2 a S3. 
 

t0 – 4. 1. 2012 
t1 – 23. 2. 2012  
 

S1- vertikálny výskok s protipohybom 
S2- vertikálny výskok bez protipohybu 
S3- silový gradient   

 
Súbor tvorilo 15 volejbalistie extraligy žien Slavie EU Bratislava. Probandky boli 

rozdelený do experimentálnych skupín na základe zámerného výberu a ich výkonnosti. 
 

Tabuľka 1: Základné charakteristiky experimentálnych súborov 

 EXP 1 EXP 2 
počet probandiek 8 7 

priemerný vek 20 23 

priemerná telesná výška [cm] 182 181,43 

priemerná telesná hmotnosť [kg] 75,07 70,99 
 

Experimentálne činitele boli aplikované v dĺžke trvania 6 týždňov z frenvenciou 
experimentálneho podnetu 2 x za týždeň. Experimentálny činiteľ predstavovalo cvičenie 
zoskok – výskok. Výška zoskoku pri cvičení zoskok – výskok bola stanovená pre každú 
probandku individuálne na základe dosiahnutej maximálnej hodnoty v teste vertikálny výskok 
s protipohybom na výskokovom ergometri FiTRO jumper. Následne boli probandky 
rozdelené do dvoch skupín na základe výšky vertikálneho výskoku tak, aby boli obidve 
skupiny čo najviac homogénne.  
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Prvá skupina (EXP 1) vykonávala cvičenie zoskok – výskok s postupným pridávaním 
doplnkovej hmotnosti (Obr. 1), ktorú po zoskoku odhadzovali a výskok realizovali bez nej so 
švihovou prácou paží. Prvé dva týždne vykonávali cvičenia zoskok – výskok s prídavnou 
hmotnosťou 5% z vlastnej telesnej hmotnosti, 3. a 4. týždeň s prídavnou hmotnosťou 10% 
z vlastnej telesnej hmotnosti a posledné dva týždne s 15% z vlastnej telesnej hmotnosti. 

 

Obr. 1: Cvičenie zoskok – výskok s postupným pridávaním doplnkovej hmotnosti 
 

Druhá skupina (EXP 2) vykonávala cvičenie zoskok – výskok s postupným pridávaním 
výšky zoskoku a výskok (Obr. 2) realizovali so švihovou prácou paží. Prvé dva týždne 
vykonávali cvičenia zoskok – výskok s prídavnou výškou zoskou 10% z vlastného 
vertikálneho výskoku s protipohybom, 3. a 4. týždeň s s prídavnou výškou zoskou 20% 
z vlastného vertikálneho výskoku s protipohybom a posledné dva týždne s prídavnou výškou 
zoskou 30% z vlastného vertikálneho výskoku s protipohybom (Tabuľka 2).  

 
 

Obr. 2: Cvičenie zoskok – výskok s postupným pridávaním výšky zoskoku 
 

Vstupné (4.1.2012) a výstupné (23.2.2012) testovania sme vykonávali na Katedre 
kinantropológie FTVŠ UK v Bratislave a to v testami: vertikálny výskok s protipohybom 
(obr. 3), bez protipohybu a silový gradient (Obr. 4). Pred testovaním bolo zaradené 
rozcvičenie, ktoré bolo pri vstupnom a výstupnom meraní totožné a trvalo 15 minút.  

.                    
Obr. 3: Vertikálny výskok        Obr. 4: Meranie silového gradientu  

 s 90° uhlom v kolennom kĺbe 
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Údaje o výške vertikálneho výskoku s protipohybom a bez protipohybu sme získavali 
meraním jednotlivých probandiek pomocou FiTRO jumper. Na jednotlivé spôsoby realizácie 
vertikálneho výskoku mali probandi jeden zácvičný a dva merané pokusy, počítal sa lepší z 
nich. Proband sa po udelení pokynu postavil na FiTRO jumper, horné končatiny boli fixované 
o boky a na vlastný podnet vykonával vertikálny výskok s protipohybom, alebo bez 
protipohybu. Pri vykonávaní pokusov bez protipohybu sme dbali na správne prevedenie, ak 
nastal protipohyb pred odrazom pokus bol neplatný a proband ho realizoval ešte raz. Medzi 
jednotlivými prevedeniami a pokusmi mali probandi minimálne 1 minútový interval 
odpočinku. Namerané hodnoty sme ukladali v programe FiTRO jumper a následne s nimi 
ďalej pracovali. 

Pred testovaním sme FiTRO force plate na kalibrovali a položili vodorovne pod Smithov 
stroj, tak aby sa  nehýbala. Na Smithov stroj s takou veľkosťou záťaže, aby počas testovania 
nedošlo k žiadnemu pohybu činky. Probandky sa po vyzvaní postavili na FiTRO force plate 
a následne sme nastavili výšku Smithovho stroja tak, aby uhol v kolennom kĺbe bol 90°. 
Následne testovaný vykonával zácvičný pokus. Po ňom nasledoval interval odpočinku v dĺžke 
trvania 2 minút a následne sa prechádzalo na prvý testovaní pokus. Testovaný sa na vyzvanie 
postavil na FiTRO force plate a zotrval v pokoji s jemným dotykom činky. Následne na povel 
zatlačil do činky maximálnym úsilím v trvaní minimálne 3 sekundy. Každý testovaný mal  
dva pokusy, pričom sa počítal lepší z nich. Medzi jednotlivými pokusmi sme dodržiavali 2 
minútový interval odpočinku. Namerané hodnoty sme ukladali v programe FiTRO force 
a následne s nimi ďalej pracovali. 

S výsledkami sme pracovali a vyhodnocovali v programe Microsoft Office Excel 2007 
a ďalej exportovali do grafov. Pri štatistickom vyhodnocovaní sme použili základné 
štatistické charakteristiky [aritmetický priemer (x) smerodajnú odchýlku (s)], analýzu, 
syntézu, indukciu a dedukciu. 

Na vyhodnotenie významnosti variability údajov medzi vstupnými a výstupnými 
hodnotymi vrámci jednotlivých skupín sme použili Wilcoxonov T - test. Na vyhodnotenie 
významnosti variability rozdielov medzi vstupnými a výstupnými hodnotymi medzi 
jednotlivými skupinami sme použili Mann – Whitneyho U – test. 
 
VÝSLEDKY 

 
Obr. 5: Výsledky v teste ,, vertikálny výskok s protipohybom.“ 

 
Vo vertikálnom výskoku s protipohybom sme u skupiny s gradáciou prídavnej hmotnosti 
(EXP 1) zaznamenali vstupné hodnoty  = 27,475 ± 4,37cm, výstupné hodnoty  = 28,4875 ± 
4,33 cm (p <0,01). 
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U skupiny 2 s gradáciou výšky zoskoku (EXP 2) sme zaznamenali vstupné hodnoty  =  30 ± 
3,66 cm, výstupné hodnoty  = 31,8 ± 3,54cm (p <0,05). 
Tieto naše zistenia korelujú s predchádzajúcimi štúdiami (Boroujerdi, 2009; Hosseini, 2012), 
ktorí taktiež preukázali pozitívny vplyv plyometrického tréningu na výkon vo vertikálnom 
výskoku.  
Avšak rozdiely výstupných hodnôt medzi jednotlivými experimentálnymi súbormi sa ukázali 
ako štatisticky nevýznamné aj keď signifikantnejšie zlepšenie zaznamenala skupina s 
gradáciou prídavnej hmotnosti. Tieto naše tvrdenia vo svojej práci vyvracia Khlifa et al, 
(2010), ktorý tvrdí, že skupina, ktorá vykonávala plyometrický tréning s prídavnou 
hmotnosťou mala signifikantnejšie rozdiely ako skupina bez prídavnej hmotnosti.  
 

 
Obr. 6: Výsledky v teste ,, vertikálny výskok bez protipohybu.“ 

 
Vo vertikálnom výskoku bez protipohybu sme u skupiny 1 s gradáciou prídavnej hmotnosti 
(EXP 1) zaznamenali vstupné hodnoty  = 25,525 ± 3,54 cm, výstupné hodnoty  = 26,463 ± 
3,74 cm (p= n.s.).  
U skupiny 2 s gradáciou výšky zoskoku (EXP 2) sme zaznamenali vstupné hodnoty  = 
26,671 ± 2,61 cm, výstupné hodnoty  = 28,586 ± 2,34 cm (p <0,05). 
Avšak rozdiely výstupných hodnôt medzi jednotlivými experimentálnymi súbormi sa ukázali 
ako štatisticky nevýznamné. Tieto zistenia môžu byť skreslené z toho dôvodu, že hráčky 
dosahujú vyššie hodnoty vertikálneho výskoku bez protipohybu zo stoja ako z podrepu a to 
signifikantne, čo vo svojej štúdii potvdil Markovic (2007). 
 

 
Obr. 7: Výsledky v teste ,, silový gradient“ v 50 ms. 
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V silovom gradiente v 50 ms sme u skupiny 1 s gradáciou prídavnej hmotnosti (EXP 1) 
zaznamenali vstupné hodnoty  = 146,453 ± 51,59 N, výstupné hodnoty  = 198,11 ± 58,59 
N (p= n.s.). U skupiny 2 s gradáciou výšky zoskoku (EXP 2) sme zaznamenali vstupné 
hodnoty  = 146,123 ±  88,41 N, výstupné hodnoty  = 174,764 ± 95,13 N (p <0,05). 
Predpokladáme, že skupina s gradáciou výšky zoskoku dosiahla signifikantnejšie zlepšenie 
z dôvodu, že vykonávala cvičenie zoskok výskok s gradáciou výšky zoskoku. Pri tomto 
spôsobe prevedenia je doba kontaktu s podložkou kratšia a preto sa efektívnejšie využíva 
elastická energia, čo potvrdzuje aj Kampmiller – Vanderka (2012). Avšak rozdiely 
výstupných hodnôt medzi jednotlivými experimentálnymi súbormi sa ukázali ako štatisticky 
nevýznamné.  
 

 
Obr. 7: Výsledky v teste ,, silový gradient“ v 200 ms. 

 
V silovom gradiente v 200 ms sme u skupiny 1 s gradáciou prídavnej hmotnosti (EXP 1) 
zaznamenali vstupné hodnoty  = 474,676 ± 121,31 N, výstupné hodnoty  = 599,948 
±163,51 N (p <0,01). U skupiny 2 s gradáciou výšky zoskoku (EXP 2) sme zaznamenali 
vstupné hodnoty  = 468,727 ± 149,97 N, výstupné hodnoty  = 521,013 ± 224,71 N(p= n.s.).  
Predpokladáme, že k zlešeniu u skupiny 1 s gradáciou prídavnej hmotnosti (EXP 1) došlo na 
základe zvyšovania silového komponentu a nie reaktívnych vlastností svalov a šliach. 
Avšak rozdiely výstupných hodnôt medzi jednotlivými experimentálnymi súbormi sa ukázali 
ako štatisticky nevýznamné.  
 
ZÁVERY 

Z našej práce môžeme vyvodiť závery, že nie sú signifikantné rozdiely medzi aplikáciou 
plyometrického tréningu s prídavnou hmotnosťou a s gradáciou výšky zoskoku a to v teste 
vertikálny výskok s protipohybom, bez protipohybu a v silovom gradiente v 50 a 200 ms. 
Skupina s prídavnou hmotnosťou zaznamenala zlepšenie vo vertikálnom výskoku 
s protipohybom a v silovom gradiente v 200 ms na 1% hladine štatistickej významnosti a 
skupina s gradáciou výšky zoskoku zaznamenala zlepšenie vo vertikálnom výskoku 
s protipohybom, bez protipohybu a v silovom gradiente v 50 ms na 5% hladine štatistickej 
významnosti v obidvoch typoch vertikálneho výskoku. 
Odporúčame aplikáciu akéhokoľvek typu plyometrického tréningu pre zlepšenie úrovne 
vertikálneho výskoku s protipohybom a to hlavne v športoch, kde sa vyskytujú časté odrazy 
ako basketbal, volejbal ale aj hokej. 
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SUMMARY 
 

EFFECT OF PLYOMETRIC TRAINING ON SELECTED CHANGES OF 
STRENGHT PARAMETERS ON FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS 

 
In our thesis we deal with comparing of effect two types of plyometric training  on selected 
changes of strenght parameters on female volleyball players. The main aim of two group two 
factors time-paralel six week experiment was comparing  two types of plyometric training ( 
with increasing the additional weigth and  with increasing the height of drop jump) by most 
used exercise drop jump and their efect on selected changes of strenght parameters. We rated 
countermovement jump (CMJ), squat jump (SJ), rate of  force development (RFD) in 50 and 
200 ms. Group with increasing the additional weigth (n=8) reached in CMJ mean 
improvement was 1,0125 cm, representing 3,55%, (p<0,01). RFD in 200 ms mean 
improvement was 125,272 N, representing 20,88%, (p<0,01). In other selected changes of 
strenght parameters we record no significant differencies. Group with increasing the height of 
drop jump (n=7) reached in CMJ mean improvement was 1,8 cm, representing 5,66%, 
(p<0,05). In SJ mean improvement was 1,915 cm, representing 6,7 %, (p<0,05). In RFD in 50 
ms was mean improvement 28,641 N, representing 16,39%, (p<0,05). In other selected 
changes of strenght parameters we record no significant differencies. 
 
Key words: volleyball, women, strength abilities, plyometrics, parameters of strenght 

109
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ABSTRAKT 
Hlavným cieľom našej práce bolo vyhodnotiť intenzitu zaťaženia počas vyučovacích hodín 
aerobiku na stredných školách a overiť, či sa intenzita a energia realizuje a získava prevažne 
aeróbnym a nie anaeróbnym spôsobom. V našej práci sme sa venovali charakteristike 
aerobiku,  jeho vplyvu na organizmus a spôsobom merania srdcovej frekvencie. Vypracovali 
sme jednotlivé úlohy, podľa ktorých sa realizoval výskum. Výskumný súbor tvorili študentky 
Gymnázia sv. Moniky v Prešove. Prostredníctvom vstupných meraní na In Body 230 sme 
zistili hmotnosť a BMI. Aplikovali sme vypracovaný pohybový program aerobiku v rozsahu 
12 cvičebných jednotiek. Počas týchto vyučovacích hodín sme realizovali meranie intenzity 
srdcovej frekvencie a energetického výdaja prostredníctvom Polar Team2 Pro. Údaje získané 
z Polar Team2 Pro boli spracované programom príslušného softvéru. Získané výsledky sme 
spracovali a vyhodnotili pomocou základných štatistickým metód v štatistickom programe 
Statistika 10 a v programe Excel. Priemerná pulzová frekvencia na vyučovacích hodinách 
bola 144 pulzov za minútu čo je v priemere 70% z PFmax. V aeróbnej zóne strávili dievčatá 
67% z celkového cvičebného času. Na základe výsledkov sledovaných parametrov, pulzovej 
frekvencie a energetického výdaja v Kcal, sme zistili, že v porovnaní hodnôt intenzity 
zaťaženia na našich vyučovacích hodinách, nie sú výrazné odchýlky od hodnôt HELLERA 
(1993) a LENKOVEJ (2009). Intenzita zaťaženia sa počas vyučovacích hodín aerobiku 
nachádzala v aeróbnom pásme. Získané výsledky naznačujú na vhodnosť aplikovania 
výberového tematického celku aerobik počas vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy 
na stredných školách. 
 
Kľúčové slová: Aerobik, intenzita, srdcová frekvencia, Polar Team2 Pro, vyučovacia hodina 
 

ÚVOD 

Intenzita zaťaženia počas pohybovej aktivity je jeden z najdôležitejších aspektov 
efektívnosti cvičenia. Aeróbne aktivity sú vytrvalostné cvičenia, ktoré vyžadujú prísun 
kyslíka počas celej doby cvičenia. Všetky aeróbne aktivity adaptujú systémy ľudského 
organizmu (srdcovo-cievny systém, dýchací systém, pohybový systém). Majú priaznivý 
zdravotný vplyv a pôsobia preventívne voči rôznym chorobám (obezita, vysoký krvný tlak, 
ischémia srdca a pod.). Medzi tieto aktivity patria napr.: rekreačný beh, chôdza, bicyklovanie, 
aerobik... (ROSCHINSKY 2006) 

Jednoznačne sa ukazuje, že šancu uspieť v pohybovej aktivite majú len tí jedinci, ktorí 
sú schopní „vnútorne oceniť“ vykonávané aktivity. (BUNC, 1994) Naším skúmaným 
súborom sú dievčatá vo veku od 18- 19 rokov, ktoré je veľmi ťažké motivovať k pohybovej 
aktivite s vyššou intenzitou cvičenia. SIGMUND a kol. (2009) zistili, že u obľúbeného obsahu 
vyučovacích jednotiek TV dievčat (tanec a aerobik) sa vyššia intenzita PA prejavila pozitívne 
v ich hodnoteniach. Preto u dievčat obľúbený tanec a aerobik sú vhodnými prostriedkami pre 
realizáciu PA s vyšším telesným zaťažením. U menej obľúbeného obsahu vyučovacích 
jednotiek TV dievčat (atletika a športová gymnastika) sa vyššia intenzita PA prejavuje 
negatívne v ich hodnoteniach. (SIGMUND a kol., 2009) Práve preto sme sa v našej práci 
zamerali  na aerobik. Na to, či, je naozaj aeróbneho charakteru alebo skôr naberá anaeróbny 
charakter?  
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Aerobik( z angl. aerobics ) je druh náročného vytrvalostného cvičenia, ktorý využíva 
prostriedky základnej, kondičnej, rytmickej gymnastiky a tancov. Dynamika cvičenia je 
podmieňovaná hudbou, ktorá zvyšuje motiváciu a posilňuje emocionálnu stránku cvičebnej 
jednotky. Jej tempo a rytmus udržiavajú žiaducu intenzitu cvičenia. (LENKOVÁ, 2009) 

Aerobik vytvára pozitívny vzťah k zdraviu, založený na adaptačných zmenách 
v organizme vyvolávaných pravidelnou účinnou pohybovou záťažou . Pri aerobiku tieto 
adaptačné zmeny prebiehajú na úrovni : 

1. Srdcovo-cievneho systému 
2. Dýchacieho systému 
3. Pohybového systému 
4. Metabolizmu 
5. Psychosomatické (SKOPOVÁ, BERÁNKOVÁ, 2008) 

Čím je vyššia intenzita cvičenia, tým je vyššia aj pulzová frekvencia. Cvičenie sa 
môže odohrávať v niekoľkých rôznych zónach PF. Najčastejšie sa hovorí o piatich zónach 
rozdelených podľa percent maximálnej pulzovej frekvencie: 
 
Tabuľka 1- Zóny pulzovej frekvencie (ROSCHINSKY, 2006) 

Číslo zóny Názov Percenta 
MPF Účinky 

Zóna 1 Zóna pre 
zdravie 50-60%  Ideálne pre začiatočníkov 

 Udržanie zdatnosti obehového aparátu 

Zóna 2 
Zóna pre 

spaľovanie 
tukov 

60-70%  Zlepšenie zdatnosti obehového aparátu 
 Telo spaľuje viac tukov ako sacharidov 

Zóna 3 Aeróbna zóna 70-80% 
 Zlepšenie dýchania a krvného obehu 
 Zvýšenie vytrvalosti 
 Telo spaľuje viac sacharidov ako tukov 

Zóna 4 
Zóna 

anaeróbneho 
prahu 

80-90% 
 Spotreba kyslíka je vyššia než jeho 

príjem 
 Posun hranice anaeróbneho prahu 

Zóna 5 Červená zóna 90-100% 
 Len pre vrcholových športovcov 
 Nebezpečenstvo poškodenia zdravia 

(srdce) 
 

Väčšina začiatočníkov si nedokáže zvoliť vhodnú intenzitu zaťaženia, ktorá je buď 
príliš vysoká alebo príliš nízka.  Výsledkom je, že nedochádza k požadovanému zvýšeniu 
zdatnosti alebo výkonnosti a môže dôjsť aj k pretrénovaniu alebo dokonca k zraneniu. 
(ROSCHINSKY, 2006) 

Intenzita cvičenia, rieši problém, akú úroveň záťaže v priebehu cvičenia by sme mali 
zvoliť, aby efekt bol taký, aký predpokladáme. Pri získavaní údajov o intenzite cvičenia je 
potrebné brať do úvahy viacero faktorov. Ak si má hodina aerobiku zachovať aeróbny 
charakter, je dôležité počas nej dosahovať určitú minimálnu prahovú intenzitu a neprekročiť 
hranicu maximálnej intenzity. (LENKOVÁ, 2009) 

 
CIEĽ 

Vyhodnotiť intenzitu zaťaženia počas vyučovacích hodín aerobiku na stredných 
školách. 

 
HYPOTÉZA 
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Na základe doterajších poznatkov sme stanovili túto hypotézu: 
H: Počas vyučovacích hodín aerobiku sa intenzita zaťaženia organizmu nachádza 
v aeróbnom pásme.  

 
ÚLOHY 

Ú1: Požiadať o spoluprácu Gymnázium sv. Moniky v Prešove 
Ú2: Vypracovať program 12 cvičebných jednotiek (viď. príloha) 
Ú3: Realizácia pohybového programu aerobiku s meraním energetického výdaja 
a pulzovej frekvencie. 
Ú4: Vyhodnotiť hodnoty získané jednotlivými meraniami. 
 

METÓDY 
Výskumu sa zúčastnili študentky 4. ročníka Gymnázia sv. Moniky v Prešove. 

Priemerný decimálny vek študentiek bol 18,9 rokov. Priemerná výška študentiek bola 165,2 
cm a telesná hmotnosť 57,85 kg. Študentky sa v minulosti ani súčasnosti nevenovali 
pravidelnej pohybovej aktivite. Ich BMI bolo v priemere 21,2. 

Náš výskum prebiehal v mesiacoch Január- Február po dobu šiestich týždňov na 
Gymnáziu sv. Moniky v Prešove. Na začiatku výskumu sme vykonali vstupné merania, 
ktorými sme získavali základne somatické parametre ako výška, váha a BMI. Aplikovali sme 
šesťtýždňový program aerobiku 2krát do týždňa a počas neho sme merali pulzovú frekvenciu 
a energetický výdaj pomocou systému Polar Team2 Pro. 

Vstupné testy, pozostávali z merania pomocou antropometra a prístroja In Body 230. 
Antropometrom sme zisťovali výšku študentiek. Ďalšie somatické parametre sme zisťovali na 
základe metódy bioelektrickej impedančnej analýzy InBody 230. Pri bioelektrickej 
impedancii dochádza k šíreniu elektrického prúdu biologickými štruktúrami miernej intenzity. 
Aktívna telesná hmota sa stáva dobrým vodičom, nakoľko obsahuje vysoký podiel vody. 
Naopak tuková hmota sa správa ako izolátor. Aplikovaný striedavý prúd vyvoláva v tele 
impedanciu voči šíreniu prúdu (Riegerová, Přidalová a Ulbrichová, 2006).Výsledky boli 
spracované prostredníctvom programu Lookinbody 3.0. 

Na skupinové meranie a zaznamenávanie pulzovej frekvencie a energetického výdaja 
počas pohybovej aktivity sme použili systém Polar Team2 Pro s príslušným softvérom, ktorý 
umožňuje veľmi efektívne súčasné meranie celej skupiny. Dievčatám z každej triedy sme 
pripevnili vysielací pás na hrudník, tesne pod prsný sval. Pred meraním sme zadali do pamäte 
softvéru požadované údaje o výške, hmotnosti, veku a pohlaví, ktoré sú potrebné pre správny 
výpočet údajov. Pomocou týchto športtesterov sme získali hodnoty pulzovej frekvencie počas 
celej doby trvania hodiny. Zistili sme najnižšiu nameranú hodnotu, priemernú 
hodnotu, najvyššiu nameranú hodnotu srdcovej frekvencie a energetický výdaj v Kcal. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Na zistenie intenzity zaťaženia a energetického výdaja počas vyučovacích hodín 
aerobiku sme použili systém Polar Team2 Pro. 

Predpokladali sme, že intenzita zaťaženia sa počas vyučovacích hodín bude nachádzať 
v aeróbnom pásme. Rozpätie aeróbneho pásma sa pohybuje v rozmedzí 60-90% z maximálnej 
pulzovej frekvencie. (LENKOVÁ, 2009) 

Vyhodnotenie pulzovej frekvencie sme znázornili v tabuľke, ktorá zobrazuje 
priemerné hodnoty, minimálnej pulzovej frekvencie, priemernej pulzovej frekvencie 
a maximálnej pulzovej frekvencie,  namerané počas vyučovacích hodín aerobiku. 
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Tabuľka 2- Vyhodnotenie pulzovej frekvencie dosiahnutej počas vyučovacích hodín aerobiku 

 
Naša hypotéza sa potvrdila. Priemerná hodnota intenzity zaťaženia sa nachádza 

v aeróbnom pásme. 
Minimálna pulzová frekvencia však nedosiahla dolnú hranicu požadovanej intenzity 

zaťaženia ani v jednej z tried. Priemerná hodnota minimálnej pulzovej frekvencie bola 39,04 
% z maximálnej pulzovej frekvencie, pretože nie je možné, aby sa hneď na začiatku hodiny 
zaťaženie nachádzalo v aeróbnom pásme. Naopak maximálna pulzová frekvencia hornú 
hranicu aeróbneho pásma prekročila, avšak len o 1,99%.  

Zistili sme, že medzi priemernými hodnotami pulzovej frekvencie na vyučovacích 
hodinách aerobiku, ktoré sme získali prostredníctvom nášho merania, nie sú výrazné odchýlky 
v porovnaní s cieľovými hodnotami od HELLERA (1996). 

Nasledujúci graf znázorňuje, koľko cvičebného času strávili dievčatá v podprahovej 
zóne, v cieľovej zóne a nadprahovej zóne z celkového cvičebného času. Z grafu môžeme 
vyčítať, že v podprahovej zóne, od 50- 59% PF max, strávili dievčatá v priemere 22,5% 
z celkového cvičebného času. V cieľovej zóne, od 60- 89% PF max, strávili najviac 
cvičebného času v každej z tried, v priemere 67,75%. V nadprahovej zóne, od 90% PF max 
vyššie, strávili najmenej času, len 9,7% z celkového cvičebného času. Podľa LENKOVEJ 
(2009) je potrebné udržiavať požadovanú intenzitu približne 70% z celkového cvičebného 
času, čo sa nám podarilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Obrázok 1- Trvanie zaťaženia v jednotlivých zónach v % z vyučovacej doby 

 Min. PF % Priem. PF % Max. PF % 

IV.A 76,275 37,34 140,689 69,28 183,534 90,76 

IV.B 81,238 39,79 143,761 70,97 184,666 91,35 

IV.C 77,741 38,08 144,483 71,15 186,871 92,34 

IV.D 83,681 40,97 146,217 72,00 189,144 93,51 

Aritmetický 
priemer 79,733 39,045 143,787 70,85 186,053 91,99 

Smerodajná 
odchýlka 3,355 1,643 2,308 1,138 2,482 1,204 

Cieľová 
zóna PF 60 – 85% PF max 
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 Priebeh srdcovej frekvencie na vyučovacích hodinách aerobiku znázorňuje Obrázok 4. 
Z našich hodín sme vybrali na ukážku dva záznamy, ktoré sú znázornené červenou a zelenou  
farbou. Modrou farbou je znázornený záznam od LENKOVEJ (2009), ktorý znázorňuje 
modelovú hodinu aerobiku. Na grafe si môžeme všimnúť, že intenzita zaťaženia sa nachádza 
v aeróbnom pásme. Avšak zaťaženie počas našich hodín je takmer počas celej hodiny o niečo 
vyššia než modrá krivka modelovej hodiny. Táto odchýlka nie je veľmi výrazná a hodina 
aerobiku si zachovala aeróbny charakter. 

 

 

Obrázok 2- Porovnanie priebehu hodín aerobiku 
 Prostredníctvom Polar Team2Pro sme zisťovali aj energetický výdaj na hodinách 
aerobiku. Priemerný výdaj energie dosiahol hodnotu 252,20 Kcal. Používanie športesterov 
dievčatá veľmi motivovalo. Študentky sa po hodine zaujímali o priebeh zaťaženia 
a energetický výdaj v Kcal počas hodiny, ktoré si následne mohli pozrieť a skontrolovať 
prostredníctvom záznamu z Polar Team2 Pro. 
 
 
ZÁVER 
 Cieľom našej práce bolo overiť intenzitu zaťaženia počas vyučovacích hodín aerobiku, 
a vyhodnotiť získané údaje pulzovej frekvencie a energetického výdaja. 
 Údaje sme získali prostredníctvom systému Polar Team2 Pro. Získané hodnoty sme 
potom spracovali pomocou programu Statistika 10 a programu Excel. Následne sme ich 
vyhodnotili a dospeli k nasledujúcemu záveru. 
 Výsledky intenzity zaťaženia a doby zotrvania v jednotlivých zónach zaťaženia sme 
porovnali s údajmi od HELLERA (1993) a LENKOVEJ (2009). 
 Pri porovnávaní a vyhodnocovaní údajov sme zistili, že sa naša  hypotéza potvrdila. 
Intenzita zaťaženia sa v priemere počas vyučovacích hodín aerobiku nachádza v aeróbnom 
pásme. Na základe získaných výsledkov môžeme usúdiť, že aerobik je skutočne vhodnou 
aeróbnou aktivitou, ktorá je vhodná pre všetky vekové kategórie. Prináša so sebou všetky 
výhody a pozitívne zdravotné vplyvy aeróbneho cvičenia. Avšak udržanie správnej intenzity 
cvičenia počas celej doby cvičenia si vyžaduje poznatky o správnom vedení hodiny, ktorej 
obsahom je aerobik, zvoliť vhodné metódy, formy a motiváciu počas hodiny. Ak je hodina 
vedená neodborne, nemusí dôjsť k požadovaným výsledkom ale dokonca aj k zraneniu. 
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PRÍLOHA č. 1: 
 

Tabuľka 2 
Cieľ: Rozvoj aeróbnej vytrvalosti 
Hudba: 134-146 BPM 
Prevaţujúca aktivizácia ES: Aeróbny 
Obsah bloku kondičných cvičení: 

P.č. 
série OBSAH A OBJEM ZAŤAŢENIA 

Čas 
trvania 

série (min) 
Intenzita 

1. 

1. DOUBLE STEP TOUCH 
2. LEG CURL 
3. Štyri kroky vpred a JUMPING JAKS – 2x 
4. Štyri kroky vzad a JUMPING JAKS – 2x 

8 
8 
8 
8 

10 Stredná 

2. 

1. PONY vpred 
2. SIDE TO SIDE  
3. PONY vzad 
4. KNEE UP – single, single, double 

8 
8 
8 
8 

10 Stredná 

3. 
Spojiť blok 1. +  2. 
Vydýchanie -  chôdza na mieste 
Strečing 

10 
1 
9 

vysoká 

 SPOLU 40  
* organizačné pokyny- 5min 

 

Tabuľka 3 
Cieľ: Rozvoj aeróbnej vytrvalosti a koordinácie 
Hudba: 130- 140 BPM 
Prevaţujúca aktivizácia ES: Aeróbny 
Obsah bloku kondičných cvičení: 

P.č. 
série OBSAH A OBJEM ZAŤAŢENIA 

Čas 
trvania 

série (min) 
Intenzita 

1. 

1. GRAPE VINE – vpred 
2. STREDLE MARCH 
3. STEP TOUCH VZAD 
4. KNEE UP – single, single, double 

8 
8 
8 
8 

10 Stredná 

2. 

1. CHA-CHA MAMBO 
2. TWIST- vpravo vľavo 
3. CHASSÉ 
4. V- STEP- vpravo, vľavo 

8 
8 
8 
8 

10 Stredná 

3. 
Spojiť blok 1.+2. 
Vydýchanie – chôdza na mieste 
Strečing 

10 
1 
9 

Vysoká 

 Spolu 40  
* organizačné pokyny- 5min 
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Tabuľka 4 
Cieľ: Rozvoj aeróbnej vytrvalosti 
Hudba: 140- 145 BPM 
Prevaţujúca aktivizácia ES: Aeróbny 
Obsah bloku kondičných cvičení: 

P.č. 
série OBSAH A OBJEM ZAŤAŢENIA 

Čas 
trvania 

série (min) 
Intenzita 

1. 

1. CHASSÉ- vpravo, vľavo 
2. LEG –CURL – turn 
3. PONY – L 
4. PECK DECK 

8 
8 
8 
8 

10 Stredná 

2. 

1. GRAPE VINE- vpravo, KNEE UP- double 
2. GRAPE VINE- vľavo, KNEE UP- double 
3. Chôdza vpred, vzad 
4. V-step- vpravo, vľavo 

8 
8 
8 
8 

10 Stredná 

3. 
Spojiť blok 1.+2. 
Vydýchanie – March, Side to side 
Strečing 

10 
1 
9 

Vysoká 

 Spolu 40  
* organizačné pokyny- 5min 

 

Tabuľka 4 

Cieľ: Rozvoj aeróbnej vytrvalosti a koordinácie 
Hudba: 130- 138 BPM 
Prevaţujúca aktivizácia ES: Aeróbny 
Obsah bloku kondičných cvičení: 

P.č. 
série OBSAH A OBJEM ZAŤAŢENIA 

Čas 
trvania 

série (min) 
Intenzita 

1. 

1. CHA-CHA, MAMBO- vzad 
2. MAMBO- turn 
3. CHA- CHA, MAMBO- vzad 
4. MAMBO- turn 
5. Chôdza vpred- pravou, V-STEP- turn 
6. Chôdza vpred- ľavou, V-STEP- turn 

4 
4 
4 
4 
8 
8 

10 Stredná 

2. 

1. GRAPE VINE, výpad vpred- ľavou 
2. GRAPE VINE, výpad vpred- pravou 
3. SIDE TO SIDE- vpred, JACKIE JUMP- 2x 
4. STEP TOUCH- vzad, JACKIE JUMP- 2x 

8 
8 
8 
8 

10 Stredná 

3. 
Spojiť blok 1.+ 2. 
Vydýchanie- MARCH, SIDE TO SIDE 
Strečing 

10 
1 
9 

Vysoká 

 Spolu 40  
* organizačné pokyny- 5min 
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Tabuľka 5 
Cieľ: Rozvoj aeróbnej vytrvalosti a koordinácie 
Hudba: 135- 140 BPM 
Prevaţujúca aktivizácia ES: Aeróbny 
Obsah bloku kondičných cvičení: 

P.č. 
série OBSAH A OBJEM ZAŤAŢENIA 

Čas 
trvania 

série (min) 
Intenzita 

1. 

1. STEP TOUCH- L, JACKIE JUMP 2x 
2. STEP TOUCH- L, JACKIE JUMP 2x 
3. PONY- box 
4. KNEE UP 1x, TWIST, KNEE UP 1x 

8 
8 
8 
8 

10 Stredná 

2. 

1. CROSS- vpred 
2. MAMBO CROSS, TURN 
3. CHASSÉ- vpred 
4. STREDLE MARCH 1x, poskok 2x 

8 
8 
8 
8 

10 Stredná 

3. 
Spojiť blok 1.+ 2. 
Vydýchanie- MARCH, SIDE TO SIDE 
Strečing 

10 
1 
9 

Vysoká 

 Spolu 40  
* organizačné pokyny- 5min 

 

Tabuľka 6 
Cieľ: Rozvoj aeróbnej vytrvalosti a koordinácie 
Hudba: 135- 140 BPM 
Prevaţujúca aktivizácia ES: Aeróbny 
Obsah bloku kondičných cvičení: 

P.č. 
série OBSAH A OBJEM ZAŤAŢENIA 

Čas 
trvania 

série (min) 
Intenzita 

1. 

1. GRAPEVINE vpravo, PONY 2x 
2. GRAPEVINE vľavo, PONY 2x 
3. JOGGING vpred, 2x JUMPING JACKS 
4. STEP TOUCH vzad- single, single, double 

8 
8 
8 
8 

10 Stredná 

2. 

1. MAMBO- CHA- CHA vpravo a späť 
2. PIVOT pravou, PLIÉ a 2x HOPS s potleskom 
3. PENDELUM 
4. KNEE UP 4x- turn 

8 
8 
8 
8 

10 Stredná 

3. 
Spojiť blok 1.+ 2. 
Vydýchanie- MARCH, SIDE TO SIDE 
Strečing 

10 
1 
9 

Vysoká 

 Spolu 40  
* organizačné pokyny -5min 
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Tabuľka 7 
Cieľ: Rozvoj aeróbnej vytrvalosti a koordinácie 
Hudba: 140- 145 BPM 
Prevaţujúca aktivizácia ES: Aeróbny 
Obsah bloku kondičných cvičení: 

P.č. 
série OBSAH A OBJEM ZAŤAŢENIA 

Čas 
trvania 

série (min) 
Intenzita 

1. 

1. GRAPEVINE vpravo, JUMPING JACKS 2x 
2. GRAPEVINE vľavo, JUMPING JACKS 2x 
3. STEP TOUCH vpred 
4. PONY vzad 

8 
8 
8 
8 

10 Stredná 

2. 

1. CHASSÉ šikmo vzad 
2. LUNGE 4x 
3. FLICK KICK vpred 
4. JUMPING JACKS 2x a PLIÉ 

8 
8 
8 
8 

10 Stredná 

3. 
Spojiť blok 1.+ 2. 
Vydýchanie- MARCH, SIDE TO SIDE 
Strečing 

10 
1 
9 

Vysoká 

 Spolu 40  
* organizačné pokyny- 5min 

 

Tabuľka 8 
Cieľ: Rozvoj aeróbnej vytrvalosti a koordinácie 
Hudba: 135- 140 BPM 
Prevaţujúca aktivizácia ES: Aeróbny 
Obsah bloku kondičných cvičení: 

P.č. 
série OBSAH A OBJEM ZAŤAŢENIA 

Čas 
trvania 

série (min) 
Intenzita 

1. 

1. LEG CURL- L 
2. GRAPEVINE 
3. MAMBO 1x, V-STEP pravou 
4. V-STEP ľavou, MAMBO ľavou 

8 
8 
8 
8 

10 Stredná 

2. 

1. V-STEP, REVERSE V-STEP 
2. MAMBO 
3. PIVOT TURN 
4. CHASSÉ 
5. STREDLE MARCH, PLIÉ a 2x HOPS s potleskom 

8 
4 
4 
8 
8 

10 Stredná 

3. 
Spojiť blok 1.+ 2. 
Vydýchanie- MARCH, SIDE TO SIDE 
Strečing 

10 
1 
9 

Vysoká 

 Spolu 40  
* organizačné pokyny- 5min 
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Tabuľka 9 
Cieľ: Rozvoj aeróbnej vytrvalosti a koordinácie 
Hudba: 130- 140 BPM 
Prevaţujúca aktivizácia ES: Aeróbny 
Obsah bloku kondičných cvičení: 

P.č. 
série OBSAH A OBJEM ZAŤAŢENIA 

Čas 
trvania 

série (min) 
Intenzita 

1. 

1. MARCH vpred, V-STEP 
2. MARCH vzad, V-STEP 
3. LEG CURL- L 
4. KNEE UP- single, single, double 

8 
8 
8 
8 

10 Stredná 

2. 

1. CHASSÉ vpravo 
2. CHA- CHA vpred, V-STEP ½ obrat 
3. CHA- CHA vpred, V-STEP ½ obrat 
4. CHASSÉ vľavo 
5. LEG CURL- single, single, double 

4 
8 
8 
4 
8 

10 Stredná 

3. 
Spojiť blok 1.+ 2. 
Vydýchanie- MARCH, SIDE TO SIDE 
Strečing 

10 
1 
9 

Vysoká 

 Spolu 40  
* organizačné pokyny- 5min 

 

Tabuľka 10 
Cieľ: Rozvoj aeróbnej vytrvalosti a koordinácie 
Hudba: 135- 140 BPM 
Prevaţujúca aktivizácia ES: Aeróbny 
Obsah bloku kondičných cvičení: 

P.č. 
série OBSAH A OBJEM ZAŤAŢENIA 

Čas 
trvania 

série (min) 
Intenzita 

1. 

1. GRAPEVINE vpravo, LUNGE 2x- ľavou 
2. MAMBO- ľavou, LEG CURL- ľavá pravá 
3. GRAPEVINE vľavo, LUNGE 2x- pravou 
4. MAMBO- pravou, LEG CURL 

8 
8 
8 
8 

10 Stredná 

2. 

1. V-STEP 2x pravou 
2. KNEE UP- single, single, double 
3. CHA-CHA vpred 
4. STEP TOUCH vzad 

8 
8 
8 
8 

10 Stredná 

3. 
Spojiť blok 1.+ 2. 
Vydýchanie- MARCH, SIDE TO SIDE 
Strečing 

10 
1 
9 

Vysoká 

 Spolu 40  
* organizačné pokyny- 5min 
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Tabuľka 11 
Cieľ: Rozvoj aeróbnej vytrvalosti a koordinácie 
Hudba: 135- 140 BPM 
Prevaţujúca aktivizácia ES: Aeróbny 
Obsah bloku kondičných cvičení: 

P.č. 
série OBSAH A OBJEM ZAŤAŢENIA 

Čas 
trvania 

série (min) 
Intenzita 

1. 

1. MARCH vpred, HEEL TAP 2x 
2. MARCH vzad, BACK TAP 2x 
3. SIDE TO SIDE 
4. PLIÉ a 2x HOPS s potleskom 
5. STEP TOUCH- single, single, double 

8 
8 
4 
4 
8 

10 Stredná 

2. 

1. CHASSÉ vpravo, SCISSORS 
2. CHASSÉ vľavo, SCISSORS 
3. KNEE UP out 
4. V-STEP- pravá, ľavá 

8 
8 
8 
8 

10 Stredná 

3. 
Spojiť blok 1.+ 2. 
Vydýchanie- MARCH, SIDE TO SIDE 
Strečing 

10 
1 
9 

Vysoká 

 Spolu 40  
* organizačné pokyny- 5min 

 

Tabuľka 12 
Cieľ: Rozvoj aeróbnej vytrvalosti a koordinácie 
Hudba: 130- 140 BPM 
Prevaţujúca aktivizácia ES: Aeróbny 
Obsah bloku kondičných cvičení: 

P.č. 
série OBSAH A OBJEM ZAŤAŢENIA 

Čas 
trvania 

série (min) 
Intenzita 

1. 

1. STEP TOUCH vpred 
2. MAMBO CROSS a JACKIE JUMP 1x 
3. LEG CURL vzad 
4. V-STEP- vpravo, vľavo 

8 
8 
8 
8 

10 Stredná 

2. 

1. CHA-CHA box 
2. TWIST- pravá, ľavá 
3. CHASSÉ šikmo vpred 
4. STREDLE MARCH, PLIÉ a 2x HOPS s potleskom 

8 
8 
8 
8 

10 Stredná 

3. 
Spojiť blok 1.+ 2. 
Vydýchanie- MARCH, SIDE TO SIDE 
Strečing 

10 
1 
9 

Vysoká 

 Spolu 40  
* organizačné pokyny- 5min 

 

121



 
 

ZMENY ÚROVNE VÝKONU VO VÝSKOKOCH Z PODREPU S ČINKOU POČAS 
TRÉNINGU V DVOCH MEZOCYKLOCH ROZVOJA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ 

 
Dávid OLASZ 

 
Katedra atletiky,  FTVŠ UK v Bratislave 

 
ABSTRAKT 

Cieľom tejto práce bolo posúdiť mieru adaptačných procesov v čase (zmeny intenzity 
zaťaženia pri maximálnom úsilí) prostredníctvom hodnotenia zmien aktuálnej úrovne 
(meranej počas tréningu) priemerného výkonu v koncentrickej fáze pohybu pri cvičení podrep 
výskok v dvoch 4 -týždňových mezocykloch rozvoja silových schopností študentov FTVŠ 
UK. Tréning pozostával z opakovaných podrepov a výskokov s doplnkovou záťažou vo forme 
činky vzadu na ramenách. Zaťaženie bolo realizované maximálnym úsilím, pričom intenzita 
všetkých opakovaní bola nad 90% z výkonového maxima s rozdielnou veľkosťou doplnkovej 
záťaže. Išlo o skrížený experiment, čo je kombináciou  dvojskupinového, časovo postupného 
súbežného experimentu v trvaní 8 týždňov (2x4 týždne), 3 tréningové jednotky týždenne. 
Súbor pozostával z 44 probandov, všetci boli študentmi FTVŠ UK na bakalárskom stupni 
štúdia. Prvé štyri týždne cvičila prvá experimentálna skupina (EX1) 8x4 opakovaní 
s hmotnosťou činky na úrovni výkonového maxima (Pmax) a druhá experimentálna skupina 
(EX2) 4x8opakovaní s hmotnosťou činky 20% pod výkonovým maximom (Pmax-20%). 
Originalitou výskumu bolo, že každé opakovanie v tréningovej jednotke bolo kontrolované 
prístrojom FiTRO – Dyne Premium a bola realizovaná okamžitá spätná väzba probandom 
o vonkajšej intenzite zaťaženia. Počas 8 týždňov (2x4týždne) skupinách nastali nasledovné 
zmeny: za 1. polovicu mezocyklu dosahovala skupina EX1 v priemere väčšie výkony [W], 
keď priemer skupiny EX1 bol: 648W ± 163,4, priemerný výkon skupiny EX2 bol 623,4 ± 
130,4. Rozdiel predstavoval 24,6W (3,8%) (p=n.s.). Priemerný nárast výkonu [W] za prvú 
polovicu mezocyklu bol v skupine EX1 (Pmin 607W ± 154,4W a Pmax 683,5W ± 174,6W) 
76,5W (11,2%) a v skupine EX2 (Pmin 595,7W ± 128,7W a Pmax 637,6W ± 138,8W) 41,9W 
(6,6%) (p=n.s.).Za druhú polovicu mzocyklu bol priemerný nárast výkonu v skupine EX1 
(Pmin 597,8 ± 152,1 a Pmax 627,2 ± 164,8) 29,3W (4,7%) a v skupine EX2 (Pmin 749,5W ± 
161,7W a Pmax 781,0W ± 173,7W) 31,5W (p=n.s.). Porovnávali sme  aj priemerný výkon 
[W] v mezocykloch, keď  cvičili s ťažšou hmotnosťou (na úrovni výkonového maxima) (EX1 
v prvej polovici mezocyklu a EX2 v druhej polovici mezocyklu). V skupine EX1 bol 
priemerný výkon [W] za toto obdobie 648W ± 163,4W a v skupine EX2 bol priemerný výkon 
761,8W ± 160,7W čo predstavuje rozdiel 113,9W (15%) (p=0,027). Priemerný výkon [W] 
skupín v období cvičenia s ľahšou hmotnosťou (20% pod úrovňou výkonového maxima) bol 
v skupine EX1 609W ± 159,5 a v skupine EX2 623,4 ± 130,4W, rozdiel 14,4W (2,3%) 
(p=n.s.). Najväčší rozdiel medzi skupinami cvičiacimi s odlišnou periodizáciou sme 
zaznamenali v priemernom výkone počas celého 8 týždňového experimentálneho obdobia. 
V skupine EX1 (min 597,8 ± 152,1W a max 683,5 ± 174,6W) bol rozdiel 85,7W (12,5%) 
a skupine EX2 (min 595,7 ± 128,7W a max 781W ± 173,7W) rozdiel prestavoval 185,3W 
(23,7%) (P=0,000). Z praktického hľadiska preto odporúčame v kondičnej príprave trvajúcej 
aspoň 8 týždňov použiť periodizáciu so stupňovaním veľkosti vonkajšieho odporu. Pri 
kratších ako 4-týždňových mezocykloch odporúčame na základe našich výsledkov použiť 
opačný postup a u skúsených športovcov začať mezocyklus s hmotnosťami na úrovni 
výkonového maxima, kde sme dosiahli prírastky výkonu v čase rýchlejšie, no k vyčerpaniu 
adaptačných možností prichádza oveľa skôr. Veľmi dôležitým faktorom je kontrola intenzity 
a poskytovanie spätnej väzby počas tréningu. 

