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Abstrakt   

 

OBERTÁŠ, Michal: Uplatnenie osvojených techník v súťažnom stretnutí džudo, 

Diplomová práca. Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra 

gymnastiky, tancov a úpolov. Meno vedúceho práce/školiteľa: Mgr. Miloš Śtefanovský. 

Komisia pre obhajoby, meno predsedu komisie: prof. PeaDr. Tomáš Kampmiller, 

PhDr., Bratislava 2008. 85 str. Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister (Mgr.). 

 

Cieľom diplomovej práce bola objektivizácia technických činností boja v postoji a  na 

zemi pretekárov džudistického klubu Slávia STU Bratislava na sledovaných turnajoch. 

Nosnou metódou výskumu okrem štúdia odbornej literatúry a priameho pozorovania bol 

riadený ex post facto výskum. Výskumný súbor tvorilo 11 probandov (8 chlapcov a 3 

dievčatá), ktorých priemerný vek bol u chlapcov 12 a u dievčat 16 rokov.. 

 

 

 

Kľúčové slová: džudo, osvojené techniky, stupeň technickej vyspelosti, techniky      

 boja v postoji, techniky boja na zemi. 
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1 http://www.czechjudo.org/W2007.aspx?id=81 
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Úvod 

 

Šport je pevnou a rovnocennou súčasťou kultúry. V živote každého človeka 

zohráva viac alebo menej významnú úlohu. Má svoje funkcie ako výchovnú, 

výkonnostnú, zdravotnú atď.  

Šport prináša pre ľudí potešenie a radosť buď priamo, zo samotnej činnosti, 

alebo sprostredkovane pri sledovaní športových udalostí. Napriek kladným vplyvom 

športu na život ľudí, tento fenomén má aj svoje temné stránky. K tomu prispeli štáty, 

ktoré zneužívali šport pre svoje politické pôsobenie a jednotlivci, ktorí zneužívali šport 

a v niektorých prípadoch aj športovcov, pre svoje individuálne a sebecké účely a pritom 

neváhali prekročiť hranice fair play. Prispela k tomu aj vysoká komercionalizácia 

športu, ktorá bola prirodzeným javom počas vývoja športu a športových disciplín. 

 Výsledným efektom existencie tejto temnej stránky má z istého hľadiska aj svoje 

kladné dôsledky. V súčasnosti sa staviame k športu ako ku komplexu kriticky. Toto 

kritické stavanie prispelo k tomu, že šport je kontrolovaný, odborne vedený a že sa do 

podrobností prepracovala teória a didaktika jednotlivých športových činností s veľkým 

dôrazom na vplyv a pôsobenie zaťaženia na organizmus športovca najmä detí a 

mládeže.  

 Prioritným cieľom športového tréningu vo vrcholovom športe je dosahovanie 

maximálnych športových výkonov. Cesta k týmto výkonom je dlhá a plná ťažkej a 

systematickej práce. Tie najvyššie výkony môžu dosiahnuť len výnimočne talentovaní 

jedinci. Vyhľadávanie talentov prebieha v mladom veku. Pri ovládaní potrebných 

vedomostí a pri dostatočnej praxi samotný výber talentov by neznamenal veľkú 

námahu, ale napriek tomu môže trénerovi v úspešnosti prekážať existencia ďalšieho 

faktora. Je ním slobodná voľba a pri tomto bode prichádza do úvahy popularita 

športových disciplín.   

Existujú športové disciplíny, ktoré sa tešia veľkej popularite a sú aj také, najmä 

klasické športové disciplíny, ktoré až tak populárne nie sú. Je prirodzené, že popularita 

alebo rebríček obľúbených a menej obľúbených športov sa v závislosti od miesta a od 

povahy spoločnosti mení. Živým príkladom toho je aj džudo, ktoré u nás patrí medzi tie 

menej populárne, v niektorých krajinách ho však považujú za národný šport.  
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Medzi úpolové športy s použitím chmatov, znehybnení, škrtení a páčení patrí 

i džudo. Džudo pochádza z Japonska a jeho korene spočívajú v bojovom umení Jiu - 

Jitsu.  

Cieľom našej práce bola objektivizácia technických činností boja  v postoji a na 

zemi u vybraných džudistov na desiatich turnajoch.  
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1     TEORETICKÝ ROZBOR 
 

1.1 Charakteristika džuda 

 

Džudo je charakterizované ako dynamický šport vyžadujúci vysokú úroveň 

technicko-taktických zručností, fyzickej kondície, sily a odolnosti voči únave. Mnoho 

autorov charakterizuje džudo ako acyklický, explozívny šport, vyžadujúci vysoké 

rezervy anaeróbnej vytrvalosti a kapacity (SHARP et al. 1987, THOMAS et al. 1989, 

CALLISTER et al. 1991, TAKAHASHI 1992). Džudo je charakteristické krátkou 

dobou trvania (cca 5 min.), vysokou intenzitou, prerušovanou aktivitou, (NCCP, 1990). 