 
Kľúčové slová:  Pmax, Pmax-20%, FiTRO – dyne Premium, priemerný výkon [W], mezocyklus 
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VSTUP DO PROBLEMATIKY  
 Jedným z hlavných kritérií, ktoré je nevyhnutné na určenie veľkosti zaťaženia a 
intenzity silového charakteru je rýchlosť pohybu s určitým vonkajším odporom. Súčin týchto 
dvoch premenných nám udáva výkon (Vanderka, Kampmiller, 2012). Beneke a Taylor (2010) 
uvádzajú, že najvyššia mechanická účinnosť svalovej práce bola preukázaná práve na úrovni 
výkonového maxima. Na samotnú diagnostiku výkonového maxima (Pmax) sú v našich 
podmienkach prevažne využívané diagnostické zariadenia FiTRO-Dyne a Myotest (Cvečka, 
Schickhofer, 2012). Podľa autorov uvedené zariadenia umožňujú skonštruovať individuálne 
krivky závislostí priemernej sily, rýchlosti a výkonu od hmotnosti činky. Diagnostika 
prebieha prostredníctvom diagnostickej série, kde cvičiaci musí vykonať v koncentrickej fáze 
čo najvyššiu možnú rýchlosť s postupne sa zvyšujúcou hmotnosťou, až po 1RM (Vanderka, 
Kampmiller, 2012). Základnou požiadavkou správnosti konštrukcie diagnostickej krivky je 
dodržanie maximálneho úsilia pri realizácii pokusov.  
 
CIEĽ, HYPOTÉZY A ÚLOHY PRÁCE  
Cieľ práce  

Cieľom práce je posúdiť mieru adaptačných procesov v čase prostredníctvom hodnotenia 
zmien aktuálnej úrovne (meranej počas tréningu) najvyššieho priemerného výkonu 
v koncentrickej fáze pohybu pri cvičení podrep výskok s intenzitou nad 90% z aktuálneho 
maxima počas tréningu v dvoch 4 -týždňových mezocykloch rozvoja silových schopností 
študentov FTVŠ UK. 

Hypotézy práce  
H1: Predpokladáme, že v 1. mezocykle rozvoja silových schopností bude priemerný výkon 

na pokus [W] vyšší v skupine pracujúcej s väčšou hmotnosťou (EX1) v porovnaní so 
skupinou pracujúcou s menšou hmotnosťou (EX2). 

H2: Predpokladáme, že v 1. mezocykle rozvoja silových schopností bude priemerný výkon 
na pokus [W] vykazovať väčší nárast v prípade skupiny, ktorá cvičila s väčšou 
hmotnosťou (EX1) na začiatku experimentu v porovnaní so skupinou trénujúcou 
s menšou hmotnosťou (EX2). 

H3: Predpokladáme, že v 2. mezocykle rozvoja silových schopností bude priemerný výkon 
na pokus [W] vykazovať  menší nárast v prípade skupiny, ktorá cvičila s väčšou 
hmotnosťou (EX1) na začiatku experimentu v porovnaní so skupinou trénujúcou 
s menšou hmotnosťou (EX2) na začiatku experimentu. 

H4: Predpokladáme, že experimentálna skupina 1 (EX1) (pracujúca s väčšou hmotnosťou 
na začiatku experimentu) bude mať nižšie priemerné výkonu za 1. mezocyklus počas 
ktorého realizovali tréningové zaťaženie s väčšou hmotnosťou v porovnaní 
s priemerným výkonom druhého experimentálneho súboru (EX2) 

(pracujúca s menšou hmotnosťou na začiatku experimentu) za 2. tréningový mezocyklus 
(počas ktorého pracovali s väčšou hmotnosťou). 

H5: Predpokladáme, že experimentálna skupina 1 (pracujúca s väčšou hmotnosťou na 
začiatku experimentu) bude mať nižšie priemerné výkonu za 2. mezocyklus počas 
ktorého realizovali tréningové zaťaženie s menšou hmotnosťou v porovnaní 
s priemerným výkonom druhého experimentálneho súboru (pracujúca s menšou 
hmotnosťou na začiatku experimentu) za 1. tréningový mezocyklus (počas ktorého 
pracovali s menšou hmotnosťou). 

H6: Predpokladáme, že za sledované obdobie (2 štvortýždňové mezocykly experimentu) 
bude vykazovať experimentálna skupina 2 väčšie prírastky v parametroch výkonu ako 
experimentálna skupina 1. 

Úlohy práce  
Ú1: Rozdeliť probandov zámerno-náhodným výberom do dvoch skupín. 

123



 
 

Ú2: Realizovať v oboch skupinách diferencovaný obsah tréningového programu v 
priebehu ôsmych týždňov (2x4 týždňov). 
Ú3: Každú tréningovú jednotku odmeriame a vypočítame priemerný výkon všetkých 
opakovaní v tréningu (W). 
Ú4: Vyhodnotiť úroveň zmeny vybraných rýchlostno-silových schopností v oboch 
skupinách. 
Ú5: Porovnať dosiahnuté priemerné výkony medzi skupinami.  
Ú6: Navrhnúť odporúčania do praxe. 

 
3 METODIKA PRÁCE  
3.1 Stanovenie výskumnej situácie 
Vo výskumnej práci sme zvolili skrížený experiment, čo je kombináciou  dvojskupinového, 
časovo postupného súbežného experimentu. Štatistickú významnosť rozdielov sme určili dvoj 
výberovým t-testom s rovnosťou rozptylov. 
 

VEX1(n=23) = prvé štyri týždne trénovali s väčšou hmotnosťou a druhé štyri týždne s menšou 
VEX2(n=21) =Prvé štyri týždne trénovali s menšou hmotnosťou a druhé štyri týždne s väčšou 

 
S- výkon podrep - výskok [W] 
t0 – začiatok experimentu 
t1 – po štyroch týždňoch  
t2 – po ôsmich týždňoch (koniec experimentu) 
 

Δt1 – prvé štyri týždne (1. mezocyklus)  → Δt1=t1-t0 

Δt – štyri týždne –  
Δt2 – Druhé štyri týždne (2. mezocyklus)  → Δt2=t2-t1 

 
VEX1 St0 → VEX1 St1 → VEX1St2 
VEX2 St0 → VEX2 St1 → VEX2St2 

 Charakteristika súboru 
Nášho výskumu sa zúčastnilo 44 probandov (23 testovaných zo skupiny EX1 a 21 

testovaných z EX2) mužského aj ženského pohlavia. Všetci sú študentmi FTVŠ UK na 
bakalárskom stupni štúdia v študijnom programe trénerstvo so športovou špecializáciou 
kondičný tréner vo veku 21±2 rokov. Všetci probandi chodili poctivo 3x do týždňa počas 
celého testovacieho obdobia. Niekoľko študentov sme z výskumu vyradili, z dôvodu 
viacnásobnej absencie a tým pádom sme ich do výsledných hodnotení nezaradili. Skupina 
EX1 cvičila štyri týždne 8 sérií po 4 opakovaní a skupina EX2 cvičila štyri týždne 4 série po 
8opakovaní. Po štyroch týždňoch si skupiny hmotnosti činky vymenili.  
Metódy získavania empirických údajov 

Empirické údaje sme získavali metódou merania. Našou úlohou bolo 3x do týždňa 
namerať výkony probandov  pomocou olympijskej činky a zariadenia FiTRO – dyne 
Premium, ktoré sme potom spriemerovali (priemerný výkon v koncentrickej fáze pohybu 
meraný z počtov konkrétne zadaných sériách) a zaznamenávali. Probandi vykonávali cvičenie 
opakovaných podrepov výskokov s činkou maximálnym úsilím v koncentrickej fáze pohybu. 
Počet opakovaní bol v predvýskume stanovený tak, aby nedošlo k väčšiemu ako 10 %-nému 
poklesu priemerného výkonu. 
FiTRO – dyne PREMIUM 

Na nameranie dát (výkonu [W]) sme použili monitorovacie zariadenie FiTRO – dyne 
Premium, ktorého hlavnou súčasťou je snímač rýchlosti a polohy. Merané signály sa po 
analógovo digitálnej konverzii privádzajú do počítača. Pomocou softvéru, využívajúceho 
základné zákony mechaniky, je možné vypočítavať a zobrazovať základné biomechanické 
parametre uplatňujúce sa pri svalovej kontrakcii. Týmto spôsobom nám zariadenie poskytuje 
namerané  hodnoty vo wattoch [W] (SCHICKHOFER. 2010). 
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VÝSLEDKY PRÁCE  
V hypotéze jedna sme 
porovnávali priemerné hodnoty 
výkonu [W] za 1. Polovicu 
experimentu. Prvá 
experimentálna skupina (EX1) 
cvičila s väčšou hmotnosťou 
(na úrovni výkonového maxima) 
a druhá experimentálna skupina 
(EX2) cvičila s menšou 

hmotnosťou (20% pod  
Obr. č. 1  Priemerné hodnoty výkonu [W] v prvej polovici mezocyklu                        hmotnosťou s najvyššou 
hodnotou výkonu). Za toto obdobie sme evidovali v prípade skupiny EX1 priemerný výkon 
648 ± 163,4W a v prípade skupina EX2 priemerný výkon 623,4 ± 130,4W. Rozdiel medzi 
skupinami na úrovni 24,6W (3,8%) bol štatisticky nevýznamný (p=n.s.). 
 
Okrem priemerných hodnôt výkonu sme sledovali aj priemerný nárast výkonu [W] za 1. 
polovicu mezocyklu v oboch skupinách. Predpokladali sme, že prvá experimentálna skupina 
(EX1) bude dosahovať väčšie rozdiely v priemerných výkonoch ako druhá experimentálna 

skupina (EX2). Obrázok XX 
prezentuje najmenšiu 
a najvyššiu hodnotu 
priemerného výkonu 

sledovaných 
experimentálnych skupín. 
V prípade skupiny EX1 sme 
evidovali najmenšiu hodnotu 
výkonu na úrovni 607W ± 
154,4W a najväčšiu hodnotu 
priemerného výkonu na 

úrovni 683,5W ± 174,6W. Rozdiel medzi sledovanými ukazovateľmi bol 76,5W (6,6%) . 
V skupine EX2 bol Obr. č. 2  Priemerný nárast výkonu [W] za 1. polovicu mezocyklu v oboch skupinách    medzi 
najmenším priemerným výkonom (595,7W ± 128,7W) a najväčším priemerným výkonom 
(637,6W ± 138,8W) rozdiel 41,9W (6,6%). Štatistická významnosť rozdielov sledovaných 
skupín sa nepotvrdila (p=n.s.). 
 
Podobným spôsobom sme postupovali pri vyhodnocovaní 2. mezocyklu experimentu. 

V skupiny EX1 bol najmenší 
priemerný výkon 597,8W ± 
152,1W a najväčší priemerný 
výkon 
627, 2W ± 164,8W čo 
predstavoval rozdiel v tejto 
skupine 29,3W (4,7%). 
V skupine EX2 bol 
evidovaný najmenší 
priemerný výkon na úrovni 
749,5W ± 161,7W a naopak 
najväčší na úrovni 781,0W ± 
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173,7W, čo predstavuje rozdiel 
31,5W (4%). Štatistická 
významnosť rozdielov 
sledovaných skupín sa 
nepotvrdila ani v prípade 2. 
mezocyklu sledovaného 
obdobia(p=n.s.). Obr. č. 3  Priemerný 
nárast výkonu [W] za 2. polovicu mezocyklu v 
oboch skupinách 

 
Pri overení hypotéz sme 

porovnávali priemerný výkon [W] oboch skupín počas období, keď cvičili s ťažšou 
hmotnosťou (hmotnosť na úrovni výkonového maxima). Predpokladali sme, že druhá 
experimentálna skupina (EX2) dosiahne v priemere väčšie výkony ako prvá skupina  
Obr. č. 4  Priemerný  výkon [W] oboch skupín počas ktorých cvičili s ťažšou hmotnosťou    (EX1). Na obrázku XX môžeme 
vidieť, že skupina EX1 dosiahla v priemere 648W ± 163,4W a skupina EX2 761,8W ± 
160,7W. Rozdiel medzi výsledkami je na úrovni 113,9W (15%), čo predstavuje štatisticky 

signifikantný  rozdiel (p=0,027). 
 
 
Podobným princípom sme 
postupovali pri porovnávaní 
priemerných výkonov [W] oboch 
experimentálnych skupín, počas 
období keď cvičili s ľahšou 
hmotnosťou (20% pod hmotnosťou 
s najvyššou hodnotou výkonu). 

Skupina EX1 cvičila týmto spôsobom v druhej polovici mezocyklu, kde dosiahla priemerne 
Obr. č. 5  Priemerný  výkon [W] oboch skupín počas ktorých cvičili s ľahšou hmotnosťou              výkony na úrovni 609W 
± 159,5W. Skupina EX2 naopak cvičila s ľahšou hmotnosťou v prvej polovici mezocyklu, 
počas ktorého bola vyčíslená hodnota priemerného výkonu na úrovni 623,4 ± 130,4W. 
Rozdiel medzi dvoma skupinami bol 14,4W (2,3%) čo nám vyšlo ako štatisticky nevýznamný 
(p=n.s.). 
 

 
 
Najväčší rozdiel medzi 
skupinami cvičiacimi 
s odlišnou periodizáciou sme 
zaznamenali v priemernom 
výkone počas celého 8 
týždňového experimentálneho 
obdobia, kde môžeme vidieť 
zmeny úrovne najvyššieho 

priemerného výkonu.  
Obr. č. 6  Priemerný  výkon [W] oboch skupín počas celého experimentálneho obdobia       V skupine EX1 bol najmenší 
priemerný výkon 597,8 ± 152,1W a najvyšší priemerný výkon 683,5 ± 174,6W, s rozdielom 
85,7W (12,5%). V skupine EX2 (min 595,7 ± 128,7W a max 781W ± 173,7W) predstavoval 
rozdiel 185,3W (23,7%). Rozdiel medzi výsledkami predstavuje štatisticky signifikantný  
rozdiel na 1%-nej hladine štatistickej významnosti (p=0,000). 
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ZÁVERY  
Zhrnutie poznatkov 

V našej práci sme sa zamerali na získanie poznatkov o miere adaptačných procesov 
v čase, prostredníctvom hodnotenia zmien aktuálnej úrovne priemerného výkonu 
v koncentrickej fáze pohybu pri cvičení  podrep výskok. Experiment trval 8 týždňov (2x štyri 
týždne) s frekvenciu podnetov 3-krát týždenne  stým, že prvé štyri týždne cvičila prvá 
experimentálna skupina (EX1) 8x4 opakovaní s hmotnosťou činky na úrovni výkonového 
maxima (Pmax) a druhá experimentálna skupina (EX2) 4x8 opakovaní s hmotnosťou činky 
20% pod hmotnosťou s najvyššou hodnotou výkonu (Pmax-20%). Originalitou výskumu 
bolo, že každé opakovanie v tréningovej jednotke bolo kontrolované prístrojom FiTRO-Dyne 
Premium a bola realizovaná okamžitá spätná väzba probandom o vonkajšej intenzite 
zaťaženia. 

 Hypotéza č 1. v ktorej sme predpokladali, že v 1. mezocykle rozvoja silových 
schopností bude priemerný výkon na pokus [W] vyšší v skupine pracujúcej s väčšou 
hmotnosťou (EX1) v porovnaní so skupinou pracujúcou s menšou hmotnosťou (EX2) 
sa nám nepotvrdila. 
      Tab. č. 1  Znázornenie hypotézy č.1 v tabuľke 

1EX2 < 1EX1 
1EX1: 648,0 ± 163,4 24,6 W (3,8%) p=n.s. 
1EX2: 623,4 ± 130,4 

 
 Hypotéza č. 2 v ktorej sme predpokladali, že v 1. mezocykle rozvoja silových 

schopností bude priemerný výkon na pokus [W] vykazovať väčší nárast v prípade 
skupiny, ktorá cvičila s väčšou hmotnosťou (EX1) na začiatku experimentu 
v porovnaní so skupinou trénujúcou s menšou hmotnosťou (EX2) sa nám taktiež 
nepotvrdila. 

Tab. č. 2  Znázornenie hypotézy č.2 v tabuľke 

1EX2↕ < 1EX1↕ 

1EX2min: 595,7 ± 128,7 41,9 W (6,6 %) 
p=n.s. 1EX2max: 637,6 ± 138,8 

1EX1min: 607,0 ± 154,4 76,5 W (11,2 %) 1EX1max: 683,5 ± 174,6 
 

 V hypotéze č. 3 sme predpokladali, že v 2. mezocykle rozvoja silových schopností 
bude priemerný výkon na pokus [W] vykazovať  menší nárast v prípade skupiny, ktorá 
cvičila s väčšou hmotnosťou (EX1) na začiatku experimentu v porovnaní so skupinou 
trénujúcou s menšou hmotnosťou (EX2) na začiatku experimentu. Hypotéza č. 3 sa 
nám nepotvrdila. 
 
Tab. č. 3  Znázornenie hypotézy č. 3 v tabuľke 

2EX1↕ < 2EX2↕ 

2EX1min: 597,8 ± 152,1 29,3 W  (4,7 %) 
p=n.s. 

2EX1max: 627,2 ± 164,8 
2EX2min: 749,5 ± 161,7 31,5 W (4,0 %) 
2EX2max: 781,0 ± 173,7 

 Hypotézu č. 4 sa nám potvrdila na 5% hladine štatistickej významnosti rozdielov, 
keď sme predpokladali, že experimentálna skupina 1 (EX1) (pracujúca s väčšou 
hmotnosťou na začiatku experimentu) bude mať nižšie hodnoty priemerné výkonu za 
1. mezocyklus, počas ktorého realizovali tréningové zaťaženie s väčšou hmotnosťou 
v porovnaní s priemerným výkonom druhého experimentálneho súboru (EX2) 
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(pracujúca s menšou hmotnosťou na začiatku experimentu) za 2. tréningový 
mezocyklus (počas ktorého pracovali s väčšou hmotnosťou). 
 
       Tab. č. 4  Znázornenie hypotézy č. 4 v tabuľke 

1EX1 < 2EX2 
1EX1: 648,0 ± 163,4 

113,9 W (15,0 %) p=0,027 
2EX2: 761,8 ± 160,7 

 
 Hypotézu č. 5 sa nám nepotvrdila. V tejto hypotéze sme predpokladali,  že 

experimentálna skupina 1 (pracujúca s väčšou hmotnosťou na začiatku experimentu) 
bude mať nižšie priemerné výkonu za 2. mezocyklus, počas ktorého realizovali 
tréningové zaťaženie s menšou hmotnosťou v porovnaní s priemerným výkonom 
druhého experimentálneho súboru (pracujúca s menšou hmotnosťou na začiatku 
experimentu) za 1. tréningový mezocyklus (počas ktorého pracovali s menšou 
hmotnosťou). 
 
      Tab. č. 5  Znázornenie hypotézy č. 5 v tabuľke 

2EX1 < 1EX2 
2EX1: 609,0 ± 159,5 

14,4 W (2,3 %) p=n.s. 
1EX2: 623,4 ± 130,4 

 
 V hypotéze č. 6 sme predpokladali, že za celé sledované obdobie (2 štvortýždňové 

mezocykly experimentu) bude vykazovať experimentálna skupina 2 väčšie prírastky 
v parametroch výkonu ako experimentálna skupina 1. Táto hypotéza sa nám potvrdila 
na 1% hladine štatistickej významnosti rozdielov, keď sme zaznamenali v priemernom 
výkone počas celého 8 týždňového experimentálneho obdobia najväčší rozdiel medzi 
skupinami cvičiacimi s odlišnou periodizáciou. 
 

            Tab. č. 6  Znázornenie hypotézy č. 6 v tabuľke 

EX1 < EX2 
EX2min: 595,7 ±128,7 185,3 W (23,7 %) 

p=0,000 EX2max: 781,0 ± 173,7 
EX1min: 597,8 ± 152,1 85,7 W (12,5 %) EX1max: 683,5 ± 174,6 

 
ODPORÚČANIA PRE PRAX 

Na základe výsledkov výskumu odporúčame v kondičnej príprave trvajúcej aspoň 8 
týždňov použiť periodizáciu so stupňovaním veľkosti vonkajšieho odporu. Pri kratších ako 4-
týždňových mezocykloch odporúčame použiť opačný postup a u skúsených športovcov 
začínať mezocyklus s hmotnosťami na úrovni výkonového maxima, kde sme dosiahli 
prírastky výkonu v čase rýchlejšie, no k vyčerpaniu adaptačných možností prichádza oveľa 
skôr. Veľmi dôležitým faktorom je kontrola intenzity a poskytovanie spätnej väzby počas 
tréningu, ktorá bola počas tréningov jednou z hlavných faktorov dodržania maximálneho 
úsilia v opakovaniach.  
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SUMMARY 
 

POWER CHANGE OF BARBELL SQUAT JUMP PERFORMANCE DURING 
STRENGTH TRAINING 

 
The aim of this study was to assess the change of adaptation processes during a strength 
training by measuring instantaneous power of concentric phase of exercise. The training 
consisted of repeated barbell squat jumps performed at maximal effort. The load of first 
training protocol was more than 90 % of individual maximal power output (Pmax). The load 
of second training protocol was 20 % less than Pmax (Pmax – 20 %).  Forty-four 
undergraduate students of physical education volunteered to participate in this paired 
crossover study. The subjects were divided into two experimental groups (EX1 and EX2). The 
study consisted of 2 four-week meso-cycles with 3 training sessions per week. FiTRO – dyne 
Premium was used to provide an immediate feedback about the exercise intensity during the 
repetitions. 
Training protocol of EX1: 
First half of meso-cycle 4 repetitions, 8 sets, Pmax 
Second half of meso-cycle 8 repetitions, 4 sets, Pmax – 20 % 
Training protocol of EX2: 
First half of meso-cycle 8 repetitions, 4 sets, Pmax – 20 % 
Second half of meso-cycle 4 repetitions, 8 sets, Pmax 
The following changes occurred during the study:  
The average power of EX1 during the first half of meso-cycle was higher when compared with 
EX2 (648 W ± 163,4). The difference of power between EX1 and EX2 during the first half of 
meso-cycle was 24,6 W (3,8 %). The power increase during the first half of meso-cycle: EX1= 
76,5 W (11,2 %), EX2 = 41,9 W (6,6 %). The difference between the power increase of EX1 
and EX2 is not statistically significant. The power increase during the second half of meso-
cycle: EX1= 29,3 W (4,7 %), EX2 = 31,5 W (………..%). The difference between the power 
increase of EX1 and EX2 is not statistically significant. The average power during performing 
the squats with heavier load (EX1 during the first half of meso-cycle and EX2 in the second 
half of meso-cycle): EX1 = 648 W ± 163,4 W, EX2 = 761,8 W ± 160,7 W. The difference 
between the power of EX1 and EX2 (113,9 W) is 15 % (p = 0,027). The average power during 
performing the squats with lighter load (EX1 during the second half of meso-cycle and EX2 in 
the first half of meso-cycle): EX1 = 609 W ± 159,5 W, EX2 = 623,4 W ± 130,4 W. The 
difference between the power of EX1 and EX2 (14,4 W) is 2,3 % (p = n.s.). Of all the 
observed changes, the difference between the power increase at the end of the whole meso-
cycle of EX1 and of EX2 is the most marked one (power increase of EX1 at the end of 
mesocycle = 85,7W (12,5%), power increase of EX2 at the end of meso-cycle = 185,3W 
(23,7%), P=0,000).  
We recommend to use the progressive overload principle in a strength training lasting 8 and 
more weeks. For experienced sportsmen we recommend to start a meso-cycle which is shorter 
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than 4 weeks, with a load at the level of individual’s Pmax. The increase of power using this 
type of training is faster, however the adaptation processes cannot be employed for a long 
period. The control of exercise intensity and providing a feedback plays an important role 
during the training.  
 
Keywords: Pmax, Pmax-20%, FiTRO – Dyne Premium, average power, meso-cycle 
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BALANČNÉ CVIČENIA AKO PROSTRIEDOK ODSTRAŇOVANIA FUNKČNÝCH 
SVALOVÝCH PORÚCH U VOLEJBALISTIEK 

 
Mária SOLVESTEROVÁ 

 
Katedra Telesnej výchovy a športu PF UKF, Nitra, Slovenská republika 

 
ABSTRAKT 
Prácu sme vypracovali na základe výskumného sledovania, ktorého cieľom bolo získať 
a potvrdiť poznatky o funkčnom stave pohybového systému výskumnej vzorky volejbalistiek 
a o možnostiach jeho ovplyvňovania balančnými cvičeniami v rámci tréningovej a športovej 
prípravy športovcov.  
Objektom nášho výskumu bolo 12 hráčok volejbalového družstva kadetiek VKM Stará 
Ľubovňa. Volejbalové družstvo kadetiek s priemerným decimálnym vekom 15,76 sme 
pozorovali v časovom intervale troch mesiacov. Vstupným meraním sme zistili vysoké 
percento výskytu funkčných svalových porúch a najrizikovejšie svaly a svalové skupiny, 
ktoré majú tendenciu k skráteniu i oslabeniu u probandov. Na tomto základe sme vypracovali 
cielený kompenzačný program balančných cvičení.  
Po zaradení zámerných vyrovnávacích cvičení do tréningových plánov sme po aktívom 
trojmesačnom pôsobení zaevidovali znížený výskyt sledovaných funkčných svalových 
porúch. Z nadobudnutých štatisticky významných údajov možno vyvodzovať závery, že 
vhodné a pravidelné zaradenie vyrovnávacích cvičení do tréningového procesu mladých 
športovcov má pozitívny vplyv na zmierňovanie či odstraňovanie funkčných svalových 
porúch pohybového systému. 
 
Kľúčové slová: funkčné svalové poruchy, svalová nerovnováha, oslabené svaly, skrátené 
svaly, porušené pohybové stereotypy, balančné cvičenia, volejbalistky. 
 
ÚVOD 

Vo všeobecnosti šport ako taký pozitívne vplýva na človeka. Nie nadarmo sa už starí 
Sparťania riadili heslom „v zdravom tele zdravý duch“. Obzvlášť v súčasnosti, kde 
hypokinetický spôsob života zapríčinil pokles prirodzenej pohybovej aktivity i fyzickej práce. 
Z tohto dôvodu má šport, predovšetkým rekreačného charakteru, nezastupiteľnú úlohu pri 
kompenzácií  nášho sedavého životného štýlu. 

Vo vrcholovom športe dochádza k nadmernému i jednostrannému preťažovaniu 
pohybového systému, ktoré vytvára riziká vzniku funkčných svalových porúch a zranení. 
K týmto rizikám vo veľkej miere prispieva vysoké tréningové a súťažné zaťaženie, ktoré je 
bez dostatočnej športovej kompenzácie.  

Drvivá väčšina športovcov i trénerov nevenuje dostatočnú pozornosť vyrovnávacím 
cvičeniam. Cieľom našej práce bolo prehĺbiť poznatky z oblasti kompenzácie v športe formou 
účinných balančných cvičení a poukázať na možnú včasnú prevenciu svalových porúch.  

Za cieľovú skupinu nášho výskumu bola zvolená vzorka volejbalistiek dorasteneckého 
veku. Je len výhodou, že tým reprezentujú šport, ktorý je u nás široko rozšírený a populárny.  

Neprimeraná a jednostranná športová aktivita môže spôsobovať závažné funkčné 
svalové poruchy pohybového systému, ktoré môžu predčasne ukončiť športovú kariéru. Preto 
je pri každom športovom a tréningovom procese nevyhnutné a potrebné dbať na 
kompenzačné cvičenia ako aj celkovú regeneráciu mladých športovcov a venovať tejto 
problematike zvýšenú pozornosť.  
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CIEĽ, HYPOTÉZY A ÚLOHY PRÁCE 
 
Cieľ 
Cieľom práce bolo preukázať na vybranej výskumnej vzorke volejbalistiek účinnosť   
balančných cvičení pri odstraňovaní funkčných svalových porúch v zmysle skrátenia svalov, 
oslabenia svalov a porušených pohybových stereotypov za časové obdobie troch mesiacov. 
 
Hypotézy 
H1: Domnievame sa, že u 15 až 17 ročných volejbalistiek diagnostikujeme vyšší výskyt 
oslabených svalov v porovnaní so skrátenými svalmi.  
H2: Predpokladáme vyšší výskyt  konkrétnych svalových porúch pri skrátených svaloch, a to 
u lichobežníkového svalu, veľkého prsného svalu, flexorov kolenného kĺbu, rovnako aj 
štvoruhlého driekového svalu a priameho svalu stehna  u špecifickej skupiny volejbalistiek 
hrajúcich majstrovstvá Slovenska  - oblasť východ.   
H3: Očakávame pozitívny vplyv vhodne zvolených balančných cvičení na celkový funkčný 
stav pohybového aparátu hráčok volejbalu. 
H4: Predpokladáme zníženie frekvencie výskytu skrátených svalov špecifických pri volejbale: 
lichobežníkový sval, veľký prsný sval, flexory kolenného kĺbu, štvoruhlý driekový sval 
a priamy sval stehna.  
 
Úlohy práce 
1.Pomocou funkčných svalových testov zistiť výskyt celkovej svalovej nerovnováhy 
v jednotlivých ukazovateľoch: skrátených svaloch, oslabených svaloch a porušených 
pohybových stereotypoch. 
2.Štatistickým zhodnotením a analýzou vstupných dát zistiť najrizikovejšie svaly a svalové 
skupiny svalovej nerovnováhy a na ich základe, vypracovať cielený  kompenzačný program 
balančných cvičení na odstraňovanie svalovej nerovnováhy. 
3.Zrealizovať meranie výstupných údajov (početnosť funkčných svalových porúch) po 
uplynutí doby cvičenia rovnakými  funkčnými svalovými testami. 
4.Vyhodnocovaním dát medzi vstupným a výstupným meraním, posúdiť  vplyv cvičení na 
kvantitatívne zmeny výskytu funkčných svalových porúch pohybového systému a vyhodnotiť 
zmeny aj z hľadiska funkčnej laterality.  
5.Vytvoriť závery zo  získaných výskumných údajov. 

 
METODIKA VÝSKUMNEJ PRÁCE 

 
Charakteristika výskumného súboru 

Výskumný súbor tvorilo 12 volejbalistiek volejbalového klubu mesta Stará Ľubovňa. 
Výber výskumnej vzorky bol zámerný a pod naším drobnohľadom tri mesiace.  

Prvé meranie bolo realizované v septembri 2012. V tom čase bol priemerný decimálny 
vek volejbalistiek 15,76 roka, telesná hmotnosť v priemere 59,39 kg, telesná výška 169,41 cm 
a BMI (Body Mass Index)  bol 20,65. 
      Pri druhom meraní, ktoré bolo uskutočnené po uplynutí doby troch mesiacov tj. v januári 
2013 a aplikácií cieleného kompenzačného programu balančných cvičení, sme u výskumnej 
experimentálnej skupiny zaznamenali priemerný decimálny vek 16,09 roka, telesnú hmotnosť 
59,20 kg, telesnú výšku 170 cm a BMI 20,41.  
Metódy získavania údajov 

Na vyšetrenie funkčných svalových porúch teda svalovej nerovnováhy (SN) sme použili 
metódu hodnotenia podľa Jandu z roku (1982), modifikovanú pre účely telovýchovnej 
a športovej praxe Thurzovovou (1992). Pri popise metodiky sme postupovali podľa 
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Kanásovej (2005). Pri získavaní údajov sme použili 11 testov na vyšetrenie svalov, ktoré majú 
tendenciu k skráteniu, 5 testov na vyšetrenie svalov, ktoré majú tendenciu k oslabeniu a 7 
testov na vyšetrenie pohybových stereotypov. 
Experimentálny činiteľ 

Experimentálnym činiteľom v našom výskume bol cielený kompenzačný program 
balančných cvičení, ktorý sa stal súčasťou tréningovej a športovej prípravy volejbalistiek. Po 
štatistickom spracovaní vstupných údajov sme zostavili poradie najrizikovejších svalov a 
svalových skupín športovcov. Na tomto základe sme vypracovali pohybový program, ktorého 
obsah tvorili balančné cvičenia bez pomôcok a s pomôckami (fitlopty a overbally). Pri výbere 
cvičení sme vychádzali z odbornej metodiky Dobešovej (2002), Bendíkovej (2009), 
Jarkovskej (2007),  Halmovej (2012) a Krištofoviča (2000). 
Metódy spracovania a vyhodnocovania údajov 

Všetky namerané údaje sme zapisovali na záznamový hárok. Rozlišovali sme  dva stupne. 
Stupeň 1 - norma (neprítomnosť funkčnej odchýlky) a stupeň 2 – odchýlka od normy 
(prítomnosť funkčnej odchýlky). Pri meraniach sme dodržiavali rozlíšenie týchto dvoch 
stupňov. 
Na štatistické spracovanie a vyhodnotenie zistených údajov sme použili tieto metódy:  

a) Pre ukazovatele funkčného stavu pohybového systému (kvalitatívnu analýzu 
ukazovateľov svalovej nerovnováhy) sme vypočítali frekvenciu výskytu v percentách. 

b) Štatistickú významnosť zmien ukazovateľov svalovej dysbalancie podľa rozdelenia 
probandov v kvalitatívnych stupňoch pri jednotlivých meraniach sme vyhodnocovali 
chí – kvadrátom (χ²) na 1% ,5 % a 10 % hladine významnosti. 

 
VÝSLEDKY VÝSKUMU 

 
SVALOVÁ NEROVNOVÁHA 

Z celkového hodnotenia výskytu svalovej nerovnováhy konštatujeme, že funkčné 
poruchy pohybového systému sme zaznamenali pri vstupnom meraní u všetkých probandov. 
Výsledky celkovej svalovej nerovnováhy môžu byť dôsledkom prísnosti kritéria hodnotenia, 
kedy už pri výskyte jedného skráteného svalu, oslabeného svalu alebo pri jednom porušenom 
pohybovom stereotype zaraďujeme jednotlivca do skupiny probandov s výskytom svalovej 
nerovnováhy. Po trojmesačnom cvičebnom programe sa znížil percentuálny podiel výskytu 
porúch (celková svalová nerovnováha, skrátené svaly, oslabené svaly a porušené pohybové 
stereotypy) v rozmedzí  od 16,6% až do 25% (obr. 1).  

 

 
Obrázok 1 Zmeny vo výskyte celkovej svalovej nerovnováhy, skrátených svalov, oslabených 
svalov,   porušených pohybových stereotypov u volejbalistiek 
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SKRÁTENÉ SVALY 
     Pri hodnotení frekvencie výskytu skrátených svalov, sme pri vstupnom hodnotení 

funkčných svalových porúch zaznamenali skrátenie svalov u všetkých probandov (obr. 2). 
Najčastejšie sa vyskytujúce skrátené svaly v sledovanom súbore boli m. rectus femoris, m. 
pectoralis major, m. levator scapulae, m. trapezius h.č. a m. triceps surae. Po trojmesačnom 
cielenom cvičebnom programe, ktorého obsahom boli balančné cvičenia zamerané na 
naťahovanie svalov, ktoré majú tendenciu ku skráteniu, nastali pozitívne zmeny, až do takej 
miery, že pri výstupnom vyšetrení sme zaznamenali zníženie frekvencie výskytu skrátených 
svalov v rozmedzí od 4,2 % až do 45,9 %. 

 
           Zmeny vo frekvencii výskytu skrátených svalov 

Pri vstupnom hodnotení funkčných svalových porúch v septembri 2012, sme zistili 
u športovcov minimálne tri skrátené svaly. Najčastejšie sa vyskytujúcim skráteným svalom 
bol m. rectus femoris (priamy sval stehna), ktorý sme diagnostikovali u 66,7 % probandov. 
Druhým najčastejšie sa vyskytujúcim skráteným svalom bol m. pectoralis major (veľký prsný 
sval) u  62,5% probandov. Tretí najrizikovejší sval bol m. trapezius h.č. (lichobežníkový sval 
horná časť) u 54,2 % probandov a  m. levator scapulae (zdvíhač lopatky) s rovnakým 
percentuálnym výskytom. Štvrtý najčastejšie sa vyskytujúci sval, ktorý ma tendenciu ku 
skráteniu m. triceps surae (trojhlavý sval lýtka) bol zaznamenaný u 50 % všetkých 
probandov. 

Po aplikácií zámerného experimentálneho činiteľa sme pri výstupnom testovaní 
funkčných svalových porúch (skrátené svaly) dosiahli výrazné zníženie výskytu skrátených 
svalov u všetkých nami sledovaných svalov. Najvýraznejšie zníženie výskytu skrátených 
svalov sme docielili pri m. rectus femoris ( priamy sval stehna) o 45,9 % a flexoroch kolien 
o 33,4%. U týchto posturálnych svaloch sme zistili zlepšenie na hladine významnosti        
p<0,01. Ďalším preukázaním významnosti cvičebného programu je zníženie frekvencie 
výskytu skrátených svalov ako m. triceps surae (trojhlavý sval lýtka) o 33,3%,   m. quadratus 
lumborum (štvoruhlý driekový sval) o 29,1% a m. iliopsoas  (bedrovodriekový sval) o 25 %  
na hladine významnosti p<0,05 (obr. 2). 

 

 
   Obrázok 3 Zmeny vo frekvencii výskytu skrátených svalov u volejbalistiek 
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Legenda: 

Sval vstupné 
meranie 

výstupné 
meranie 

Sval vstupné 
meranie 

výstupné 
meranie 

M.trapezius h.č. 54,2% 25,0% Adduktory B.K. 16,7% 8,3% 
M.levator scapulae 54,2% 25,0% Flexory kolien 41,7% 8,3% 
M.pectoralis major 62,5% 45,8% M.quadr.lumb. 45,8% 16,7% 
M.iliopsoas 33,3% 8,3% M.erector spin. 8,3% 0,0% 
M.rectus femoris 66,7% 20,8% M.triceps surae 50,0% 16,7% 
M.tensor f. latae 25,0% 20,8% 

    
OSLABENÉ SVALY 

Pri posudzovaní celkového výskytu svalov, ktoré majú tendenciu k oslabeniu, sme pri 
vstupnom vyšetrení zaznamenali výskyt oslabených svalov u všetkých testovaných 
probandov. S najvyšším výskytom boli prvé v poradí brušné svaly a extenzory bedrového 
kĺbu, potom nasledovali dolné fixátory lopatiek, hlboké flexory krku a nakoniec abduktory 
bedrového kĺbu.  

Po časovom období troch mesiacov a zaradení cieleného kompenzačného programu 
balančných cvičení so zameraním na posilnenie oslabených svalov sme dosiahli zníženie 
celkového výskytu oslabených svalov v priemere o 30,72 % (obr. 3). 
 
Zmeny vo frekvencii výskytu oslabených svalov   

 Pri vstupnom meraní a porovnaní najrizikovejších oslabených svalov výsledky jasne 
poukazujú  na skupinu extenzorov bedrového kĺbu (zanožovače bedrového kĺbu) a brušné 
svaly, ako na najčastejšie oslabenú svalovú skupinu, ktorú sme diagnostikovali u 75 % 
probandov. U volejbalistiek  ďalšími v poradí boli dolné fixátory lopatiek, a to u 54,2% 
probandov, ako aj hlboké flexory krku, kde sme namerali ich výskyt u 41,7 % športovcov (obr.3).     

Z výsledkov dosiahnutých pri výstupnom meraní, môžeme konštatovať zníženie 
výskytu jednotlivých svalov vplyvom cvičebného programu. Najväčší pokles o 37,5 % sme 
zaznamenali u dolných fixátorov lopatiek. Druhé v  poradí boli brušné svaly a hlboké flexory 
krku, ktoré sme diagnostikovali u 33,4 % testovaných probandov. U týchto fázických svalov 
sme zistili pozitívne zlepšenie na hladine významnosti p<0,01. U brušných svalov, to bol 
signifikantný pokles na hladine významnosti p<0,05. Taktiež u extenzorov bedrového kĺbu 
sme dosiahli zlepšenie o 25 %, a to na hladine významnosti   p <0,10 (obr. 3). 

       

 
             Obrázok 3 Zmeny vo frekvencii výskytu oslabených svalov u volejbalistiek 
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 Legenda: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
VÝSKYT FUNKČNÝCH SVALOVÝCH PORÚCH Z HĽADISKA FUNKČNEJ   
LATERALITY 

Pri vyšetrení funkčných svalových porúch u volejbalistiek sme zaznamenali rozdiely 
z hľadiska dominantnej funkčnej laterality s pravostrannou prevahou u 5 funkčných 
svalových porúch. U ostatných funkčných svalových porúch sme z hľadiska laterality 
zaevidovali minimálny rozdiel.  

Najvýraznejšiu dysbalanciu funkčnej laterality sme zaznamenali u týchto skrátených 
svalov: m. pectoralis major (veľký prsný sval), m. rectus femoris (priamy sval stehna), 
m. levator scapulae (zdvíhač lopatky), m. trapezius (lichobežníkový sval – horná časť) 
a  porušených  pohybových stereotypov, a to u stoja na jednej dolnej končatine.  

Pri analýze získaných údajov konštatujeme, že sme cieleným cvičebným programom 
zaznamenali zlepšenie o 33% pri stoji na jednej dolnej končatine, o 25 % pri m. rectus 
femoris a o 8,3 % pri m. pectoralis major. Avšak na druhej strane, sme zaevidovali zvýšenie 
výskytu funkčných laterálnych porúch pri svaloch m. levator scapulae a m. trapezius u 16,7 % 
probandov (obr.4). Zistené výsledky odôvodňujeme zvýšenou jednostrannou záťažou 
smečiarskej paže, ktorá je v súlade s ich hráčskym postom (hlavne u smečiarov), 
nasadzovaním v ligových zápasoch a športovým výkonom, pravidelne preťažovaná. Tieto 
faktory prispievajú v trvaní niekoľkých mesiacov, bez adekvátneho rovnomerného zaťaženia 
a komplexnej kompenzácie, k deformácii pohybového aparátu dominantnej paže.  

 

 
      Obrázok 4 Výskyt funkčných svalových porúch z hľadiska funkčnej laterality u volejbalistiek  

Legenda: 

Sval 
vstupné 
meranie 

výstupné 
meranie 

m. trapezius  0,0% 16,7% 
m. levator scapulae 0,0% 16,7% 
m. pectoralis major 33,3% 25,0% 
m. rectus femoris 33,3% 8,3% 
stoj na 1.končatine 33,3% 0,0% 

Sval vstupné 
meranie 

výstupné 
meranie 

Hlboké flexory krku      41,7% 8,3% 
Brušné  svaly     75,0% 41,7% 
Dolné fixátory lopatiek   54,2% 16,7% 
Extenzory B.K.    75,0% 50,0% 
Abduktory B.K.   25,0% 0,0% 
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DISKUSIA 
Pri vstupnom testovaní funkčných svalových porúch výskumnej vzorky volejbalistiek 

vo veku od 15 do 17 rokov, sme zaznamenali 100 % výskyt celkovej svalovej nerovnováhy 
(obr.1). Získané výsledky korešpondujú s výsledkami výskumov autorov (Majerík, 2009; 
Kanásová,2005), ktoré potvrdzujú 100% výskyt celkovej svalovej nerovnováhy 
u výkonnostne športujúcich žiakov. Konkrétne Kanásová (2005) sledovala 56 žiakov 
športového gymnázia vo veku od 15 až 18 rokov. Výskyt svalovej nerovnováhy u mladých 
športovcov sa pohyboval v rozmedzí od 71 až 100%.  

Pri hodnotení funkčných porúch pohybového systému v úrovni jednotlivých zložiek 
(oslabené svaly, skrátené svaly a porušené pohybové stereotypy) sme nezaznamenali rozdiely. 
Pri vstupnom meraní sme diagnostikovali funkčné svalové poruchy v jednotlivých zložkách  
u všetkých  testovaných probandov. Na porovnanie, naše závery sú v zhode s výsledkami 
Kanásovej (2005), ktorá diagnostikovala 100% výskyt skrátených svalov, oslabených svalov 
v sledovanej vzorke 10 volejbalistiek vo veku od 15 do 18 rokov.  

Najčastejšie sa vyskytujúcim skráteným svalom bol m. rectus femoris (priamy sval 
stehna), ktorý sme diagnostikovali u 66,7% probandov. Druhým v poradí najčastejšie 
vyskytujúcim sa skráteným svalom bol m. pectoralis major (veľký prsný sval) u 66,5 % 
probandov. Tretí najrizikovejší sval bol m. trapezius h. č  (lichobežníkový sval – horná časť) 
u 54,2 % testovaných a m. levator scapulae (zdvíhač lopatky) s rovnakým percentuálnym 
výskytom. Naše zistenia korešpondujú s výsledkami Kanásovej (2005) i Majeríka (2009), 
ktorí za najčastejšie sa vyskytujúci skrátený sval uvádzajú m. rectus femoris. Ďalej výsledky 
našej práce sú v zhode so závermi výskumu Voráleka – Süssa – Parkanovej (2007), ktorí 
uvádzajú 100% výskyt skrátenia hornej časti lichobežníkového a veľkého prsného svalu. 
Získané výsledky poukazujú na veľké preťaženie v tejto oblasti u volejbalistiek. V ich 
výskumnom súbore 42 hráčok volejbalu od 15 do 19 rokov malo vysoké percento (až nad 
92%) skrátené flexory kolenného kĺbu, m. quadratus lumborum ako aj m. rectus femoris a m. 
levator scapulae.  

Pri prvom meraní a analýzou výsledkov výskytu oslabených svalov sme zistili, že 
s najvyšším výskytom boli prvé v poradí brušné svaly a extenzory bedrového kĺbu, ktoré sme 
diagnostikovali u 75 % probandov. U volejbalistiek ďalšími v poradí boli dolné fixátory 
lopatiek, a to u 54, 2 % probandov (obr. 3). Tieto výsledky korešpondujú so závermi prác 
autorov (Kanásová, 2005; Vorálek – Süss – Parkanová, 2007; Majerík, 2009)  ktorí uvádzajú, 
že najčastejšie sa vyskytujúcimi oslabenými svalmi u športovcov sú extenzory bedrového 
kĺbu a brušné svaly. Kanásová (2005) uvádza pri volejbalistkách 45% výskyt extenzorov 
bedrového kĺbu, 30% výskyt oslabených brušných svalov a 10 % výskyt oslabených dolných 
fixátorov lopatiek. Na porovnanie, výskum Voráleka – Süssa – Parkanovej (2007) potvrdzuje 
až 100 % výskyt oslabených brušných svalov a 93 % výskyt oslabených dolných fixátorov 
lopatiek v experimentálnej skupine 42 profesionálnych hráčok volejbalu.  

Pri druhom meraní a aplikácií cielených vyrovnávacích cvičení, ktorých cieľom bolo 
posilňovanie fázických svalov, sme dosiahli zníženie celkového výskytu skrátených svalov 
v priemer o 30,72 %. 

Naše výsledky jednoskupinového postupného  experimentu  poukazujú na možnosti 
cieleného pôsobenia tréningového procesu, ktorý zaradením balančných cvičení môže znížiť 
progresiu výskytu skrátených svalov, oslabených svalov a porušených pohybových 
stereotypov.  

Pri vyšetrení funkčných svalových porúch u volejbalistiek sme zaznamenali rozdiely 
z hľadiska funkčnej laterality s pravostrannou prevahou. Najvýraznejšiu dysbalanciu funkčnej 
laterality sme zaevidovali pri m. pectoralis major (veľký prsný sval) a pri m. rectus femoris 
(priamy sval stehna), a to u 33,3 % probandov. Naše zistenia korešpondujú s výsledkami 
manuálneho vyšetrenia Voráleka – Süssa – Tichého (2006), ktoré ukázali, že funkčné poruchy 
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dominantnej hornej končatiny sú u volejbalistiek pomerne časté. V ich  sledovanej vzorke to 
bolo u 8 hráčok z 10.  
            Po zaradení cieleného kompenzačného programu do tréningového procesu sme 
dosiahli zlepšenie o 25 % pri m. rectus femoris a o 8,3 % pri m. pectoralis major. Avšak na 
druhej strane sme zaznamenali zvýšenie výskytu funkčných laterálnych porúch pri svaloch 
m. levator scapulae a  m. trapezius, ktoré odôvodňujeme zvýšenou jednostrannou záťažou 
smečiarskej paže (obr. 4).               
       
ZÁVER 

Cieľom práce bolo preukázať na vybranej výskumnej vzorke 15 až 17 ročných 
volejbalistiek účinnosť balančných cvičení pri odstraňovaní funkčných svalových porúch za 
časové obdobie troch mesiacov.  

Vstupným vyšetrením súboru 12 hráčok volejbalu sme diagnostikovali funkčné zmeny 
pohybového systému v zmysle skrátených svalov, oslabených svalov a porušených 
pohybových stereotypov u všetkých testovaných probandov. Pri hodnotení frekvencie výskytu 
najrizikovejších oslabených svalov, konštatujeme až 75% výskyt oslabených svalov v 
porovnaní s takmer 50 % výskytom najrizikovejších skrátených svalov. Tým potvrdzujeme 
hypotézu H1, ktorá vyplýva z výskumov u bežnej populácie dievčat.  

Na základe aktuálnych štúdií o volejbale sme predpokladali vyšší výskyt svalových 
porúch pri skrátených svaloch, a to u lichobežníkového svalu, veľkého prsného svalu, 
flexorov kolenného kĺbu, štvoruhlého driekového svalu a priameho svalu stehna. Pri 
vstupnom meraní sme pri týchto svaloch zaznamenali 42% až 67% výskyt, čím preukazujeme 
platnosť  výskumných štúdií a  hypotézy H2.    
  Zásobník balančných cvičení bol zostavený na základe výsledkov vstupného merania, 
tak aby sme vykompenzovali najrizikovejšie svalové skupiny u hráčok volejbalu, a taktiež 
pozitívne ovplyvnili celkový funkčný stav pohybového aparátu.      

Výsledkom pôsobenia cieleného kompenzačného programu sa znížil percentuálny 
podiel výskytu porúch (SN, SS, OS, PS) v rozmedzí od 16,6 % až do 25 %. Týmto záverom 
bola potvrdená hypotéza H3.  

Spojením vedomosti o prínose vyrovnávacích cvičení a za predpokladu výskytu 
konkrétnych svalových porúch u volejbalistiek sme dosiahli cielene pozitívne ovplyvnenie  
daných svalových skupín. Po aplikácií experimentálneho činiteľa sme pri výstupnom meraní 
docielili najvýraznejšie zlepšenie, priameho svalu stehna o 45,9 % a flexorov kolien o 33,4 % 
na hladine významnosti p<0,01. Ďalším preukázaním významnosti cvičebného programu je 
zníženie frekvencie výskytu štvoruhlého driekového svalu o 29,1 % na hladine významnosti 
p<0,05. U ďalších posturálnych svalov klesol podiel výskytu do 30 % . Výsledkami výskumu 
sa potvrdila hypotéza H4.   

Najčastejšie oslabenými svalmi u výskumnej skupiny boli brušné svaly a extenzory 
bedrového kĺbu. Po zaradení pohybového programu do tréningovej jednotky sme docielili 
zníženie výskytu o 33,3 %  na signifikantnej hladine významnosti p<0,05 u brušných svalov 
a na hladine významnosti p<0,10 u extenzorov bedrového kĺbu.  

Vo vrcholovom volejbale dochádza veľmi často k jednostrannému preťažovaniu 
určitých svalových skupín. Z tohto dôvodu pri vyšetrení funkčných svalových porúch 
u volejbalistiek z hľadiska funkčnej laterality dominantnej paže s pravostrannou prevahou 
sme zaznamenali zvýšenie výskytu laterálnych porúch pri lichobežníkovom svale a zdvíhači 
lopatiek u 16,7 % testovaných probandov. Odôvodňujeme to zvýšenou jednostrannou záťažou 
smečiarskej paže, nasadzovaním v ligových zápasoch i športovým výkonom hráčok.  
  Po efektívnom trojmesačnom kompenzačnom cvičebnom programe a celkovom 
zhodnotení výsledkov výskumu medzi vstupným a výstupným  meraním  považujeme cieľ 
našej práce za splnený. Naše výsledky poukazujú na možnosti cieleného pôsobenia 
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balančných cvičení v procese tréningovej prípravy športovca ako vhodný doplnok nadmernej 
i jednostrannej telesnej záťaže.   
      
Odporúčania pre telovýchovnú prax  
1. V športovej a trénerskej praxi by sme mali vychádzať z uvádzaných teoretických 
podkladov, a tým kladne ovplyvňovať funkčné svalové poruchy pohybového systému 
športovcov.  
2. Pravidelne vyšetrovať kvalitu funkčného stavu pohybového aparátu na začiatku a konci 
tréningového procesu a individuálne pristupovať k posttraumatickým zmenám. 
3. Priebežne sledovať zmeny zapájania svalových skupín do základných pohybov a zámerne 
ich ovplyvňovať. Obsah pohybového programu prispôsobiť zaťaženiu i náročnosti tréningovej 
a športovej prípravy. Odporúčaná dĺžka kompenzačných cvičení, aby bolo efektívne, je 3 x 15 
minút týždenne v záverečnej časti tréningu. 
4. Na základe funkčného vyšetrenia zaradiť cielené vyrovnávacie cvičenia na najrizikovejšie 
svalové skupiny u volejbalistiek, a to u lichobežníkového svalu, veľkého prsného svalu, 
flexorov kolenného kĺbu,  štvoruhlého driekového svalu, priameho svalu stehna, brušných 
svalov a dolných fixátorov lopatiek do obsahu tréningovej a športovej prípravy  mladých 
športovcov.  
5. Balančnými pomôckami spestriť a zvýšiť záujem o vyrovnávacie cvičenia i celkovú 
regeneráciu u volejbalistiek.   
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SUMMARY 
 

THE  BALANCE EXERCISES AS MEANS OF ELIMINATING FUNCTIONAL 
MUSCLE DISORDERS AMONG VOLLEYBALL PLAYERS 

 
The thesis was developed based on research tracking, which aimed to obtain and confirm the 
findings of the functional state of the musculoskeletal system of the research sample  of 
volleyball players, and also the possibilities of influence of balance exercises in the training 
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and sports training of athletes. The object of the study were 12 female players of the junior 
volleyball team VKM Stará ľubovňa. The entry measuring of the players found a high 
percentage of functional muscle disorders and the most risky muscles and muscle groups that 
tend to shorten and weaken in subjects. On the basis, a targeted compensation program of 
balancing exercises was developed. A reducement of the incidence of measured functional 
muscle disorders was observed after the inclusion of deliberate balancing exercises into 
training plans for a three-month period. In some cases, even the complete elimination of 
muscular imbalances was observed.  
Of the acquired statistical data, significant conclusions may be drawn: the inclusion of 
appropriate and regular balance exercises in the training process of young athletes has a 
positive impact on reducing or eliminating muscle functional disorders of the musculoskeletal 
system in its individual components - shortened muscles, weakened muscles and impaired 
movement patterns. 
 
Keywords: functional muscular disorders, muscular imbalances, weakened muscles, 
shortened muscles, impaired movement patterns, balance exercises, female volleyball players. 
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ABSTRAKT 
Cieľom našej práce bolo zistiť význam využitia powerskatingu na zmenu úrovne hernej 
činnosti jednotlivca -  korčuľovanie v kategórii predprípravka (3. ročník), v družstve HC‘ 05 
Banská Bystrica. Do tréningového procesu experimentálneho súboru HC‘ 05 Banská Bystrica, 
sme zaradili powerskatingové cvičenia. Kontrolný súbor tieto cvičenia v tréningovom procese 
nevyužíval. V obidvoch súboroch sme realizovali korčuliarske testy zo Slovenského zväzu 
ľadového hokeja a porovnali získané výsledky medzi experimentálnym a kontrolným 
súborom. Získané údaje z korčuliarskych testov sme zapisovali do hodnotiaceho hárku zo 
Slovenského zväzu ľadového hokeja. Na vyhodnotenie výsledkov testovania sme použili 
matematicko-šatitistickú metódu - aritmetický priemer. Výsledky testovania nám ukázali, že 
powerskating, vložený do tréningového procesu experimentálneho súboru, bol významným 
faktorom na zlepšenie úrovne vybranej hernej činnosti jednotlivca - korčuľovanie. Naše 
predpoklady, že powerskating pozitívne ovplyvní korčuľovanie hráčov sa potvrdili. 
Pozitívnymi výsledkami nášho výskumu chceme prispieť ku skvalitneniu pri nácviku 
a zdokonaľovaní hernej činnosti jednotlivca – korčuľovanie. 
 
Kľúčové slová: korčuľovanie, ľadový hokej, powerskating. 
 
ÚVOD 
Téma Powerskating - u je pre mňa veľmi zaujímavá. Hlavne preto, lebo si myslím, že tejto 
činnosti sa u nás nevenuje toľko pozornosti, ako by sa malo. V iných krajinách „hokejovo 
vyspelých“ sa tejto činnosti venujú už niekoľko rokov a ukazuje sa, že to výrazne ovplyvňuje 
hokej a samotné korčuľovanie hráčov. Ľadový hokej stále napreduje, hráči sú silnejší, 
obratnejší, strely majú tvrdšie. Tým, že sa hra stáva rýchlejšou, hráči majú omnoho menej 
času a priestoru na strelenie gólu. A preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby hráči neustále 
zlepšovali korčuľovanie. Powerskating sa prekladá ako „silové korčuľovanie“, ale nevystihuje 
význam toho čo powerskatingové cvičenia a nácviky majú hráčov skutočne naučiť. 
Powerskating je nácvik správnej techniky korčuľovania. Ide o rad prvkov a cvičení, ktorými 
sa hráči učia správnemu postoju, prenášaniu váhy, stabilite, odrazu a  využívaniu hrán. Hokej 
je o korčuľovaní, veľa trénerov s deťmi nacvičuje rôzne systémy, signály, kombinácie 
a zabúda sa na to, že najdôležitejšia je herná činnosť jednotlivca – korčuľovanie. Dobrým 
príkladom sú Fíni. Je o nich známe, že sú najlepší  korčuliari na svete a preto dosahujú také 
vynikajúce výsledky aj na medzinárodných podujatiach. Fíni túto činnosť majú perfektne 
zvládnutú. Tému powerskating som si vybral, pretože ma zaujala a je to niečo nové, 
zaujímavé. U nás je táto téma braná na ľahkú váhu a je často podceňovaná. Je dôležité 
uvedomiť si, že hokej je v prvom rade o správnom korčuľovaní. Až potom je možné začať 
nacvičovať kombinácie, systémy, signály a hrať hokej. V tejto práci sa venujeme kategórii 
predprípravka – deti od 4 do 9 rokov. V súčasnej dobe je otázka powerskatingu čoraz 
častejšia. V nasledujúcom texte sú charakterizované powerskatingové cvičenia, ktoré je 
možné vložiť do tréningového procesu v ktorejkoľvek kategórií. 
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Podľa Turaza a Tótha (2003) korčuľovanie je jednou z najťažších činností, ktorá vyžaduje 
dlhý čas nácviku a jeho zvládnutie je závislé od množstva činiteľov. Kvalitný hráč je závislý 
od vynikajúceho zvládnutia všetkých korčuliarskych zručností. Hokejové korčuľovanie 
vytvára základ pre všetky činnosti. Pokiaľ má hráč vykonávať rôzne herné zručnosti vo 
vysokej rýchlosti a pritom sledovať priebeh hry, je dôležité, aby sa sústredil na tieto činnosti 
a nie na korčuľovanie. S vyučovaním korčuľovania je vhodné začať už v predškolskom veku 
(5 – 6 rokov) a v prvých dvoch rokoch prípravy mladých hráčov venovať práve korčuľovaniu 
viac ako 80% času. 
Korčuľovanie patrí medzi základné lokomočné podmienky pohybu hráča na ľade, ktorého 
kvalitu podmieňuje technická úroveň zvládnutia korčuliarskeho kroku a kvalita úrovne 
pohybových schopností. Hráč musí zvládnuť korčuľovanie vpred, prekladanie vpred, 
vykorčuľovanie oblúkov vpred, zmeny smeru s pribrzdením, brzdenie, obraty, korčuľovanie 
vzad, prekladanie vzad, zastavenie v jazde vzad, preskakovanie prekážok, kľaky, pokľaky 
(Výboh, 2005). 

, skoky, hody a pod., Najdôležitejšou činnosťou v ľadovom hokeji je 
korčuľovanie (Andrejkovič, 2011). Korčuľovanie v ľadovom hokeji je veľmi špecif

pozornosť pravka), pričom prax ukazuje, ž
(

, sila stredu tela (CORE) atď), ale aj 

 
.  

(http://www.szlh.sk/metodicke-oddelenie/vzdelavanie-hracov) 
Powerskating učí korčuliara technicky správne korčuľovať. Veľa hráčov sa v začiatkoch 
dostáva k hre s pukom a hokejkou skôr ako sa naučia správne korčuľovať. V konečnom 
dôsledku powerskating berie korčuliarsku techniku ako celok, venuje sa rozvoju 
problematických techník korčuľovania hráča, pomáha zdokonaliť techniky, v ktorých je hráč 
dobrý a eliminuje zlé návyky z minulosti. Dobrým korčuliarom sa človek nestane po jednom 
tréningu, ale ak sa ním chce stať, musí sa tréningom venovať poctivo a dostatočne dlhý čas. 
Celosvetová obľúbenosť powerskatingu stojí za mienku. 
(http://www.powerskating.sk/powerskating.html) 
Powerskating sa nevykonáva nutne v tempe, naopak, pri powerskatingu je dôležitý dôraz na 
techniku prevedenia. Je nutné hráča stále kontrolovať, opravovať a dbať, skutočne, na čo 
najpresnejšie prevedenie cviku. 
 (http://jokers-iha.webnode.sk/products/co-je-to-powerskating-/) 
Powerskating je technika akou sa jednotlivec učí pohybovať sa na ľade čo najefektívnejšie 
s vynaložením minimálnej námahy. Výchadza z krasokorčuliarskeho tréningu, ktorý bol 
upravený pre potreby hokejistov. Umožňuje hráčom naučiť sa a osvojiť si správne 
korčuliarske techniky, ktoré sú dôležité pre ich hru. Powerskating je rovnako dôležitý pre 
profesionálov ako aj mladých hráčov a pomáha zlepšiť doterajšie korčuliarske zručnosti či 
odbúrať zlozvyky. 
(http://playhockeyineurope.com/sk/co-je-powerskating) 
 
CIEĽ  
Cieľom našej práce bolo zistiť význam využitia powerskatingu na zmenu úrovne hernej 
činnosti jednotlivca - korčuľovanie v kategórii predprípravka v družstve HC 05 Banská 
Bystrica.  
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HYPOTÉZA 
Predpokladáme, že zaradenie powerskatingu do tréningového procesu zlepší úroveň 
korčuliarskych zručností v experimentálnom súbore. 
 
ÚLOHY 

1. Realizovať vstupné korčuliarske testy. 
2. Príprava a realizácia experimentálneho programu v tréningovom procese. 
3. Realizovať výstupné korčuliarske testy. 
4. Spracovať a vyhodnotiť získané výsledky. 
5. Analyzovať získané výsledky, následne ich interpretovať a vypracovať závery. 

 
METODIKA 
Do výskumu sme zaradili 2 súbory, experimentálny a kontrolný. Experimentálny súbor 
tvorilo 20 hráčov HC 05 Banská Bystrica, v kategórii predprípravka (3. ročník),  v sezóne 
2012/2013. Trénerom družstva bol L. O, tréner triedy B. 
Kontrolný súbor tvorilo 20 hráčov HC 05 Banská Bystrica, v kategórii predprípravka (3. 
ročník), v sezóne 2009/20010. Trénerom družstva bol P. J., tréner triedy C. 
Na zistenie výskumných údajov sme použili metódu testovania a pedagogický experiment. 
Experimentálnym činiteľom bol súbor powerskatingových cvičení (viď. príloha 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9), ktorý sme zaradili do tréningového procesu, počas celej sezóny 2012/2013 
experimentálneho súboru HC 05 Banská Bystrica. Kontrolný súbor ich v tréningovom procese 
navyužíval. Korčuliarske testy sú zo Slovenského zväzu ľadového hokeja. V našom výskume 
sme realizovali 5 korčuliarských testov (viď. príloha 10). Vstupné aj výstupné testy boli 
vykonané v obidvoch družstvách. Prvé získané údaje zo vstupných a výstupných testov sú zo 
sezóny 2009/2010 (kontrolný súbor). V tejto sezóne nebol powerskating vložený do žiadneho 
tréningového procesu. Druhé získané údaje zo vstupných a výstupnych testov sú zo sezóny 
2012/2013 (experimentálny súbor), kde sa už powerskating zaradil do ich tréningového 
procesu. Získané údaje z korčuliarskych testov sme zapisovali do hodnotiaceho hárku zo 
Slovenského zväzu ľadového hokeja (viď. príloha 11). Na vyhodnotenie výsledkov testovania 
sme použili matematicko-šatitistickú metódu - aritmetický priemer (x). 
 
Bodovací systém 
Na identifikáciu najlepšieho hráča bol vytvorený Slovesnkým zväzom ľadového hokeja 
celkový bodovací systém, ktorý zlučuje výsledky zo všetkých piatich testov do jedného skóre. 
Dosiahnuté časy sa zapisujú v tvare desatinného čísla na dve desatinné miesta (napr. 12,34s). 
Namerané hodnoty sa vpisujú priamo do vytvoreného hárku, ktorý nám celkové skóre 
vypočíta. 

 
Čím nižšie je výsledné skóre tým je hráč lepší. 

 
VÝSLEDKY 
Spracovali sme získané výsledky vstupných a výstupných testov v obidvoch súboroch a 
porovnali sme tieto výsledky jednotlivých meraní medzi nimi. V  kontrolnom súbore sa 
v sezóne 2009/2010 vo výstupných testoch (tabuľka 2)  zlepšilo 17 hráčov od 0,77 s do 12,09 
s oproti vstupným testom (tabuľka 1), 3 hráči si výsledky zhoršili od 0,35 s do 2,05 s. 
Družstvo sa zlepšilo celkovo o 72,36 s (tabuľka 7) a v priemere sa každý hráč zlepšil o 3,61s 
(tabuľka 3).  
V experimentálnom súbore v sezóne 2012/2013 sa vo výstupných testoch (tabuľka 5) oproti 
vstupnému testovaniu (tabuľka 4) zlepšilo 20 hráčov, od 4,68 s do 36,38 s. V tejto sezóne sa 
na výsledkoch ukazuje, že powerskating výrazne pomohol zlepšiť hráčom ich úroveň 
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korčuľovania. Družstvo sa zlepšilo celkovo o 156,71s ( tabuľka 7) a v priemere sa každý hráč 
zlepšil o 7,83s (viď. tabuľka 6).  
 
Tabuľka 1. Kontrolný súbor, vstupné testy sezóna 2009/2010. 22. 8. 2009. 

KLUB: HC 05 Ban. Bystrica a.s.               SEZÓNA: 2009/2010  
ROČNÍK: 3   TRÉNER: Lukáš Opáth 
       

Údaje o hráčovi   
  

Testové výsledky       
Meno a priezvisko Test č. 1 Test č. 2 Test č. 3 Test č. 4 Test č. 5 Suma 
B. A. 6,5 11,38 18,67 27,01 42,2 105,76 
B. R. 7,7 18 24,11 38,41 60,19 148,41 

B. B. 6,1 10,57 22,38 25,83 52,58 117,46 
F. M. 6,3 10,3 22,27 29,73 37,68 106,28 

K. V. 6,1 10,2 21,59 25,11 39,15 102,15 
M. J. 6,6 10,85 21,02 28,68 50,21 117,36 

M. K. 6,09 16,01 27,52 37,16 51 137,78 
O. F. 6,9 14,07 22,43 28,3 49,45 121,15 

O. M. 7,09 12,41 22,74 26,22 39,07 107,53 

S. P. 6,26 11,72 21,01 27,93 46,72 113,64 
Š. L. 6,46 10,59 20,23 26,8 44,37 108,45 
Ţ. M. 6,02 11,14 20,98 25,95 36,74 100,83 
L. T. 6,96 11,1 23,64 27,11 37,67 106,48 
T. J. 6,8 10,21 23,32 26,15 38,26 104,74 
L. J. 6,89 10,12 27,52 27,65 39,76 111,94 
G. L. 6,92 10,14 28,76 29,67 38,12 113,61 
R. Š. 6,1 11,05 26,12 29,24 38,76 111,27 
J. M. 6,09 10,11 29,87 28,96 39,45 114,48 
H. A. 6,07 11,99 27,1 26,69 37,87 109,72 
K. A. 6,33 11,43 25,72 27,39 36,88 107,75 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2266,79 s 
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Tabuľka 2. Kontrolný súbor, výstupné testy sezóna 2009/2010. 15. 3. 2010. 
KLUB: HC 05 Ban. Bystrica a.s.               SEZÓNA: 2009/2010  
ROČNÍK: 3   TRÉNER: Lukáš Opáth 
       

Údaje o hráčovi   
  

Testové výsledky       
Meno a priezvisko Test č. 1 Test č. 2 Test č. 3 Test č. 4 Test č. 5 Suma 
B. A.  6,3 11,26 18,67 26,9 41,11 104,24 
B. R.  6,9 17,18 21,19 36,87 54,18 136,32 

B. B.  6 10,41 21,37 25,76 50,14 113,68 
F. M.  5,9 9,19 21,12 28,93 36,16 101,3 

K. V.  5,19 10,01 21,12 25 38,2 99,52 
M. J.  6,4 10,18 20,16 26,14 49,12 112 

M. K.  5,96 14,14 25,14 36,09 48,13 129,46 
O. F.  6,81 13,11 21,34 27,12 46,78 115,16 

O. M.  6,91 11,43 21,73 25,21 38,09 103,37 

S. P.  6,21 11,78 21,11 27,91 46,98 113,99 
Š. L.  6,14 10,44 21,87 25,12 44,11 107,68 
Ţ. M.  5,91 11,1 20,04 25,17 35,19 97,41 
L. T.  6,19 10,84 22,61 25,16 36,01 100,81 
T. J.  6,17 10,03 22,49 25,12 37,24 101,05 
L. J.  6,75 10,31 27,74 27,96 39,98 112,74 
G. L.  6,63 10,05 28,54 29,19 37,91 112,32 
R. Š.  5,83 10,92 25,49 28,21 36,18 106,63 
J. M.  5,81 10,1 28,61 27,14 39,44 111,1 
H. A.  6,15 11,92 28,12 27,79 37,79 111,77 
K. A.  6,28 11,19 25,13 26,18 35,1 103,88 

           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2194,43 s 
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Tabuľka 3.  Kontrolný súbor, vstupné, výstupné testy a rozdiel. Sezóna 2009/2010. 
Meno a priezvisko Vstupné testy Výstupné testy Rozdiel 
B. A. 105,76 104,24 - 1,52s 
B. R. 148,41 136,32 - 12,09s 

B. B. 117,46 113,68 - 3,78s 
F. M. 106,28 101,3 - 4,98s 

K. V. 102,15 99,52 - 2,63s 
M. J. 117,36 112 - 5,36s 

M. K. 137,78 129,46 - 8,32s 
O. F. 121,15 115,16 - 5,99s 

O. M. 107,53 103,37 - 4,16s 
S. P. 113,64 113,99 + 0,35s 
Š. L. 108,45 107,68 - 0,77s 
Ţ. M. 100,83 97,41 - 3,42s 
L. T. 106,48 100,81 - 5,67s 
T. J. 104,74 101,05 - 3,69s 
L. J. 111,94 112,74 + 0,8s 
G. L. 113,61 112,32 - 1,29s 
R. Š. 111,27 106,63 - 4,64s 
J. M. 114,48 111,1 - 3,38s 
H. A. 109,72 111,77 + 2,05s 
K. A. 107,75 103,88 - 3,87s 

Vysvetlivky: - Zlepšenie, + Zhoršenie 
V priemere sa každý hráč zlepšil o 3,61 s. 
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Tabuľka 4. Experimentálny súbor ,vstupné testy sezóna 2012/2013. 10. 9. 2012. 
KLUB: HC 05 Ban. Bystrica a.s.               SEZÓNA: 2012/2013  
ROČNÍK: 3   TRÉNER: Lukáš Opáth 
       
Údaje o 
hráčovi   

  
Testové výsledky       

Meno a priezvisko Test č. 1 Test č. 2 Test č. 3 Test č. 4 Test č. 5 Suma 
B. M. 6,76 11,86 22,23 28,95 42,45 112,25 
B. M. 6,07 17,86 24,11 38,41 57,85 144,3 

B. A. 6,32 10,89 23,21 29,81 50,64 120,87 
B. M. 6,6 10,98 23,13 29,78 38,98 109,47 

D. M. 6,23 10,89 22,54 31,81 39,87 111,34 
D. E. 6,14 11,75 23,85 32,87 54,75 129,36 

E. M. 6,75 16,23 28,11 37,15 48,12 136,36 
F. A. 7,21 15,89 22,43 32,74 49,34 127,61 

G. F. 7,02 12,23 22,86 28,96 38,09 109,16 

G. J. 6,26 12,76 22,87 29,21 45,87 116,97 
G. D. 6,97 11,81 22,98 28,67 41,71 112,14 
K. Z. 6,87 11,14 23,74 29,79 37,89 109,43 
K. M. 6,16 11,54 25,6 28,76 37,86 109,92 
K. J. 6,19 11,79 23,12 28,75 38,52 108,37 
M. M. 6,98 11,99 28,15 27,11 38,4 112,63 
M. D 6,94 12,32 29,32 31,52 37,99 118,09 
Š. M. 6,1 11,01 26,91 27,17 37,14 108,33 
S. Š. 7,01 12,78 29,89 27,97 39,54 117,19 
Z. R. 7,1 12,18 26,19 28,97 37,13 111,57 
Ţ. P. 6,41 11,01 26,01 26,86 36,49 106,78 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2232,14 s 
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Tabuľka 5. Experimentálny súbor, výstupné testy sezóna 2012/2013. 2. 3. 2013. 
KLUB: HC 05 Ban. Bystrica a.s.               SEZÓNA: 2012/2013  
ROČNÍK: 3   TRÉNER: Lukáš Opáth 
       

Údaje o hráčovi   
  

Testové výsledky       
Meno a priezvisko Test č. 1 Test č. 2 Test č. 3 Test č. 4 Test č. 5 Suma 

B. M.  5,91 10,09 20,13 25,51 37,84 99,48 
B. M.  6,98 14,49 22,23 33,54 41,18 118,42 

B. A.  5,89 9,91 20,85 24,15 39,17 99,97 
B. M.  6,13 10,71 22,21 27,16 36,76 102,97 

D. M.  6,01 9,88 21,09 25,37 35,31 97,66 
D. E.  6,11 11,71 22,13 30,12 42,11 112,18 

E. M.  5,98 10,29 22,17 25,1 36,44 99,98 
F. A.  6,78 14,92 22,23 29,52 42,64 116,09 

G. F.  6,54 12,09 22,54 27,1 36,21 104,48 

G. J.  5,97 11,67 20,86 25,02 35,93 99,45 
G. D.  6,14 11,75 21,84 27,24 36,54 103,51 
K. Z.  6,21 10,21 21,13 26,84 34,87 99,26 
K. M.  6,14 11,18 24,06 27,13 36,66 105,17 
K. J.  6,12 11,26 22,23 26,94 35,13 101,68 
M. M.  6,08 10,15 24,14 25,04 34,34 99,75 
M. D.  6,56 11,92 25,13 33,26 35,21 112,08 
Š. M.  5,71 9,9 22,22 24,95 34,41 97,19 
S. Š.  6,91 11,81 24,51 26,01 35,23 104,47 
Z. R.  6,89 11,31 25,15 26,74 35,61 105,7 
Ţ. P.  5,68 9,87 22,11 24,16 34,12 95,94 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2075,43 s 
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Tabuľka 6. Experimentálny súbor, vstupné, výstupné testy a rozdiel. Sezóna 2012/2013. 

Meno a priezvisko Vstupné testy Výstupné testy Rozdiel 
B. M. 112,25 99,48 - 12,77s 
B. M. 144,3 118,42 - 25,88s 

B. A. 120,87 99,97 - 20,9s 
B. M. 109,47 102,97 - 6,5s 

D. M. 111,34 97,66 - 13,68s 
D. E. 129,36 112,18 - 17,18s 

E. M. 136,36 99,98 - 36,38s 
F. A. 127,61 116,09 - 11,52s 

G. F. 109,16 104,48 - 4,68s 
G. J. 116,97 99,45 - 17,52s 
G. D. 112,14 103,51 - 8,63s 
K. Z. 109,43 99,26 - 10,17s 
K. M. 109,92 105,17 - 4,75s 
K. J. 108,37 101,68 - 6,69s 
M. M. 112,63 99,75 - 12,88s 
M. D. 118,09 112,08 - 6,01s 
Š. M. 108,33 97,19 - 11,14s 
S. Š. 117,19 104,47 - 12,72s 
Z. R. 111,57 105,7 - 5,87s 
Ţ. P. 106,78 95,94 - 10,84s 

Vysvetlivky: - Zlepšenie, + Zhoršenie 
V priemere sa každý hráč zlepšil o 7,83 s. 
 
Tabuľka 7. Porovnanie dosiahnutých výsledkov vstupných a výstupných testov 
v experimentálnom a kontrolnom súbore. 
2009/2010 Vstupné testy Výstupné testy Rozdiel 
Kontrolný súbor 2266,79 s 2194,43 s 72,36 s 
    
2012/2013 Vstupné testy Výstupné testy Rozdiel 
Experim. súbor 2232,14 s 2075,43 s 156,71 s 
 
ZÁVER  
Na základe dosiahnutých výsledkov sme dospeli k nasledovným záverom. V kategórii 
predprípravka by sa mal tréningový proces obohacovať rôznymi špecifickými cvičeniami, aby 
hráči mohli získať množstvo pohybových zručností, ale nemôžeme zabúdať aj na všestranné 
cvičenia. Výskum bol zameraný na zistenie vplyvu powerskatingu na korčuľovanie v 
kategórii predprípravka HC 05 Banská Bystrica. Údaje získané z piatich zrealizovaných 
korčuliarskych testov sme porovnali medzi oboma družstvami v kategórii predprípravka. 
Kontrolný súbor v sezóne 2009/2010 nemal vložené powerskatingové cvičenia do 
tréningového procesu. Experimentálny súbor v sezóne 2012/2013 mal vložený súbor 
powerskatingových cvičení počas celej sezóny v tréningovom procese. Na základe výsledkov 
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môžeme konštatovať nasledovné skutočnosti: powerskating v našom výskume zlepšil úroveň 
korčuliarskych zručností. Všetci hráči sa v experimentálnom súbore vo výstupných testoch 
zlepšili výraznejšie oproti hráčom kontrolného súboru. Powerskating hráčov zaujal, pretože 
zistili, že ich korčuliarske zručnosti sa dajú neustále zlepšovať. Na základe dosiahnutých 
výsledkov môžeme odporúčať, aby powerskating bol zaradený do tréningového procesu 
v každej kategórii. Súhlasíme s Andrejkovičom (2011) ktorý hovorí, že korčuľovanie treba 
zdokonaľovať až do kategórie dospelých.

, či na Slovensku pou
cvičenia. (http://www.hockeyslovakia.sk/userfiles/file/Ako-sa-stat-lepsim-korculiarom.pdf)). 
Na Slovensku sa takýmto cvičeniam venuje málo pozornosti, a odzrkadľuje sa to aj na 
medzinárodných podujatiach, kde korčuliarsky zaostávame. Z aktuálneho výskumu vyplýva, 
že powerskating pozitívne vplýva na korčuľovanie a je potrebné ho začať využívať aj 
v kategórii predprípravka, prostredníctvom vhodných cvičení k danému veku a schopnostiam 
hráčov. V závere je dôležité pripomenúť, že správne korčuľovanie je jedným 
z najdôležitejších faktorov súčasného ľadového hokeja.  
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SUMMARY 
OPÁTH, Lukáš: Importance of using the powerskating in pre make ready of hockey. Matej 
Bel University in Banská Bystrica. Faculty of Humanities. Department of Physical Education 
and Sport. Banská Bystrica: FHV UMB, 2013. 
The objective of the paper was to determine how power skating influences the game of an 
individual player – ice skating in the category of younger juniors in the Ice Hockey team HC‘ 
05 Banská Bystrica. We conducted skating tests from the Slovak Ice Hockey Federation, and 
we compared the obtained results between the experimental and the control group. We have 
included the power skating exercises in the training process of experimental group of HC‘ 05 
Banská Bystrica.  No power skating exercises were included in the training process of control 
group. For the assessment we used mathematical methods, assessment tables from the Slovak 
Ice Hockey Federation and arithmetic mean. Thanks to power skating implemented in the 
training process, the level of skating skills has improved. Our hypothesis has been confirmed 
and the players have considerably improved in the final tests. We find this positive, since we 
assumed a positive influence of power skating on players’ skating skills. We wish the positive 
results of our research to contribute to the improvement of training and game of an individual 
in the area of ice skating. 
 
KEY WORDS: ice hockey, powerskating, skating. 
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PRÍLOHY 
 

Príloha č. 1 
 

 
Obrázok 1. Powerskating okolo hokejky. 

 
Príloha č. 2 

 
 

Obrázok 2. Powerskating s využitím hokejok. 
 
 
 
 
 
 
 

151



Príloha č. 3 
 

 
Obrázok 3. Oblúky na jednej nohe, vnútorna hrana. 

 
 
 

Príloha č. 4 
 

 
Obrázok 4. Korčuliarska dráha. 
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Príloha č. 5 
 

 
Obrázok 5. Cvičenia na rovnováhu. 

 
Príloha č. 6 

 

 
Obrázok 6. Drep na jednej nohe v jazde. 
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Príloha č. 7 
 

 
Obrázok 7. Podrep na dvoch nohách. 

 
 

Príloha č. 8 
 

 
 

Obrázok 8. Skoky z jednej nohy na druhú. 
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Príloha č. 9 

 

 
 

Obrázok 9. Tréning s Michalom Handzušom, motivácia. 
 

Príloha č. 10 
 

Testy hokejove prípravky, Slovenský zväz ľadového hokeja. 
Všetky stanovištia, ktoré testujú individuálny talent nám ľahko identifikujú najskúsenejších 
hráčov. Testy pre hráčov sa skladajú z 5 samostatných testov. Všetky sú zamerané na 
korčuliarske schpnosti hráča. Hráči aj brankári absolvujú rovnaké testy. 
 
Test 1 – jazda vpred bez puku 30 m. 
 
Hráč začína na bránkovej čiare, korčuľuje vpred tak rýchlo ako vie, priamo oproti cieľovej 
čiare. Hráč začína na bránkovej čiare, je otočený chrbtom k smeru jazdy. Čas sa spustí, keď 
hráč vykorčuľuje a zastaví sa, keď pretne cieľovú čiaru. Keď hráč padne počas testu, dajte mu 
novú šancu. 

 
Test 2 – Jazda vzad bez puku 30 m. 
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Test 3 – Slalom vpred medzi stojanmi. 
 
Hráč začína za modrou čiarou, korčuľuje dopredu oproti poslednému stĺpiku a urobí tesný 
obrat o 360 stupňov okolo prvého stĺpika, korčuľuje späť cez stĺpiky, urobí tesný obrat o 360 
stupňov okolo posledného stĺpika,  kľučkuje späť k prvému stĺpiku, kde urobí tesný obrat 
a šprintuje späť k modrej čiare, ktorá je zároveň aj štartovacia aj cieľová. 

 

 
 
 

Test 4 – Korčuľovanie do štvorca so zmenami smeru jazdy. 
 
Body sú usporiadané do štvorca v rozpätí 9,15 metra na kruhu na vhadzovanie. Hráč začína 
od čiary na dolnom okraji kruhu, korčuľuje dopredu k pravému zadnému stĺpiku urobí obrat 
do jazdy vzad a korčuľuje dozadu k pravému prednému sĺpiku. Urobí obrat do jazdy vpred 
a korčuľuje dopredu k ľavému zadnému stĺpikum, kde opäť urobí obrat do jazdy vzad 
a korčuľuje dozadu k ľavému prednému stĺpiku. Hráč urobí obrat do jazdy vpred a korčuľuje 
dopredu na opačnú stranu kruhu ako začínal, zabrzdí za horným okrajom kruhu a korčuľuje 
dopredu späť na štartovaciu čiaru. Hráč musí spraviť prechod medzi korčuľovaním vpred do 
jazdy vzad a naopak pri stĺpikoch. 
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Test 5 – Prekladanie vpred a vzad na kruhoch. 
 
Vzdialenosť medzi bodmi na vhadzovanie v tretine je 14 metrov. Hráč sa postaví na štartovací 
bod, korčuľuje vpred na prvý kruh tak rýchlo ako vie a začne prekladať vpred okolo kruhu, 
prechádza cez štartovací bod na druhý kruh a tak isto prekladá vpred okolo kruhu, opäť 
prechádza cez štartovací bod, robí obrat do jazdy vzad a prekladá v jazde vzad okolo prvého 
kruhu, prechádza cez štartovací bod na druhý kruh a tak isto prekladá vzad okolo kruhu, čas 
sa zastaví, keď hráč prejde cez štartovací bod vjazde vzad. 
 

 
 

Všetky testy sú na čas. 
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Príloha č. 11 
 

 
Hodnotiaci hárok SZĽH. 
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ROZVOJ AGILITY V BEJZBALE V KATEGÓRII MUŢOV 
 

Maroš PAVLÍK 
 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovakia 
 
ABSTRAKT 

V  práci sme sa zamerali na overovanie účinnosti prostriedkov rozvoja agility 
vzhľadom k výkonom v ukazovateľoch úrovne pohybových schopnosti hráčov bejzbalu. Pre 
toto overovanie sme si zvolili zimnú prípravu, počas ktorej sme skúmali nami navrhnutý plán 
zimnej príprav, zameraný na rozvoj agility hráčov. Zmeny úrovne sme sledovali nami 
zvolenými a modifikovanými vstupnými a výstupnými testami agility.  

V našej práci sme dokázali, že cvičenia agility sú neoddeliteľnou súčasťou 
tréningového plánu a súčasťou rozvoja pohybových schopností hráčov. Toto tvrdenie sme 
potvrdili získaním pozitívnych výsledkov testovania a aplikáciou nami zostaveného 
tréningového plánu do prípravy hráčov bejzbalu. V práci uvádzame teoretické ako aj 
praktické poznatky na zabezpečenie rozvoja agility u hráčov. 

 
Kľúčové slová: Bejzbal. Agilita. Výskum. Tréningový proces. Fyzické zaťaženie. 

Prostriedky rozvoja.  Cvičenia. 
 
ÚVOD  

Dawes – Roozen (2011) hovoria, že agilita ako športový pojem znamená – živosť, 
pohyblivosť, čulosť v pohybe. Zahŕňa v sebe pohybové schopnosti, ktorých cieľom je zvýšiť 
kvalitu a využiteľnosť v bejzbale a prispievať k zvyšovaniu herných výkonov hráča, rovnako 
aj k zvýšeniu pohybových schopností.  Pre hráčov bejzbalu má rozvoj tejto pohybovej 
schopnosti mimoriadne dôležitú úlohu, pretože bejzbalista musí byť schopný intenzívne a 
rýchlo meniť smer a rýchlosť počas pohybu, udržiavať pritom stabilitu a rovnováhu tela.  

Young – James – Montogomery (2002) označili tieto základné komponenty pre agilitu 
v bejzbale: 

a) vnímanie a rozhodovanie: 
o vizuálne ohodnotenie (testu, hernej situácie), 
o očakávania (výsledku, priebehu), 
o rozpoznávanie signálov, 
o znalosť situácie, 

b) zmena smeru v rýchlosti, 
c) priamy smer šprintu, 
d) kvalita a funkčnosť svalovej sústavy dolných končatín: 

o sila, 
o rýchlosť, 
o výbušná sila, 

e) technika: 
o umiestnenie nôh, 
o úprava krokov a techniky pri zrýchlení, spomalení, zmeny smeru, 
o telo funkčné, správne držanie tela. 

Dobrý (2003) hovorí, že termín „agilita“ v americkej literatúre  bežne používaný na 
označenie stálej súčasti športových tréningových jednotiek. Občas sa niektoré prvky agility 
objavujú v rozcvičení športovcov (napr. z poklusu vpred poklus vzad . v  basketbale, futbale, 
atď. ).  
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Podľa Percy – Hawkins – Caliendo – Freeman (2003) agilita nie je nič iné ako 
špecifická lokomócia hráča, ktorá sa dá nazvať jednoducho ako „herná alebo kombinovaná 
lokomócia“. Kombinovaná lokomócia nie je iba doménou hráčov bejzbalu, ale v odlišnej 
podobe ju nachádzame  napr. v šerme alebo v boxe. Uvedený autori vopred odmietajú pokusy 
zaradiť hernú lokomóciu pod všeobecné a neurčité označenie „rýchlostných schopností“. 

Herné lokomócie môžeme definovať ako: 
 meniť rýchlo, výbušne a efektívne smer pohybu tela pri hre; 
 behať rýchlo, ako aj meniť smer pohybu tela  do rôznych smerov, šprintovať vpred, vzad 

a meniť smery v šprinte; 
 behať cvalom vpred, vzad a do strán; 
 výbušne vyskakovať; 
 štartovať z miesta, po zastavení, po obrate, z cvalu do strany, dopredu alebo dozadu; 
 zastaviť sa po rýchlom behu, po zastavení štartovať do iného smeru; 
 meniť rýchlosť a smer pohybu. 

Herné lokomócie by sa jednoducho dali zadefinovať aj ako schopnosť hráča 
premiestňovať sa z jedného miesta na druhé v čo najkratšom čase, rôznym druhom 
lokomócie, po rôznej dráhe a čo najprecíznejším pohybom s cieľom úspešne vyriešiť 
vzniknutú aktuálnu hernú úlohu (nájsť si najlepšiu pozíciu pre chytanie lopty, dobehnutie 
súpera, či získanie méty atď.). 

Coleman (2000) tvrdí, že agilita sa taktiež zaoberá detailným opisom precíznosti 
pohybov. V bejzbale má kľúčovú komplexnú rolu, pretože v sebe zahŕňa pohybové 
schopnosti komplexné ako aj čiastkové. Medzi tieto schopnosti patria schopnosti kondičné  
(flexibilita, frekvenčná rýchlosť, akceleračná  rýchlosť,  dynamická sila), ako aj koordinačné 
schopnosti (dynamická rovnováha, rýchlosť reakcie, priestorová orientácia, kinestetická – 
diferenciačná schopnosť).  

Silovo – rýchlostné schopnosti spolu s reakčnou rýchlosťou sú určujúcim faktormi 
výkonnosti v bejzbale. Tréningový proces agility je zameraný na zapojenie rýchlostných, 
silových, koordinačných schopností športovca, potrebných pre maximalizáciu jeho výkonov 
počas športovej činnosti. Agilita poskytuje pre rozvoj koordinačných schopností široký 
repertoár cvičení rozvíjajúci pohybové zručností, ktoré môžu byť prispôsobené na konkrétne 
pohybové zručnosti potrebné pre hru. 

Tieto schopnosti pomáhajú hráčovi dané pohyby preciťovať, aby tak dosiahli 
požadovaný pohyb, potrebný v danej hernej situácií. Hráčovi tieto schopnosti umožňujú 
dobrú orientáciu na ihrisku, kontrolu tela v priestore, reakcie na rôzne signály, schopnosť 
rýchlo reagovať na zrakové, sluchové a rôzne iné akustické podnety a signály. Trvanie 
jednotlivých herných situácii je v trvaní od 3 – 15 s. Zaťaženie hráča je preto  anaeróbne (bez 
prístupu O2, neoxidatívne). Motorická činnosť maximálnej intenzity s trvaním do 10 - 20 s. 

Krushel  (2010) tvrdí, že pre tréning agility v bejzbale je dôležitý systematicky prístup, 
ktorý pomáha značnému zlepšeniu rýchlosti hry, športovému výkonu ako i zrýchleniu riešení 
herných situácií. 
Základnými zložkami pre rozvoj agility sú: 

- rýchlosť (reakčná, frekvenčná, akceleračná), 
- koordinácia (kinestetická, orientačná, rovnováhová, koordinačná), 
- flexibilita (elasticita, flexibilita), 
- sila (statická, dynamická, výbušná). 

Špecializovanými zložkami sú: 
- diagnostika, 
- tréning zameraný na výkon – agilita, 
- prevencia zranení, 
zásady výživy a pitný režim 
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CIEĽ 
 Cieľom práce je overenie účinnosti prostriedkov rozvoja agility vzhľadom k výkonom 
v ukazovateľoch úrovne pohybových schopností hráčov bejzbalu počas zimnej prípravy 
pomocou nami zvolených a modifikovaných testov agility 
 
METÓDY 
 Testy sme vykonávali v tíme White Angels Trnava, konkrétne na kategórii mužov. Do 
tejto kategórie patria hráči, ktorí majú 18 a viac rokov bez konečného vekového obmedzenia. 
My sme testovali 25 hráčov, najmladší  má 18 rokov a najstarší má 28 rokov. Testovanie 
prebiehalo počas zimnej prípravy. Počet tréningových jednotiek je 3 tréningové jednotky do 
týždňa v trvaní 90 minút. Vytvorili sme 8 týždenný tréningový plán, ktorý sme 
implementovali do tréningového plánu Teamu Angels. Testy sme vykonávali na začiatku 
výskumu, vstupný test, a na konci, výstupný test. Batériu testov agility sme zostavili s testov, 
ktorých pohyby potrebné na vykonanie testu najviac korešpondujú s pohybmi vykonávanými 
pri riešení herných situácii počas hry. Pre náš test sme zvolili 7 testov agility: 

1. beh do L, 
2. beh do štvorca, 
3. illinois agility test, 
4. hod medicinbalu nad hlavou obojručne, 
5. hod medicinbalu obojručne sprava, 
6. hod medicinbalu obojručne zľava, 
7. skok do diaľky z miesta.  

 
        Schéma 1 Beh do L            Schéma 2 Beh do štvorca    Schéma 3 Illinois test 
 

                 
Obrázok 2 Hod medicinbalu      Obrázok 3 Hod medicinbalu    Obrázok 4 Skok do diaľky z miesta 
nad hlavou obojručne                  obojručne sprava/zľava 
 

Výsledky testov sme vyhodnotili pomocou Wilcox testu, hladinách významnosti p < 
0,1; a p< 0,05. Tým  sme si určili hranice, v ktorých sa s danou spoľahlivosťou 
a pravdepodobnosťou nachádza skutočný priemer rozdielov. Tieto testy sú jednovzorkové 
a vstupnými údajmi sú rozdiely hodnôt párov. 
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VÝSLEDKY 
Pomocou Wilcoxonovho testu sme zistili,  že v  hladine významnosti 0,1  nastali počas 

zimnej prípravy štatisticky významné zmeny medzi priemermi vstupných a výstupných testov 
agility. V hladine významnosti 0,1 sa probandi vo všetkých testoch  výrazne zlepšili. 

V hladine významnosti 0,05 v šiestich zo siedmich testoch agility nastali počas zimnej 
prípravy štatisticky významné zmeny medzi priemermi vstupných a výstupných testov agility. 
V týchto testoch sa probandi výrazne zlepšili. Štatisticky významné zmeny nastali v testoch: 
beh do štvorca, Illinois test,  hod medicinbalom nad hlavou obojručne, hod medicinbalu 
obojručne sprava, hod medicinbalu obojručne zľava  a skoku do diaľky z miesta. 
 
Výsledky jednotlivých testov 

 
Graf 1 beh do L 

 
 Pri vstupných testoch behu do L sme zaznamenali najrýchlejší  čas 7,48 s, najpomalší čas bol 
10,70 s. Pri výstupných testoch bol najrýchlejší čas 6,90 s a najpomalší čas 10,06 s. Najlepšie 
zlepšenie bolo 2,01 s  a zhoršenie bolo 0,73 s. Priemer časov testov vstupných  8,30  
s, výstupných 7,95 s a priemerný  rozdiel dosiahnutých časov bolo zlepšenie o  0,36 s. 
Výsledné hodnoty testu sú štatisticky menj významné pretože výsledná hodnota je väčšia ako 
hladina významnosti 0,05 ( p > 0,05). V  hladine významnosti 0,1 sú hodnoty štatisticky 
významné, pretože výsledná hodnota je mensia ( p < 0,1). 
 

 
Graf 2 beh do štvorca 

 
 Pri vstupných testoch behu do štvorca sme zaznamenali najrýchlejší  čas 8,41 s, najpomalší 
čas bol 11,27 s. Pri výstupných testoch bol najrýchlejší čas 8,52 s a najpomalší čas 10,82 s. 
Najlepšie zlepšenie bolo 1,94 s  a zhoršenie bolo 0,54 s, ktoré bolo zároveň u hráča zhoršením 
oproti vstupnému času. Priemer časov testov vstupných 9,54  s, výstupných 9,15 
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s a priemerný  rozdiel dosiahnutých časov bolo zlepšenie o  0,39 s. Výsledné hodnoty testu sú 
štatisticky významné pretože výsledná hodnota je menšia ako hladina významnosti 0,05 ( p < 
0,05) a rovnako v hladine významnosti 0,1 ( p < 0,1). 
 

 
Graf 3 Illinois test 

  
Pri vstupných testoch sme zaznamenali najrýchlejší  čas 10,21 s, najpomalší čas bol 13,02 s. 
Pri výstupných testoch bol najrýchlejší čas 9,54 s a najpomalší čas 11,34 s. Najlepšie 
zlepšenie bolo  o 2,42 s  a zhoršenie 0,24 s.  Priemer časov testov vstupných je 11,72  
s, výstupných 10,45 s a priemerný  rozdiel dosiahnutých časov bolo zlepšenie o  1,27 s. 
Výsledné hodnoty testu sú štatisticky významné pretože výsledná hodnota je menšia ako 
hladina významnosti 0,05 ( p < 0,05) a rovnako v hladine významnosti 0,1 ( p < 0,1). 
 

 
Graf 4 hod medicinbalom sponad hlavy s dvoma rukami 

 
 Pri vstupných testoch hodu medicinbalom nad hlavou obojručne sme zaznamenali najdlhší  
hod  8,00 m, najkratší hod bol 4,07 m. Pri výstupných testoch bol najdlhší hod 8,71 m 
a najkratší hod 5,10 m. Najlepšie zlepšenie bolo 1,82 m  a zhoršenie bolo 0,30 m, ktoré bolo 
zároveň u hráča zhoršením oproti vstupnému hodu.  Priemerná dĺžka hodov testov bola, 
vstupných  6,10  m, výstupných 6,74m, a priemerný  rozdiel dosiahnutých hodov bolo 
zlepšenie o  0,66 m. Výsledné hodnoty testu sú štatisticky významné pretože výsledná 
hodnota je menšia ako hladina významnosti 0,05 ( p < 0,05)  a rovnako v hladine významnosti 
0,1 ( p < 0,1). 

0,00
2,00
4,00
6,00
8,00

10,00
12,00
14,00

M
. Č

.
A

. Z
.

S.
Č

.
R

. Č
.

P.
 K

.
M

. M
.

T
. B

.
M

. L
.

P.
 Š

.
D

. H
.

M
. Č

.
Š.

 U
.

M
. K

.
Š.

 K
.

S.
 H

.
O

. M
.

P.
 C

.
T

. O
.

M
. L

.
D

. U
.

M
. R

.
I. 

J.
M

. P
.

M
. M

ap
.

L
. F

.
pr

ie
m

er

Illinois test (s)

vstupný výstupný rozdiel

-5,00

0,00

5,00

10,00

M
. Č

.
A

. Z
.

S.
Č

.
R

. Č
.

P.
 K

.
M

. M
.

T.
 B

.
M

. L
.

P.
 Š

.
D

. H
.

M
. Č

.
Š.

 U
.

M
. K

.
Š.

 K
.

S.
 H

.
O

. M
.

P.
 C

.
T.

 O
.

M
. L

.
D

. U
.

M
. R

.
I. 

J.
M

. P
.

M
. M

ap
.

L.
 F

.
pr

ie
m

er

Hod medicinbalom sponad hlavy s dvoma  
rukami ( m )

vstupný výstupný rozdiel

163



 
Graf 5 hod medicinbalu s dvoma rukami sprava 

 
 Pri vstupných testoch hodu medicinbalom obojručne sprava sme zaznamenali najdlhší  hod  
10,50 m, najkratší hod bol 5,10 m. Pri výstupných testoch bol najdlhší hod 11,37 m a najkratší 
hod 5,70 m. Najlepšie zlepšenie bolo 3,32 m  a zhoršenie bolo 0,70 m, ktoré bolo zároveň u 
hráča zhoršením oproti vstupnému hodu. Priemerná dĺžka hodov testov vstupných bola  7,65  
m, výstupných 8,44m, a priemerný  rozdiel dosiahnutých hodov bolo zlepšenie o  0,79 m. 
Výsledné hodnoty testu sú štatisticky významné pretože výsledná hodnota je menšia ako 
hladina významnosti 0,05 ( p < 0,05) a rovnako v hladine významnosti 0,1 ( p < 0,1). 
 

 
Graf 6 hod medicinbalu s dvoma rukami zľava 

 
 Pri vstupných testoch hodu medicinbalom obojručne zľava sme zaznamenali najdlhší  hod  
10,10 m, najkratší hod bol 5,20 m. Pri výstupných testoch bol najdlhší hod 10,92 m a najkratší 
hod 5,77 m. Najlepšie zlepšenie bolo 2,01 m a zhoršenie bolo 0,55 m, ktoré bolo zároveň u 
hráča zhoršením oproti vstupnému hodu.  Priemerná dĺžka hodov testov bola, vstupných  7,54  
m, výstupných 8,20 m  a priemerný  rozdiel dosiahnutých hodov bolo zlepšenie o  0,66 m. 
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Výsledné hodnoty testu sú štatisticky významné pretože výsledná hodnota je menšia ako 
hladina významnosti 0,05 ( p < 0,05) a rovnako v hladine významnosti 0,1 ( p < 0,1). 
 

 
Graf 7 skok do diaľky 

 

Pri vstupných testoch skoku do diaľky z miesta sme zaznamenali najdlhší skok 2,55 m, 
najkratší skok bol 1,80 m. Pri výstupných testoch bol najdlhší skok 2,60 m a najkratší skok 
1,95 m. Najlepšie zlepšenie bolo 0,52 m  a zhoršenie bolo 0,08 m, ktoré bolo aj u hráča 
zhoršením oproti vstupnému skoku. Priemerná dĺžka testov skoku do diaľky z miesta bola, 
vstupných  2,14  m, výstupných 2,25 m  a priemerný  rozdiel dosiahnutých skokov bolo 
zlepšenie o  0,66 m. Výsledné hodnoty testu sú štatisticky významné pretože výsledná 
hodnota je menšia ako hladina významnosti 0,05 ( p < 0,05) a rovnako v hladine významnosti 
0,1 ( p < 0,1). 
 
DISKUSIA  

Test Vstup 
Ø 

Výstup 
Ø 

Rozdiel 
Ø 

Wilcox test 
p 0,05 0,1 

1. Beh do L (s) 8,30 7,95 0,36 0,051 p > 0,05 p < 0,1 

2. Beh do štvorca (s) 9,53 9,12 0,41  0,001 
 p < 0,05 p < 0,1 

3. Illinois test (s) 11,72 10,45 1,27  0,000012 
 p < 0,05 p < 0,1 

4. Hod medicinbalu 
spoza hlavy ( m ) 6,10 6,74 0,64 0,00002 

 p < 0,05 p < 0,1 

5. Hod medicinbalom s 
prava ( m ) 7,65 8,44 0,79 0,000051 

 p < 0,05 p < 0,1 

6. Hod medicinbalom 
zľava ( m ) 7,54 8,20 0,66 0,00077 

 p < 0,05 p < 0,1 

7. Skok do diaľky ( m ) 2,14 
 

2,25 
 

0,11  0,00062 
 p < 0,05 p < 0,1 

Tabuľka1 výsledky testov 
 
V teste behu do L nenastali štatisticky významné zmeny medzi priemermi vstupných 

a výstupných testov. Zmeny v teste síce boli kladné, no neboli výrazné. V tomto teste bolo aj 
priemerné zlepšenie hráčov najmenšie, čo spôsobilo, že štatisticky rozdiel nebol výrazný. 
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Proband A. Z. sa nezlepšil v troch zo siedmich testov. Toto  zhoršenie  bolo 
zapríčinené ochorením probanda a následnou rekonvalescenciou pred testami.  

Ďalšie zhoršenia počas testov u 7 probandov môžeme pripísať nadmernému 
tréningovému zaťaženiu čo sa odzrkadlilo na výstupných testoch týchto probandov.  

 V Illinois teste a v teste hodu medicinbalom obojručne sprava nedošlo k zhoršeniu ani 
u jedného z probandov, dokonca došlo k výrazným zmenám čo je zapríčinené príbuznosťou 
pohybov vykonávaných počas hry a tréningových procesov s pohybmi vykonávanými 
v týchto testoch. 
 
ZÁVER 

Výsledkami výskumu sme potvrdili viditeľné a merateľné zmeny vo vykonávaní 
agility cvičení a ich testovaní u bejzbalistov v kategórii mužov. Tým sme overili účinnosť 
prostriedkov agility vzhľadom k výkonom v ukazovateľoch úrovne pohybovej schopnosti 
hráčov bejzbalu počas zimnej prípravy pomocou nami zvolených a modifikovaných testov 
agility, a nami vytvoreného 8 týždňového tréningového plánu. Rovnako sme potvrdili že 
tréning agility je neoddeliteľnou súčasťou bejzbalového tréningu a mal by byť zaraďovaní do 
celoročného tréningového plánu. Pomocou agility cvičení rovnako zlepšujeme osvojovanie 
a zdokonaľovanie pohybových zručností v bejzbale. 
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SUMMARY  
 

DEVELOPMENT OF AGILITY IN BASEBALL IN ADULT CATEGORY. 
 
In the thesis, we have focused on verifying the effectiveness of resources development 

agility due to the performance indicators of the level of physical ability baseball players. To 
verify this, we have chosen a winter training, during which we examined us suggested winter 
preparation plan, focused on developing agility players. Changes in the levels we have seen 
and modified by us selected foreground and agility tests.  

We are trying to prove that agility exercises are an integral part of winter training and 
part of the development of motor skills players as well. This statement was confirmed by 
obtaining positive results in testing and application training plan drawn up by us in the 
preparation of baseball players. The paper presents theoretical and practical knowledge to 
ensure the development of agility with players. 
 
Key words: Baseball. Agility. Research. Practice process. The physical load. Resources 
development. Exercise. 
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ZMENY VŠEOBECNEJ POHYBOVEJ VÝKONNOSTI ŢIAKOV 
PRVÉHO STUPŇA ZÁKLADNEJ ŠKOLY V RÁMCI PROJEKTU 

„ATLETIKA PRE DETI“ 
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ABSTRAKT 
V príspevku prezentujeme výsledky všeobecnej pohybovej výkonnosti ţ iakov 4. ročníka 

ZŠ na Ďumbierskej ulici v Banskej Bystrici, ktoré sme získali pomocou aplikácie testovacej 
batérie Eurofit (Moravec a kol., 2002). Sledovaný súbor tvorilo 14 probandov, 10 chlapcov 
a 4 dievčatá vo veku 9 – 10 rokov, ktorí počas školského roka 2012/2013 navštevovali 
atletický krúţ ok v rámci projektu „Atletika pre deti“. Výskumné obdobie trvalo tri mezocykly 
od 14. októbra 2012 do 20. januára 2013. Všetky testy boli vykonané v štandardných 
podmienkach telocvične. Vstupné meranie sme vykonali dňa 16. októbra 2012 a výstupné 
meranie dňa 22. januára 2013. Všetky získané výsledky vo vstupnom a výstupnom meraní 
sme navzájom porovnali a vyhodnotili matematicko-štatistickými metódami. Môţ eme 
konštatovať, ţ e vo výstupnom meraní sme v experimentálnej skupine zaznamenali vyššie 
priemerné hodnoty vo všetkých testoch okrem testu statickej sily dominantnej ruky – ručná 
dynamometria. V ostatných testoch nedošlo k významným rozdielom medzi vstupným a 
výstupným meraním. Ďalej sme tieţ  v teste rovnováhy „plameniak“, tanierový tapping, 
predklon s dosahovaním v sede a v teste člnkový beh 10 x 5m zaznamenali štatisticky 
významné zmeny na hladine významnosti α = 0,05. 
 
Kľúčové slová: atletika pre deti, všeobecná pohybová výkonnosť, mladší školský vek, 
testová batéria EUROFIT 
 
ÚVOD 

Jednou zo základných biologických potrieb človeka je pohyb a pohybová aktivita. To platí 
aj v súčasnosti, keď celospoločenské zmeny výrazne zasahujú takmer do všetkých oblastí 
ľudského ţ ivota a nepriaznivo ovplyvňujú rozvoj pohybových schopností. Nedostatok 
pohybovej aktivity je aktuálnym problémom detí uţ  v školskom veku. Pokiaľ chceme, aby 
telesná výchova viedla k všeobecnému a pozitívnemu rozvoju ľudského organizmu, musíme 
brať do úvahy všetky faktory ovplyvňujúce túto skutočnosť. Predovšetkým dostatočne 
motivovať deti k pohybu, vhodne reagovať na telesné zmeny pri vývoji, nezaťaţ ovať 
nadmerne detský organizmus, zvoliť správne metódy a postupy. Podľa Čillíka (2004) je 
pohybová aktivita jedným zo základných stimulátorov rozvoja detí, za predpokladu, ţ e nie je 
nadmerná.  

Deti by si mali vytvoriť pozitívny vzťah k pohybu a športovým aktivitám, pretoţ e vďaka 
telesnej činnosti a pohybu dochádza k upevňovaniu zdravia a tým aj vytváraniu zdravého 
ţ ivotného štýlu, ktorý je nevyhnutný pre správne fungovanie ľudského organizmu. 

Atletika pre deti poskytuje široký priestor pre rozvoj koordinačných schopností, ktoré sa 
významnou mierou podieľajú na rozvoji základných funkcií ľudského pohybu. K základným 
motorickým prejavom v atletike patria elementárne pohybové činnosti ako sú behy, skoky, 
hody a ich kombinácie. Prínos atletiky pre rozvoj základných pohybových schopností je 
neodškriepiteľný. Keďţ e uţ  v predškolskom, ale najmä v mladšom školskom veku sa 
diferencujú pohyby a uplatňuje sa nadväznosť pohybov je vhodné uţ  v tomto veku vyuţ ívať 
široký zásobník atletických cvičení a hier. Atletika vyuţ íva také tréningové prostriedky, ktoré 
umoţ ňujú získať cit na správne vykonanie (Doleţ ajová – Koštial – Lednický, 2009). 
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Atletika pre deti je známa hlavne pod názvom IAAF Kids' Athletics, je to projekt, ktorý 
vznikol za podpory IAAF v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Vďaka inovatívnym 
prístupom v tréningu detí pridal atletike na atraktívnosti. Atletika pre deti vyuţ íva netradičné 
a veľmi zaujímavé náčinie, s ktorým majú deti moţ nosť vyskúšať si rôzne disciplíny atletiky 
zábavnou a hravou formou (Švachová, 2012). 

Úlohou atletických krúţ kov je „pôsobiť na všestranný telesný a duševný rozvoj osobnosti 
detí, vytvoriť návyk morálneho správania a konania, vytvoriť návyk pravidelne trénovať, 
podporiť zdravý rozvoj organizmu, získať základné hygienické návyky, získať základné 
návyky správnej ţ ivotosprávy“ (Čillík, 2004, s. 30). Športová predpríprava má všeobecný 
a všestranný charakter a je zameraná na rozvoj pohybových schopností, hlavne rýchlosť a 
obratnosť, s vyuţ itím atletického náčinia pre deti. Projektom „Atletika pre deti“ sa efektívne a 
odborne zaoberá Švachová (2012), ktorá v projekte zaznamenala pozitívne nárasty výkonnosti 
a zlepšenie úrovne všeobecných pohybových schopností. 
 
CIEĽ 

Cieľom práce je zistiť zmeny úrovne všeobecnej pohybovej výkonnosti u detí mladšieho 
školského veku, ktorí sa zúčastňujú atletickej prípravky v rámci projektu „Atletika pre deti“ 
počas troch mezocyklov.  
 
ÚLOHY 
U1: Vytvoriť experimentálny súbor, ktorý budú predstavovať deti navštevujúce atletickú   

prípravku v rámci projektu „Atletika pre deti“ na Základnej škole na Ďumbierskej ulici 
v Banskej Bystrici počas školského roka 2012/2013. 

U2: Vykonať merania somatických parametrov a vstupné merania na zistenie aktuálnej 
úrovne všeobecnej pohybovej výkonnosti ţ iakov na začiatku sledovaného obdobia. 

U3: Aplikovať tréningy v rámci projektu v sledovanom súbore po dobu troch mezocyklov. 
U4: Vykonať merania somatických parametrov a výstupné merania úrovne rozvoja 

všeobecnej pohybovej výkonnosti po uplynutí sledovaného obdobia. 
U5: Získané výsledky spracovať, hodnoty vstupného a výstupného merania porovnať 

navzájom medzi sebou a vyhodnotiť matematicko-štatistickými metódami. 
U6: Zhodnotiť účinnosť aplikovaného programu na úroveň rozvoja všeobecnej pohybovej 

výkonnosti detí v mladšom školskom veku a moţ nosť vyuţ itia v praxi. 
 

METODIKA 
Výskumu sa zúčastnili ţ iaci 4. ročníka  Základnej školy na Ďumbierskej ulici v Banskej 

Bystrici, ktorí navštevovali krúţ ok pohybových hier so zameraním na atletickú predprípravu. 
Experimentálny súbor predstavoval 14 probandov, 4 dievčatá a 10 chlapcov vo veku 9 – 10 
rokov. Výskumné obdobie, ktoré sme sledovali trvalo tri mezocykly a to od 14. októbra 2012 
do 20. januára 2013. Atletický krúţ ok sa konal v priestoroch školskej telocvične 2-krát do 
týţ dňa v trvaní 60 minút, celkovo 24 krát za sledované obdobie. Vstupné testy boli vykonané 
na začiatku uskutočnenia experimentálneho obdobia (16. októbra 2012) a výstupné po 
ukončení daného obdobia (22. januára 2013). 

V tréningovom procese sme sa zameriavali na rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti 
detí pomocou rôznych hier, naháňačiek a cvičení. Orientovali sme na optimálny a 
rovnomerný rozvoj kondičných a koordinačných schopností. Prostredníctvom súťaţ í sme 
snaţ ili rozvíjať odhodlanie a zdravú súťaţ ivosť jednotlivca, ale aj skupinovú a tímovú 
komunikáciu a spoluprácu. V projekte sme pracovali s atletickým náčiním (napr. penové 
prekáţ ky, frekvenčný rebrík, penové oštepy...), ktoré je určené pre danú vekovú kategóriu s 
cieľom vyskúšať si princíp atletických disciplín a na chvíľu sa stať skutočnými malými 
atlétmi.  
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Na zistenie úrovne všeobecnej pohybovej výkonnosti a účinnosti projektu „Atletika pre 
deti“ sme pouţ ili testy štandardizovanej testovej batérie EUROFIT podľa Moravca a kol. 
(2002): 

1. Test rovnováhy "plameniak"  
2. Tanierový tapping  
3. Predklon s dosahovaním v sede  
4. Skok do diaľky z miesta  
5. Ručná dynamometria  
6. Ľah-sed za 30 s  
7. Výdrţ  v zhybe  
8. Člnkový beh l0 x 5 m  
9. Vytrvalostný člnkový beh  

 
Vstupné aj výstupné testovanie bolo vykonané v štandardných podmienkach telocvične. 

Hoci poradie jednotlivých testov nie je striktne určené postupovali sme podľa metodiky 
EUROFIT (Moravec a kol., 2002) tak, ţ e test rovnováhy „plameniak“ bol vykonaný ako prvý 
a vytrvalostný člnkový beh bol vykonaný ako posledný test. V teste ručná dynamometria sme 
na meranie statickej sily ruky pouţ ili najnovší typ dynamometra Vernier HD - BTA, ktorý 
výsledky zaznamenáva v elektronickej podobe a ktorého presnosť merania je ± 0,6 N. 

Na zistenie zmien výkonnosti a úrovne rozvoja všeobecných pohybových schopností 
v experimentálnom súbore sme pouţ ili základné štatistické charakteristiky, ako sú maximum 
zaznamenaných hodnôt, minimum zaznamenaných hodnôt, aritmetický priemer, rozptyl a 
smerodajná odchýlka. Na zistenie štatistickej významnosti úrovne rozvoja všeobecnej 
pohybovej výkonnosti a pohybových schopností sme pouţ ili párový t-test. Pri interpretácií 
výsledkov to boli metódy logickej analýzy a syntézy. 

Na začiatku aplikácie experimentálneho obdobia sme zisťovali hodnoty somatických 
parametrov, ako sú telesná výška a hmotnosť. Vo vstupnom meraní sme zaznamenali v 
experimentálnej skupine priemernú výšku 144,4 cm u chlapcov a 145,88 cm u dievčat. 
Zaznamenali sme priemernú hmotnosť 37,94 kg u chlapcov a 32,9 kg u dievčat. Vo 
výstupnom meraní sme zistili zvýšenie priemernej telesnej výšky u chlapcov na hodnotu 
145,7 cm (0,9 %) a telesnej hmotnosti na 39,56 kg (4,27 %). U dievčat sme zaznamenali 
zvýšenie priemernej telesnej výšky na hodnotu 147,13 cm (0,86 %) a telesnej hmotnosti na 
34,85 kg (4,93 %). 
 
VÝSLEDKY 

V tabuľke 1 prezentujeme úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti zaznamenanej pri 
vstupnom a výstupnom testovaní experimentálnej skupiny, ktorá navštevovala atletickú 
prípravku v rámci projektu „Atletika pre deti“. 

Vo vstupnom testovaní súbor dosiahol v teste rovnováhy „plameniak“ priemerný výkon 
15,07 n.min-1, vo výstupnom meraní sme zaznamenali 9,64 n.min-1, z čoho vyplýva zlepšenie 
o 5,43 n.min-1 (36,04 %) (tab. 1). Najlepší zaznamenaný výkon pri vstupnom meraní bol 1 
n/min, čo predstavuje najefektívnejší moţ ný výsledok v danom teste. V danom teste sme ani 
v jednom prípade nezaznamenali zníţ enie koordinácie, kedy by sme boli nútený skrátiť dĺţ ku 
testu zo stanovenej jednej minúty na 30 sekúnd.  

V teste tanierový tapping dosiahli probandi vo vstupe 15,83 s a vo výstupe v priemere 
13,49 s čo je o 2,34 s (14,76 %) pozitívnejší výsledok. Najrýchlejší pokus na vykonanie testu 
bol zaznamenaný pri výstupnom meraní a mal hodnotu 11,73 s.  

V teste  predklon s dosahovaním v sede zameranom na kĺbovú pohyblivosť trupu 
evidujeme zlepšenie experimentálnej skupiny zo vstupného merania 18,64 cm na hodnotu 
19,29 cm vo výstupnom meraní, čo predstavuje nárast o 0,65 cm (3,47 %).  
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Tabuľka 1 Hodnoty všeobecnej pohybovej výkonnosti pri vstupnom a výstupnom meraní 

Legenda: TR – test rovnováhy „plameniak“ TAP – tanierový tapping 
 PRKL – predklon v sede SKOK – skok do diaľky z miesta 
 RD – ručná dynamometria LS – ľah-sed 
 VZH – výdrţ  v zhybe CBEH – člnkový beh 10 x 5 m 
 VBEH – vytrvalostný člnkový beh Priemer – aritmetický priemer 
 Max – maximum Min – minimum 
 S – smerodajná odchýlka n – počet pokusov 

 
V teste skok do diaľky z miesta zameranom na výbušnú silu dolných končatín sme 

zaznamenali najdlhší pokus rovných 180 cm a vo výstupnom meraní 186 cm. Vo vstupnom 
meraní dosiahli probandi priemerný výkon 145,29 cm, vo výstupnom meraní to bol nárast 
o 2,92 cm (2,01 %) na hodnotu 148,21 cm.  

V teste statickej sily dominantnej ruky dosiahli probandi počas vstupného testovania 
priemerný výkon 128,33 N, pri výstupnom testovaní sme zaznamenali pokles statickej sily na 
hodnotu 125,79 N, čo predstavuje pokles výkonnosti o 1,98 %. Napriek zníţ eniu výkonnosti 
v teste ručná dynamometria sa zlepšila najniţ šia nameraná hodnota z 81,57 N na hodnotu 84,7 
N. Najlepší výkon bol zaznamenaný pri vstupnom meraní a mal hodnotu 153,7 N.  

V teste ľah-sed zameranom na dynamickú a vytrvalostnú silu brušného a bedrovo-
stehenného svalstva, naša experimentálna skupina dosiahla priemerný vstupný výkon 18,57 
správne vykonaných cvikov za 30 s a výstupný výkon mal hodnotu 19,71 opakovaní za 30 s, 
čo predstavuje zlepšenie priemerného výkonu o 1,14 cvikov (6,13 %).  

V teste výdrţ  v zhybe zameranom na statickú a vytrvalostnú silu svalstva horných končatín 
zisťujeme výrazné pozitívne zmeny. Zatiaľ čo pri vstupnom meraní sme v experimentálnej 
skupine zistili hodnotu priemerného výkonu 15,91 s, vo výstupe to bola hodnota 20,06 s, čo je 
výrazný nárast o 4,15 s (26,09 %). Najvýraznejší nárast výkonnosti jednotlivca v danom teste 
bol zaznamenaný z počiatočnej hodnoty 25,15 s na uţ  spomínanú hodnotu 61,0 s, v danom 
prípade nastal nárast výkonnosti o 58,77 %.  

V člnkovom behu na zistenie beţ eckej rýchlosti so zmenami smeru sme zaznamenali vo 
vstupnom meraní priemerné hodnoty 22,83 s, vo výskumnom meraní boli zaznamenané 
hodnoty 21,95 s. Za základe výsledkov môţ eme konštatovať pozitívne zlepšenie o 0,88 s, čo 
predstavuje 3,84 %.  

Vytrvalostný člnkový beh je ďalší test, v ktorom môţ eme konštatovať zlepšenie 
priemerných výkonov. Na začiatku experimentálneho obdobia sme vo vstupnom meraní 
zaznamenali priemernú hodnotu 31,36 odbehnutých úsekov, po ukončení výskumného 

 

TR 
(n) 

TAP 
(s) 

PRKL 
(cm) 

SKOK 
(cm) 

RD 
(N) 

LS 
(n) 

VZH 
(s) 

CBEH 
(s) 

VBEH 
(n) 

VSTUP  
Max 26 20,51 25 180 153,7 25 36,24 27,14 59 
Min 1 13,08 10 112 81,7 1 3,0 19,7 11 

Priemer 15,07 15,83 18,64 145,29 128,33 18,57 15,91 22,83 31,36 
S 7,81 2,2 4,56 20,73 21,81 6,29 11,44 2,33 16,42 

VÝSTUP  
Max 22 15,72 27 186 144,2 26 61,15 26,91 64 
Min 3 11,73 11 100 84,7 8 2,17 18,2 10 

Priemer 9,64 13,49 19,29 148,21 125,79 19,71 20,06 21,95 34,21 
S 5,35 1,1 4,4 23,75 19,74 5,27 18,4 2,51 17,05 

ROZDIEL 
PRIEMERU 

5,43 2,34 0,65 2,92 2,54 1,14 4,15 0,88 2,85 
36,04% 14,76% 3,47% 2,01% -1,98% 6,13% 26,09% 3,84% 9,1% 
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sledovania sme vo výstupnom meraní zaznamenali priemerne 34,21 vykonaných úsekov, čo 
predstavuje nárast o 2,85 úsekov (9,1 %). Najväčší počet odbehnutých úsekov bol 
zaznamenaný vo výstupnom meraní a predstavoval hodnotu 64. 

Z nadobudnutých výsledkov môţ eme konštatovať, ţ e najlepšie zlepšenie priemerných 
výkonov sme zaznamenali v teste statickej rovnováhy „plameniak“, kde bol zaznamenaný 
nárast o 5,43 n.min-1 (36,04 %). Ďalšie výrazné pozitívne zmeny sme zaznamenali v teste 
výdrţ  v zhybe kde nastalo priemerné zlepšenie o 4,15 s čo predstavuje 26,09 %. Jediný test, 
v ktorom sme zaznamenali pokles výkonnosti experimentálnej skupiny je ručná 
dynamometria. V teste statickej sily dominantnej ruky sme zaznamenali priemerný pokles 
o 2,54 N, čo predstavuje pokles o 1,98 %. 

V tabuľke 2 prezentujeme výsledky zaznamenané pri vstupnom a výstupnom testovaní, 
ktoré sme spracovali pomocou matematicko-štatistických metód. 

V teste rovnováhy, v teste tanierový tapping a teste člnkový beh nastali vo výstupných 
testoch štatisticky významné pozitívne zmeny na hladine významnosti α = 0,05, pretoţ e čím 
niţ šie hodnoty v teste zistíme, tým je výkon pozitívnejší. Naopak v teste predklon 
s dosahovaním v sede je priaznivejší výkon s vyššími nameranými údajmi. Z toho vyplýva, ţ e 
aj v tomto teste môţ eme konštatovať štatisticky významné zmeny na hladine α = 0,05. 

 
Tabuľka 2  Porovnanie všeobecnej pohybovej výkonnosti medzi vstupným  a výstupným 

meraním z hľadiska štatistickej významnosti 
 

 
   Legenda:  *      štatisticky významná signifikantnosť na hladine p ≤ 0,05 
                   **    0,001 < p < 0,01 
                   ***  p < 0,001 
 
ZÁVER 

Výsledky práce dokumentujú zmeny úrovne všeobecnej pohybovej výkonnosti ţ iakov 4. 
ročníka  Základnej školy na Ďumbierskej ulici v Banskej Bystrici, ktorí navštevovali krúţ ok 
pohybových hier so zameraním na atletickú predprípravu. Aplikovaním projektu „Atletika pre 
deti“ sme v súbore zaznamenali pozitívny nárast priemerných výkonov vo všetkých 
vykonaných testoch okrem testu statickej sily dominantnej ruky – ručná dynamometria. 
Najväčšie prírastky priemerných výkonov boli zaznamenané v teste rovnováhy „plameniak“ 
(zlepšenie o 36,04 %) a v teste výdrţ  v zhybe, kde sme zaznamenali zlepšenie o 26,09 %.   

Na základe vyhodnotenia získaných výsledkov pomocou matematicko-štatistických metód 
môţ eme konštatovať, ţ e v teste rovnováhy „plameniak“, v teste tanierový tapping, predklon 
s dosahovaním v sede a v teste člnkový beh 10 x 5m sme zaznamenali štatisticky významné 
zmeny na hladine významnosti α = 0,05. V ostatných testoch nedošlo k významným 
rozdielom medzi vstupným a výstupným meraním, čo mohlo byť spôsobené nedostatočnou 
dĺţ kou výskumného sledovania. Výskumom sme potvrdili, ţ e uţ  počas troch mesiacov, pri 
frekvencii 2 tréningy po 60 min týţ denne, sa dajú dosiahnuť pozitívne zmeny v úrovni 
všeobecnej pohybovej výkonnosti. Predpokladáme, ţ e aplikovaním projektu dlhšiu dobu, ako 
tri mezocykly môţ eme dosiahnuť ešte výraznejšie prírastky v úrovni všeobecnej pohybovej 
výkonnosti. 
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SUMMARY 

 
CHANGES IN THE LEVEL OF GENERAL PHYSICAL PERFORMANCE OF 

PUPILS IN FIRST GRADE PRIMARY SCHOOLS PROJECT „KIDS' ATHLETICS“ 
 

In this report we present the results of general physical performance of children attending 
the fourth grade of Elementary school on Dumbierska Street in Banska Bystrica, which were 
obtained using a test battery EUROFIT (Moravec et al., 2002). The experimental group 
included 14 subjects, 10 boys 4 girls aged 9 – 10 years old, who in the academic year 
20012/2013 attended athletics classes organized within project “Kids' Athletics“. Research 
monitoring lasted three mezocycles, from 14 October 2012 to 20 January 2013. All tests were 
carried out in the standard terms and conditions of the gym. Input measurement was 
performed on 16 October 2012 and output measurement on 22 January 2012. The all results 
obtained in the input and output measurements are compared with each other and used 
mathematical and statistical methods. We conclude that in the output measurement in the 
experimental group reported higher mean values for all tests except in the measures static arm 
strength - Handgrip Test. In the other tests, no significant difference between the input and 
output measurement was recorded. Furthermore, we also test the balance of „flamingo“, plate 
tapping test, sit and reach flexibility test and 10 x 5m shuttle run test reported statistically 
significant changes at the significance level α = 0,05. 
 
Keywords: kids' athletics, general physical performance, early school age, test battery 
EUROFIT 
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ABSTRAKT 
         Výskumný cieľ je zameraný na rozvoj korčuliarskej výkonnosti aplikáciou 
špecifických cvičení v procese riadenej športovej prípravy hokejistov. Pre potreby diagnostiky 
bola zostavená batéria testov špecifickej a všeobecnej pohybovej výkonnosti. 
Experimentálnym činiteľom je tréningový program špecifických korčuliarskych cvičení, ktorý 
bol zostavený podľa metodiky Slovenského zväzu ľadového hokeja, a ktorý je zameraný na 
rozvoj korčuliarskej výkonnosti počas sezónneho obdobia 2012/2013. Objektom predmetnej 
analýzy sú hokejisti žiackej kategórie MHC Martin a HC 07 Prešov. Konkrétne kluby sme 
vybrali na základe osobných kontaktov a prejaveného záujmu o riešenú problematiku. 
Domnievame sa, že zaradenie špecifických cvičení na ľade ovplyvňuje rozvoj korčuliarskej 
výkonnosti hokejistov. V priebehu sezónneho obdobia dochádza k nárastu špecifickej 
pohybovej výkonnosti, ktorá je v rozhodujúcej miere zastúpená tréningovou činnosťou na 
ľade. 
 
Kľúčové slová: výkonnosť, korčuľovanie, tréning, hokejisti, špecifické cvičenia 
 
ÚVOD 
         Ľadový hokej patrí k dlhodobo najpopulárnejším kolektívnym športom u nás. Je 
jedným z kolektívnych športov, ktorý vytvára a upevňuje kladné charakterové vlastnosti ako 
sú ctižiadostivosť, rešpekt či osobnú statočnosť. Dnešná spoločnosť mu preto umožňuje 
podmienky pre ďalší rozvoj. V závislosti na tom rastie nielen kvantitatívne, ale aj 
kvalitatívne. Moderný hokej kladie stále väčšie nároky na fyzickú pripravenosť hráčov, na ich 
psychickú odolnosť a na ich maximálnu hernú zrelosť. Dosiahnuť týchto kvalít je predmetom 
vedeckého bádania odborníkov na celom svete. Spolu s vývojom nárokov na športovca, rastie 
aj spektrum prostriedkov, ktorými je možné dosiahnuť požadovaný výkon.  
           Jedným z týchto prostriedkov je aj aplikácia špecifických cvičení. Práve v školskom 
veku je veľmi dôležité rozvíjať výkonnosť korčuľovania. Je tak na mieste popísať metódy 
rozvoja korčuliarskej techniky a ukázať aké cvičenia sú pre rozvoj výkonnosti vhodné. Ďalšou 
zo skúmaných oblastí je športová príprava mládeže v ľadovom hokeji, ktorá by mala 
dosahovať takých kvalít, aby dokázala nielen kompenzovať nepriaznivé vplyvy súčasného 
spoločenského života, ale na viac by mala položiť základy pre výchovu vysoko výkonných 
hráčov ľadového hokeja. Kvalita tréningového procesu často závisí na využívaní nových, 
vedecky podložených, progresívnych metód a na účinnejších formách tréningovej práce. 
Dôležitou zložkou tejto práce je aj objasnenie senzitívnych období rozvoja korčuliarskej 
výkonnosti.  
           V tejto práci sa pokúsime zachytiť doteraz viac alebo menej známe teoretické poznatky 
z odbornej literatúry. Menšia pozornosť kladená korčuliarskej výkonnosti hokejistov, môže 
znamenať, že následky dosť často pozorujeme v starších kategóriách, ale aj u dospelých. 
 
CIEĽ 
         Rozvoj korčuliarskej výkonnosti aplikáciou špecifických cvičení v procese riadenej 
športovej prípravy hokejistov. 
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HYPOTÉZA 
         Na základe teoretických a empirických poznatkov je možné formulovať nasledovnú 
hypotézu: Zaradenie špecifických cvičení na ľade ovplyvňuje rozvoj korčuliarskej výkonnosti 
hokejistov. 
 
METODIKA PRÁCE 
         Skúmaný súbor bol zostavený z hokejistov kategórie starších žiakov. Ich výber 
vychádzal zo zámeru výskumného sledovania. Experimentálny súbor pozostával z 31 
hokejistov. Výskumný zámer bol realizovaný v hokejových kluboch MHC Martin a HC 07 
Prešov. Konkrétne kluby sme vybrali na základe osobných kontaktov a prejaveného záujmu o 
riešenú problematiku. 
Tab. 1 Charakteristika súborov 
                                        Vek           Telesná výška (cm)                Telesná hmotnosť (kg) 

                                   n             x                    x                 s                            x                      s 
MHC Martin           15          13,8 170,7            8,0                        61,1                  8,9 
HC 07 Prešov          16          13,9 171,3            6,4                        66,4                  8,2 

Legenda: n – početnosť súborov, x – aritmetický priemer, s – smerodajná odchýlka 
 
Po ukončení výberu diagnostických metód a nadviazaní spolupráce s hokejovými klubmi 
MHC Martin a HC 07 Prešov boli realizované vstupné a výstupné merania. Tie boli zamerané 
na diagnostiku špecifickej pohybovej výkonnosti. Výskumný zámer bol plánovaný na 
začiatku sezónneho obdobia, ale z dôvodu vyvrcholenia základnej časti a začiatku 
nadstavbovej časti ORANGE 1. ligy starších žiakov sme s výskumom začali v  decembri 
sezónneho obdobia 2012/2013, kde boli realizované vstupné merania v družstve HC 07 
Prešov zamerané na analýzu korčuliarskej výkonnosti aplikáciou špecifických cvičení. 
Výstupné merania boli realizované v marci na konci nadstavbovej časti súťaže.  V družstve 
MHC Martin boli vstupné merania vykonané takisto v decembri sezónneho obdobia 
2012/2013. V tomto období bolo v klube MHC Martin realizované reproduktívne uvedomené 
motorické učenie rýchlokorčuliarskych imitačných cvičení s cieľom zdokonalenia 
korčuliarskej výkonnosti s frekvenciou cvičenia jedenkrát týždenne v trvaní 30 minút. 
Intervenčný program bol aplikovaný v priebehu súťažného obdobia po ukončení vstupných 
meraní špecifickej pohybovej výkonnosti (tab. 2).  
 
Tab. 2 Imitačné cvičenia 
 

1. Dynamické podrepy 
2. Nízka chôdza 
3. Výpady vpred 
4. Skoky do diaľky z miesta vpred – vzad 
5.   Skoky do diaľky z miesta jednonož vpred – vzad 
6.   Imitácia korčuľovania na mieste 
7.   Korčuliarske skoky do strán 
8.   Korčuliarske skoky do strán so zanožením 
9.   Korčuliarske skoky do strán s vertikálnym výskokom 
10. Prenášanie ťažiska 

 
Program je zameraný na zdokonaľovanie pohybovej štruktúry a rozvoj techniky 
korčuľovania, realizáciu imitačných cvičení, súčasne s cvičeniami orientovanými na rozvoj 
silových schopností. Cvičenia sú zamerané na rozvoj statickej a dynamickej sily dolných 
končatín. Výstupné merania špecifickej výkonnosti boli realizované v marci na konci 
nadstavbovej časti súťaže. V tabuľke 3 sú uvedené testové položky špecifickej a všeobecnej 
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pohybovej výkonnosti, ktoré boli použité pri hodnotení v súťažnom období tréningového 
cyklu hokejistov MHC Martin a HC 07 Prešov. Realizovaná batéria obsahuje šesť testových 
položiek, z ktorých tri sú zamerané na diagnostiku špecifickej výkonnosti. 
Tab. 3 Premenné špecifickej a všeobecnej pohybovej výkonnosti 
                                      P.č.         Premenná 
Špecifická pohybová   1.            Korčuľovanie vpred 36 metrov (s) 
výkonnosť                    2.            Korčuľovanie vzad 36 metrov (s) 
                                      3.            Korčuľovanie do štvorca so zmenami smeru jazdy (s) 
 
Všeobecná pohybová  1.            Trojskok do diaľky na jednej nohe (Ľ/P) z miesta (cm) 
výkonnosť                    2.            Test agility – Illinois (s) 
                                      3.            Drep na jednej nohe na lavičke Ľ/P (p)     
Legenda: P.č. – poradové číslo, p – počet. 
 
Testy špecifickej pohybovej výkonnosti sú zamerané na správne technické prevedenie 
korčuľovania v rýchlosti a na zvýšenie korčuliarskej výkonnosti. Súčasťou výskumného 
zámeru je diagnostika všeobecných a špecifických testov pohybovej výkonnosti, ktoré sa 
s najväčšou pravdepodobnosťou nachádzajú v základe rozvoja korčuliarskej výkonnosti  
           Výsledky testových batérií boli spracované postupmi korelačnej analýzy. Vplyv 
intervenčného programu na rozvoj špecifickej a všeobecnej pohybovej výkonnosti bol 
vyhodnocovaný párovým „t“ testom. Významnosť nameraných rozdielov bola posudzovaná 
na hladine významnosti p < 0,05. 
 
VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA 
           Korčuliarska výkonnosť patrí medzi hlavné zložky výkonu v ľadovom hokeji. Je 
výkonovým kritériom herných zručností. Ovplyvňuje citlivosť vnímania vlastného pohybu 
a koordinačnej dispozície. Technika korčuľovania, ktorú si hráči postupne osvojujú na určitej 
úrovni pri korčuliarskej lokomócii je individuálna u každého hráča, obecné zákonitosti sú však 
platné pre každého z nich (Pavliš, 2000). 
           Aplikáciou korelačnej analýzy bola skúmaná tesnosť vzťahov medzi premennými, ktoré 
tvorili obsah batérie testov pri vstupnom a výstupnom meraní (tab. 4). 
 
Tab. 4 Hodnoty korelačných koeficientov medzi všeobecnými a špecifickými premennými 
(n = 15) pri vstupnom meraní v klube MHC Martin 

                                                                                   1          2          3          4          5          6           7           8 
1. Korčuľovanie 36 m vpred                                   - 
2. Korčuľovanie 36 m vzad                                  0,75*     - 
3. Korčuľovanie do štvorca so zmenami smeru  0,72*  0,85*      - 
4. Trojskok do diaľky na ľavej nohe                      -       -0,54*     -          - 
5. Trojskok do diaľky na pravej nohe                    -       -0,60*     -        0,84*     - 
6. Drep na ľavej nohe na lavičke                           -           -          -          -           -           - 
7. Drep na pravej nohe na lavičke                          -          -          -          -           -           -           - 
8. Test agility – Illinois                                          -        0,64 *  0,66* -0,69* -0,77*      -           -            - 

*hladina významnosti: p<0,05 
 
Pre zvýšenie informačnej prehľadnosti boli do výsledkov analýzy zaradené korelačné 
koeficienty, ktoré dosahovali 5 % hladinu významnosti. Analyzovaných bolo osem testových 
položiek, z ktorých tri: 1. Korčuľovanie 36 m vpred, 2. Korčuľovanie 36 m vzad, 3. 
Korčuľovanie do štvorca so zmenami smeru, je zameraných na diagnostiku špecifickej 
pohybovej výkonnosti. Hodnoty korelačných koeficientov medzi špecifickými a všeobecnými 
ukazovateľmi naznačujú, že disciplíny: 4. Trojskok do diaľky na ľavej nohe, 5. Trojskok do 

176



diaľky na pravej nohe, 6. Drep na ľavej nohe na lavičke, 7. Drep na pravej nohe na lavičke, 8. 
Test agility- illinois vytvárajú hodnotenie všeobecných ukazovateľov pre korčuliarsku 
výkonnosť. Je možné konštatovať, že testy zastupujúce: Korčuľovanie 36 m vpred a 
Korčuľovanie 36 m vzad sa prezentujú ako vyhovujúce indikátory hodnotenia korčuliarskej 
výkonnosti. Na druhej strane je potrebné brať do úvahy existenciu spoločného základu 
korčuliarskych ukazovateľov, ktorý aj napriek rozdielnemu zaťaženiu jednotlivých partií 
dolných končatín a rozdielnu koordináciu pohybov má rovnakú výpovednú hodnotu a naznačuje 
existenciu spoločného kritéria týchto testových položiek. Za paradox je možné posudzovať 
absenciu niektorých ukazovateľov všeobecnej pohybovej výkonnosti diagnostikujúcich výbušnú 
silu dolných končatín a to konkrétne testy: 6. Drep na ľavej nohe na lavičke, 7. Drep na pravej 
nohe na lavičke. Táto skutočnosť môže mať rozličné príčiny, jednou z nich je pravdepodobne 
neadekvátnosť ich použitia v kategórii starší žiaci. Významnými korelátmi pri vstupnom meraní 
boli premenné: 4. Trojskok do diaľky na ľavej nohe, 5. Trojskok do diaľky na pravej nohe, 8. Test 
agility- illinois, ktoré vytvárajú základ pre špecifickú pohybovú výkonnosť. Na základe toho je 
možné konštatovať, že korčuliarska výkonnosť je do značnej miery závislá od výbušnej a 
dynamickej sily dolných končatín, udržiavania rovnováhy počas vykonávania zložitých 
pohybových štruktúr. V žiackych kategóriách sa ukazuje výbušná sila dolných končatín ako 
významný ukazovateľ korčuliarskej výkonnosti, rýchlosti, ale aj obratnosti (Kokinda – Turek, 
2010). Miera vzájomnej väzby medzi testovými položkami na ľade a mimo ľadovej plochy 
dosahuje významných hodnôt pri disciplíne – test agility – illinois. Podľa Bukača – Dovalila 
(1990) vzájomná závislosť v problematike skúmania rýchlostných schopností si vyžaduje 
analýzu súvislostí a možností transferových účinkov z prípravy mimo ľadovej plochy do herných 
zručností a korčuliarskej výkonnosti. Aplikáciou korelačnej analýzy bolo skúmané to, čo 
s určitou pochybnosťou môžeme označiť ako ,,parciálnu štruktúru´´ pri vstupnom a výstupnom 
meraní.  
 
Tab. 5 Hodnoty korelačných koeficientov medzi všeobecnými a špecifickými premennými 
(n = 15) pri výstupnom meraní v klube MHC Martin 

                                                                                   1          2          3          4          5          6           7           8 
1. Korčuľovanie 36 m vpred                                   - 
2. Korčuľovanie 36 m vzad                                  0,73*     - 
3. Korčuľovanie do štvorca so zmenami smeru  0,70*  0,96*      - 
4. Trojskok do diaľky na ľavej nohe                      -          -           -          - 
5. Trojskok do diaľky na pravej nohe                    -          -           -       0,89*      - 
6. Drep na ľavej nohe na lavičke                           -           -          -          -           -            - 
7. Drep na pravej nohe na lavičke                          -          -          -          -           -            -           - 
8. Test agility – Illinois                                          -        0,74 *  0,74* -0,57* -0,61*       -           -            - 

*hladina významnosti: p<0,05 
 
       Pri výstupnom meraní bola zaznamenaná významnosť korelátov v dvoch prípadoch, 
premenná č. 5 Trojskok do diaľky na pravej nohe ale najmä premenná č. 8 Test agility – illinois, 
ktoré vytvárajú základ pre všeobecnú pohybovú výkonnosť. Závislosť korčuliarskej výkonnosti 
a výbušnej sily je možné konštatovať pri premennej č. 3 korčuľovaní do štvorca so zmenami 
smeru. Jej závislosť od korčuliarskej výkonnosti nevieme jednoznačne vysvetliť. Väčšina 
hokejových zručností závisí od úrovne silových schopností, ktoré patria medzi dominantné 
determinanty korčuliarskej výkonnosti. Pohyb na ľadovej ploche je realizovaný bez alebo 
s vonkajším odporom (Bukač – Dovalil, 1990). Etapy športového tréningu pred a počas 
súťažného obdobia majú svoje špecifiká vo všetkých vekových kategóriách. Kondičná príprava 
počas súťažného obdobia v mládežníckych kategóriách by mala byť vykonávaná jeden alebo 
dvakrát týždenne a nemala by trvať dlhšie ako 45 – 60 minút. Je potrebné najmä v žiackych 
kategóriách zvyšovať úroveň korčuliarskej výkonnosti na základe špecifických foriem. Jednou 
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z takýchto foriem je rozvoj silových schopností dolných končatín na základe aplikácie 
imitačných cvičení. Vplyv intervenčného programu na rozvoj špecifickej a všeobecnej 
pohybovej výkonnosti počas súťažného obdobia 2012/2013 bol vyhodnocovaný párovým ,,t´´ 
testom. V tabuľke 6 sú uvedené štatisticky významné zmeny medzi vstupnými a výstupnými 
meraniami. 
 
Tab. 6 Aritmetické priemery, smerodajné odchýlky a hodnoty párového „t“ testu 
vstupného a výstupného testovania  (n = 15) v klube MHC Martin 
     Premenné                                                                        X₁                                S₁                       
                                                                                               X₂                                S₂                         ,,t´´ test 

1. Korčuľovanie 36 m vpred (s)                                5,73                            0,54                          1,81 
                                                                                 5,65                           0,55 

2. Korčuľovanie 36 m vzad (s)                                  6,89                            0,64                        3,66** 
                                                                                 6,69                           0,67 

3. Korčuľovanie do štvorca so zmenami smeru (s) 16,35                         1,50                         4,21**  
                                                                                 16,02                         1,50 

4. Trojskok do diaľky na ľavej nohe (cm)              548,27                       50,57                         -2,94* 
                                                                                567,13                       55,35 

5. Trojskok do diaľky na pravej nohe (cm)            555,80                       56,80                        -2,24* 
                                                                                570,07                       49,44 

6. Drep na ľavej nohe na lavičke (n)                        13,20                         7,99                          -2,80* 
                                                                                 17,93                        10,61 

7. Drep na pravej nohe na lavičke (n)                     16,40                         13,93                       -3,32** 
                                                                                21,73                        14,50 

8. Test agility – Illinois (s)                                         17,67                          1,26                         3,45** 
                                                                                         17,35                          1,05 

      Hladina významnosti: t0,05=2,13; t0,01=2,95 
      Legenda: n - početnosť súborov, x - aritmetický priemer, s – smerodajná odchýlka, 
 
Vplyv imitačných cvičení prispieva k vytváraniu základu rozvoja korčuliarskej výkonnosti – 
Korčuľovanie 36 m vzad a Korčuľovanie do štvorca so zmenami smeru. Zmeny v úrovni 
explozívnej sily dolných končatín Drepy na lavičke (Ľ/P) naznačujú, že tieto cvičenia 
ovplyvňujú rozvoj silových schopností dolných končatín. Výsledky získané pri Trojskoku do 
diaľky (Ľ/P) poukazujú na skutočnosť, že v mládežníckych hokejových kategóriách je možné 
považovať tento test za ukazovateľ perspektívy rozvoja korčuliarskej výkonnosti. Do analýzy 
boli zaradené premenné, ktoré sú súčasťou všeobecných testových batérií Slovenského zväzu 
ľadového hokeja (SZĽH). Významnosť premennej: Test agility – illinois je s veľkou 
pravdepodobnosťou ovplyvnená nárastom silových schopností dolných končatín, pretože tento 
test je charakterizovaný častými zmenami smeru s náväznou koordináciou pohybov.  V priebehu 
súťažného obdobia dochádza k stabilizácii bežeckej rýchlosti s častými zmenami smeru. Keďže 
opakovaná akcelerácia a časté zmeny smeru na ľade si vyžadujú veľké silové úsilie, je možné 
predpokladať, že imitačné cvičenia majú svoje opodstatnenie hlavne v rozvoji špecifickej 
pohybovej výkonnosti. Z toho je možné usudzovať, že špecifická príprava mimo ľadovú plochu 
nadobúda na dôležitosti najmä vo vekových kategóriách, v ktorých dochádza k počiatočnej 
stabilizácii z hľadiska všeobecného pohybového základu. 
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       Test silových schopností – Drepy na lavičke (Ľ/P) je zameraný na zisťovanie dominancie 
a preferencie konkrétnej dolnej končatiny. V porovnaní so vstupnými a výstupnými hodnotami je 
možné konštatovať, že dochádza k nárastu počtu drepov jednonož. Z hľadiska transferového 
účinku na špecifický pohyb na ľade sa tento test ukazuje ako jeden z možných indikátorov 
rozvoja korčuliarskej výkonnosti. 
 
Tab. 6 Aritmetické priemery, smerodajné odchýlky a hodnoty párového „t“ testu 

vstupného a výstupného testovania  (n = 16) v klube HC 07 Prešov 
Premenné                                                                        X₁                                S₁     
                                                                                         X2                                S2                         ,,t´´ 

 
Legenda: n - početnosť súborov, x - aritmetický priemer, s – smerodajná odchýlka, 
 
ZÁVER 

Na základe realizovanej štúdie je možné konštatovať, že korčuliarska výkonnosť je 
interferovaná aplikáciou špecifických cvičení. Na základe týchto cvičení, sa dá zdokonaliť 
zvládnutie pohybových zručností na ľade. Využitie špecifických cvičení v žiackej kategórii 
potvrdilo pozitívne zmeny v korčuliarskej výkonnosti hráčov. Hlavne výbušná a dynamická 
sila dolných končatín, časté zmeny smeru s náväznou koordináciou, stabilita na ľadovej 
ploche  potvrdzuje výrazne odlišné pohybové vzorce každého jednotlivca. Realizovaná štúdia 
naznačila, že u sledovaných hráčov bude pravdepodobne dochádzať k zmenám 
v korčuliarskej výkonnosti, pretože vplyvom špecifických cvičení dochádza k stabilizácií, 
kedy sa pohybová činnosť zautomatizuje a jej vonkajší prejav pohybovej štruktúry sa nemení. 
Preto by prvoradým cieľom, už v žiackych kategóriách mala byť náuka korčuľovania, ktorá 
bude podložená metodickými prostriedkami, medzi ktoré je možné zaradiť aj špecifické 
cvičenia. Tie umožňujú systematické rozvíjanie pohybu hokejistov, čo zabezpečí vedeckejší 
prístup k tréningovému procesu a tým aj spoľahlivejšiu spätnú väzbu pre hráčov a trénerov. 
Môžu slúžiť ako vhodný doplnok jednostrannej záťaže v tréningovom procese hokejistov. 
Vďaka prirodzenosti pohybu sú vhodné takmer pre všetky vekové kategórie.  

Hokejové korčuľovanie patrí medzi základné zručností, ktoré musí každý hráč zvládnuť. 
Jeho nácvik a zdokonaľovanie je činnosť, ktorá nikdy nekončí a ktorú ani tí najlepší hokejisti 
nemôžu vo svojom tréningu vynechávať. Hokejové korčuľovanie vytvára základ pre všetky 
činnosti a jeho zvládnutie podmieňuje dosiahnutú úroveň technických i taktických zručností. 
Nedostatočné zvládnutie korčuľovania hráča limituje a v neskorších rokoch jeho kariéry mu 
neumožňuje rozvinúť jeho hernú výkonnosť na potrebnú úroveň. Ak má hráč vykonávať 
herné činnosti (streľbu, kľučku, osobné súboje apod.) vo vysokej rýchlosti a pritom sledovať 
priebeh hry, je dôležité, aby bol sústredený na tieto činnosti a nie na korčuľovanie. Špecifické 
cvičenia môžu byť prostriedkom ktorým je možné u mladých hokejistov rozvíjať korčuliarsku 
výkonnosť. Sú jednou z možností pre dosiahnutie optimálneho zvládnutia techniky a zvýšenie 
výkonnosti korčuľovania.  
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ABSTRAKT 

Cieľom našej práce je prispieť k rozšíreniu poznatkov o didaktickej interakcií na 
hodinách telesnej a športovej výchovy. Prácou chceme poukázať na významnosť didaktickej 
interakcie, ktorá je vo vyučovaní telesnej a športovej výchovy dôleţ itým prvkom pri utváraní 
vzťahu učiteľ – ţ iak. V rámci úloh sme chceli zistiť vzťah ţ iačok strednej školy k ich 
učiteľke, kde ony vyjadrujú svoje názory na to ako vnímajú správanie učiteľky k nim na 
hodinách telesnej a športovej výchovy a tieţ  sme chceli zistiť, aký názor má učiteľka na to, 
ako sa ona sama správa voči svojim ţ iačkam. V našej práci sme vyuţ ili dotazníkovú metódu 
pre ţ iačky, ako aj pre ich učiteľku. Na základe štandardizovaného dotazníka interakčného 
štýlu (Gavora, Mareš, den Brok, 2003) sme zistili aké sú názory ţ iačok dvoch rôznych tried 8-
ročného gymnázia na ich učiteľku telesnej a športovej výchovy, a taktieţ  vlastný pohľad danej 
učiteľky na seba samú voči jej triedam z hľadiska jej didaktickej interakcie. Ţiačky triedy 
Prima A v kladných sektoroch (organizátor, napomáhajúci, vedie k zodpovednosti, chápajúci) 
prisudzujú učiteľke vyššie hodnoty (t.j. pozitívnejšie hodnotenie), ako ţ iačky triedy Septima 
A. V záporných sektoroch (neistý, nespokojný, karhajúci, prísny) dávajú ţ iačky triedy Prima 
A niţ šie hodnoty (t.j. pozitívnejšie hodnotenie), ako ţ iačky triedy Septima A. Týmto sa nám 
nepotvrdila nami stanovená hypotéza, kde sme predpokladali, ţ e ţ iačky triedy Septima A 
budú vykazovať pozitívnejšie hodnotenie učiteľky, ako ţ iačky triedy Prima A. Touto prácou 
chceme poukázať na dôleţ itosť didaktickej interakcie v telesnej a športovej výchove a tieţ  na 
to, ţ e i keď má učiteľka svoj interakčný štýl, ktorý je jej relatívne stabilná charakteristika a 
ktorá ju reprezentuje, záleţ í na objektoch, na ktoré sa pôsobí a pretoţ e ich vnímanie môţ e byť 
rozdielne a preto je potrebné, aby bol učiteľ flexibilný.  
 
Kľúčové slová: telesná a športová výchova, didaktická interakcia, učiteľ telesnej a športovej 

výchovy, ţ iak  
 
VSTUP DO PROBLEMATIKY 

Telesnou výchovou sa zaoberala a neustále sa zaoberá široká paleta autorov, ktorý ju 
rôznym spôsobom charakterizovali a taktieţ  nám sprostredkovávajú nespočetne veľa definícii. 
Sýkora (2001) telovýchovný proces povaţ ujeme za: 

1. druh pedagogického procesu, v ktorom sa plnia základné ciele a úlohy telesnej 
výchovy, predovšetkým telesné, pohybové zdokonaľovanie ţ iakov a upevňovanie ich 
zdravia, 

2. formu výchovno-vzdelávacieho pôsobenia, telesného, funkčného, pohybového, ale aj 
duševného, sociálneho a morálneho formovania ţ iakov v telesnej výchove, 

3. proces, v ktorom na základe vzájomných interakcií medzi telovýchovným pedagógom, 
ţ iakom, obsahom a podmienkami sa plnia cieľ a úlohy telesnej výchovy na základe 
uplatňovania didaktických, výchovných a špecifických zásad. 

Na splnenie cieľa a úloh telesnej výchovy v telovýchovnom procese je pôsobenie ich 
základných činiteľov, ktorí sú vo vzájomnej interakcií (obr.1).  
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Obrázok 1 Činitele telovýchovného procesu (Sýkora, 2001) 

 
V telovýchovnom procese je dané postavenie ţ iaka, či uţ  jeho aktívnosť, samostatnosť a 

iniciatívnosť: 
 vzťahom medzi obsahom a ţ iakom a 
 vzťahom medzi ţ iakom a učiteľom (Kips, 2005). 

Birch - Ladd (1997) hovoria o tom, ţ e čím je lepší vzťah medzi učiteľom a ţ iakom, tým sa 
ukazujú ich lepšie výkony a do popredia sa dostáva ich školská pripravenosť. 
Okrem nich sa stretávame aj s ďalšími autormi Battistich - Schaps – Wilson (2004), Birch – 
Ladd (1997), Hamre - Pianta (2001) a iní, ktorí uvádzajú, ţe  pozitívny vzťah učiteľ – ţ iak v 
telovýchovnom procese, mení učiteľovo správanie na takmer bezkonfliktné, s väčšou mierou 
ich vzájomnej blízkosti a podpory, čo sa prejavuje ako podpora zlepšenia výkonu v škole na 
základe sociálnych zručností ţ iaka, odolnosti voči nepriaznivým vplyvom prostredia. 
Daniels – Perry (2003), Perry – Weinstein (1998) tieţ  poukazujú na to, ţ e učitelia, ktorí 
vyuţ ívajú viac postupov v telovýchovnom procese (t.j. postup, ktorý poukazuje na citlivosť 
individuálnych rozdielov medzi ţ iakmi, dáva právo rozhodnutia a uznáva ich vývojové, 
osobné a vzťahové potreby), vytvárajú väčšiu motiváciu pre študentov, ako tí, ktorí pouţ ívajú 
menej takýchto praktík. 
 
CIEĽ PRÁCE 

Cieľom našej práce je rozšíriť poznatky o interakčnom štýle učiteľky na hodinách 
telesnej a športovej výchovy a vnímaní tohto interakčného štýlu ţ iačkami, ktoré sú v prvom 
roku výučby (Prima A) a ţ iačkami, ktoré učiteľka vyučuje uţ  sedem rokov (Septima A). 
 
HYPOTÉZA PRÁCE 

H1: Ţiačky triedy Septima A budú vykazovať pozitívnejšie hodnotenie učiteľky vo 
všetkých sektoroch dotazníka interakčného štýlu, ako ţ iačky triedy Prima A. 

 
ÚLOHY PRÁCE 

Ú1: Zistiť názory ţ iačok na interakčný štýl ich vyučujúcej na hodinách telesnej a 
športovej výchovy. 

Ú2: Zistiť názory na interakčný štýl vyučujúcej k jej triedam na hodinách telesnej a 
športovej výchovy a porovnať rozdiely v názoroch ţ iačok z daných tried na 
interakčný štýl s názormi učiteľky na svoj vlastný interakčný štýl. 
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METODIKA PRÁCE 
 
CHARAKTERISTIKA SKÚMANÉHO SÚBORU 

Pre našu prácu sme si vybrali strednú školu, kde sme sa zamerali na dlhoročné 
skúsenosti učiteľky, ktorá je počas svojho pôsobenia zvyknutá na pozorovanie a vedenie 
svojich tried praxujúcimi študentmi z vysokej školy. Ako strednú školu sme si vybrali 
Gymnázium L. Sáru v Bratislave. Náš súbor bol tvorený dvomi triedami. Jednou bola Prima 
A a druhou Septima A. Tieto triedy sme si vybrali na základe toho, ţ e sú súčasťou 8-ročnej 
výučby, ktorá je vedené tou istou učiteľkou na hodinách telesnej a športovej výchovy. Okrem 
toho sa naším objektom pozorovania stala aj učiteľka telesnej a športovej výchovy týchto 
dvoch tried. Učiteľka neuvádzala vek, ale jej dĺţ ku pedagogickej praxe, ktorá bola do 25 
rokov. Dotazník, ktorý sme podávali bol pripravený v dvoch verziách, zvlášť pre učiteľku a 
zvlášť pre ţ iačky. Bol im predloţ ený počas jednej hodiny telesnej a športovej výchovy, 
súčasne aj učiteľke oboch tried. Tento dotazník je štandardizovaný, je prevzatý od T. Learyho 
(1957), ktorý Gavora, Mareš, den Bork (2003) pretvorili pre slovenskú verziu 
štandardizovaného dotazníka. Náš súbor ţ iačok, ktorým sme dotazník predloţ ili, bolo spolu 
26. Triedu Prima A tvorilo 14 dievčat a Septimu A 12 dievčat (obr.2). Otázkami sme sa ich 
pýtali na názor na činnosť a správanie učiteľky na hodine telesnej a športovej výchovy, tak 
ako ju vnímajú a vidia. Učiteľke bol predloţ ený podobný dotazník, kde mala vyjadriť svoj 
názor na jej činnosť a jej správanie sa tak, ako ho pociťuje a vníma. Mala ohodnotiť seba 
samú. 

 

Obrázok 2 Počet ţ iačok zapojených do dotazníka 

 

METÓDY ZÍSKAVANIA ÚDAJOV 

DOTAZNÍK INTERAKČNÉHO ŠTÝLU 

Náš dotazník pozostával zo 64 uzavretých otázok, ako pre ţ iačky, tak aj pre učiteľku. 
Dotazníkom sme predkladali ţ iačkam i učiteľke niekoľko výrokov o interakčnom štýle 
učiteľa. Mali na výber zo 4 moţ ností. Moţ nosti boli od čísla 0 po číslo 4, kde číslo 0 
znamenalo nikdy a číslo 4 vţ dy. (Príloha A – pre ţ iakov, príloha B – pre učiteľku). Naším 
cieľom bolo zistiť názory ţ iačok na ich učiteľku, ale na druhej strane ním chceme tieţ  
poukázať na zhody a rozdiely medzi týmto hodnotením a učiteľkiným sebahodnotením. 

183



Pričom odpovede boli jasné a zrozumiteľné, spracovanie ťaţ ké na prácnosť, pretoţ e sme 
vyhodnocovali jednotlivé sektory správania, ktorých bolo spolu 8 (Tab.1). 

Tabuľka 1: Zastúpenie poloţ iek v jednotlivých sektoroch 

Sektor interakčného štýlu Počet položiek v sektore Položky 
Organizátor 8 1, 7, 16, 34, 42, 48, 58, 64 
Napomáhajúci 8 6, 24, 29, 31, 33, 36, 57, 61 
Chápajúci 8 2, 4, 8, 12, 14, 17, 43, 46 
Vedie k zodpovednosti 8 9, 21, 25, 35, 40, 49, 53, 59 
Neistý 7 5, 11, 18, 20, 39, 45, 47 
Nespokojný  8 22, 26, 27, 37, 50 54, 55,62 
Karhajúci 9 10, 13, 15, 19, 28, 41, 44, 51, 

52 
Prísny 8 3, 23, 30, 32, 38, 56, 60, 63 
 

METÓDY SPRACOVANIA A VYHODNOCOVANIA EMPIRICKÝCH 
ÚDAJOV 

Pri spracovaní a vyhodnocovaní získaných údajov sme vyuţ ili viacero metód. Tieto metódy 
boli kvantitatívne i kvalitatívne. Pre zobrazenie našich výsledkov sme vyuţ ívali tabuľky a 
grafické značenie v obrázkoch do osemuholníkov. Vyhodnocovanie jednotlivých sektorov 
sme nanášali do osemuholníka, ktorý uvádzame v obrázku niţ šie (obr.3). Okrem toho sme pri 
interpretácií vyuţ ili aj kvalitatívne metódy, čiţ e zodpovedajúce logické metódy. Medzi tie, 
ktoré sme vyuţ ili môţ eme zaradiť porovnanie, analýzu, syntézu, ako aj indukciu a dedukciu. 
Pre výpočet hladiny štatistickej významnosti sme pouţ ili pomerový t-test.  

 

 

Obrázok 3 Osem sektorov modelu učiteľovho interakčného správania 

 

Neistý 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Výsledky názorov žiačok na interakčný štýl ich učiteľky na hodinách 
telesnej a športovej výchovy 

Názory ţ iačok jednotlivých tried sme zaznamenali do tabuľky, ktorú sme mali rozdelenú 
podľa jednotlivých sektorov, ako sú sektory osemuholníka. Zo všetkých ţ iačok (Primy A, 
Septimy A) sme si zo všetkých hodnôt spravili aritmetické priemery vţ dy pre daný sektor 
zvlášť. Číselné hodnoty uvádzame niţ šie v tabuľke (tab.2). Naše ţ iačky triedy Prima A ju v 
kladnom sektore (napr. chápajúci) hodnotili 2,96, kde výsledky z celkového slovenského 
priemeru hodnotenia učiteľa ţ iačkami sú 2,95 (Gavora, Mareš, den Brok, 2003). Naopak čo sa 
týka ţ iačok triedy Septima A, ich hodnoty v kladných sektoroch boli niţ šie ako tie v 
záporných (napr. karhajúci), kde naše ţ iačky hodnotili učiteľku 1,53 a výsledky slovenského 
priemeru sú 1,16. To nám zároveň mení ich pozitívne hodnotenie na učiteľku. Uţ  len na 
základe týchto hodnôt sa nám vytvárajú rozdiely medzi triedami. Ţiačky triedy Septima A 
hodnotili svoju učiteľku vo všetkých sektoroch horšie ako ţ iačky triedy Prima A, čím sa nám 
naša hypotéza nepotvrdila. Na základe pomerového t – testu sa nám nepotvrdila štatistická 
významnosť v ţ iadnom zo sektorov. Najvyššie hodnoty (0,961) mal z kladných sektorov – 
chápajúci a zo záporných sektorov – karhajúci.  

Tabuľka 2 Priemerné hodnoty názorov ţ iačok oboch tried (Septima A a Prima A) na 
interakčný štýl ich vyučujúcej  na hodinách telesnej a športovej výchovy a 
porovnanie týchto hodnôt medzi triedami. 

 

Výsledky názorov interakčného štýlu učiteľky k jej triedam na hodinách 
telesnej a športovej výchovy a súčasne porovnaním rozdielov v názoroch 

žiačok z daných tried na interakčný štýl s názormi učiteľky na svoj vlastný 
interakčný štýl 

Učiteľka sa hodnotila s pohľadu seba samej k obom jej dievčenským triedam rovnako. Keďţ e 
bola ako jediná skúmaná učiteľka, nemuseli sme pouţ iť aritmetický priemer, ale hneď sme jej 
hodnoty vpísali do tabuľky podľa jednotlivých sektorov (viď tabuľka. 3). Tabuľka nás tieţ  
informuje o vzájomných pomeroch učiteľky jednotlivo k ich triedam, kde sa nám preukazujú 
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väčšie rozdielnosti. Naše výsledky môţ eme konfrontovať s holandským a americkým 
výskumom, kde sa ukázali väčšie rozdiely medzi hodnotením ţ iačok a učiteľkiným 
sebahodnotením, ale stále štatisticky menej významné (Wubbels – Levy, 1991). Okrem toho 
na základe pomerového t-testu, kde sme porovnávali ţ iačky triedy Prima A s učiteľkou, sa 
nám nepotvrdila v ţ iadnom sektore hladina štatistickej významnosti, všetky hodnoty boli 
veľmi nízke. Naopak ţ iačky triedy Septima A v porovnaní s učiteľkou mali síce hodnoty 
vyššie, ale ani tu sa nám pri vyuţ ití pomerového t-testu nepotvrdila hladina štatistickej 
významnosti. 

Tabuľka 3 Hodnoty názorov vyučujúcej na seba samú k obom triedam v jednotlivých  

 

 

Pri porovnaní triedy Prima A s ich učiteľkou telesnej a športovej výchovy môţ eme 
vidieť rozdiely. Tieto rozdiely nie sú aţ  také markantné. Ţiačky ju vidia podobne ako sa 
hodnotí ona sama. Ţiačky triedy Prima A jej prisudzujú vyššie hodnoty v kladných sektoroch 
a tým môţ eme povedať, ţ e je pozitívnejšie hodnotená, pretoţ e má súčasne niţ šie hodnoty v 
záporných sektoroch, čo tieţ  zvyšuje jej pozitívne hodnotenie v názoroch na interakčný štýl 
na hodinách telesnej a športovej výchovy. 
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Obrázok 4 Rozdiel medzi triedou Príma A a ich vyučujúcou v názoroch na interakčný štýl 

Ak sa pozrieme na ďalší graf (obr.5), v ktorom sme zaznamenali rozdiely ţ iačok triedy 
Septima A s ich učiteľkou, môţ eme vidieť veľké odlišnosti. Ţiačky sa na ňu pozerajú viac 
tými negatívnymi pohľadmi a na základe toho ju aj hodnotili. V záporných sektoroch 
(karhajúci, prísny, neistý a nespokojný) sú hodnoty ţ iačok vyššie oproti vlastnému 
hodnoteniu ich učiteľky. Pri porovnaní priemerov v jednotlivých sektoroch hodnotenia 
ţ iačkami triedy Septima A k celoslovenským priemerom (490 ţ iakov hodnotilo 18 svojich 
učiteľov), ktoré publikujú Gavora, Mareš, den Brok (2003) bola naša učiteľka hodnotená 
svojimi ţ iačkami horšie. 

 

Obrázok 5 Rozdiel názorov na interakčný štýl triedy Septima A s ich vyučujúcou 

ZÁVER 
Cieľom nášho výskumu bolo podať štandardizovaný dotazník interakčného štýlu pre 

slovenské edukačné prostredie. Má veľa alternatív hodnotenia. My sme sa zamerali na 
učiteľku a jej dve triedy, ktoré vedie počas celých ôsmych rokov na hodinách telesnej a 
športovej výchovy. Na začiatku stanovená hypotéza, ktorou sme predpokladali, ţ e dievčatá 
vyššieho ročníka Septimy A budú mať viac pozitívne hodnotenie na interakčný štýl ich 
učiteľky, ako trieda Prímy A, vzhľadom na ich vzájomné dlhšie spoznávanie a stretávanie sa 
počas hodín telesnej a športovej výchovy sa nám nepotvrdila. Názory učiteľky, ktorá obe tieto 
triedy vyučuje sú rovnaké. K obom triedam pristupuje rovnakým spôsobom, postojmi i 
názormi. Nerobí ţ iadne rozdielnosti, či niektorú z tried pozná viac a vyučuje dlhší čas. Vidí sa 
ako učiteľka, ktorá aj napriek tomu, ţ e si drţ í prísny postoj a prístup k ţ iačkam, vedie ich k 
pravidelnosti, organizovanosti, za účelom pochopenia ich záujmov. Ţiačkam skôr bude 
prekáţ kou to, ţ e je dôsledná. Nemá rada hodiny, na ktoré príde, hodí loptu a nechá si robiť 
ţ iačky, čo chcú. Vie ţ e je dôleţ ité aby mali organizovanú telesnú a športovú výchovu, pretoţ e 
čím ďalej tým viac majú menej a menej pohybu. Snaţ í sa ich vzdelávať vo všetkých 
oblastiach a všestrannými pohybmi. Usudzovali sme na len základe nášho priameho 
pozorovania. Tým, ţ e nám naša hypotéza nepotvrdila, smeruje náš pohľad k tomu, ţ e nie je 
určujúcim faktoroch len dĺţ ka formovania vzťahov, pretoţ e ak by mala byť rozhodujúca, 
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potom čím dlhšie sa navzájom spoznávajú, tým viac by mali byť ich vzťahy prehĺbené. Avšak 
to, ţ e ţ iačky triedy Septimy A ju vidia a radia medzi karhajúcu, neistú a nespokojnú učiteľku, 
nás o tom nepresvedčujú. Nechce sa im počúvať rozkazy čo majú robiť, nemajú rady keď sa 
spotia, ţ e sa musia prezliekať, robiť cvičenia, ktoré ich nebavia a nevedia ich správne 
vykonať. Často bývajú protivné, bez komunikácie a snahy sa niečo nové naučiť. Naopak 
dievčatá triedy Príma A ju vidia a hodnotia pozitívnejšie. Cítia jej ochotu pomoci a 
pochopenia. Ich názory sú kladnejšie a pozitívnejšie. Z krátkeho časového hľadiska sú ich 
názory vyhodnotené na základe dojmu, ktorý na nich učiteľka urobila a svoje prezentované 
názory potvrdili vo vyplnení dotazníka a spôsob, akým učiteľka vedie vyučovanie sa im páči. 
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SUMMARY 
 

DIDACTIC INTERACTION DURING PHYSICAL AND SPORT EDUCATION 
 
The object of our work is to contribute to knowledge about teaching interactions during PE 
and sport education. Work we want to highlight the significance of teaching interaction, 
which is in the teaching of physical education and sport an important element in shaping the 
relationship teacher - pupil. The tasks we wanted to determine the relationship female 
students at their high school teacher, where they express their views on how teachers perceive 
the behavior to them for hours of physical education and sport, and we also wanted to find out 
what the opinion of the teacher, as she message to his pupil. In our work we used the 
questionnaire method for schoolgirls, as well as their teacher. On the basis of a standardized 
questionnaire interaction style (Gavora, Mares, den Brok, 2003), we determined what are the 
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views of two different classes of schoolgirls 8-year high school teacher for their physical 
education and sports, as well as the teacher's own view on herself to the classes of terms of its 
didactic interaction. Schoolgirl in Class A Prima positive sectors (organizer conducive leads 
to responsibility, understanding) teacher attributed the higher values (i.e., more positive 
evaluation) schoolgirl Septima Class A. The negative sectors (uncertain, dissatisfied, upbraid, 
strict) gives schoolgirl Prima Class A lower value (i.e., more positive evaluation) schoolgirl 
Septima Class A. That we did not confirm the hypothesis set us where we assumed that 
schoolgirls class Septima A positive assessment will show teachers how schoolgirls Prima 
Class A. With this work we show the importance of interaction in the teaching of physical 
education and sports, and also that, even if a teacher has their style of interaction, which is 
characteristic of the relatively stable and that it represents, depending on the objects to which 
it is applied, and their perception may be different, and therefore needs to be flexible teacher.  
 
Keywords: physical education and sports, didactic interaction, teacher of physical education 
and sports, student 
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VPLYV VŠEOBECNÝCH TRÉNINGOVÝCH UKAZOVATEĽOV NA ZMENY AEP 
A ANP V ROČNOM TRÉNINGOVOM CYKLE CROSS TRIATLONISTU 

 
Svetlana LIPÁROVÁ 

 

Katedra telesnej výchovy a športu FHV UMB v Banskej Bystrici 
 
ABSTRAKT  
Sledovanie a hodnotenie tréningového procesu nielen u výkonnostných a vrcholových 
športovcov je jeho nevyhnutnou súčasťou. Intraindividuálnou analýzou posudzujeme každého 
športovca samostatne a umožňuje nám prihliadať na osobitosti, ktoré sú pre daného jedinca 
typické. Získané údaje sa nedajú zovšeobecňovať a majú prínos a význam len pre 
sledovaného atléta. 
Základ vyhodnocovania získaných údajov z testovaní a tréningových denníkov tvorí regresná 
a korelačná analýza časových radov. Využívame ju na zistenie vplyvu sledovaných 
všeobecných tréningových ukazovateľov na športovú výkonnosť probanda. Všímame si 
zmeny AEP a ANP počas celého makrocyklu (13 mezocyklov zložených zo 4 týždňov po 7 
dní). 
Účinok všeobecných tréningových ukazovateľov sa nám prejavil ako štatisticky nevýznamný. 
Obidva prahy sú ovplyvňované len počtom štartov v treťom a vo štvrtok časovom posune 
s opačnými polaritami. 
Najväčšie nedostatky v tréningovom procese vidíme práve v počte štartov pred letným 
vrcholom sezóny a regeneráciou, ktorá výrazne absentuje predovšetkým v letných mesiacoch.  
 
Kľúčové slová: cross triatlon, fyziologické prahy, tréningové ukazovatele 
 
ÚVOD 
Cross triatlon je jednou z odnoží triatlonu. Predstavuje plávanie na otvorenenj vode, jazdu na 
bicykli a beh v prírodnom/horskom prostredí. Na umiestnení pretekára sa najviac podieľa 
cyklistická časť, ktorá neumožňuje jazdu v háku a záleží len od techniky a rýchlosti šliapania. 
V tomto je tento triatlon podobný najdlhším triatlonom, tzn. ironmanom.  
Záťaže na pretekoch je limitovaná práve cyklistikou, o niečo menej bežeckou časťou 
a pretekovými vzdialenosťami. Dĺžka tratí, ktoré musí pretekár prekonať sa pohybujú 
v rozmedzí: plávanie 0,5 – 1,5 km; cyklistika 20 – 35 km a beh 5 – 12 km. 
Horský triatlon, off road triatlon, Xterra, terénny triatlon sú všetko pomenovania pre cross 
triatlon, ktorý neustále priberá nových nadšencov pre tento šport. 
 
Z fyziologického hľadiska rozhodujú o výkone v triatlone dva základné faktory : A to 
schopnosť dlhodobo produkovať v pracujúcich svaloch čo najvyššie množstvo energie 
a schopnosť premieňať túto energiu čo najefektívnejšie na výsledný pohyb horizontálnym 
smerom. 
Organizmus je v triatlone odkázaný na aeróbny spôsob uvoľňovania energie. Anaeróbne 
schopnosti sa uplatňujú v menšej miere v závislosti od doby trvania pretekov, profilu trate a 
taktických variant. Prejavujú sa pri jazde alebo behu do kopca, pri krátkodobom zrýchlení, v 
záverečnom finiši (Formánek - Horčic, 2003). 
Čo sa týka aeróbneho výkonu, teda VO2max, tak často nie je natoľko dôležitá jeho úroveň, 
ako ekonomika pohybu a schopnosť dlhodobo pracovať na vysokej percentuálnej úrovni 
VO2max.  
Elitní vytrvalci svoj výkon už nezvyšujú cez vyššie VO2max, ale cez vyššiu schopnosť 
využitia väčšej frakcie VO2max, tzn. ich anaerobný prah je posunutý bližšie k 100% VO2max. 
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Objektívne informácie o aktuálnej úrovni AEP a ANP, ako aj úrovni VO2max patria medzi 
východiská pri tvorbe aeróbneho tréningového zaťaženia. V spojitosti s adekvátnou srdcovou 
frekvenciou, úrovňou laktátu a percentom využitia VO2max sa skompletizuje poznatkový 
fond o možnostiach intraindividuálneho riadenia vytrvalostného zaťaženia (Laczo, 2004).  
Mnohí autori (Weltman, 1995; Gladden, 2000; Bonetti, 2012; Dalleck - Kravitz, 2012) 
považujú určenie VO2max a jednotlivých prahov za determinujúce faktory vo vytrvalostných 
športoch.  
Základným parametrom, podľa ktorého môžeme posudzovať trénovanosť organizmu, je 
anaeróbny prah. Ten zodpovedá aeróbno – anaeróbnemu prechodu a je začiatkom prudkého 
vzostupu koncentrácie laktátu pri kontinuálne vzrastajúcom zaťažení. 
Poznanie optimálneho tréningového zaťaženia nám umožňuje rozvíjať laktátový prah 
(Weltman, 1995). Vytrvalostným tréningom môžeme sledovať na úrovni laktátového prahu 
zvyšovanie VO2max. Fyziologická tréningová adaptácia organizmu na zaťaženie sa prejavuje 
v rovnováhe produkcie a vstrebávania laktátu. 
 
CIELE 
Cieľom našej práce je na základe intraindividuálnej analýzy objemu zaťaženia poukázať na 
zmeny fyziologických prahov (AEP, ANP)  v ročnom tréningovom cykle cross triatlonistu. 
Chceli by sme prispieť k problematike riešenia dávkovania tréningového zaťaženia 
v dlhodobej športovej príprave v  cross triatlone a prispieť novými poznatkami z oblasti 
intraindividuálneho adaptačného efektu pomocou časových radov. 
 
METODIKA 
Našim probandom je 30-ročný reprezantat SR v cross triatlone a zimnom triatlone. Triatonu 
sa venuje 13 rokov. Jeho telesná výška je 179 cm a priemerná hmotnosť 74 kg. Fyziologické 
parametre pretekára VO2max je 78,8 ml/kg/min, SF max 184, SF AEP 138±2 a SF ANP 171. 
Proband je  víťaz slovenského pohára 2011 v zimnom triatlone. 2. miesto obsadil na M - SR 
2011 v cross triatlone. Majster Slovenska 2012 v zimnom triatlone ako aj cross triatlone. V 
roku 2012 obsadil na pretekoch Európskeho pohára v zimnom triatlone 3. miesto vo 
Švajčiarsku a 4. miesto v Estónsku. Na MS v zimnom triatlone skončil na 7. mieste a ME v 
zimnom triatlone nedokončil kvôli technickým problémom. 8. miesto si odniesol z ME (Haag, 
Holandsko) v cross triatlone.   
 
Kritériom fyziologickej výkonnosti („Y“ závislé premenné) sú celoročné výsledky 
funkčných testov na bežeckom trenažéri HP COSMOS QUASAR, ktoré boli realizované 
v laboratórnych podmienkach Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť. 
Sledované boli hodnoty anaeróbneho prahu (ANP) a aeróbneho prahu (AEP) z pohľadu 
rýchlosti (v = m*s-1), 
Pre získanie konkrétnych hodnôt tréningových prostriedkov („X“ nezávislé premenné) sme 
zvolili všeobecné a špeciálne tréningové ukazovatele, ktoré sa vzhľadom na vek 
ekvidištančne využívali v tréningovej praxi. Tréningové a pretekové zaťaženie bolo 
zaznamenané v jednotlivých tréningových cykloch. V práci využívame mezocykly, ktoré sú 
zložené zo štyroch cyklov po sedem dní.  
Pri spracovaní a vyhodnocovaní údajov sme vychádzali z intraindividuálneho charakteru 
výskumnej situácie. Základ v tomto smere tvorí korelačná a regresná analýza časových radov. 
 Z hľadiska hodnotenia ročnej športovej prípravy ako vstup do korelačnej a regresnej analýzy 
používame časovo separované údaje, ktorých základný časový úsek je 4 týždňový 
mezocyklus.  
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Pri absencii údajov boli hodnoty interpolované cubickými splinami. Hodnoty boli ďalej 
aproximované regresnými funkciami (Záhorec, 2001). Takýmto spôsobom sme získali 
originálne a aproximované údaje spolu s ich reziduálnymi hodnotami. 
Funkcie pomocou ktorých separujeme trend: sinusoida, lineárny trend,  logaritmický trend, 
exponenciálny trend, hyperbolický trend, MMF model a polynomy 4. až 10. rádu, boli volené 
z hľadiska miery vyrovnania primárnych údajov, ako i z hľadiska akceptovateľnosti 
autokorelácií jednotlivých časových radov. Pri posudzovaní významnosti párových vzťahov 
medi jednotlivými prostriedkami zaťaženia a športovým výkonom sa opierame o 1 %, 5 %, 10 
% a 20 % hladinu významnosti.  
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Viacero aurov (Martinec, 1990; Martiš, 1990; 0‘Shea, 1990) rozoberalo problematiku 
dynamiky tréningového zaťaženia počas RTC v triatlone. Niektoré z nich však získané údaje 
zovšeobcňujú a len novšíe výskumy poukazujú na potrebu intraindividuálnej analýzy (Dovalil 
et all, 2002; Plis - Stone, 2003; Verkhoshansky, 2007; Krajčovič, 2008; Bompa - Haff, 2009; 
Krajčovič, 2011; Vavák a kol. 2012).   
Periodizácia a dávkovanie objemového zaťaženia naseho probanda je zaznamenané na 
obrázkoch 1 – 4. 
 

 
Obrázok 1 Dynamika početnosti VTU Tréningové jednotky v RTC [n] 

 

  
Obrázok 2 Dynamika VTU Čas zaťaženia v RTC [hod] 
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Obrázok 3 Dynamika VTU Počet štartov v RTC [n] 

 

  
Obrázok 4 Dynamika anaeróbneho prahu (ANP) a aeróbneho prahu (AEP) počas RTC [m.s-1] 
 
Prvý a druhý mezocyklus predstavuje ešte doznievanie starej sezóny. Preto je tam ešte väčší 
počet štartov, menej tréningových jednotiek a dlhšia hodinová záťaž kvôli nižšej intenzite 
a väčšiemu objemu pri nízkych pulzových hodnotách. 
Postupne pozorujeme nárast v obr. 1 a 3 a pokles na obrázku 2. Viac tréningových jednotiek 
s menšou hodinovou dotáciou predstavuje vyššiu intenzitu tréningov a prípravu na zimný 
vrchol sezóny v marci (začiatok ME, koniec MS). Na obrázkoch 1- 3 je to siedmi 
mezocyklus, kde pozorujeme najväčšie rozdiely.  
Sústredie v Chorvátsku v 8. mezocykle sa vyznačuje zvýšením hodinového ukazovateľa, 
malým počtom štartov, začiatkom poklesu tréningových jednotiek a ustálením intenzity 
zaťaženia. Táto príprava smeruje k druhému vrcholu sezóny 2011/2012 a to k ME v cross 
triatlone v 11. mezocykle. 
Mesiac august predstavuje oddych a pripravenie organizmu na dokončenie letnej sezóny 
v danom RTC. 
Z obrázku 4 vidíme, že prvý vrchol sezóny a jeho načasovanie probandovi vyšiel takmer 
100%. Za predpokladu, že zimné a cross triatlony proband preteká na hranici ANP alebo len 
tesne pod ňou. Keďže ANP dosahuje svoju maximálnu hodnotu. Ďalšia príprava a opätovné 
naberanie objemu zaťaženia, ale druhý vrchol v júli na ME v cross triatlone, už nevyšiel tak 
presne. Pozorujeme neskorý nárast ANP, resp. pokles AEP.  
Sledované všeobecné tréningové ukazovatele sú štatisticky nevýznamné (tab. 5). Nemajú 
veľký vplyv na úroveň trénovanosti, ktorú sme pozorovali na základe zmien prahov AEP 
a ANP.  
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Malý štatistický vplyv všeobecných tréningových prostriedkov na športový výkon zistil aj 
Vavák (1999). Tvrdí, že je to dané nadväznosťou jednotiek zaťaženia na dni zaťaženia  a času 
zaťaženia na jednotky zaťaženia. Naväčší vplyv na športový výkon majú tréningy 
v rýchlostných pásmach blízkych pretekovému tempu (Vavák, 1999; Broďáni, 2011; 
Krajčovič, 2011). 
 

Tabuľka 5 Párové korelácie všeobecných tréningových ukazovateľov k zmenám rýchlosti ANP 
a AEP 

 

 
 
Počet štartov ovplyvňuje obidva fyziologické prahy v tých istých časových posunoch avšak 
s opačnou polaritou. V treťom časovom posune ovplyvňuje ANP kladne (p<0,10) a AEP 
záporne (p<0,20). Hneď vo štvrtom časovom posune sú polarity vymenené, tzn. ANP je 
ovplyvňované záporne na 5% hladine významnosti a AEP kladne (p<0,05). 
Na aeróbny prah vplýva aj čas zaťaženia v tých istých časových posunoch ako počet štartov 
na 20% hladine významnosti s opačnou polaritou. 
Počet štartov a regenerácia mali z pomedzi VTU najväčší vplyv aj vo výsledkoch (Vavák 
a kol., 2012). Podobne ako v našom prípade ani ich proband nevykazoval viac štatisticky 
významných ukazovateľov v žiadnom z vyhodnocovaných posunov. 
 
ZÁVERY 
V procese riadenia a plánovania dlhodobej športovej prípravy má aplikácia časových radov so 
zameraním sa na účinok tréningových podnetov a ich prejavy na zmenách fyziologických 
prahov veľký význam. Korelačnou analýzou časových radov fyziologických ukazovateľov 
aeróbneho a anaeróbneho prahu a všeobecných tréningových ukazovateľov sme sa snažili 
poukázať na intraindividuálne časové parametre adaptačných mechanizmov v 
ročnom tréningovom makrocykle u reprezentanta SR v horskom triatlone. 
Siedme a ôsme miesto na pretekoch svetovej a európskej úrovne v zimnom a cross triatlone 
radia probanda k triatlonovej špičke.  
Aj napriek tomu, že sa nám nepotvrdila štatistická významnosť sledovaných VTU na 
fyziologické zmeny, môžeme konštatovať, že predovšetkým zimná príprava mala veľký efekt 
na zmenu úrovne ANP. Z čoho bolo aj 7. miesto na MS v zimnom triatlone a tesne pre 
vygradovaním sezóny prvé a tretie miesto na pretekoch Európskeho pohára. Síce sínusoida 
ANP nestihla v letnej sezóne dosiahnuť svoj vrchol, výsledky svedčia o tom, že aj letná 
príprava bola kvalitná. No napriek tomu môžeme tvrdiť, že v nej boli isté nedostatky, ktoré je 
potrebné odhaliť a tým zlepšiť nasledujúci tréningový makrocyklus.  
Za negatívne vplyvy môžeme považovať väčší počet štartov 2 mesiace pre plánovaným 
vrcholom ako aj pomerne ich veľký počet v mesiaci konania ME (obr. 3).   
Obrovské rezervy je vidieť aj v regenerácií (ktorú nemáme zahrnutú v ukazovateľoch), ktorá 
bola od marca takmer nulová. 
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SUMMARY 
 

THE INFLUENCE OF THE GENERAL TRAINING PARAMETERS ON THE 
CHANGES OF THE AEP AND ANP DURING THE YEARS TRAINING CYCLE OF 

THE CROSS TRIATHLET 
 

That we have to follow and rate a trainning proccess of top sportsmen is obvious.  We 
consider to each sportsman individually with help of intraindividual analysis. It helps us to  
pay attention to the special characteristics of each sportsman. Never can we generalizied  
obtained data. They are useful and important only for the triathlet who was observed.  
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We evaluated the data from the testing and traning diary with help of the regression and 
correlation analysis of the time lines. We use them to get information about the influence of 
the general training parameters on the sports capacity of our proband. We observe the changes 
of the AEP and ANP during the whole macrocycle (13 mesocycles last 4 weeks, each week 
lasts 7 days). 
We realized that the effect of the general training parameters is useless for our statistics. Both 
of the physiological tresholds are influenced only by the number of the starts in the third and 
fourth time movement with the opossite polarities. 
We can see the biggest limitation of the training process at the number of the starts before the 
top of a summer season and at the lack of regeneration mostly during  summer months. 
 
Key words: cross triathlon, physiological thresholds, training parameters 
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Pavol GREGORA - Ľubomír KORDANIČ 
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Bratislave 

ABSTRAKT 
 Komunikácia je jednou z najdôležitejších zložiek v tréningovom procese, tréner, ktorý 
vie lepšie komunikovať s hráčmi, má väčšiu šancu byť úspešným trénerom. Cieľom našej 
práce bolo analyzovať komunikačné prostriedky (verbálna a neverbálna komunikácia) počas 
tréningovej jednotky. Na základe predchádzajúcich výskumov predpokladáme, že tréner bude 
počas tréningu využívať viac neverbálnu komunikáciu ako verbálnu komunikáciu. V našej 
práci sme analyzovali dvoch trénerov starších žiakov  U14 (ŠK Slovan Bratislava a FC 
Petržalka 1898). Získané výsledky sme spracovali, vyhodnotili a porovnali. Zistili sme, že 
tréneri počas tréningovej jednotky využívajú najmä pozitívnu komunikáciu, až 68 % tréner 
Petržalky a 56 % tréner Slovana. Poznanie svojich komunikačných zručností, môže zlepšiť 
efektívnosť v riadení tréningového procesu. 
 
Kľúčové slová: komunikácia, futbal, tréner, hráč,  
 

VSTUP DO PROBLEMATIKY 

Komunikácia vo futbale 

Komunikácia je určitý prejav sociálnej spolupatričnosti jedincov medzi trénerom 
a hráčom počas TJ a mimo nej. Komunikačné schopnosti tak patria medzi významné 
pedagogické predpoklady, ktoré tréner využíva v styku s hráčmi (Peráčková, 2001). V 
súčasnej teórii komunikácie sa pre tieto schopnosti a zručnosti používa pomenovanie „mäkké 
zručnosti“ (soft skills). Tréner je prvok systému, ktorý riadi, čiže pôsobí na ďalšie prvky 
systému. Hráč je aktívnym prvkom v riadení družstva, má osobné ciele a želania (Kačáni, 
2005). 

Realizačné činnosti v trénerskej práci majú povahu interakcie, ktorá zahrňuje  všetko 
(vedomé a nevedomé), čo sa deje medzi trénerom a športovcom (Dovalil, 2002).  
Komunikácia ako forma interakcie medzi trénerom a hráčom tvorí jeden z najdôležitejších 
procesov, ktoré nám zabezpečujú prenos informácií (Tarkovič, 1996). Problematike interakcie 
trénera sa venovalo mnoho ďalších autorov napr. (Janoušek, 1984, Korček, 1995, Thomson, 
1994, Vajcechovskij, 1975, Evans 1995).  Celé trénovanie je prakticky postavené na 
komunikácii. Úspešní tréneri sú majstri komunikácie a naopak neúspešní tréneri sú neúspešní 
veľmi veľa krát preto, lebo nedokážu komunikovať so športovcami a okolím (Martens, 2006). 
Tréneri okrem komunikácie s hráčom musia zvládať aj komunikáciu s asistentmi, realizačným 
tímom, rodičmi, funkcionármi a verejnosťou. Dôležité oblasti ovplyvňujúce komunikáciu sú 
ton hlasu, zaangažovanosť, flexibilita a atmosféra (Thomson, 1994). Najcharakteristickejšia 
zvláštnosť vnútorných vzťahov v kooperácii tréner – hráč je neobvykle obrovský vplyv, 
ktorým pôsobí tréner na hráča (Vajcechovskij, 1975). Rozsiahly výskum uvádzajú aj Smith, 
Smoll a Curtis (1979) v ktorom vysvetľujú účinky efektívneho koučovania na vnímanie, 
sebadôveru a motivačné postoje mládeže. Tieto výsledky viedli k vývoju intervenčných 
programov, v ktorých sa tréneri učia prispôsobiť svoje trénerské štýly rôznym kritickým  
situáciám (Weinberg a Gould, 2007). Elitní futbaloví  tréneri využívajú špecifické 
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komunikačné stratégie a techniky, ktoré doručujú relevantnú a efektívnu spätnú väzba pre ich 
zverencov Ricciuti (2009).  

Verbálna komunikácia 
Tréneri chcú motivovať hráčov s ktorými pracujú  a poskytnúť im informácie, ktoré 

im umožnia trénovať efektívne a zvyšovať výkon (Crookes 1991). Zo skúsenosti vieme, že 
rozprávanie s hráčmi, môže byť jedným z najúčinnejších prostriedkov komunikácie. Tréner 
rovnako ako, každý iný profesionál pracujúci v sociálnej oblasti, používa komunikáciu 
(vzájomnú výmenu informácii) ako pracovný nástroj. Pomocou komunikácie môže tréner 
svojho zverenca ukludniť, zmobilizovať, utešiť, prípadne zmeniť ohnisko jeho koncentrácie 
(Gurský, 2005). Verbálnej komunikácii sa venovalo mnoho ďalších autorov (Klincková, 
2008, Vymetal, 2008, Morovicsova a kol., 2011, Gavora, 2003, 2007, Peráčková, 2001 a iný).   

Neverbálna komunikácia 
Hráči a tréneri by mali vedieť, že postojmi a pocitmi pôsobíme nielen slovne, ale aj 

mimoslovne (Gurský, 2005). Tváre hráčov obvykle dávajú dobrý údaj o tom, ako sa cítia. 
Dobrá znalosť neverbálnych signálov je neoceniteľným prínosom pre trénera (Crookes 1991). 
Do neverbálnej komunikácie sa zaraduje (De Vito, 2001, Morovicsová, 2008, Mistrík, 1998, 
1999): 

Emocionálna stránka komunikácie vo vzťahu tréner – hráč 
Jednou z najdôležitejších úloh trénera je postupne zvyšovať u športovcov ich mentálnu 

silu a odolnosť, pripravovať ich na to, aby si dokázali poradiť zoči-voči súperovi či v zložitej 
situácii. Zvládanie a kontrola emócii športovcova a trénera (psychoregulácia) je dôležitou 
úlohou najmä v súťažnom športe (Gurský, 2005). Hráč má emocionálne potreby, túži po 
vyjadrených emóciách. Emocionálna pozitívna komunikácia jeho potreby napĺňa. Pozitívna 
emocionalita je emocionalita radosti, sympatií a náklonnosti (Gavora, 2007). 

Špecifickosť komunikácie v tréningovom procese 
Predmetom interakcie trénera v tréningovom procese môžu byť cvičenia (pokyny, 

hodnotenie), organizácia alebo prípravná činnosť (organizačné pokyny), a pedagogické 
požiadavky (kázeň a zameranie pozornosti) (Dovalil a kol., 2002). Spôsob konania 
a vystupovania trénera nazývame správanie, ktoré patrí medzi hlavné praktické stránky 
ovplyvňovania (Kačáni, 2005). A tiež do špecifickej komunikácie zaradujeme kontrolný 
proces, motivačné zdroje, individuálny rozhovor, tímový rozhovor  a tímová práca 
(Kačáni, 2000, 2005). 

CIEĽ, HYPOTÉZY A ÚLOHY PRÁCE 

Cieľ práce 
Cieľom našej práce je analyzovať komunikačné prostriedky trénera počas tréningovej 

jednotky. 

Hypotézy 
H1: Predpokladáme, že neverbálnu komunikáciu trénera počas tréningovej jednotky, bude 
tvoriť  viac ako 50%. 

H2: Predpokladáme, že tréner starších žiakov využíva počas tréningovej jednotke viacej 
pozitívnu komunikáciu ako negatívnu komunikáciu. 

198



 
 

Úlohy práce 
U1: analyzovať a charakterizovať komunikačné prostriedky 

U2: vypracovať zberný hárok na zaznamenanie verbálnej a neverbálnej komunikácie 

U3: vyplniť dotazník interakčného štýlu trénera 

U4: získané výsledky spracovať, vyhodnotiť a porovnať 

METODIKA PRÁCE 
 

Analyzovali sme komunikačné prostriedky (verbálnu a neverbálnu komunikáciu) 
dvoch trénerov prvej ligy starších žiakov U14 (ŠK Slovan Bratislava a FC Petržalka 1898). 

Metódy získavania, zaznamenávania a spracovania údajov 
 

V prvej fáze sme nahromadili dostupnú literatúru k danej problematike. V druhej fáze 

sme na základe zistených informácii, zostavili zberný hárok na zachytenie komunikačných 

prostriedkov. V ďalšej fáze sme zaznamenávali komunikačné prostriedky trénerov priamo na 

tréningovej jednotke do nami vytvorených zberných hárkov. Pre doplnenie informácií sme 

dali vyplniť dotazníky (interakčného štýlu trénera, Gavora, 2007) hráčom trénerov, ktorých 

sme analyzovali.  

Pri analýze získaných údajov sme použili základné logické metódy (analýza, syntéza, 
dedukcia, indukcia) a komparatívnu metódu vyhodnocovania poznatkov. Výsledky sme 
zapracovali do grafov s percentuálnou analýzou. 

VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA 
Frekvencia komunikačných prostriedkov na tréningovej jednotke v kategórii starších 
ţ iakov 

Pomocou nami pripravených zberných hárkov, sme zaznamenávali frekvenciu 
komunikácie trénerov starších žiakov U14 (v kluboch ŠK Slovan Bratislava a FC Petržalka 
1898), ktorých sme analyzovali priamo počas TJ. Ako prvé uvádzame výsledky trénera FC 
Petržalka 1898 (Tp). Tp využíval vo svojej komunikácii najmä skupinový rozhovor 55%. 
Dialóg využíval veľmi málo (9%) a písomnú alebo grafickú podobu nevyužil vôbec.  

Tp vo svojej verbálnej komunikácii využíval najmä taktické pokyny 49%, ďalej pochvala 
14 % a povzbudzovanie predstavovali 12 % zo všetkých nami vybraných spôsobov 
komunikácie. Vyzývanie ako spôsob komunikácie predstavovalo 8%. V komunikácií Tp boli 
4% z celkového počtu kritika (Obr. 1). Tp na tréningu využíval vo veľkej miere taktické 
pokyny, s ktorými boli spojené aj praktické ukážky. Tp vo väčšej miere využíval prvky 
neverbálnej komunikácie 55% , verbálna komunikácia tvorila 45%.  Zo získaných výsledkov 
sme zistili, že Tp zo svojich emócii, najviac prejavuje emócie očakávania 34 %. Čo je 
zaujímavé Tp vyjadruje viacej emócií nespokojných v celkovom počte 24 % ako spokojných 
emócií 21%. Tp vôbec nevyjadroval emócie znechutenia, smútku a strachu.  

Zisťovali sme od hráčov formou dotazníka ako na nich pôsobí ich tréner. Počet 
respondentov v tíme  FC Petržalka 1898 U14 bol 15 a v tíme ŠK Slovan Bratislava tiež 15 
respondentov. Dotazník bol anonymní a hráči v ňom hodnotili prejavy trénera v škále 0 
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(nikdy) až 5 (vždy). Dotazník tvorilo 61 otázok, ktoré boli zamerané na 8 dimenzií 
interakčného štýlu trénera. 

 

Obr. 1 Extralingvistická rovina komunikácie trénera (Tp) na tréningovej jednotke 

 

Obr. 2 Podiel verbálnej a neverbálnej komunikácie trénera (Tp) a (Ts) 

Na obr. 3 vidíme podiel 8 dimenzií interakčného štýlu trénera (Tp). Tréner dostal 
najvyššie hodnoty v dimenzii napomáhajúci tréner až 79,1 %. Tento údaj nám potvrdzuje údaj 
z nášho zberného hárku, v ktorom nám vyšlo že taktické pokyny (praktická ukážka) tvorili až 
49%  z verbálnej komunikácie. Tp zaznamenal vysoké percentá aj v dimenziách organizátor 
78,2 % a chápajúci tréner 76,5%.  Z nášho pohľadu tréning prebiehal vysoko organizovane, 
hráči vedeli presne čo od nich tréner očakáva, tréning nemal zbytočné prestoje. Tréner sa 
aktívne zapájal do tréningovej jednotky, neustále komunikoval, vyzýval, povzbudzoval 
a nabádal svojich hráčov. V prípade potreby ukázal praktickú ukážku. Jeho slovný prejav bol 
veľmi dobre počuť, pokyny, tempo reči, farba hlasu boli jasné a zreteľné. Hráči priemerne 
hodnotili dimenziu „tréner nás vedie k zodpovednosti“, kde Tp dosiahol 62,3%. Ako prísny 
tréner bol hodnotený len na 48,95 %  a karhajúci tréner 40,7 %. Veľmi nízke percentá získal 
Tp v dimenziách nespokojný tréner 29,8 % a najmenej 28 % v dimenzii neistý tréner, čo sa 
berie ako pozitívny aspekt.  

Tréner starších žiakov ŠK Slovan Bratislava vo svojej komunikácií využíval prevažne 
monológ čo predstavuje 57 %. Dialóg predstavoval 29 % a najmenej využíval na 
komunikáciu skupinový rozhovor 14%. Ani v jednom prípade nevyužil písomnú a grafickú 
podobu.  V extralingvistickej rovine Ts využíval najmä taktické pokyny (36%). Kritiku použil 
7 krát čo z celkového počtu tvorí 15 % a takisto 15 % prestavovalo aj vyzývanie hráčov. 9 % 
tvorilo zdôvodňovanie, povzbudzovanie a všeobecné pokyny. Pochvala hráčov predstavovala 
iba 5 %. Iné komunikačné prostriedky využil jedenkrát. 
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Obr. 3 Interakčný štýl trénera (Tp) 

Z našich výsledkov (Obr. 2), sme zistili, že Ts vo svojej komunikácii využíval viacej 
verbálnu komunikáciu 55 % a neverbálnu komunikáciu využil  len na  45 %. Zo sledovaného 
tréningu nás nemilo prekvapila neverbálna komunikácia trénera. Tréner ju veľmi málo 
využíval a veľmi častá bola negatívna neverbálna komunikácia. Ts vyjadroval emócie najviac 
prostredníctvom očakávania (43%) a rovnako 43 % prostredníctvom nespokojnosti. Svoju 
radosť vyjadril len zopárkrát, čo predstavuje z celkového počtu 14 %. Ostatné emócie neboli 
na ňom spozorované. Na obr. 6 je zobrazený podiel 8 dimenzií interakčného štýlu trénera 
(Ts). Tréner dostal najvyššie hodnoty v dimenzii napomáhajúci tréner až 81,5 %. Ts 
zaznamenal vysoké percentá aj v dimenziách organizátor 79,3 % a chápajúci tréner 71,3 %.  
Z nášho pohľadu tréning prebiehal hlavne pod vedením asistenta trénera, tréner (Ts) sa takmer 
vôbec nezapájal do riadenia tréningovej jednotky, veľmi málo komunikoval, neopravoval 
chyby, jeho pokyny boli veľmi tiché a takmer vôbec nevyužíval neverbálnu komunikáciu. 
Jeho tempo reči, farba hlasu boli jasné a zreteľné. Hráči priemerne hodnotili dimenziu „tréner 
nás vedie k zodpovednosti“, kde Ts dosiahol 50,5 %. Ako prísny tréner bol hodnotený na 52 
%  a karhajúci tréner 43,85 %. Veľmi nízke percentá získal Ts v dimenziách nespokojný 
tréner 33,7 % a najmenej 21,1 % v dimenzii neistý tréner, čo sa berie ako pozitívny aspekt.  

 

Obr. 4. Extralingvistická rovina komunikácie trénera (Ts) na tréningovej jednotke 

Porovnanie získaných výsledkov 
 

Na základe vekovej kategórie (U14), ktorú sme sledovali, sme predpokladali, že počas 
tréningovej jednotky bude prevládať pozitívna komunikácia (obr. 7), táto hypotéza sa nám 
potvrdila v obidvoch prípadoch. Pozitívna komunikácia tvorila u trénera Petržalky až 68 % 
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a u trénera Slovana 56 %. V druhej našej hypotéze sme predpokladali, že tréneri využívajú 
najmä neverbálnu komunikáciu. Táto hypotéza sa nám nepotvrdila, pretože iba u trénera Tp 
prevládala neverbálna komunikácia 54,84 % a naopak Ts len 44,7 %. Obaja nami sledovaní 
tréneri používali viac pozitívnu ako negatívnu komunikáciu. Tp mal pozitívnu komunikáciu 
až 68% pričom negatívnu iba 32 %. Snažil sa s chlapcami komunikovať prevažne pozitívne. 

 

 

Obr. 5 Interakčný štýl trénera (Ts) 

 

Obr. 7 Porovnanie pozitívnej a negatívnej komunikácie trénera (Tp a Ts) počas TJ 

Z obrázka číslo 8 vidíme, že Ts využíval viac monológ a dialóg, pričom skupinový 
rozhovor takmer nevyužíval, a naopak Tp využíval pomerne často skupinový rozhovor, kde sa 
snažil svojím hráčom vysvetliť, čo budú vykonávať resp. čo od nich vyžaduje v nasledujúcom 
cvičení alebo hre. 

V extralingvistickej rovine (Obr. 9) využívali obaja tréneri hlavne taktické pokyny, kde 
skoro polovica (49%) celého prejavu Tp boli taktické pokyny. Väčší rozdiel medzi trénermi 
sme zaznamenali v kritike a pochvale. Ts bol viac kritický (15%) a menej chválil (5%). 
A v prejave Tp bolo viac pochvaly (14%) a menej kritiky (4%). Za spomenutie ešte stojí, že 
v tréningovom procese oboch trénerov nedochádzalo k nadávkam a iným vulgárnostiam. Na 
vyjadrenie emócií (Obr. 10) vyžil Tp viac prostriedkov ako Ts. Ts vyjadroval svoje emócie 
(obr. 10) iba prostredníctvom radosti (14%), nespokojnosti (43%) a očakávania (43%). Tp 
okrem vyjadrenia radosti (21%), nespokojnosti (24%) a očakávania (34%) dal najavo svoje 
emócie aj prostredníctvom hnevu (3%), prekvapenia (9%) a takisto dôvery (9%). 
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Obr. 8 Porovnanie – Frekvencia a spôsob komunikácie Tp a Ts 

 

 

Obr. 9 Porovnanie – Extralingvistická rovina komunikácie Tp a Ts 

 

Obr. 10 Porovnanie – Vyjadrenie emócií Tp a Ts na tréningovej jednotke 

Hypotéza 1 sa nám nepotvrdila, pretože tréner Ts využíval najmä verbálnu komunikáciu, 
nezapájal sa takmer vôbec do riadenia tréningovej jednotky, naopak tréner Tp vystupoval 
motivovane, zaujato, snažil sa využívať gestikuláciu, opravoval chyby a neustále sa zapájal do 
riadenia tréningového procesu. Tréner by nemal mať pri svojom vystupovaní neustále ruky vo 
vreckách, pretože to môže pôsobiť veľmi negatívne na svojich hráčov. 

Hypotéza   2 sa nám potvrdila, pretože tréneri v riadení tréningovej jednotky využívajú 
najmä pozitívnu komunikáciu, snažia sa svojich hráčov povzbudzovať a prejavovali svoju 
spokojnosť ak hráči plnili ich očakávania. Už v diplomovej práci (Tarkovič, 1996, Vailing, 
2009) sa spomína rozdiel medzi koučom a trénerom, súhlasíme s názorom, že 
v mládežníckom futbale, tréner  plní úlohu trénera aj kauča zároveň. 
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ZÁVER 
 

Vo futbale nemožno nekomunikovať. Myslíme si, že je dôležité poznať úroveň svojich 
komunikačných schopností. Toto poznanie predurčuje lepšie zvládnutie kritických situácií, 
vďaka ktorým, môže byť tréningový proces efektívnejší. Komunikácia medzi trénerom 
a hráčom, môže prebiehať v rôznych časových a priestorových podmienkach.  Komunikácia 
trénera je iná pri kondičnom tréningu a je iná pri hernom tréningu. Je veľmi dôležité 
analyzovať v ktorej oblasti  v nonverbálnej komunikácie je tréner najviac „doma“. Tréner sa 
musí snažiť dopĺňať slovné informácie primeraným nonverbálnym prejavom, ktorý je pre 
samotného trénera prirodzený. Tréner vždy musí sledovať následnú spätnú reakciu (feedback) 
svojho hráča na to, čo práve hovoríte. Na základe týchto informácii odporúčame analyzovať 
svoje komunikačné schopnosti, určiť nedostatky, chyby, ale aj pozitívne vlastnosti vo 
verbálnej a neverbálnej komunikácii, ktoré následne môžeme korigovať alebo aplikovať 
v praxi. Odporúčame v prirodzenej forme využívať verbálnu a neverbálnu komunikáciu. 
V tréningovom procese mládeže odporúčame prispôsobiť  prejav trénera (komunikáciu 
s hráčmi) k danej vekovej kategórii a obsahu TJ.  
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SUMMARY 

COMMUNICATION AS A MEANS FORMS OF INTERACTION COACH-PLAYER 
IN YOUTH FOOTBALL 

Communication is one of the most important components in the training process, a 
coach who can communicate better with the players, are more likely to be a successful coach. 
The aim of our study was to analyze the means of communication (verbal and nonverbal 
communication) during training unit. Based on previous research, we assume that the coach 
during practice to use more non-verbal than verbal communication. In our work we analyzed 
two coaches U14 (Slovan Bratislava and FC Petrzalka 1898). The results were processed, 
evaluated and compared. We found that the trainers during the training unit used mainly 
positive communication, to coach Petržalky 68% and 56% Slovan coach. Knowing their 
communication skills, can improve efficiency in managing the training process. 

Key words: communication, football, coach, player 
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ABSTRAKT 
Cieľom práce je teoretické rozpracovanie problematiky kariéry, športovej kariéry, ako aj 

analyzovanie vzdelávania športovotalentovanej mládeţe - futbalistov na Slovensku. V nosnej 

časti práce sme venovali pozornosť systému vzdelávania športovcov na Slovensku vo futbale 

na základných a stredných školách, s cieľom, aby mládeţi bolo uľahčené zosúladenie svojej 

kariéry profesionálnej a športovej kariéry, ktorá vytvorí podmienky pre športovcov po 

ukončení športovej kariéry, poprípade uţ počas svojej aktívnej športovej kariéry. Prácou sme 

rozšírili poznatky z oblasti vzdelávania športovcov na Slovensku a zvlášť futbalistov. 

Poukázali sme na moţnosti smerovania duálnej kariéry, ktorá by sa mala stať súčasťou 

ţivotnej dráhy športovca uţ počas základnej školy. Získané poznatky nám slúţia ako 

prezentácia súčasného ,,obrazu” moţností športovej kariéry na Slovensku. 

 

Kľúčové slová: mládeţ, futbal, kariéra, vzdelávanie 

 

ÚVOD  
V roku 2008 Národná rada SR schválila zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore 

športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v § 1 upravuje úlohy v oblasti štátnej 

podpory vrcholového a výkonnostného športu, starostlivosti o športové talenty a športovania 

detí mimo školského vyučovania; organizáciu prípravy športovcov na reprezentáciu 

Slovenskej republiky; opatrenia v boji proti dopingu v športe a postavenie Antidopingovej 

agentúry Slovenskej republiky; rozhodovanie sporov v športe; zriadenie a správu 

informačného systému verejnej správy o športe.  

Právne vymedzenie tejto problematiky je vyjadrené v zákone č. 245/2008 Z.z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého 

zabezpečuje odbornú starostlivosť o športové talenty hlavne národný športový zväz. Pričom 

národný športový zväz ďalej pokračuje v spolupráci so športovými klubmi, so školami a s ich 

zriaďovateľmi, so školskými zariadeniami, poprípade so športovými strediskami. 

 

Súčasný systém výchovy talentovanej mládeţe na Slovensku 

 

V roku 1997 bol zaloţený súčasný systém riadenia a podpory talentovanej mládeţe, 

pričom podpora od roku 1993 nebola prakticky ţiadna. Tento systém prebral pozitívne črty 

prednovembrového obdobia, podporoval talentovanú mládeţ, no v súčasnosti sa tento systém 

ukazuje ako príliš zloţitý a málo adresný. Systém pozostáva z nasledovných útvarov (Haviar, 

2006, s. 40):  

 Školské športové stredisko. 

 Športová trieda. 

 Športová škola. 

 Centrum talentovanej mládeţe. 

 Zväzové centrum prípravy mládeţe. 
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Usmernením MŠ SR zo dňa 1.februára 2002 č. 151/2002 - 71 MŠ SR vypustilo sledovanie 

školských športových stredísk, no v nasledujúcej časti práce budeme venovať pozornosť len 

športovej triede, športovej škole a centrám talentovanej mládeţe. 

 

Športová trieda 

Športové triedy na základnej alebo na strednej škole sú určené na systematickú športovú 

prípravu športovo talentovaných ţiakov, zaradených do systematickej športovej prípravy, 

ktorá je súčasťou vyučovania. V športových triedach sa vyučuje podľa upraveného učebného 

plánu základnej alebo strednej školy. Vyučovanie sa realizuje v predmete športová príprava 

podľa týchto učebných osnov. Osnovy sú vypracované v spolupráci so športovým zväzom v 

súlade so zásadami športového  tréningu a výchovno-vzdelávacieho programu školy. Činnosť 

v športovej triede je zameraná tak, aby bol zabezpečený optimálny rozvoj pohybových 

predpokladov ţiakov pre konkrétne športové odvetvie, ako aj ich športová výkonnosť. 

Športová príprava ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu sa vyučuje v spolupráci so 

športovými zväzmi v priestoroch školy, alebo v prenajatých priestoroch. Osobitnú dotáciu na 

činnosť športových tried poskytuje Ministerstvo školstva SR na základe odporúčania 

konkrétneho športového zväzu. Športové triedy sa zriaďujú uţ na základných školách 

spravidla po ukončení 4. ročníka povinnej školskej dochádzky. Zriaďujú sa predovšetkým pre 

potreby kolektívnych športov, no môţu byť doplnené do stanoveného počtu talentovanými 

ţiakmi z individuálnych športov. K fungovaniu športových tried uzatvárajú zriaďovateľ, 

telovýchovný subjekt a príslušný športový zväz písomnú zmluvu uzatvorenú na maximálne 4 

roky. V športových triedach sa vyučuje predmet Športová príprava, ktorý sa vyučuje 

v rozsahu 4 – 8 hodín týţdenne. Personálne zabezpečenie športových tried zabezpečujú 

pedagogický zamestnanci s trénerskou licenciou UEFA A, poprípade tréner s pedagogickou 

odbornou spôsobilosťou a licenciou UEFA B, alebo tréner s úplným stredoškolským 

vzdelaním a licenciou UEFA B (U s m e r n e n i e  Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky zo dňa 1. februára 2002 č. 151/2002-71 k starostlivosti o športovo-talentovanú 

mládeţ). 

 

Športová škola 

Pod pojmom Športová škola rozumieme strednú školu, ktorá umoţňuje športovo-

talentovaným ţiakom začať vykonávať rôzny druh športu, poprípade pokračovať 

v systematickej športovej príprave, ktorá je nesmierne dôleţitá pre ich výkonnostný rasť vo 

zvolenom športovom odvetví. Športová príprava je súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Športová škola má buď 4-ročné alebo 8-ročné štúdium (napr. 8-ročné gymnázium). 

Personálne predpoklady spĺňa iba taký zamestnanec v športových školách, ktorý dosiahol 

pedagogickú odbornú spôsobilosť v študijnom odbore telesná výchova a šport a zároveň je 

absolventom odboru učiteľstva s aprobáciou telesná výchova a trénerskou kvalifikáciou 

minimálne UEFA B licencie vo futbale. Podobne ako v prípade športových tried, aj 

v tomto prípade zabezpečuje financovanie Ministerstvo školstva SR (Usmernenie 

Ministerstva školstva SR č. 151/2002-71 k starostlivosti o športovo-talentovanú mládeţ).  

 

Centrum talentovanej mládeţe 

Centrum talentovanej mládeţe (ďalej len „CTM“) je útvar športovej prípravy talentovanej 

mládeţe, ktorá má vysoké predpoklady výkonnostného rastu aţ na vrcholovú úroveň vo 

vekovej kategórii ţiactva alebo dorastu. Úlohou centra je zabezpečenie tréningového procesu, 

zvyšovanie športovej výkonnosti športovcov aţ na vrcholovú úroveň v primeranom veku pre 

dané športové odvetvie. Na zabezpečovaní činnosti centra sa podieľajú telovýchovný subjekt, 

príslušný športový zväz, pričom Ministerstvo školstva SR podporuje CTM účelovou dotáciou 
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(Usmernenie Ministerstva školstva SR č. 151/2002-71 k starostlivosti o športovo-talentovanú 

mládeţ). 

 CTM sa vytvárajú pri FK, ktoré vedú systematickú dlhodobú výchovu mladých 

futbalistov a zároveň majú vytvorené podmienky obsiahnuté v Štatúte ÚTM (Útvar 

talentovanej mládeţe). Štatút ÚTM sa udeľuje na 1 rok. FK musí mať fungujúcu trénersko – 

metodickú komisiu ako aj koordinátora mládeţe, ktorý dohliadajú na športovú prípravu. Preto 

FK musí mať trénera aj koordinátora mládeţe s kvalifikáciou I. triedy licencie A (B), EURO 

PRO, alebo EURO A. Ďalej na školách so ŠT (športová triedy) musí byť vytvorená školská 

rada ŠT, pričom kaţdá ŠT na ZŠ (základná škola) musí pozostávať z minimálne 16 ţiakov. 

Na úrovni SŠ (stredná škola) sú dve moţnosti:  

 ŠT SŠ (športová trieda strednej školy) pozostáva z minimálne 14 ţiakov zapísaných 

do športovej prípravy. 

 V dopoludňajších hodinách musí byť zapojených do kompletnej športovej prípravy 

14 hráčov (ŠTATÚT ÚTVAROV TALENTOVANEJ MLÁDEŢE (ÚTM) SFZ). 

 

Licenciu Útvaru talentovanej mládeţe môţe získať len ten FK, ktorého seniorský tím je 

účastníkom 1. alebo 2. ligy a druţstvo staršieho dorastu musí nastupovať v I. LSD (1. liga 

starší dorast) alebo v II. LSD (2. liga starší dorast). Avšak FK, ktorého druţstvo staršieho 

dorastu štartuje len v II. LSD môţe získať licenciu len vtedy, ak sa druţstvo staršieho dorastu 

umiestni v predchádzajúcom ročníku II. LSD na postupovom mieste. Licenciu SFZ moţno 

udeliť len na základe splnenia nasledovných podmienok: 

 športové podmienky, 

 infraštruktúrne podmienky, 

 personálno – administratívne podmienky, 

 právne podmienky, 

 finančné podmienky (Smernica o licenčnom systéme Útvarov talentovanej mládeţe 

a licenčnom systéme Grassroots). 

 

CIEĽ PRÁCE 
Cieľom práce je teoretické rozpracovanie problematiky kariéry, športovej kariéry, ako aj 

analyzovanie vzdelávania športovcov futbalistov a ich duálnej kariéry na Slovensku. 

 

METODIKA PRÁCE 
Práca bola koncipovaná na základe kontinuálneho získavania údajov prostredníctvom 

kvalitatívnych metód. Z kvalitatívnych metód sme pouţili najmä také metódy ako analýza, 

syntéza, indukcia a dedukcia. Pričom z jednotlivých druhov logickej analýzy sme pouţili 

najmä porovnávaciu analýzu, klasifikačnú, kauzálnu ako aj vzťahovú analýzu. Súčasťou našej 

práce bola aj historická metóda zberu informácií z primárnych prameňov. Tieto údaje sme 

získavali z rôznych domácich ako aj zahraničných bibliografických zdrojov, predovšetkým 

printových, ako sú kniţné a časopisecké zdroje a elektronické zdroje, napr. internetové 

stránky, elektronické časopisy a podobne. V práci sme vyuţívali platné znenia zákonov 

Slovenskej republiky, ako aj písomníctvo Európskej únie o športe. 

 

VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA 
 

Základné školy so športovými triedami so špecializáciou na futbal 

 

V súvislosti s fungovaním futbalu na Slovensku sú zriaďované futbalové športové triedy, 

ktoré sú zriaďované po celom území Slovenska, či uţ na ZŠ alebo aj na stredných školách 
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a športových gymnáziách. Na niţšie zobrazenej mape môţeme vidieť geografické rozloţenie 

krajských a okresných miest, ktoré disponujú základnými školami zahrňujúcimi vo svojom 

výchovno-vzdelávacom procese športové triedy zamerané na futbal. Je zrejmé, ţe od západu 

smerom na východ, počet takýchto ZŠ klesá, o čom hovoria aj štatistiky. Na západnom 

Slovensku sa nachádza 23 ZŠ so športovými triedami zameranými na futbal, na strednom 

Slovensku 15 a na východnom Slovensku 13. V konečnom dôsledku môţeme sumarizovať, ţe 

na Slovensku je k 31.12.2011 51 ZŠ so zameraním športových tried na futbal, pričom 

v mestách Bratislava a Ţilina sa nachádzajú dve takéto ZŠ. 
 

 
 

Obrázok 1 Mapa Slovenska s vyznačenými mestami, v ktorých sa nachádza ZŠ so športovou 

triedou zameranou na futbal (vlastná interpretácia) 

 

Športové gymnázia so špecializáciou na futbal na Slovensku 

 

 Na tejto mape sú zobrazené mestá, v ktorých sa nachádza športové gymnázium 

zamerané na futbal. Týka sa to prevaţne krajských miest. Podobne ako pri ZŠ so 

špecializáciou na futbal, aj v tomto prípade je rozloţenie miest nerovnomerné. Na západe nám 

rezonuje 5 miest, oproti strednému a východnému Slovensku, kde sa nachádzajú len dve 

mestá. 

 

 
Obrázok 2 Mapa Slovenska s vyznačenými mestami, v ktorých sa nachádza športové 

gymnázium so špecializáciou na futbal (vlastná interpretácia) 

 

Centrum talentovanej mládeţe vo futbale na Slovensku 

  

V súčasnosti máme na Slovensku 24 ÚTM podporovaných zo strany SFZ. 

ÚTM v sezóne 2012/2013: 

 1. kategória: Slovan, Nitra, Trnava, Trenčín, Dubnica, Ţilina, Ruţomberok, B. Bystrica, 

Košice, Prešov, Michalovce, Senica, Podbrezová (13 ÚTM). 
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 2. kategória: Bardejov, Senec, Myjava, Z. Moravce, D. Streda, Petrţalka, Spišská Nová 

Ves (7 ÚTM). 

 3. kategória: Levice, Liptovský Mikuláš, Martin, Stropkov (4 ÚTM) (Zápisnica č. 06/12 zo 

zasadnutia Výkonného výboru SFZ konaného dňa 5. mája 2012 v Bardejove). 

 

Na niţšie zobrazenej mape Slovenska sme zvýraznili mestá disponujúce jednou z troch 

kategórií ÚTM. Na západe Slovenska môţeme vidieť výraznejšiu angaţovanosť klubov do 

ÚTM, ako na strednom alebo východnom Slovensku, keďţe západné Slovensko disponuje 12 

ÚTM (z toho 6 ÚTM 1. kategórie), zatiaľ čo stredné Slovensko 6 ÚTM (4 ÚTM 1. kategórie) 

a východné Slovensko 6 ÚTM (3 ÚTM 1. kategórie). 

 

 
 

Obrázok 3 Mapa Slovenska s vyznačenými ÚTM troch kategórií (vlastná interpretácia) 

 

ZÁVERY 
1. Štát by sa mal výraznejšie podieľať na podpore talentovaných ţiakov uţ na základných 

školách.  

2. Mal by sa tieţ snaţiť čo najväčšiemu počtu športovo talentovaných ţiakov umoţniť 

venovať sa športovým aktivitám pod odborným vedením kvalifikovaných učiteľov ako 

telesnej výchovy, tak aj trénerov športových klubov v športových triedach.  

3. Tieţ by sa malo umoţniť budovanie športových akadémii, v rámci futbalových klubov, 

zriadených vo forme súkromných škôl, po príklade zahraničných klubov. Najmä klubu FC  

Levadia Tallinn, ktorý vytvoril systém vzdelávania futbalistov vo forme akadémie, ktorej bola 

pridelená licencia súkromnej školy. 
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SUMMARY 

 
MANAGEMENT SYSTEM AND SUPPORT TALENTED YOUTH IN SLOVAKIA 

WITH A FOCUS ON FOOTBALL PLAYERS CAREER 
 

 

The paper deals with career and sport career issues. It also analyzes education of athletes – 

football players in Slovakia. The main part of the essay pays attention to the football players 

education system in Slovak elementary and high schools.  The purpose of the paper  is to 

show the importance of professional career and active sport career coordination, which creates 

conditions for athletes after sports career ending, alternatively also during their active sports 

career. The aim of the essay is to emphasize the fact that the state should be more involved in 

supporting talented pupils at elementary schools. The state should create adequate condition 

in sports classes for as many as possible talented students, so they could attend sports 

activities under the guidance of qualified physical education teachers and coaches of sports 

clubs. Sports Academy should be created for sporting clubs as abroad. In particular club FC 

Levadia Tallinn, which created a system of education in the form of football academy, which 

was awarded a license of private school. 

 

Key words: youth, soccer, career, education 
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ABSTRAKT 
Cieľom práce je hodnotenie kvality života vo vzťahu k úrovni fyzickej činnosti študentov 
UKF v Nitre. Predpokladáme významnú súvislosť medzi stupňom pohybovej aktivity 
respondentov a častosťou prežívania jednotlivých emócií, ako i životnou spokojnosťou. 
Výskumný súbor pozostával z 220 študentov chlapcov a dievčat, priemerný vek 21,59 rokov. 
Na zber údajov sme použili dotazníkovú metódu. Vzťah medzi úrovňou športovej aktivity a 
oblasti kvality života bol hodnotený pomocou korelačnej analýzy.  
Výsledky poukazujú na diferencované vzťahy medzi úrovňou pohybovej aktivity a 
dôležitostí, ktoré prisudzujú študenti rôznym oblastiam kvality života. 
U študentov s nízkou (2,61 ± 1,07 za týždeň) a vysokou frekvenciou (5,52 ± 0,63 týždenne) 
pohybovej aktivity neboli zaznamenané štatisticky významné vzťahy s jednotlivými 
oblasťami kvality života. Kauzalita s kvalitou života bola zaznamená s priemernou 
pohybovou aktivitou (3,76 ± 1,05 týždenne). V oblastiach kvality života s fyzická pohoda (p < 
0,05), spirituálna pohoda (p < 0,01), materiálna pohoda (p < 0,05), voľným časom (p < 0,10), 
osobným vzhľadom a vlastníctvom (p < 0,10).   
 
Kľúčové slovo: Pohybová aktivita, Kvalita života, Korelácia, Študenti, Univerzita 
 
ÚVOD 
 Kvalita života (QQL) podľa  Hartla a Hartlovej (2004) sa definuje ako ,,výraz 
skvelého životného pocitu", proti tomu podľa Slámu (2005) sa definuje ako "subjektívne 
globálne hodnotenie vlastného života ako mnohorozmernosť kvality života, ktorá zahŕňa 
oblasť fyzickú, funkčnú zdatnosť, psychosociálno - emocionálnu oblasť, sociálnu, 
existenciálnu a duchovnú oblasť". Křivohlavý (2004) uvádza tri teórie ako chápať subjektívnu 
pohodu. Sú to : teória životných cieľov, teória uspokojovania životných potrieb a teória 
biologických základných pocitov pohody. Osobný blahobyt je definovaný Svetovou 
zdravotníckou organizáciou (WHO) ako charakteristika rozdielov zdravia v fyzickej, 
psychickej a mentálnej sfére ako aj sociálnych schopností a ekonomickej produktivity života. 
Medzi prediktory a determinanty personálneho blahobytu patrí zdravotný stav, ukazovatele 
činnosti, fyzické schopnosti, subjektívne posudzovanie celkového zdravotného stavu, 
sociálno-ekonomický status, vek, náboženské aktivity, etnika, výška dôchodku, vdovstvo, 
rodičovstvo, sociálna podpora, životné udalosti, starostlivosť o siroty, osobnostné 
charakteristiky a hrdosť (Kebza, 2005). Kvalita a kvantita ich vývoja úzko súvisí s osobným 
blahom (Šolcová a Kebza, 2004). 
 Práca z Diene - Suh (1997) a Pašková (2010) pojednávajú o koncepte blahobytu a 
prikláňajú sa ku konceptu WHO, ktorý rozlišuje medzi fyzickým, psychickým a sociálnym 
blahobytom. Úprimnosť sa definovala ako faktor pozostávajúci z 8 faktorov fyzického 
blahobytu medzi, ktoré patrí : spokojnosť s aktuálnym zdravotným stavom, pocit oddychu a 
relaxácie, vitalita a radosť zo života, primeraná únava, radosť, potešenie, schopnosť 
koncentrácie a reakcia, fyzické pocity. Základný element subjektívneho fyzického blahobytu 
je podľa tohto modelu aktuálne pozitívne cítenie. 
 Kvalita života je diferencovaná pochopením rozdielnosti časti života. Štúdie kvality 
života dospievajúceho súhlasia s uspokojením základných osobných potrieb závisiacich na 
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zmenách v makrosystéme. Je tu pár spoločných faktorov, ktorí stanovujú spokojnosť so 
životom a sú nutné pre šťastie a plnohodnotný život a to zdravie, zamestnanie, uspokojovanie 
potrieb a radosti. Keď porovnáme pohlavia náročnosť osobných blahobytov sa líši pokiaľ ide 
o zdravie a fyzické problémy, kedy sa ženy cítia horšie ako muži (Macek, 2003). Výskum 
Škoda a kolektív (2007) v 14 - 16 roku dospievajúcich sa sústredil na: vlastníctvo vecí, 
zdravie, životné úspechy, vzťahy s rodinou a priateľmi, pocity šťastia a aktivity mimo domu. 
Výsledky ukázali, že je dôležité zdravie a vzťahy s rodinou a priateľmi. 
 Podľa Paškovej (2010) fyzická aktivita aktívneho športovca (poloprofesionál a 
neprofesionál) zvyšuje frekvenciu prežívania pozitívnych emócií ( najmä fyzické potešenie a 
čerstvosť) a znižuje frekvenciu prežívania negatívnych emócií. Podľa 380 študentov vo veku 
17 až 23 rokov, ktorí študujú na vysokých školách na Slovensku ukázali, že fyzická aktivita v 
minimálnej sadzbe zvyšuje subjektívny blahobyt dospievajúcich rovnako ako spokojnosť so 
sebou samým, prispieva k častejšiemu prežitiu pozitívnych emócií, zvyšuje spokojnosť 
dospelých. Trávia svoj čas tým, že robia fyzickú aktivitu, zvyšujú svoju fyzickú kondíciu, 
tvaruje sa telo a vzhľad, ktorý je dôležitou súčasťou sebapoznania pre túto skupinu ľudí. 
 Uvedomujeme si aj, že kvalitu života ovplyvňuje ďalšie veľké množstvo faktorov. 
Moková - Flynn (2002) uvádzajú, že študenti pociťujú vyššiu kvalitu života na školách, kde 
sú dobré interpersonálne vzťahy, dobrá disciplína, vysoký štandard vyučovania, učenie a 
pestré - relevantné kurikulum. Kvalitu života napr. neovplyvňuje veľkosť školy. Zahner a kol. 
(2006) uvádza zhoršenú kvalitu života pri vysokej nadváhe adolescentov. Vyššiu kvalitu 
školského života uvádzajú študenti s učiteľmi humanitných smerov (Schmidtová, 1992). V 
širokej spleti faktorov ovplyvňujúcich kvalitu života sa stále objavujú v prepojení elementy 
pozitívneho prežívania fyzickej subjektívnej pohody a telesných pocitov. Telesná pohoda bola 
opísaná faktormi ako: aktuálny telesný stav , odpočinok, uvoľnenie, vitalita, radosť zo života, 
príjemná únava, pocit rozkoše, koncentrácia, reagovanie, sviežosť, príjemné telesné pocity. 
 
CIEĽ 
 Cieľom diplomovej práce bolo overiť vzťah medzi úrovňou telesnej aktivity a 
vybranými oblasťami kvality života študentov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 
Očakávame, pozitívny vzťah medzi úrovňou športovej aktivity a kvalitou života u 
dospievajúcich s vyššou frekvenciou športových aktivít. 
 V príspevku odpovedáme na otázky, ktoré boli predmetom nášho empirického 
výskumu. Budú nás zaujímať výsledky odpovedí študentov univerzity, ktoré smerujú do 
oblastí: 
 1. Aké rozdiely sú v objektívnom a subjektívnom ponímaní kvality života u študentov  
 univerzity s odlišnosťou pohybovej aktivity? 
 2. Aký je vzťah medzi vybranými oblasťami kvality života a úrovňou pohybovej 
 aktivity. 
 
METODIKA 
 Na dotazníku sa zúčastnili študenti (n = 220) z UKF v Nitre. Študenti boli vo veku od 
18 do 26 rokov. Priemerný vek bol 21,59 rokov. Výskum bol rozdelený do štyroch skupín na 
základe početnosti športové aktivity (pasívny športovec, príležitostný športovec, aktívny a 
vrcholový športovec). 
 V prvej časti dotazníka sme skúmali základné informácie o respondentovi, ako je vek, 
pohlavie, rok, športová úroveň (pasívny športovec, príležitostný športovec, aktívny športovec, 
špičkový športovec) a frekvenciu koľko krát vykonáva športové aktivity počas týždňa (takmer 
nikdy, málokedy, občas, často, veľmi často, takmer vždy). 
  Druhá časť dotazníka obsahovala položky z dotazníka SQUALA. Položky dotazníka 
boli hodnotené z hľadiska oblasti (Sýkorová - Blatný, 2008): 
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 1. fyzickej pohody (zdravie, spánok, zvládanie každodenných aktivít, nemať žiadne 
 problémy) 
 2. psychosociálne pohody (rodina, medziľudské vzťahy, intímne vzťahy, 
 koníčky, bezpečnosť) 
 3. duchová - spirituálna pohoda (spravodlivosť, sloboda, krása, umenie, pravda) 
 4. materiálne pohody (peniaze, dobré jedlo) 
 5. vzdelávanie (byť vzdelaný, ísť do školy) 
 6. voľný čas (možnosť tráviť svoj voľný čas, mať dostatok vecí pre zábavu) 
 7. vzhľad a vlastníctvo vecí (vyzerať dobre, pekne sa obliekať, mať veci, ktoré sa mi 
 páčia) 
 8. orientácia na budúcnosť (mať deti v budúcnosti, zamestnanie, ktoré ma bude baviť) 
 
Dotazník zisťuje, aký druh dôležitosti ľudia prikladajú na určité oblasti života, ktoré považujú 
v živote za dôležité a následne posudzujú do akej miery sú s nimi spokojní (Ocetková, 2007) 
 Prvá položka v dotazníku SQUALA definuje oblasť z hľadiska "ako je pre teba 
dôležité ..." a druhý bod pohľadu ", ako si spokojný s ...". Prvú položku respondenti 
posudzovali na 5 bodovej stupnici (úplne nedôležité, trochu dôležité, stredne dôležité, veľmi 
dôležité, plne dôležité) podľa toho aký význam jej v živote pripisujú, resp. aké dôležité to 
bolo pre nich v ich živote.  
 Druhú položku sme posudzovali tiež na 5 bodovej stupnici, s výnimkou vynechanej 8 
položky (veľmi nespokojný, nespokojný, niečo medzi, spokojný, veľmi spokojný) podľa toho, 
ako sú s nimi vo svojom živote spokojní teraz. 
 Pri spracovaní výsledkov sme použili kontingenčné tabuľky a základné popisné 
štatistiky (počet, priemer a štandardná odchýlka), z ktorej sme vypočítali štatistickú 
významnosť rozdielov Wilcoxonovým testom a neparametrickým Mann-Whitney U testom 
medzi skupinami. Pri určovaní vzťahov medzi premennými "športová úroveň a kvalita života" 
bol použitý Spearmanov korelačný koeficient. Pri posudzovaní štatistickej významnosti 
rozdielov a vzťahov, sme použili hladinu významnosti p<0,01 až p<0,10. Dáta boli 
spracované v programe Microsoft Excel a SPSS. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 V prvej časti výsledkov sa zaoberáme komparáciou jednotlivých oblastí kvality života 
u univerzitných študentov s odlišnou úrovňou pohybovej aktivity (tabuľka 1). Štatisticky 
významné rozdiely sme zaznamenali v oblasti "ako je pre teba dôležité..." medzi 
príležitostnými športovcami a aktívnymi športovcami v položkách psychosociálnej (p < 0,05) 
a spirituálnej pohode (p < 0,05). Aktívni a vrcholoví športovci - vysokoškoláci kladú vyššiu 
dôležitosť na rodinu, medziľudské vzťahy, intímne vzťahy, záľuby, bezpečie, spravodlivosť, 
sloboda, krása, umenie a pravdu. V ďalších položkách sú objektívne názory na dôležitosť a 
spokojnosť s kvalitou života respondentov na rovnakej úrovni. 
V skupine pasívny športovci študenti najviac kladú dôraz na fyzickú pohodu a najmenej na 
vzhľad a vlastníctvo vecí. Príležitostný športovci kladú dôraz najviac na fyzickú pohodu ale 
zaznamenali sme dosť vysoké parametre aj v ostatných, najmenej kladú dôraz na vzhľad a 
vlastníctvo vecí. U aktívnych a vrcholových športovcov je to fyzická a spirituálna pohoda  
najviac a najmenej vzhľad a vlastníctvo vecí.  Toto je dôležitosť ich subjektívny pohľad na to 
čo by chceli. 
 Z pohľadu priemernej úrovne najvyššie hodnoty u pasívnych športovcoch bolo 
dosahované vo voľnom čase, psychosociálnej pohode a najnižšie hodnoty v spirituálnej 
pohode. U príležitostných športovcoch je to najviac na fyzickú pohodu a najmenej tiež na 
spirituálnu pohodu. Aktívni a vrcholoví športovci kladú najväčší dôraz na voľný čas a 
najmenší na spirituálnu pohodu. Toto je realita - objektívna spokojnosť. 
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Tabuľka 1 Štatistické charakteristiky oblastí kvality života u skupín s rôznou úrovňou 
pohybovej aktivity (p <0,01**; p < 0,05*) 

 
  
Ďalej sa zaoberáme porovnávaním subjektívneho hodnotenia dôležitosti a objektívnej 
spokojnosti kvality života u všetkých troch oblastiach. 
 Zistili sme, že sú rozdiely medzi dôležitosťou alebo tým čo chcú a skutočnosťou. Čo je 
úplne reálne vzhľadom k tomu, že sú to ešte vysokoškoláci.  
 U pasívnych športovcoch nachádzame súlad medzi dôležitosťou a spokojnosťou v 
psychosociálnej pohode, materiálnej pohode, vzdelaní, voľnom čase a vzhľade a vlastníctve 
vecí. Rozdiely subjektívneho vnímania v prospech dôležitosti sú v fyzickej pohode a 
spirituálnej pohode (p<0,01) (graf 1). 
 U príležitostných športovcov sme zaznamenali na p<0,01 hladine významnosti 
rozdiely v položkách fyzická pohoda, spirituálna pohoda, vzhľad a vlastníctvo vecí a na 
p<0,05 hladine významnosti u materiálnej pohody. Súlad nachádzame  v psychosociálnej 
pohode, vzdelávaní a voľnom čase (graf 2). 
 Aktívni a vrcholoví športovci uvádzajú zhodu medzi subjektívnym vnímaním 
dôležitosti a spokojnosti v oblastiach psychosociálnej pohody, vzdelania, voľného času a 
vzhľadu a vlastníctva vecí. Rozdiely sme zaznamenali v fyzickej pohode, spirituálnej pohode 
(p<0,01) a v materiálnej pohode (p<0,05) (graf 3). 
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Graf 1 Porovnanie oblastí kvality života v položkách "Ako je pre teba dôležité" a                                                
            "Ako si spokojný" u pasívnych športovcoch 

 
Graf 2 Porovnanie oblastí kvality života v položkách "Ako je pre teba dôležité" a                                                
            "Ako si spokojný" u príležitostných športovcoch 
 

 
Graf 3 Porovnanie oblastí kvality života v položkách "Ako je pre teba dôležité" a                                                
       "Ako si spokojný" u aktívnych a vrcholových športovcoch 
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Tabuľka 2  Vzťah medzi športovou úrovňou a oblasťami kvality života 
(p<0,01** p<0,05**; p<0,10*) 

 
 

  
Športová úroveň 

   

Pasívny 
športovec 

Príležitostný 
športovec 

Aktívny a 
Vrcholový 
športovec 

A
ko

 je
 p

re
 t

e
b

a 
d

ô
le

ži
té

 ..
. 

Fyzická pohoda 
Korelačný koeficient -0,010 0,016 0,033 

p-value 0,941 0,867 0,811 

Psychosociálna 
pohoda 

Korelačný koeficient -0,044 -0,007 -0,069 

p-value 0,743 0,944 0,622 

Spirituálna 
pohoda 

Korelačný koeficient 0,124 -0,094 -0,085 

p-value 0,359 0,330 0,543 

Materiálna 
pohoda 

Korelačný koeficient 0,014 0,042 0,229 

p-value 0,919 0,665 0,095* 

Vzdelanie 
Korelačný koeficient 0,173 -0,008 -0,073 

p-value 0,199 0,937 0,598 

Voľný čas 
Korelačný koeficient 0,028 -0,088 0,024 

p-value 0,835 0,364 0,861 

Vzhľad a 
vlastníctvo vecí 

Korelačný koeficient 0,033 0,034 0,314 

p-value 0,809 0,729 0,021** 

Orientáciana 
budúcnosť 

Korelačný koeficient -0,018 -0,060 0,136 

p-value 0,893 0,537 0,325 

A
ko

 s
i s

p
o

ko
jn

ý 
..

. 

Fyzická pohoda 
Korelačný koeficient -0,003 0,219 -0,060 

p-value 0,980 0,022** 0,664 

Psychosociálna 
pohoda 

Korelačný koeficient -0,109 0,083 -0,012 

p-value 0,421 0,390 0,933 

Spirituálna 
pohoda 

Korelačný koeficient -0,057 0,267 0,003 

p-value 0,675 0,005*** 0,984 

Materiálna 
pohoda 

Korelačný koeficient 0,047 0,219 -0,012 

p-value 0,731 0,022** 0,934 

Vzdelanie 
Korelačný koeficient -0,007 0,010 -0,200 

p-value 0,959 0,918 0,147 

Voľný čas 
Korelačný koeficient -0,160 0,168 -0,169 

p-value 0,234 0,081* 0,221 

Vzhľad a 
vlastníctvo vecí 

Korelačný koeficient -0,080 0,171 0,102 

p-value 0,555 0,076* 0,464 

 
Druhá časť výsledkov poukazuje na vzťahy medzi vybranými oblasťami kvality života a 
úrovňou pohybovej aktivity. 
 U pasívnych športovcov sme nezaznamenali významné vzťahy medzi sledovanými 
kritériami. 
 Najviac pozitívnych vzťahov medzi frekvenciou športovania a kvality života sme 
zaznamenali v oblasti spokojnosti u príležitostných športovcov. Príležitostní športovci sú 
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spokojní s fyzickou pohodou (p<0,05), spirituálnou pohodou (p<0,01), materiálnou pohodou 
(p<0,05), voľným časom (p<0,10) a osobným vzhľadom a vlastníctvom vecí (p<0,10). 
 Aktívni a vrcholoví športovci pripisujú pozitívny význam oblasti materiálnej pohody 
(p<0,20) a vzhľadu a vlastníctvu vecí (p<0,05). V oblasti spokojnosti sme nezistili žiadne 
štatisticky významné súvislosti medzi frekvenciou pohybovej aktivity a uvádzanými 
oblasťami. 
 
ZÁVER 
 Výsledky práce jednoznačne poukazujú, že frekvencia pohybovej aktivity na úrovni 
príležitostný športovec, zvyšuje úroveň spokojnosti vo väčšine oblastí kvality života. 
Pohybová aktivita u vysokoškolských študentov v priemere trikrát do týždňa významne 
ovplyvňuje fyzickú pohodu (zdravie, spánok zvládanie každodenných aktivít, nemať 
problémy), spirituálnu pohodu (spravodlivosť, sloboda, krása, umenie, pravda), materiálnu 
pohodu (peniaze, dobré jedlo), trávenie voľného času (možnosť tráviť svoj voľný čas, mať 
veľa vecí na zábavu) respektíve spokojnosť s vzhľadom a vlastníctvom vecí (dobre vyzerať, 
pekne sa obliekať, mať veci, ktoré sa mi páčia). Nízka (žiadna) frekvencia pohybového 
zaťaženia, respektíve vysoká frekvencia pohybového zaťaženia nepreukazuje významné 
vzťahy s jednotlivými oblasťami kvality života vysokoškolských študentov. 
 Výsledky opätovne poukazujú na dôležitosť každodenných pohybových aktivít v 
živote vysokoškolských študentov pri zvyšovaní jednotlivých oblastí kvality života. 
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SUMMARY 
 

THE RELATIONSHIP OF PHYSICAL ACTIVITY AND SUBJECTIVE WELL-
BEING OF STUDENTS ON CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN 

NITRA 
 
Purpose of this research is evulation of life quality depending on physical aktivity of CPU in 
Nitra. We expect a significant correlation between the degree of sports activity and frequency 
of respondents experiencing different emotions as well as life satisfaction. Research set 
consist of male and female students (n=220), mean age 21,59. For information gathering 
questionnarie method was used. Relation between level of sport activity and life quality was 
evaluated by correlation analysys. 
Results points on differenced relation between level of physical activity and importances 
granted by students to different areas of life quality. 
There wanst registered any statistically significant relations with areas of life quality groups 
with low (2,61 ± 1,07/week) and high frequency (5,52 ± 0,63/week) of physical activity. 
Causality with guality life was registered with mediocre physical activity (3,76 ± 1,05/week), 
in physical contentment (p<0,05), spiritual contentment (p<0,01), material contentment 
(p<0,05), free time (p<0,10), personal look and property (p<0,10). 
 
Keywords: Physical activity, Life quality, Correlation,  Students University 
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ABSTRAKT 

Príspevok dokumentuje pôsobenie ţ idovskej telovýchovnej organizácie Makabi 
Prešov v období rokov 1932-1938. Ţidovská komunita sa po vzniku Československej 
republiky v roku 1918 stala plnoprávnym členom občianskej spoločnosti, čo sa prejavilo aj 
v oblasti telesnej výchovy a športu. Napriek zloţ itým podmienkam sa Ţidia v Prešove 
dokázali etablovať v rámci inonárodných telovýchovných organizácii, kým nebolo ich 
postavenie natoľko silné, aby mohli pôsobiť vo vlastnej telovýchovnej organizácii Makabi, 
ktorá bola zaloţ ená v roku 1925. Príspevok na základe pramenných materiálov dokumentuje 
aktivity telovýchovnej organizácie Makabi Prešov, sféry jej pôsobenia, lokality a členskú 
základňu, ktoré prispeli k rozvoju telesnej výchovy a športu v meste Prešov. 
 
Kľúčové slová: dejiny Prešova, Makabi, telesná výchova, šport 
 
ÚVOD 

Prvé správy o prítomnosti Ţidov na území rímskej provincie Panónia, teda územia 
dnešného západného Slovenska nachádzame v písomných prameňoch pochádzajúcich z 9. 
storočia (Mlynárik, 2005). Autori Kónya, Landa (1995) uvádzajú, ţ e písomné dôkazy o 
usídlení Ţidov v slobodnom kráľovskom meste Prešov sú z konca 18. storočia, avšak prvá 
ţ idovská obec v Prešove bola zaloţ ená aţ  v roku 1830. Ţivot ţ idovského etnika bol výrazne 
determinovaný nariadeniami panovníkov, kde si vládne zloţ ky uvedomovali ekonomickú silu, 
ktorú so sebou prinášajú obchodné aktivity, no na druhej strane to boli dlhé obdobia 
obmedzení ich činnosti. Historickým zlomom bolo Rakúsko-Uhorské vyrovnanie v roku 1867 
sprevádza ukončením obdobia diskriminácie a následným zrovnoprávnením s kresťanskými 
spoluobčanmi v mnohonárodnostnom štáte. Aj Ţidia v Prešove sa následne začali aktívne 
realizovať v sférach kultúrneho, športového či iného verejného pôsobenia (Amir, 2004). Počet 
Ţidov v Prešove sa neustále zvyšoval a situácia sa stabilizovala začiatkom štyridsiatych rokov 
20. storočia (Tab.1). 
 

Tabuľka 1. Počet obyvateľov Prešova hlásiacich sa k ţ idovskému vierovyznaniu 
v roku 1940 (Sabol, 1943) 

 
Rok Počet obyvateľov Ţidia % 
1940 24 363 4381 17,98 

 
Pôsobenie Ţidov v inonárodných telovýchovných a športových organizáciách v Prešove 

Po vzniku Československej republiky v roku 1918 napriek vládnym opatreniam 
pretrvala na Slovensku silná maďarizácia s čím súviselo pôsobenie promaďarsky sa 
prezentujúcich organizácii. Výnimkou nebola ani športová oblasť, kde najviac ţ idovských 
športovcov pôsobilo v rámci telovýchovnej organizácie ETVE Prešov (Eperjesi Torna es Vívo 
Egyesület), ktorá sa v roku 1920 premenovala na TVE Prešov a následne v roku 1931 na 
Sláviu Prešov (Perútka, 1985). Na prešovskom športovom dianí sa významným spôsobom od 
roku 1928 podieľala športová jednota Snaha – Tőrekvés Prešov, ktorá mala charakter 
robotníckeho športového klubu. Vďaka demokratickej ústave si prešovská ţ idovská komunita 
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zaloţ iť svoj telovýchovný spolok, ktorý na základe uznesenia z roku 1913 vo Viedni dostal 
názov Makabi. Zväz Makabi v Československej republike bol zaloţ ený dňa 30. septembra 
1924 z iniciatívy praţ skej ţ idovskej telovýchovnej organizácie Makabi (Špunar, 2007). Zväz 
Makabi v ČSR v roku 1936 mal 10 300 členov, čo dokladá záujem ţ idovskej obce o telesnú 
výchovu a športu (Perútka, 1980). Prešovská telovýchovná organizácia Makabi bola zaloţ ená 
v roku 1925, ale z dôvodu nedostatočnej členskej základne jej činnosť rýchlo upadla (Šariš, 
1032).  
 
Vznik a činnosť Makabi Prešov 

Činnosť Makabi Prešov bola obnovená 20. decembra 1932 (Landa, 1997). Ako 
dokladá dobový týţ denník Šariš (1932), do riadiacich funkcií telovýchovnej organizácie 
Makabi Prešov boli zvolení: Dr. Karol Verbstein – čestný predseda, Adolf Friedmann a Jozef 
Vogel do funkcie predsedov. Odvetvovými zloţ kami organizácie boli futbal, tenis, šach, 
zimné športy, stolný tenis, a po nezhodách v klube Slávia Prešov, pribudli aj plavci a vodní 
pólisti (Šariš, 1932). Plavecký oddiel Makabi Prešov disponoval plaveckým bazénom 
s tribúnou a priľahlým futbalovým ihriskom v prešovskej lokalite nazývanej „Argentína“ 
(Obr. 1), kde sa v tridsiatych rokoch 20. storočia organizovali významné športové podujatia, 
napr. plavecké preteky O Friedmannov putovný pohár pre dorastenecké kategórie (Šariš, 
1937). Dôkazom, ţ e na kvalitu tréningového procesu bol v plaveckom klube prešovského 
Makabi kladený veľký dôraz, svedčí príchod plaveckého trénera Weiglera z Viedne v roku 
1934 (Šariš, 1934). Veľkej popularite sa tešil v prešovskej telovýchovnej organizácii Makabi 
šachový šport, v ktorom sa pravidelne organizovali klubové turnaje. Medzi úspešných 
šachistov patrili: Ladislav Erdöš, Pavol Grosswirth, František Wassermann. Dôkazom, ţ e 
šach sa tešil diváckemu záujmu svedčí záznam z medziklubového šachového turnaja, ktorý sa 
uskutočnil dňa 1. marca 1935 v Prešove, kde sa stretli Makabi Prešov a Makabi Košice (Šariš, 
1935). Šachový odbor Makabi Prešov pod vedením predsedu Viliama Vyplela sa iniciatívne 
prezentoval aj v oblasti propagácie šachovej hry, organizovania kurzov šachovej taktiky 
a klubových stretnutí (Šariš, 1937). 

 
Obrázok 1. Mapa Prešova v roku 1943 so zvýraznenou lokalitou „Argentína“. 

Legenda: 1 Mestský bazén s tribúnou, 2 Mestské ihrisko 
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Ako uvádza Bučka (2012) členmi Makabi mohli byť muţ i aj ţ eny starší ako 18 rokov 
a činnosť vykonávali v samostatných telocvičných odboroch s rovnakými právami. Ako 
uvádza Bučka (2012) v období najväčšieho rozmachu prešovská telovýchovná organizácia 
mala 650 členov. V odvetvovej zloţ ke telesná výchova sa realizovalo plnenie makabijského 
odznaku zdatnosti podľa vzoru starogréckej kalokagatie. Na základe veku mohli cvičenci 
získať odznak v troch stupňoch: bronzový (ţ eny od 17 do 34 rokov, muţ i od 18 do 34 rokov), 
strieborný (ţ eny a muţ i od 35 do 41 rokov) a  zlatý (ţ eny a muţ i nad 41 rokov) podmienený 
splnením stanovenej pohybovej výkonnosti zvládnutím telocvičného náradia (Tab.2). 
 

Tabuľa 2 Pohybová výkonnosť podmieňujúca získania makabijského odznaku 
zdatnosti 

 
Telocvičné náradie / športová 

disciplína 
Muţi Ţeny 

Hrazda, bradlá, kôň, prostné 
cvičenia 

povinný cvik na kaţ dom náradí povinný cvik na kaţ dom náradí 

Skok do výšky 125 cm 100 cm 
Skok do diaľky 450 cm 310 cm 

Vrh guľou 7, 25 kg – 700 cm 4 kg – 400 cm 
Beh na krátku vzdialenosť 100 m – 14,5 s. 75 m – 13,0 s. 

Plávanie 300 m 200 m 
Vytrvalostná disciplína 

 
Beh na lyţ iach 10km, Beh na 
3km, Jazda na bicykli 20km, 
(absolvovať 1 vytrvalostnú 
disciplínu) 

Beh na lyţ iach 6km, Chôdza 10 
km, Jazda na bicykli 15km, 
(absolvovať 1 vytrvalostnú 
disciplínu) 

 
Okrem predpísaných telocvičných cvikov a výkonov, cvičenci mali ovládať taktieţ  poznatky 
z 15 oblastí telesnej kultúry a dejín ţ idovskej kultúry: 1. O podstate Makabi, 2. Dejiny 
ţ idovského turnerstva, 3. Svetový zväz Makabi, 4. Prehľad ţ idovských dejín, 5. O dejinách 
sionizmu, 6. Keren Hajesod (fond na podporu ţ idovského osídlenia v Palestíne, 7. Keren-
Kayemeth (ţ idovský národný fond), 8. Ocar-Makabi ( fond na podporu mládeţ e), 9. Náuka 
o Palestíne, 10. Ţidovstvo – jeho hospodárska a sociálna ústava, 11. Sviatky ţ idovského 
národa, 12. Kaţ dodenná hygiena, 13. Organizácia nášho Makabi, 14. Hatikva – ţ idovská 
národná hymna, 15. Hebrejské velenie.  
 
Ukončenie činnosti Makabi Prešov 

Makabi Prešov úspešne pôsobil v telovýchovnom a športovom hnutí Československa 
do roku 1938. V roku 1940 bol vydaný vládnym nariadením zákaz činnosti Ţidov 
v športových zväzoch (Bučka, 2012) a na základe Ţidovského kódexu bolo mnoho 
športovcov, ktorí neušli do exilu, deportovaných do koncentračných táborov. V období 
pôsobenia Makabi Prešov, predstavovala významnú športovú, telovýchovnú a kultúrnu 
inštitúciu a ako nepolitická organizácia usporadúvala mnohé, nielen športové, ale aj kultúrne 
aktivity a teda bola relatívne netypickým spolkom svojej doby. Svojím pôsobením v Prešove 
sa podieľala na formovaní telesnej kultúry v regióne východného Slovenska a svojím 
apolitickým prejavom mala mnoţ stvo sympatizantov aj medzi neţ idovským obyvateľstvom.  
 
Záver 

Cieľom práce bolo dokumentovať históriu telovýchovnej organizácie Makabi Prešov 
v rokoch 1932-1938 na základe spracovania archívnych dokumentov, predovšetkým 
dobového regionálneho týţ denníka Šariš. Práca pribliţ uje pôsobenie ţ idovskej komunity 
v Prešove v sfére telesnej výchovy a športu v období, keď ţ idovská komunita mala ideálne 
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podmienky pre rozvoj a nebola prenasledovaná ţ iadnym politickým subjektom. Súčasná 
literatúra sa venuje prevaţ ne problematike antisemitizmu a daná práca prezentuje historickú 
sondáţ  do činnosti Makabi Prešov, čím dokumentuje špecifický prínos v oblasti telesnej 
výchovy a športu v meste Prešov.  
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SUMMARY 
 

HISTORY OF SPORTS ORGANIZATION MACCABI PRESOV IN 1932-1938 
 
Paper deals with the infulence of physical education on the Jewish community in Prešov, 
which became a full member of the civil society after the establishment of Czechoslovakia. 
The period between 1932 and 1938 is emhasized for a particular reason. Despite the 
difficulties in Jews lives, they were able to affiliate into the non-national sports organizations, 
until their status has not been strong enough to set up their own organozation called Maccabi. 
The focus is mainly on the sphere of Maccabi action, its membership base and the place of 
impact , which contributed to the developement not only of physical culture in the city of 
Prešov. 
 
Keywords: History of Presov, Maccabi, Physical education, Sports 
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ABSTRAKT  
V dnešnej dobe nie je problém nájsť výsledky jednotlivých atletických disciplín. Nachádzajú 
sa v ročenkách i na portály slovenského atletického zväzu. Avšak nájsť prehľad výkonnosti 
jednotlivých disciplín a ich porovnania s predošlými rokmi je uţ  zloţ itejšie aţ  nemoţ né. 
Cieľom našej práce je analyzovať výkonnosť muţ ov a ţ ien Slovenskej republiky v hode 
oštepom. Na základe rokov 1983, 1993, 2002, 2012 porovnávame jednotlivé obdobia 
s cieľom zistiť či sa výkonnosť slovenských oštepárov a  oštepárok zlepšuje alebo zhoršuje. 
Vzhľadom na fakt, ţ e  v roku 1986 a 1991 došlo k zmene ťaţ iska oštepov v muţ skej kategórii 
a v roku 2000 v ţ enskej kategórii. Zmeny typov oštepov mohol mať vplyv najmä na výkony 
absolútnej špičky a menší dopad u výkonnostných oštepárov. Porovnávaniu podrobíme aj 
počet pretekárov v kategórii dospelých a oddielov za ktoré oštepári a oštepárky pretekali. 
 
Kľúčové slová:  hod oštepom, športový výkon, športová výkonnosť, počet 
oddielov, počet oštepárov, oštepárok 
 
ÚVOD 

Atletika patrí medzi najmasovejšie a najrozšírenejšie športové odvetvia. Má bohatú 
históriu a dlhodobú tradíciu uţ  od starovekého Grécka. Atletika počas celej svojej histórie 
zaujíma dôstojné miesto aj na Slovensku. Významný rozvoj slovenskej atletiky sme 
zaznamenali po vzniku ČSR, ale predovšetkým po 2. svetovej vojne. Dana Zátopková, ktorá 
s oštepom začínala relatívne neskoro aţ  v 24 rokoch sa dokázala presadiť a v roku 1952 
získať zlatú olympijskú medailu v tomto športe. Ján Ţelezný fenomenálny oštepár, ktorý 
zvíťazil hneď na troch olympijských hrách. Po rozdelení Československa v roku 1993 
úspechy našich atlétov akoby sa postupne vytrácali. Aj z dôvodov, ţ e do Dukly Banský 
Bystrica prestali prichádzať atléti z Čiech a Moravy, čo sa týka aj oštepárov (Halva, 
Ţelezný....) Najvýznamnejším oštepárom v ére samostatného Slovenska je náš dvojnásobný 
účastník OH Marián Bokor. V súčasnosti sa čoraz ťaţ šie naši atléti presadzujú vo svetovej 
špičke. Dôkazom je aj účasť slovenských atlétov na OH 2012 v Londýne, kde štartovalo 
dovedna len 11. pretekárov, čo je napríklad o 6. pretekárov menej ako na OH 2008 v Pekingu. 
Často krát je pre slovenských atlétov najväčší úspech a méta dosiahnuť limit na OH, MS, ME, 
nehovoriac o samotnom účinkovaní na týchto prestíţ nych pretekoch, kde výsledky uţ  
nekorešpondujú s ich dosiahnutými limitami. 

 Hod oštepom je jedna z najnáročnejších atletických disciplín. Táto náročnosť vyplýva 
z pomerne rýchleho sledu pohybov, rytmicky spojených v jeden neprerušený celok od 
začiatku rozbehu aţ  po samotný hod. Keď človek vidí, s akou ľahkosťou oštep plachtí je to 
záţ itok, ktorý nás motivuje (Vacula a kol. 1983) 

Svetový rekord v hode oštepom dosiahol dĺţ ku 98,48m. Slovenský rekord je 87,66m 
hodený v roku 1987. Drţ iteľom oboch rekordov je Ján Ţelezný, ktorý pôsobil určitú dobu aj 
v slovenskom klube Dukla Banská Bystrica.  Hneď za ním s výkonom 83,38m je 2-násobný 
slovenský olympionik v tejto disciplíne, Marián Bokor. Ţenský svetový rekord drţ í česká 
oštepárka Barbora Špotáková výkonom 72,28m z roku 2008. Slovenský ţ enský rekord drţ í 
Eva Krajčoviechová výkonom  53,07 m, ktorý hodila v roku 1999. Tento výkon avšak 
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výrazne zaostáva za výkonom  Burgárovej so starým typom oštepom. Tak ako v iných 
športoch aj v atletike sa výkonnosť neustále mení. Na portály slovenského atletického zväzu 
v sekcií štatistika sa nachádza veľa výsledkov jednotlivých pretekov či ročeniek. Keďţ e sa 
aktívne venujem hodu oštepom, rozhodla som sa na základe týchto ročeniek zosumarizovať 
jednotlivé výkony ţ ien i  muţ ov a zistiť vývoj výkonnosti v tejto disciplíne. Okrem toho sa 
zameriame aj na rozdiely v počte štartujúcich a taktieţ  príslušných oddielov, v ktorých 
oštepári a oštepárky pôsobili.  Aj na základe tejto práce by sme chceli poukázať na 
chýbajúce rozanalyzovanie nie len v hode oštepom, ale aj v ostatných disciplínach. 
zosumarizovanie výkonnosti nielen v hode oštepom, ale aj v ostatných atletických 
disciplínach. Takáto analýza výsledkov môţ e výrazne pomôcť športovej praxi z hľadiska 
zistenia slabých a silných miest slovenskej atletiky a porovnania s vývojom jednotlivých 
disciplín v Európe a vo svete.   

 
CIEĽ, HYPOTÉZY A ÚLOHY PRÁCE 
 
Cieľ práce 

Cieľom našej práce je analyzovať a porovnať výkonnosť muţ ov a ţ ien Slovenskej 
republiky v hode oštepom, počet oštepárov a zúčastnených oddielov vo vybraných 
rokoch.  

Hypotézy 
H1: Predpokladáme, ţ e úroveň výkonnosti muţ ov i ţ ien bude klesať 
H2: Očakávame, ţ e sa bude zniţ ovať celkový počet oštepárov a oštepárok 
H3: Predpokladáme, ţ e sa zníţ i počet oddielov s pretekajúcimi oštepármi 
a oštepárkami 

Úlohy 
1. Analyzovať výsledky v hode oštepom v atletických ročenkách 1983, 1993, 2002 
a 2012. 
2. Porovnať výkonnosť jednotlivých rokov, počet pretekárov a zúčastnených oddielov 
3. Porovnanie výkonnosti s Českou republikou 
4. Odporúčania pre prax 

 
METODIKA PRÁCE 
 Na základe atletických ročeniek z roku 1983, 1993, 2002 a 2012 sme analyzovali 
jednotlivé obdobia. Zamerali sme sa na jednotlivé výkony oštepárov, počet štartujúcich 
muţ ov a ţ ien a taktieţ  na počet atletických klubov v ktorých oštepári a oštepárky pôsobili 
a pôsobia.  
 Zistené výsledky sme podrobili matematicko – štatistickým porovnaniam. Na základe 
týchto výsledkov sme vytvorili grafy, ktoré nám slúţ ili na lepšie porovnanie jednotlivých 
období. Príslušné grafy sme na základe popisnej metódy porovnali s cieľom zistiť čo 
jednotlivé zmeny spôsobilo. 
 Príčiny poklesu výkonnosti v hode oštepom a prípadné moţ nosti zlepšenia sme 
vykonali metódou riadeného rozhovoru. 
 
VÝSLEDKY PRÁCE 
Porovnanie vývoju muţskej výkonnosti v hode oštepom 
 
Z obrázku č. 1, vidíme, ţ e výkonnosť slovenský oštepárov naozaj klesá. Kým v roku 1983 bol 
priemerný výkon 64,5 metra postupne v jednotlivých rokoch tento výkon klesal a v roku 2012 
bol priemerný výkon takmer o 10 m slabší s hodnotou 54,46 metra. Jediný vzostup 
výkonnosti sme zaznamenali u oštepárov na 1.miestach. V roku 1983 bol najlepším 
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oštepárom Babiak (TJ Stavbár Nitra), ktorý hodil 79,36 metra. O desať rokov neskôr v roku 
1993 dosiahol najdlhší výkon Hunčík (Dukla Banská Bystrica) 73,90 metra. V roku 2002 
kraľoval muţ skému oštepu náš prvý olympionik v ére samostatnej Slovenskej republike, 
odchovanec trnavskej atletiky v sluţ bách Dukly Banská Bystrica Marián Bokor výkonom 
76,91 m. Aj vďaka nemu opäť výkonnosť stúpala a po dlhšej odluke sa stal oštepárom, ktorý 
oţ ivil túto disciplínu. Po ukončení jeho športovej kariéry v roku 2008 sa najlepším oštepárom 
stal Martin Benák (Dukla Banská Bystrica), ktorý kraľuje v tejto disciplíne dodnes. V roku 
2012 hodil 78,97 m.  
 

 
 

Tabuľka 1: Vývoj výkonnosti mužov 
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V obrázku 2, porovnávame výkonnosť so susednou Českou republikou. Na prvý pohľad si 
môţ eme všimnúť, ţ e výkonnosť českých oštepárov na rozdiel od našich  má stúpajúci 
charakter. V roku 2002 dosiahol najdlhší hod Ján Ţelezný výkonom 87,77 m. Ďalšie štyri 
roky bol naďalej najlepším českým oštepárom aţ  do roku 2006, kedy sa rozhodol svoju 
kariéru ukončiť. V roku 2012 najdlhší výkon zaznamenal práve Ţelezného zverenec 
Víťazoslav Veselý výkonom 88,34 m. Zaujímavý je pohľad na krivky priemerov. Slovenský 
výkonnostný priemer zaostáva o viac ako 10 metrov. No najzaujímavejším zistením je 
porovnanie 10 a 20. miesta. Náš desiaty výkon v oboch rokoch by nestačil na umiestnenie ani 
len v prvej 20tke ba moţ no ani v 30tke českej výkonnosti. Aj keď s Českou republikou máme 
spoločnú históriu no počas obdobia samostatnosti oboch republík nám Česká republika uletela 
do značnej výkonnostnej vzdialenosti. 
 

  1983 1993 2002 2012 

1.miesto 79,36 73,90 76,91 78,97 

10.miesto 65,18 63,32 56,67 54,16 

20.miesto 57,72 52,74 49,3 45,08 

30.miesto 55,74 47,08 45,08 39,62 
arit.priemer 64,5 59,26 56,99 54,46 

 

Obrázok 1 : Grafické znázornenie výkonnosti oštepárov 
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Porovnanie výkonnosti slovenských a českých oštepárov
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Porovnanie vývoju ţenskej výkonnosti 

 
Tabuľka 2: Vývoj výkonnosti ţ ien 
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 Podobne ako výkonnosť oštepárov klesá aj výkonnosť ţ ien. Avšak priebeh klesania je 
trošku odlišný. Priemerný výkon v 1983 bol 43,46 m postupne opäť klesal, po roku 2002 
došlo k miernemu nárastu no v konečnom dôsledku výkonnosť v roku 2012 oproti roku 1983 
klesla o cca 6 metrov na 37,48 m. Z grafov vidíme, ţ e výkonnosť viac menej klesá vo 
všetkých umiestneniach. Určitý zlom zaznamenávame po roku 2002, kde dochádza 
k určitému vzostupu výkonnosti. Najviac sa to prejavuje vo výkone na 10. mieste. Môţ eme z 
 toho usúdiť, ţ e postupne sa zlepšuje kvalita výkonov u viacerých oštepárok a nie len 
u víťazov jednotlivých rokov ako to bolo v muţ skom oštepe. Kaţ dopádne treba spomenúť, ţ e 
ţ enský oštep nemá aţ  tak výrazné postavy ako je to v muţ skej kategórii.  

  1983 1993 2002 2012 
1.miesto 65,56 53,5 46,57 48,69 

10.miesto 39,22 44,08 35,06 40,01 

20.miesto 36,42 37,84 31,07 33,55 

30.miesto 32,62 35,56 28,65 27,68 

arit.priemer 43,46 42,75 35,34 37,48 

 

Obrázok 2: Porovnanie výkonnosti Slovenska a Česka 

Obrázok 3: Grafické znázornenie výkonnosti oštepárok 
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Graf porovnania výkonnosti slovenských a českých oštepárok
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 Čo sa týka vývoja výkonnosti na prvých miestach v roku 1983 kraľovala tejto 
disciplíne Burgárová Elena (TJ BZ VIL Ruţ omberok) výkonom 65,56 m. Tento výkon sa 
napriek svojej dĺţ ke nemohol stať slovenským rekordom, keďţ e bol hodený starším typom 
oštepu. O desať rokov neskôr v roku 1993 výkonnosť poklesla. Najdlhší výkon v ňom 
zaznamenala Elena Révayová (AC BEBETT Bratislava) dĺţ kou 53,50m. V ďalších rokoch, 
ktoré sa nenachádzajú v našom grafe kraľovala ţ enskému oštepu drţ iteľka slovenského 
rekordu Eva Krajčoviechová – Hanuláková. V roku 2002 najlepší výkon dosiahla Silvia 
Strašíková (Slávia UK, Bratislava) 46,57m. Výkonnosť opäť klesala. Od roku 2002 ako 
vidíme v grafe začína ţ enský oštep opäť oţ ívať. V roku 2012 sa stala najlepšou oštepárkou 
s najdlhším výkonom v tejto sezóne Veronika Ľašová (Dukla Banská Bystrica) výkonom 
48,69m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V obrázku 4, porovnávame výkonnosť našich oštepárok s českými oštepárkami 
v rokoch 2002 a 2012. Pozitívne je, ţ e všetky krivky majú stúpajúcu tendenciu a ţ e naše 
oštepárky z prvých miest by sa umiestnili svojimi výkonmi v prvej desiatke českých 
oštepárok. To je však asi jediné pozitívum. Čo sa týka slovenského celkového priemeru ten sa 
nachádza pod hranicou 20. miesta v Českej republike. Opäť sa nám potvrdilo, ţ e výkonnosť 
slovenských oštepárok je vzdialená od tej českej.  
  
Vývoj výkonnosti medailistov a medailistiek MSR v jednotlivých rokoch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 4: Porovnanie výkonnosti slovenských a českých oštepárok 

Obrázok 5 : Vývoj výkonnosti medailistov MSR v jednotlivých rokoch 
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Obrázok  7 : Vývoj počtu oštepárov a oddielov v kategórii muži vo vybraných 
atletických sezónach 
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 Z obrázku č. 5 vidíme, podobne ako v celkovej výkonnosti z predchádzajúcich grafov, 
ţ e aj výkonnosť medailistov SR postupne klesala. Najmä v kategórii 2. a 3. miesta. 
V kategórii prvého miesta v roku 1983 zvíťazil Babiak (TJ Stavbár Nitra) výkonom 79,36 m. 
O desať rokov neskôr zvíťazil Hunčík (Dukla Banská Bystrica) s výkonom 71,64 m a v roku 
2002 zlatú medailu získal Bokor (Dukla Banská Bystrica) výkonom  71,12 m.  Jediný vzostup 
sme zaznamenali v roku 2012, kedy zvíťazil súčasný najlepší slovenský oštepár Martin Benák 
(Dukla Banská Bystrica) výkonom 78,97 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Výkonnosť medailistiek SR aţ  do roku 2002 mala klesajúcu tendenciu. Od roku 2002 
dochádza k určitým zlepšeniam aj v druhom a treťom mieste. Čo sa týka jednotlivých 
víťaziek v roku 1983 zvíťazila a titul Majsterky Slovenska získala Elena Révayová (AC 
BEBETT Bratislava) výkonom 55,08 m. O desať rokov neskôr opäť obhájila zlato výkonom 
53,50 m. V roku 2002 zvíťazila Strašíková (Slávia UK, Bratislava) výkonom 44,38 m 
a v roku 2012 zvíťazila súčasná najlepšia slovenská oštepárka Ľašová (Dukla Banská 
Bystrica) výkonom 46,80 m. 
 
Vývoj počtu pretekárov a oddielov vo vybraných rokoch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 6 : Vývoj výkonnosti medailistiek MSR v jednotlivých rokoch 
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Porovnanie počtu oštepárok a oddielov vo 
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 Na základe obrázku č. 7, vidíme, ţ e počet oštepárov v muţ skej kategórii bol relatívne 
kolísavý. V roku 1983 sa vo výkonnostných tabuľkách (ročenke) nachádzalo 23 muţ ov z 11 
atletických klubov. V roku 1993 sme zaznamenali najvyšší počet pretekárov i oddielov. 
Oštepárov štartovalo 31 zo 17 rôznych klubov. Klubom s najväčším počtom oštepárov 
v tomto roku bol Dukla Banská Bystrica. Potom nám počet začal opäť klesať podobne ako vo 
výkonnosti. V roku 2002 štartovalo 21 pretekárov z 15 oddielov. O desať rokov neskôr začal 
počet oštepárov stúpať. V počte oddielov tento progres zaznamenal len malý nárast. 
Pretekárov bolo 30 a klubov 15. Najvyšší počet 6. oštepárov štartoval za klub Dukla Banská 
Bystrica a AK Slávia Trnava. 
 
Vývoj počtu pretekárok a oddielov vo vybraných rokoch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Na základe grafov môţ eme vidieť ako nám počet pretekárok i oddielov klesal do roku 
2002 a následne prudko stúpal po roku 2002. Je zaujímavé ako počet či uţ  oštepárok alebo 
oddielov pôsobí aj na samotnú výkonnosť, ktorá taktieţ  do roku 2002 mala klesajúcu 
tendenciu no potom začala opäť stúpať ale miernejšie. V roku 1983 štartovalo 14 oštepárok 
z 11 oddielov. V roku 1993 sa tento počet zníţi l na 10 pretekárok a 9 oddielov. Klesanie 
počtu pokračoval aj v roku 2002, kde pretekalo najmenej oštepárok spomedzi štyroch 
vybraných rokoch. Iba 6 oštepárok z  5 klubov. Po roku 2002 nastáva prudký nárast najmä 
počtu pretekárok. V roku 2012 štartovalo 3x viac oštepárok ako v roku 2002 presne 18 z 13 
rôznych klubov. Najvyšší počet dve pretekárky zaznamenal klub Dukla Banská Bystrica, AK 
Spartak Dubnica nad Váhom, Slávia UK, Bratislava, Školský atletický klub Trnava. 
 
ZÁVER 
 Na základe analýzy výsledkov spracovaných do tabuliek a grafov môţ eme 
skonštatovať, ţ e hypotéza číslo 1, na základe ktorej sme predpokladali, ţ e výkonnosť 
oštepárov a oštepárok vo vybraných rokoch bude klesať sa nám potvrdila. Oproti roku 1983 
výkonnosť naozaj poklesla. Aj keď, v určitých rokoch ako napríklad v období medzi rokom 
2002 a 2012 opäť výkonnosť o niečo stúpla. Najväčší pokles sme zaznamenali  pri 
umiestneniach 10. aţ  20. miesta. Čo sa týka hypotézy 2 a 3, vývoj počtu oštepárov a oddielov 
sa aj napriek určitým poklesom i vzostupom v  konečnom dôsledku nepotvrdila. Najmä po 
roku 2002 dochádza k zvyšovaniu oštepárskej základne. Dôvodom vzostupu počtu pretekárov 
je fakt, ţ e do tabuliek sa dostávajú aj pretekári, ktorí nie sú špecializovaný oštepári či 
oštepárky a často krát štartujú len kvôli bodom v súťaţ iach druţ stiev či viacbojári. Čo sa týka 
nárastu počtu klubov tento progres je z časti spôsobený tým, ţ e napr. v jednom meste fungujú 

Obrázok 8 : Vývoj počtu oštepárok a oddielov v kategórii muži vo vybraných 
atletických sezónach 
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aj tri rôzne kluby napr. Bratislava. V minulosti mali oddiely aj dvoch, troch a viacerých 
pretekárov. V súčasnosti sa stretávame, skôr s tendenciou, ţ e klub má len jedného 
pretekajúceho oštepára (moţ no aj vďaka spomínaným bodovaniam druţ stiev), tým pádom 
dochádza k variabilite oddielov.  
 V porovnávaní s Českou republikou výrazne zaostávame. Aké sú moţ né príčiny? 
Všetko so všetkým súvisí. Do úvahy musíme vziať šport ako celok na Slovensku. 
V súčasnosti sa stretávame s čoraz menším počtom športujúcich detí, čo sa prejavilo najmä 
pred prelomom druhého tisícročia, kedy i počet štartujúcich oštepárov i oštepárok bol veľmi 
nízky. Následný nárast počtu pretekárov môţ eme hľadať v dospievaní oštepárov a oštepárok 
do ţ enskej a muţ skej kategórie čo sa prejavilo najmä v ţ enskom oštepe prudkým nárastom. 
Treba však spomenúť, ţ e do ročeniek sa dostávajú pretekári, ktorý nemusia byť 
špecializovaný na oštep napr. viacbojári či atléti v rámci súťaţ e druţ stiev, kde nemali 
príslušných oštepárov. Kaţ dopádne aj na základe vlastných skúseností môţ em povedať, ţ e 
chýba v atletike vhodný tréningový systém. Chýbajú zverenci i tréneri. Jediný klub, ktorý si 
drţ í svoju oštepársku tradíciu čo je vidno aj na výkonoch je Dukla Banská Bystrica a to najmä 
v muţ skej kategórii. Nestalo by sa, ţ e by v nejakom roku nemal ani jedného oštepára. 
Samozrejme veľa vecí závisí aj od materiálnych či finančných podmienok najmä pre kluby, 
ktoré doslova preţ ívajú. Jedinou cestou týchto klubov je prijať na atletiku kaţ dého kto sa 
hlási. Zaostáva výber talentov na hod oštepom. Berie sa doslova dôraz na kvantitu nie na 
kvalitu. Napríklad športové školy, ktoré uţ  dávno nie sú tým,  čím boli. Neustále sa posúvajú 
limity pre prijatie “ nádejných talentov“, len, aby sa obsadil dostatočný počet ţ iakov. Okrem 
toho im chýbajú vhodné športové podmienky či atletické sektory. Motorické testovania 
ţ iakov sa síce vykonávajú, ale chýbajú testy hodu kriketovou loptičkou či granátom. 
 Je naozaj všetko len otázkou peňazí? Nie tak úplne. Príkladom môţ e byť konečná 
bilancia medailí z LOH 2012 v Londýne, kde SR (59. miesto) zaostala aj za ekonomicky 
slabšími krajinami ako napr. Maďarsko (9. miesto), Ukrajina (14. miesto), či Mongolsko (56. 
miesto), čo znamená, ţ e brať do úvahy treba okrem financovania športu aj iné faktory, ako je 
podnebné pásmo krajiny, počet obyvateľstva, početnosť základne športovcov, motivácia 
športovať alebo tradicionalizmus v určitých športoch i chýbajúce športové vzory. Vidíme, ţ e 
nie všetko je len otázkou financií, ale keď človek, dieťa chce, dá sa športovať a dosahovať 
úspechy.   
 
ODPORÚČANIA PRE PRAX 
 Na základe zistení z mojej práce jedným riešením, ktoré by mohlo podporiť 
výkonnosť v hode oštepom je vziať si ako príklad jediný, ako tak fungujúci a úspechy 
dosahujúci klub, Dukla Banská Bystrica. Pokúsiť sa vytvoriť vhodnejšie podmienky, získať 
mladé talenty a motivovať ich. Tréneri, by mali mať skúsenosti s danou disciplínou, nie len 
ako pozorovateľ a  teoretik, ale hlavne ako praktik s cieľom venovať sa svojím zverencom 
efektívne a sústredene.  
 V slovenskej atletike chýbajú vzory pre mladých športovcov. Dôkazom je aj moja 
osobná skúsenosť, keď som sa raz pýtala ţ iaka na jednej základnej škole či pozná nejakého 
slovenského atléta. Trvalo mu to istú chvíľu, kým si spomenul, aj to mu museli ţ iaci poradiť. 
Veľká chyba je v práci médií. Veľmi málo informujú o prestíţ nych atletických pretekoch či o 
samotných športovcoch. Radšej ich zaujíma 4. liga  miestnej futbalovej súťaţ e. Veď len 
športové správy trvajú neporovnateľne menej, ako správy z domova a zo zahraničia. Športový 
kanál STV 3 zanikol, lebo bol nerentabilný. Prečo sa podporujú talentové súťaţ e typu 
„superstar“ v speve? Vari si športové „star“ nezaslúţ ia byť obdivované a uznávané? Veď sa 
len pozrime, ako úspechy našich hokejistov, občas futbalistov, kanoistov, prípadne najnovšie 
cyklistov nadchýnajú a spájajú celý národ. Média majú veľmi silnú moc, sú zdrojom 
informácii i potrebného marketingu, ktorý v atletike veľmi chýba. Aj preto by som 
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navrhovala, aby médiá dbali na väčšiu pozornosť pre športy, ktorým sa doteraz pozornosť 
venovala len veľmi málo a sporadicky. 
 V neposlednom rade, by sme si mali vziať príklad od susedných krajín.  Napríklad 
taká Česká republika. Kaţ dým rokom sa u nich konajú takzvané preteky druţ stiev v podobne 
líg. Nie sú to len jednodňové preteky ako u nás, ale majú svoju postupnosť, trvácnosť 
v podobe jednotlivých kôl. Pretekári reprezentujú svoje kluby s cieľom získať čo najviac 
bodov či postúpiť do vyššej ligy. U nás na Slovensku často krát ani nevieme, s kým vlastne 
pretekáme v jednom klube. Myslím, ţ e vytvorenie takýchto líg či ligy s celosezónnym 
priebehom by bolo veľmi vhodnou motiváciou pre športovcov. Rozvíjala by sa súdrţ nosť, 
súťaţ ivosť, kolektívnosť pretekárov či samotných klubov. Všetko je to o správnej koncepcií 
a vhodným investovaním času i prostriedkov. Samozrejme toto všetko sa nezaobíde bez 
podpory štátu či súkromných sektorov, ktorý by sa viac mali zaujímať o športové kluby vo 
svojom okolí, veď aj toto je cesta vhodnej reklamy.  
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SUMMARY 
 Nowadays there is no problem to find the results of athletic disciplines. They are 
found in yearbooks and the portals Slovak Athletic Association. But find an overview of the 
performance of individual disciplines and their comparison with previous years is already 
difficult to impossible. The aim of our work is to analyze the performance of the men and 
women of the Slovak Republic in the javelin. For the years 1983, 1993, 2002, 2012 
comparing each period to determine whether performance improves Slovak javelin throwers 
are improves or worse. Due to the fact that in 1986 and 1991 changed the center of gravity in 
the male category javelin in 2000 in the women's category. Changes in types of spears could 
have major effects on absolute peak performance and less impact on performance javelin. 
Detailed comparison of the number of competitors in the category sections for adults and 
javelin thrower who competed. 
 

232

http://www.iaaf.org/
http://atletikasvk.sk/
http://www.atletika.cz/
http://www.minedu.sk/8739-sk/dusan-caplovic-%E2%80%9Enemozeme-si-dovolit-financovat-vsetko%E2%80%9C-24-august-2012-dennik-sport/
http://www.minedu.sk/8739-sk/dusan-caplovic-%E2%80%9Enemozeme-si-dovolit-financovat-vsetko%E2%80%9C-24-august-2012-dennik-sport/
http://www.minedu.sk/8739-sk/dusan-caplovic-%E2%80%9Enemozeme-si-dovolit-financovat-vsetko%E2%80%9C-24-august-2012-dennik-sport/


NADVÁHA A ŢIVOTNÝ ŠTÝL ADOLESCENTOV 
 

Jaroslava SUCHÁ 
 

Ústav telesnej výchovy a športu, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, 
Slovenská republika 

 
ABSTRAKT 

     Problém nadváhy a obezity vieme korigovať ak výdaj energie (pohybová aktivita), 
prevýši jej príjem. Môţ eme teda povedať, ţ e nadváha a obezita sú závislé od ţ ivotného štýlu 
človeka (pohybová aktivita, sedavý spôsob ţ ivota, stres, nedostatok spánku či dedičnosť). 
Vzťah medzi ţ ivotným štýlom adolescentov a nadváhou sme zisťovali dotazníkovou 
metódou a metódou body mass index (BMI). Keďţ e prechod zo strednej na vysokú školu je 
výrazným zlomom v zmene ţ ivotného štýlu adolescentov, objektom skúmania práce boli 
študentky a študenti stredných škôl, maturitných ročníkov a následná komparácia 
s vybranými relevantnými výskumami realizovanými na vzorke vysokoškolských študentov 
(Buková et al. 2013, Uher et al.2013). Študenti by vo svojom ţ ivotnom štýle najradšej 
zmenili počet hodín spánku  a pohybovú aktivitu.  Výsledky preukazujú , ţ e u muţ ov sa 
vyskytuje vyššie riziko obezity vzhľadom na BMI. Výskum je súčasťou grantovej úlohy 
VEGA č. 1/1343/12 Vybrané rizikové faktory obezity a pohybová prevencia. 
     
Kľúčové slová: pohybová aktivita, cvičenie, športovanie, spánok, body mass index (BMI), 
stredoškoláci, vysokoškoláci 
 
ÚVOD 
     Obezita je jednou z najčastejších metabolických porúch organizmu a môţ eme povedať, ţ e 
aj najstaršou chorobou. Na Slovensku môţ eme do kategórie obéznych zaradiť takmer 2 
milióny obyvateľov, pričom nadváhou trpí 35% ţ ien a 48% muţ ov; obezitou 26% ţ ien a 17% 
muţ ov, uvádza Kamenský podľa WHO (a). WHO (b) uvádza, ţ e ako prevencia nadváhy 
a obezity je potrebné, aby príjem energie (potravou) neprevýšil výdaj energie (pohybom, 
športom). Aj keď sledovanie týchto dvoch parametrov nevyzerá zloţ ito, viac ako polovica 
ľudí s tým má problém.  Zdravá výţ iva a pohyb odďaľujú vznik mnohých chorôb, predlţ ujú 
kvalitný ţ ivot, dávajú pocit subjektívnej pohody a spokojnosti. Pohybová aktivita 
u adolescentov by mala mať rozsah 6-8 hodín týţ denne. Takţ e kaţ dý deň hodinu. Nemalo by 
ísť len o školskú telesnú výchovu, ale aj o aktivitu v rôznych kluboch. V dospelosti má 
pohybová aktivita zabrať 4-6 hodín týţ denne, z toho minimálne 1/3 by mala byť vykonávaná 
aeróbnym cvičením. Pomocou BMI, indexu telesnej hmotnosti dokáţ eme zistiť, či je 
hmotnosť primeraná telesnej výške. Teda či je hmotnosť normálna, zvýšená alebo zníţ ená 
(Teplý, 1995). Celkové vzdelávanie v oblasti zdravého ţ ivotného štýlu a prevencie obezity je 
na Slovensku na horšej úrovni ako v západných Európskych krajinách, o čom svedčí  aj 
prieskum, ktorý sa uskutočnil v Bratislave a Skalici na Slovensku a vo Viedni a Leobne v 
Rakúsku (Vojtová – Hrčka, 2011). Na otázku o čom informuje BMI, správne odpovedalo len 
65% Slovákov a aţ  90% Rakúšanov. To ţ e telesná hmotnosť sa dá ovplyvniť vytrvalostným 
cvičením, označilo za správnu odpoveď 70% Slovákov a z Rakúšanov 83%. 78% Rakúšanov 
odpovedalo áno na otázku, ţ e správnym dlhodobým cvičením sa dá zníţ iť pulzová 
frekvencia, pričom zo Slovákov len 47% sa priklonilo k tejto odpovedi. Kutlík (2010) 
uvádza, ţ e pri štúdii dvojčiat sa ukázala podmienenosť obezity genetikou a prostredím 
v detstve. Pri adolescentoch vo veku 18 rokov bolo len 1,1% obéznych. Avšak vo veku 25 
rokov bolo 4% obéznych a abnormálnou obezitou trpelo 8% dvojčiat. To sa prejavilo aj na 
riziku obezity, kde pri dvojčatách s nízkou pohybovou aktivitou bolo 3,9-krát väčšie a 4,8-
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krát väčšie pri abnormálnej obezite ako pri dvojčatách, ktoré boli pohybovo aktívne. Kaplan 
et al. (1996) poukazuje na moţ ný súvis medzi výskytom obezity a nedostatkom spánku. 
Pohybová aktivita taktieţ  ovplyvňuje kvalitu spánku. Skoro polovica, 49,5% z 1005 ľudí 
pritom mala pohybovú aktivitu miernu aţ  zvýšenú a pravdepodobnosť nespavosti bola o 56% 
niţ šia, ako u ľudí, ktorý mali málo pohybovej aktivity. Poruchy spánku vplývajú na zhoršenie 
zdravia a tým zniţ ujú kvalitu ţ ivota  (Kutlík, 2009). Na zloţ ke 106 ľudí sa sledovala 
spokojnosť so ţ ivotom a rozloţ enie času medzi rôzne aktivity (Stempelová - Topoľská, 
2010). Zistilo sa, ţ e najmenej času venujú pohybovej aktivite, zdravému stravovaniu a taktieţ  
uprednostňujú prácu na úkor spánku. Môţ eme teda povedať, ţ e ľudia majú tendenciu 
zanedbávať všetky podstatné aspekty zdravého ţ ivotného štýlu.  
           
CIELE 
     Cieľom práce bolo prispieť poznatkami k riešeniu problematiky nadhmotnosti a obezity, 
z pohľadu ţ ivotného  štýlu študentov vybraných stredných škôl. Konkrétne pohybovej 
aktivity, spánku a spokojnosti so ţ ivotným štýlom. 
 
METODIKA 
     Dotazníkovú metódou a somatometriu základných parametrov hmotnosť a výška sme 
aplikovali v súbore stredoškolákov na troch stredných školách v Košiciach, kde je najvyššia 
pravdepodobnosť, ţ e respondenti budú pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Výskum sme 
realizovali na Gymnáziu Šrobarová, Stredná zdravotná škola Moyzesová a Športové 
gymnázium. Výskumný súbor tvorili študenti v počte n = 168 z toho 109 ţ ien a 59 muţ ov 
v priemernom veku 19 rokov s priemernou odchýlkou 4,26. Dotazníky boli vypĺňané v marci 
aţ  apríli 2013. Výskum bol súčasťou grantu VEGA „Vybrané rizikové faktory obezity 
a pohybová prevencia“ č. 1/1343/12 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika a Technickej 
univerzity v Košiciach. Nadváhu sme zisťovali pomocou metódy body mass index (BMI), 
váhou OMRON Body Composition Monitor BF551. BMI hodnoty sme rozdelili na kategórie: 
< 18,5 podváha, 18,5 - 24,99 optimálna váha,  > 40 nadváha a obezita, kde sme zlúčili úroveň 
nadváhy a obezity prvého, druhého a tretieho stupňa. Štatistickú významnosť sme 
akceptovali od P<0,05%. Z matematicko-štatistických metód sme pouţ ili základnú popisnú 
štatistiku, ďalej kontingenčné tabuľky a Chí kvadrát. Pre vecnú interpretáciu sme pouţ ili 
logické metódy. 
      
VÝSLEDKY 
     Na stredných školách, pri hodnotení úrovne BMI sme zistili, ţ e 70% ţ ien  a 66% muţ ov 
má normálnu váhu. Nadváhou a obezitou trpí 8% ţ ien a 29% muţ ov. Podváhu má 22% ţ ien 
a 5% muţ ov. 
 

Tab. 1 Úroveň BMI v súbore študentov stredných škôl z hľadiska pohlavia 
BMI ŢENY MUŢI SPOLU 
Nadváha  a obezita (n) 9 17 26 
% 8,26 28,82 15,48 
Norma (n) 76 39 115 
% 69,73 66,10 68,45 
Podváha (n) 24 3 27 
% 22,01 5,08 16,07 
SPOLU (n) 109 59 168 
% 100 100 100 
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Obr. 1 Čo by chceli zmeniť študentky a študenti vo svojom ţ ivotnom štýle - početnosť 

 
 
Čo by chceli zmeniť študentky a študenti v ţ ivotnom štýle, sme zaznamenali v grafe obr.1. 
Na prvom mieste je spánok, ktorý udáva aţ  55% študentov. Na druhom  mieste 51% udáva 
pohybovú aktivitu a na treťom mieste je strava u 48% respondentov. 37% študentov by 
chcelo zmeniť svoj pitný reţ im. 
 
Tab. 2 Spokojnosť s  pohybovou aktivitou v ţ ivotnom štýle a jej celkové hodnotenie 

 Hodnotenie pohybovej aktivity v priebehu roka 
1 

iné 
2 

minimálna 
3 

nedostatočná 
4 

priemerná 
5 

nadmerná 
Početnosť (n) spokojní 0 3 9 49 21 
% 0 1,79 5,39 29,34 12,57 
Početnosť (n) 
nespokojní 

1 4 22 51 7 

% 0,6 2,39 13,17 30,53 4,19 
 
Otázka hodnotenia pohybovej aktivity v priebehu roka bola vyjadrená škálou od 1 do 5. Aţ  
31% študentov hodnotí svoju pohybovú aktivitu ako primeranú, pričom len 13% ako 
nedostatočnú, či minimálnu 2,39% a chceli by ju zmeniť. Zaznamenali sme, ţ e 29% zo 
študentov spokojných s pohybovou aktivitou hodnotí svoju pohybovú aktivitu ako primeranú 
a 13% ako nadmernú. 
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Tab. 3 Frekvencia cvičenia a športovania študentov, ktorí chcú zmeniť pohybovú aktivitu 
v ţ ivotnom štýle 
 Frekvencia cvičenia, športovania 

1 
vôbec  

2 
nepravidelne 

3 
1x týţ denne 

4 
2x týţ denne 

5 
3x týţ denne 

Početnosť (n) 
spokojní 2 15 9 18 39 
% 1,19 8,92 5,35 10,71 23,21 
Početnosť (n) 
nespokojní 6 44 6 14 15 
% 3,57 26,19 3,57 8,33 8,92 

 
Na otázku frekvencie cvičenia a športovania, zo skupiny študentov, nespokojných s 
pohybovou aktivitou, ju 9% vykonáva 3x do týţ dňa, 8% 2x týţ denne a aţ  26% udáva, ţ e 
pohybovú aktivitu vykonáva nepravidelne. Pričom stredoškoláci, ktorí sú spokojní so 
svojou pohybovou aktivitou uvádzajú, ţ e 23% športuje trikrát do týţ dňa, 11% dvakrát do 
týţ dňa a 9% nepravidelne z celkového súboru. 
 
Tab. 4 Vzťah medzi BMI a hodnotením pohybovej aktivity 

 
Úroveň BMI 

Hodnotenie celkovej pohybovej aktivity 
1 

iné 
2 

minimálna 
3 

nedostatočná 
4 

priemerná 
5 

nadmerná 
Nadváha  
a obezita (n) 

1 1 7 8 9 

% 0,56 0,56 4,19 4,79 5,38 
Norma (n) 0 3 21 74 16 
% 0 1,79 12,57 44,31 9,86 
Podváha  0 3 3 18 3 
% 0 1,79 1,79 10,77 1,79 
SPOLU (n) 1 7 31 100 28 
% 0,56 4,19 18,56 59,88 16,76 

 
Viac ako polovica študentov stredných škôl označila svoju pohybovú aktivitu za priemernú 
a to aţ  60%. Z toho 44% boli študenti s normálnou hmotnosťou. 17 študentov z celkového 
počtu 26 s nadváhou, povaţ uje svoju pohybovú aktivitu za primeranú aţ  nadmernú. Môţ eme 
predpokladať, ţ e skupinu študentov tvoria aj športujúci jednotlivci, ktorí majú vyvinutejšie 
svalstvo, čo ich môţ e radiť do skupiny s nadváhou. Vzťah medzi BMI a celkovou pohybovou 
aktivitou sa preukázal ako štatisticky významný, kde Chi-kvadrát = 16,80077,  p = 0,0021. 
Vzťah medzi BMI a dĺţ kou spánku v našej štúdii nie je významný, Chi-kvadrát = 0,2398818, 
p = 0,88. Tak ako študenti s nadváhou, tak aj študenti s normálnou váhou a podváhou sa 
pohybujú v rozpätí - 6 aţ  8 hodín spánku denne. Avšak zo študentov, ktorí označili, ţ e vo 
svojom ţ ivotnom štýle chcú zmeniť pohybovú aktivitu 23% spí 6 hodín, 33% spí 7 hodín 
denne a 31% spí 8 hodín denne. 61% študentov pritom kvalitu spánku označilo za nie veľmi 
dobrú. Títo respondenti sa teda po prebudení cítia prevaţ ne unavene. Nemôţ eme povedať, ţ e 
by BMI súviselo s kvalitu spánku v našej štúdii. Spokojnosť so spánkom a pociťovanie únavy 
po spánku nenaznačuje súvis pri porovnaní študentov, ktorí chcú zmeniť pohybovú aktivitu 
vo svojom ţ ivotnom štýle a študentov, ktorí sú s ňou spokojný. 
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DISKUSIA 
     Od druhej polovice minulého storočia sa počet ľudí trpiacich obezitou zdvojnásobil 
a ľudia, ktorý ţ ili ešte na začiatku minulého storočia, váţ ili v priemere o 10kg menej. Ľudia 
športovo aktívny majú telesný tuk na úrovni <10%, vrcholový športovci okolo 5%. 
V priemere beţ nej populácie majú ţ eny 20-25% tuku a muţ i 15-18%, pričom vekom sa 
dostanú na hranicu aţ  30% (Hrčka, 2009). Nadváha sa u nás vyskytuje častejšie a vekom je 
jej riziko zvýšené. Medzi stredoškolákmi (SŠ) a vysokoškolákmi (VŠ), je rozdiel v počte 
s nadváhou u ţ ien o 9% a u muţ ov 5,6%. Spôsobené je to súčasným ţ ivotným štýlom, či uţ  
nedostatkom pohybovej aktivity, nedostatkom spánku a nahrádzania energie zvýšeným 
prísunom jedla.  
Z pohľadu rozdielu BMI medzi študentmi stredných a vysokých škôl (Buková et al. 2013), 
môţ e konštatovať zvyšujúce sa percento študentov s nadváhou. Pričom na SŠ malo nadváhu 
8% študentiek, na VŠ 17%. Táto tendencia sa prejavila aj u študentov, kde 29% študentov SŠ 
malo nadváhu a VŠ študentov 34%. Podváha u SŠ sa vyskytla v 22% a u VŠ uţ  len 14%. SŠ 
s podváhou bolo 5% a VŠ študentov len 3%.  Najmenší percentuálny rozdiel medzi 
študentkami a študentmi SŠ a VŠ bol pri normálnej hmotnosti, kde stredoškoláčok bolo 69% 
a vysokoškoláčok 68%. Stredoškolákov s normálnou hmotnosťou bolo 66% 
a vysokoškolákov len 61%. Môţ eme teda konštatovať, ţ e pri prechode zo strednej na vysokú 
školu, je najvyšší percentuálny rozdiel 9% pri náraste nadváhy študentiek v sledovaných 
súboroch. O 8% sa zníţ il počet študentiek s nadváhou a pri normálnej váhe, je rozdiel 
zanedbateľný (1%). U študentov taktieţ  najväčší nárast, rozdiel 6% nastal pri nadváhe, 5% 
pokles študentov s podváhou a takmer zrovnateľný percentuálny podiel študentov 
s normálnou váhou ( rozdiel 2%). Zusková et al. (2012) uvádza, ţ e výskyt ţ ien v mladšom 
veku 19-34 rokov s normálnou váhou je častejší ako u muţ ov v tomto veku. Vo vyššom veku 
35-54 rokov je u muţ ov častejší výskyt nadváhy ako u ţ ien. Priemerné hodnoty BMI sa však 
s vekom zvyšujú u oboch sledovaných skupín. Pri študentoch s nadváhou nám odpoveď 
skresľuje fakt, ţ e športovci s vyvinutejšou aktívnou hmotou majú vyššiu hmotnosť a sú 
zaradení do tejto skupiny. Drogy, alkohol a fajčenie nie sú kriticky zastúpené, čo 
nepoukazuje na náhlu potrebu zmeny. 
National Sleep Foundation (2013) uvádza, ţ e čím je človek starší, tým menej hodín spí napr. 
11 aţ  12 ročný spia v priemere 8,4 hodín, ale študenti vo veku 18 aţ  19 rokov v priemere uţ  
len 6,9 hodín. Človek v priemere prespí ¼ aţ  1/3 svojho ţ ivota. U dospelých 97% potrebuje 
spánok v trvaní 6-9 hodín. Menej ako 6 hodín spánku vedie k spánkovej deprivácii. Je 
dokázaná, ţ e zvýšenie počtu hodín spánku napr. zo 7 na 8 hodín vplýva na lepšiu kvalitu 
ţ ivota a funkcie počas dňa. Denná ospalosť a pocit únavy je teda závislý od dĺţ ky spánku. Čo 
však nevysvetľuje prečo sa študenti aj pri dostatočnom spánku, kde aţ  71% z nich spí 
minimálne 7 hodín denne, sa aţ  61% vyjadrilo, ţ e po prebudení pociťuje únavu.  Môţ e  to 
byť spôsobené nedostatočnou pohybovou aktivitou alebo psychohygienou spánku. Kvalita 
spánku závisí aj od prostredia, v ktorom ţ ijeme a od rôznych rušivých vplyvov (zvukov, 
výdobytkov techniky).  
 
ZÁVERY 
Pri porovnaní BMI muţ ov a ţ ien, nadváhou a obezitou trpí vyššie percento muţ ov ako ţ ien 
a vyššie percento ţ ien sa nachádza v skupine s normálnou váhou a podváhou ako muţ i. 
Nadváha sa u vysokoškolákov vyskytuje častejšie ako u stredoškolákov a práve naopak, 
podváha je na ústupe. Môţ eme konštatovať, ţ e BMI sa stredoškolákom po prechode na 
vysokú školu mení. Zniţ uje sa počet študentov s podváhou, ale narastá počet študentov 
s normálnou váhou a nadváhou. Parametre, ktoré by chceli študenti vo svojom ţ ivotnom štýle 
zmeniť sú najmä spánok, pohybová aktivita, stravovanie a nakoniec pitný reţ im. Takmer 
rovnaké percento stredoškolákov označilo svoju pohybovú aktivitu ako primeranú, odhliadnic 
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od toho, či sú s pohybovou aktivitou vo svojom ţ ivotnom štýle spokojný, alebo nie. Pri 
stredoškolákoch spokojných so svojou pohybovou aktivitou 23% ju vykonáva 3x týţ denne 
a 26% nespokojných študentov ju vykonáva nepravidelne. Nepotvrdila sa významná 
súvislosť medzi vyšším BMI a nedostatkom spánku. Väčšina študentov má dostatok spánku 
primeranému ich veku. Aj napriek tomu pociťujú po prebudení únavu. Nepreukázal sa nám  
vzťah medzi BMI a pocitom únavy po prebudení. Viac ako polovica študentov udáva, ţ e ich 
pohybová aktivita je primeraná, pričom aţ  polovica vykonáva pohybovú aktivitu 
nepravidelne. Vzťah medzi BMI a celkovou vykonávanou pohybovou aktivitou naznačil 
tendenciu, ţ e ľudia s normálnou váhou a podváhou vykonávajú primeranú pohybovú aktivitu.  
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OVERWEIGHT AND ADOLESCENTS LIFESTYLE 
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Aim of this work was to provide new information to the solutions for the issue of overweight 
and obesity, concerning the lifestyle ofstudents from selected high schools. We used the 
method of questionnaires and somamometry of the basic parametres, weight and height. From 
the "mathematical statistical" methods we used the basic descriptive statistics, pivot tables 
and "Chi" quadrate. For the practical interpretation we used logical methods. When 
comparing BMI of women and men, there is a higher percentage of men suffering from 
the overweight and obesity than the percentage women. 23% of high school students satisfied 
with their physical exercising, exercise three times a week, and 26% of the students 
discontent with their physical exercising, exercise irregularly. Closer relation between BMI 
and the sleep lenght was not confirmed. However, influence of BMI on the fatigue feeling 
after waking up was not proved. Relation between BMI and the overall physical exercising 
confirmed that people with the standard weight and underweight exercise adequately. 
 
Key words: physical activity, exercise, sporting, sleep, body mass index (BMI), high school 
students, college students 
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POHYBOVÉ SKLADBY: TANEČNÁ SEKCIA 
 
1. Tanečná sekcia FTVŠ UK Bratislava 

Názov skladby: „Stratení v pralese“ 
Autori: Nikola Lehocká a Jaroslav Oboňa 
Vedúci skladby: Mgr. Matej Chren, PhD. 
Názov hudby: mixLoloDzama, Debruit – Afrobootymusic, Shakira – Antologia, Dan 
Nekonečný – Samba king 
Trvanie skladby:  3:35 
Počet interpretov: 8 
Námet skladby, choreografický zámer autora: Stvárnenie afrických a latinsko-amerických 
tancov  v podaní prvákov a druhákov z fakulty telesnej výchovy a športu. 
Pohybový obsah skladby: Moderné podanie latinsko-amerických tancov v africkom 
duchu. 
Oblečenie: Dievčatá: čierne tričká, sukne, šatky; Chlapci: rifle, tielka, košele  
Použitá hudba: Lolo Dzama, Debruit – Afrobootymusic, Shakira – Antologia, Dan 
Nekonečný – Samba king 
Interpreti skladby: Nikola Lehocká, Zuzana Kaduková, Dana Széllová, Radoslava 
Britaňaková, Dominik Cipár, Jaroslav Oboňa, Michal Medrický, Roderik Pažický. 

 
2. Tanečná sekcia FTVŠ UK Bratislava 

Názov skladby: „Lafranconi Airlines“ 
Autori: Bc. Radoslava Jakubčáková a Bc. Barbora Vrtiaková 
Vedúci skladby: Mgr. Matej Chren, PHD. 
Trvanie skladby: 3:50 
Počet interpretov: 11 
Námet skladby, choreografický zámer autora: Choreografia vyjadruje cestu okolo sveta s 
leteckou spoločnosťou „Lafranconi Airlines“. Rôzne krajiny sveta sú znázornené odlišnými 
tanečnými štýlmi. Tanečne zručné letušky Vás presvedčia, že lietania sa netreba báť. Ale 
čo ak prídu turbulencie?? 
Oblečenie: Čienelegíny, biele blúzky, sako, tanečná obuv. 
Pohybový obsah skladby: Spojenie viacerých tanečných štýlov: disco, orientálny tanec, 
latinsko – americké tance, streetdance. 
Interpreti skladby: Petra Bajerová,  Monika Paračková, Eva Rýzková, Katarína Péliová, 
Monika Záškvarová, Monika Rigáňová, Alexandra Tóthová, Mária Lorinčíková, Zuzana 
Čajková, Radoslava Jakubčáková, Barbora Vrtiaková. 

 
3. Tanečná sekcia PU Prešov 

Názov skladby:  Four seasons 
Autor: Bibiána Jurčáková 
Trvanie skladby: 3:25 
Pohybový obsah: Pohybová skladba obsahuje prvky klasického, scénického, moderného 
a latinskoamerického tanca. 
Choreografický zámer autora: Vyjadriť ročné obdobia prostredníctvom rôznych 
tanečných štýlov.  
Oblečenie interpretov: Každý interpret predstavuje jedno ročné obdobie plus medzník 
medzi nimi. Spoločné majú čierne legíny a biele tielka. 
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Mená interpretov: Bibiána Jurčáková, Melánia Daňková, Simona Germušková, Bc. Alžbeta 
Segedyová, Mgr. Beáta Soušková. 

 
4. Tanečná sekcia PU Prešov  

Názov skladby:  Šmolkovia 
Autor: Richard Andraško a Simona Mátéová 
Trvanie skladby: 2:32 
Pohybový obsah: Prvky kombinovaného tanca a gymnastiky 
Choreografický zámer autora:. Pobaviť diváka a vyčariť mu úsmev na tvári a umožniť im 
návrat do detských čias. 
Oblečenie interpretov: biele tričká, biele kraťasy, modré kraťasy, stužky, cvičky. 
Mená interpretov:  Melánia Daňková, Bibiána Jurčáková, Simona Mátéová, Simona 
Germušková, Jakub Žarnay, Vladimíra Pavľaková, Richard Andraško, Lukáš Andraščík 
Branislav Friček. 

 
5. Tanečná sekcia UKF PF Nitra 

Názov skladby: PF UKF 
Autor: kolektív 
Vedúci skladby: Bc. Mária Šamajová 
Názov hudby: Noga a Skrúcaný : Dievča z Tokya, Wiener Macher 
Trvanie skladby: 4:30 
Vedúca skladby:  PaedDr. Mária Kalinková, PhD. 
Námet skladby, choreografický zámer autora: Povzbudzovanie do tanca  
Pohybový obsah skladby: tanečné techniky a prvky 
Oblečenie: biele tričká, čierne ¾ nohavice, podkolienky, traky 
Interpreti skladby: Mária Šamajová, Katarína Marková, Valéria Moravčíková, Magda 
Würschnerová, Magdaléna okienková, Erika Urbanová, Petra Matyášová. 

 
6. Tanečná sekcia UKF PF Nitra 

Názov skladby:  Tanec s vášňou 
Autor: Anika Babalová a kolektív 
Vedúca skladby: doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD. 
Trvanie skladby: 3:10 
Pohybový obsah: Prvky moderného  tanca, hiphopu a break dancu 
Choreografický zámer autora: Autori tancom vyjadrujú vášeň, s ktorou sa dajú vyjadriť 
vnútorné emócie,  radosť,  ktorú pri  tanci prežívajú.  
Oblečenie interpretov: Dievčatá: tenisky, legíny, košeľa Chlapec: tenisky, rifle, tielko. 
Mená interpretov: Anika Babalová, Kristína Krošláková, Denisa Cerovská, Filip Nemček, 
Lucia Ternenyová, Adriana Benčaťová, Lenka Graňáková, Nikola Herdová. 

 
7. Tanečná sekcia UKF PF Nitra 

Názov skladby: Tisíc a jedna noc 
Autor: Bc. Alexandra Gubanová 
Vedúci skladby: PaedDr. Mária Kalinková, PhD.   
Názov hudby: Ringa, ringa 
Trvanie skladby: 3:16 
Počet interpretov: 4 
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Námet skladby, choreografický zámer autora: pohybom stvárniť orientálnu kultúru  
Pohybový obsah skladby: rôzne  cvičebné tvary a tanečné techniky orientálneho tanca 
Oblečenie: čierne legíny, čierne tielka, šatky 
Interpreti skladby: Alexandra Gubanová, Ivana Žišková, Tatiana Pravdová, Michaela 
Púčiková 

 
8. Tanečná sekcia UMB Banská Bystrica 

Názov skladby: Zábava po našom 
Autor: Richard Tóth 
Trvanie skladby:  4 min.  
Pohybový obsah: Tanec 
Choreografický zámer autora:. Je to prierez regiónov s oblasti Šumiaca, Čierneho Balogu a 
Ponik. Zahŕňa v sebe rytmické prvky, improvizáciu, párovú dynamiku a spev, ktorou sa 
prezentujú mladí ľudia na folklórnych zábavách. 
Oblečenie interpretov: Polokroj 
Mená interpretov: Richard Tóth, Peter Chaban, Veronika Rigová, Veronika Šabľová, 
Michal Dubiňák, Miriam Mikulášiková.  

 
9. Tanečná sekcia UPJŠ Ústav Telovýchovy a športu Košice 

Názov skladby: TNT Girls 
Autor: Natália Halaszová 
Vedúci skladby: Mgr. Milena Švedová 
Trvanie skladby: 3:11 
Počet interpretov: 4 
Námet skladby, choreografický zámer autora: ukázanie pohybovej zdatnosti v rôznych 
štýloch, reprezentácia školy 
Pohybový obsah skladby: mix tanečných štýlov (hip – hop, show dance, disco) 
Oblečenie: rifľové kraťasy, biele košele, motýlik, silonky, trampky, tzv. číny 
Interpreti skladby: Ivana Antálová, Natália Halaszová, Dušana Skalošová, Petra Naďová 

 
 

POHYBOVÉ SKLADBY: ŠPORTOVÁ SEKCIA 
 
 
1. Športová sekcia FTVŠ UK Bratislava 

Názov skladby: FTVŠ UK Cheer 
Autori: Bc. Anna Bočková a Jakub Halgoš 
Vedúci skladby: Mgr. Kristína HIŽNAYOVÁ, PhD.   
Názov hudby: Dance mix 
Trvanie skladby: 3:52 
Počet interpretov: 8 
Námet skladby, choreografický zámer autora: Povzbudzovanie športových hier  
Pohybový obsah skladby: Gymnastické a akrobatické cvičebné tvary a tanečné techniky 
Oblečenie: Dievčatá: top s dlhým rukávom a sukňa; Chlapci: tielko a tepláky 
Interpreti skladby: Lucia Drenková , Jana Korenáčková, Ivana Khandlová, Anna Bočková, 
Jakub Halgoš, Matej Lichtman, Viktor Dzvoník a Viktor Olšavský 
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2. Športová sekcia UMB Banská Bystrica 
Názov skladby: Celebration basketball 
Autor skladby: Dr. Andrea Izáková 
Trvanie skladby: cca 3min 
Choreografický zámer autora: Ukážka basketbalového majstrovstva „trochu inak“ 
Pohybový obsah skladby:  prostredníctvom HČ - dribling, prihrávka, ukázať  kreativitu 
basketbalu  
Oblečenie interpretov: basketbalové dresy 
Členovia skladby: Matej Tomáško, Adam Zavacký, Martin Zibrinyi, Jarmyla Rybárová, 
Štefan Horváth, Marián vo Van, Klaudia Kubalíková, Maroš Moravčík, Barbora Bačová, 
Monika Kováčiková, Aneta Miháliková. 

 
3. Športová sekcia FTVŠ UK Bratislava 

Názov skladby: Sportsunited 
Autor: kolektív 
Trvanie skladby: 2:45 min 
Pohybový obsah: Originálne spojenie tanca, gymnastiky a aerobiku v ženskom podaní a  
futbalového freestylu v mužskom podaní. 
Choreografický zámer autora:. Nezvyčajné spojenie populárnych športov na FŠ v PU 
Oblečenie interpretov: muži: futbalové dresy, ženy: tielka a elasťáky 
Mená interpretov: Faměrová Ivana, Tomková Petra, Segedyová Alžbeta, Herstek Peter, 
Popovský Marko. 

 
4. Športová sekcia UMB Banská Bystrica 

Názov skladby: Happy GymFriends 
Autor: Kateřina Seidlová a Martin Argaláš 
Trvanie skladby:  3 min 
Pohybový obsah: akrobatické prvky, silové prvky, statické prvky, prvky flexibility a 
ohybnosti, švihové cvičebné tvary(rýchla akrobatická rada), ťahové cvičebné tvary 
(pomalá akrobacia- napr. stoj na rukách zdvihom). 
Choreografický zámer autora: poukázať na pohybové a športové zručnosti študentov 
Oblečenie interpretov:  čierne nohavice, biela košeľa, motýlik, traky. 
Mená interpretov: Kateřina Seidlová, Martin Argaláš, Andrej Brummer, Jozef Vician, 
Patrik Tomaškovič, Martin Pajonk, Richard Durec, Jozef Krafčák, Ivan Zmoray. 
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VÝSLEDKY 
 
SEKCIA DOKTORANDI 
 

Miesto Autor a názov príspevku 
1. KAČÚR Peter: Intrateam Communication in Speedminton Mixed Couple. 
2. ZAMBOVÁ Denisa: The Effect of Programme Using Shooting Strap on The 

Accuracy of Basketball Shooting. 
3. HUDEČKOVÁ Martina: Dynamic Assessment of Postural Sway: The Effect 

of Direction of Postural Perturbation. 
 
SEKCIA ŠPORTOVÁ KINATROPOLÓGIA 
 

Miesto Autor a názov príspevku 

1. 
MATUŠOV Michal: Vzťah medzi výškou smečiarskeho dosahu a výškou 
zásahu lopty pri smeči vo volejbale v kategóriách žien. 

2. 
BEŽÁK Juraj: Vzťah medzi vybranými parametrami zakončenia a jeho 
úspešnosťou v zápase v ľadovom hokeji.  

3. 
ZAJAČKOVÁ Simona: Vzťah vybraných ukazovateľov herného výkonu 
k úrovni rozvoja pohybových schopností v hádzanej.  

 
SEKCIA ŠPORTOVÁ EDUKOLÓGIA 
 

Miesto Autor a názov príspevku 
1. KOJNOK Martin: Účinnosť plyometrického tréningu na zmeny vybraných 

parametrov silových schopností volejbalistiek. 
2. SOLVESTEROVÁ Mária: Balančné cvičenia ako prostriedok odstraňovania 

funkčných svalových porúch u volejbalistiek. 
3. PALANSKÁ Andrea: Telesná záťaž detí predškolského veku v rámci 

edukačných aktivít materskej školy. 
 
SEKCIA ŠPORTOVÁ HUMANISTIKA 
 

Miesto Autor a názov príspevku 
1. SUCHÁ Jaroslava: Nadváha a životný štýl adolescentov. 
2. KRASŇANOVÁ Ivana: Vývoj výkonnosti mužov a žien slovenskej republiky 

v hode oštepom vo vybraných rokoch. 
3. GREGORA Pavol - KORDANIČ Ľubomír: Komunikačné prostriedky ako 

forma interakcie tréner - hráč v mládežníckom futbale. 
 
POHYBOVÉ SKLADBY: TANEČNÁ SEKCIA 
 

Miesto Názov skladby 
1. Lafranconi Airlines 
2. Stratení v pralese 
3. Tanec s vášňou 
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POHYBOVÉ SKLADBY: ŠPORTOVÁ SEKCIA 
 

Miesto Názov skladby 
1. FTVŠ UK CHEER 
2. Happy Gym Friends 
3. Sport united 
 

Cena za originalitu: 
 
Celebration basketball 

 
 
 
POROTA 
 
SEKCIA DOKTORANDI 

prof. PaedDr. Jaromír ŠIMONEK, PhD. (predseda) KTVŠ PF UKF Nitra 
doc. PaedDr. Peter MAČURA, PhD. FTVŠ UK Bratislava 
Mgr. Terézia SLANČOVÁ, PhD. FŠ PU Prešov 
PaedDr. Ľubomír PAŠKA, PhD. KTVŠ PF UKF Nitra 

 
ŠPORTOVÁ KINANTROPOLÓGIA 

doc. PaedDr. Jaroslav BROĎÁNI, PhD. (predseda) KTVŠ PF UKF Nitra 
PaedDr. Jaroslav KRAJČOVIČ, PhD. KTVŠ PF UKF Nitra 
PaedDr. Rozim ROBERT, PhD. KTVŠ FHV UMB Banská Bystrica 
Mgr. Marek KOKINDA, PhD. FŠ PU Prešov 
Mgr. Michal HORNÝ, FTVŠ UK Bratislava FTVŠ UK Bratislava 

 
ŠPORTOVÁ EDUKOLÓGIA 

doc. PaedDr. Janka KANÁSOVÁ, PhD. (predseda) KTVŠ PF UKF Nitra 
doc. Mgr. Rút LENKOVÁ, PhD. FŠ PU Prešov 
doc. Mgr. Nadežda NOVOTNÁ, PhD. KTVŠ FHV UMB Banská Bystrica 
PaedDr. Ladislava DOLEŽAJOVÁ, PhD. FTVŠ UK Bratislava 
PaedDr. Pavol HORIČKA, PhD. KTVŠ PF UKF Nitra 

 
ŠPORTOVÁ HUMANISTIKA 

prof. PhDr. Jozef OBORNÝ, PhD. (predseda) FTVŠ UK Bratislava 
doc. PaedDr. Erika CHOVANOVÁ, PhD. FŠ PU Prešov 
PaedDr. Elena BENDÍKOVÁ, PhD. KTVŠ FHV UMB Banská Bystrica 
PaedDr. Ladislav BARÁTH, PhD. UKF Nitra 
Mgr. Peter KOPÚŇ, FTVŠ UK Bratislava 

 
POHYBOVÉ SKLADBY 

PaedDr. Júlia PALOVIČOVÁ, PhD. KTVŠ FHV UMB Banská Bystrica 
PaedDr. Mária KALINKOVÁ, PhD. KTVŠ PF UKF Nitra 
Mgr. Petra ČAPLOVÁ, PhD. FTVŠ UK Bratislava 
Mgr. Tibor KLAČEK, FŠ PU Prešov 
PaedDr. Štefan ŠUŠLÍK, Bombovo 

245


	Preliminaria
	Zbornik prispevky
	Prispevok Durjak
	Prispevok Hudečková ANJ
	Prispevok Chovanec
	Prispevok Kacur
	Prispevok Hlavačka
	Prispevok Zambova
	Pripevok Murinova Mojzis
	Prispevok Bezak
	Prispevok Belenesyiova
	Prispevok Gocik
	Prispevok Matusov
	Prispevok Zajackova
	Prispevok Fendek Lapin
	Prispevok Bodova
	Prispevok Palanska
	Prispevok Kojnok
	Prispevok Ondo-Eštokova
	Prispevok Olasz
	Prispevok Solvesterova
	Prispevok Opath
	Prispevok Pavlík
	Prispevok Willweber
	Prispevok Skuta
	Prispevok Chovancova
	Prispevok Liparova
	Prispevok Gregora Kordanic
	Prispevok Lajcin
	Prispevok Vravkova
	Prispevok Bergova Nemec
	Prispevok Krasnanova
	Prispevok Sucha
	Vysledky a porota