Podľa Štěpánka et al. (1990) je džudo úpolovým športom, v ktorom pri vlastnom 

športovom výkone ide o prekonanie súpera technicko-taktickou a fyzickou prevahou 

v priamom telesnom kontakte, pri uplatnení pohybov prevažne zložitej štruktúry. Podľa 

Žáru (1989) sa v džude striedajú statické a dynamické režimy svalovej práce, pričom sa 

zaťažujú sa rôzne svalové skupiny intenzitou, ktorá sa neustále v priebehu boja mení. 

Džudista zápasí v rôznych polohách, ktoré sťažujú prácu vnútorných orgánov. Intenzita 

zaťaženia závisí od spôsobu a poňatia boja ako aj od kvalít súpera.   

Samotný zápas prebieha na zápasisku – tatami, ktoré poskytuje dostatočnú 

ochranu pri pádoch. Kontakt medzi oboma súpermi nastáva úchopom za športový úbor 

– džudogi, alebo priamym uchopením končatín či trupu.  Pri samotnom súboji 

využívajú súperi množstvo techník, ktoré vývoj neustále pretrváva. Na vrcholných 

podujatiach pozorujeme stále nové progresívne chmaty, ktoré sa od pôvodných 

tradičných značne odlišujú. Chmaty na prekonanie súpera sú rozdelené do dvoch 

skupín: pre boj v postoji a  boj na zemi. Cieľom chmatov boja v postoji je hodiť súpera 

rýchlo a dostatočnou silou priamo na chrbát. Kvalita vykonania je hodnotená 

odstupňovaným bodovým ziskom. Chmaty pre boj na zemi slúžia k znehybneniu 

súpera, alebo k jeho donúteniu vzdať sa pomocou škrtení a páčenia lakťového kĺbu. 

Okrem spomínaných techník sa využívajú pre vedenie boja rôzne druhy úchopov, 

postojov, pohybov po tatami, blokov, úhybov a pádov, ktoré dokonale plnia funkciu 

ochrany pred zranením. V podmienkach zápasu sa chmaty a ďalšie prvky techniky 

obmieňajú a kombinujú.                              

(Štefanovský, 2008) 
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1.1.1 História džuda 

 

Pri skúmaní mýtov a historických prameňov zistíme, že už od nepamäti  mal boj 

a zápas v každej kultúre veľmi dôležité spoločenské postavenie. Je to dôsledkom 

samotnej podstaty človeka – jeho konanie potrebné pre zachovanie rodu, klanu, 

životného priestoru, ktoré po tisícročia ľudského vývoja záležalo na schopnosti brániť 

sa, vybojovať víťazný zápas. Na rozdiel od Európy, kde sa z úpolových disciplín 

postupne stali športy zamerané najmä na fyzický rozvoj, v Ázii, a predovšetkým v 

morom izolovanom Japonsku, povýšili úpolové disciplíny do pozície umenia. Podľa 

názoru východných kultúr sa v zápase, podobne ako v hudobnom a výtvarnom umení 

prejavuje inšpirácia, intuícia a cit. (Moje džudo, 2007) 

Džudo je šport, ktorý zaujal tisíce ľudí na celom svete. Prináša uspokojenie 

nielen ľuďom, ktorí ho prevádzkujú, ale aj divákom. V tomto športe nájde uplatnenie 

mládež, ale aj ľudia v pokročilom veku, a to bez ohľadu na telesnú výšku a váhu. Džudo 

je japonského pôvodu, jeho zakladateľom je profesor JIGORO KANO (1859 – 1938), 

ktorý ho vytvoril z vybraných chmatov starého bojového umenia Jiu – Jitsu. Po rokoch 

dôkladného štúdia, hĺbavých úvahách, založil vlastnú školu, ktorú nazval KODOKAN – 

DŽUDO.   

  

1.1.2 Vznik a vývoj džuda 

 

Počiatky zápasu sú známe už z dávnej minulosti – prvopospolnej spoločnosti. 

Silní muži museli ísť na lov, kde sa učili technikám lovu, a tiež obrany. Doklady 

o jednotlivých spôsoboch boja bez zbrane boli nájdené už v hrobkách starého Egypta. 

Písomné pamiatky o použitých chmatoch pre útok a obranu pochádzajú z Japonska, kde 

boli v ôsmom storočí zapísané do kroník NIHON - ŠOKY. 
   Vzniklo niekoľko škôl bojových umení, z ktorých každá mala svoje prednosti 

i nedostatky. Jednou zo škôl bojových umení je aj škola BUŠI – DO. Vyučovala sa tu 

streľba z luku, boj z mečom a kopijou a jazda na koni. Toto všetko sa stalo základom 

bojového umenia Samurajov (bojovníkov alebo šľachticov ). 

V šestnástom až sedemnástom storočí došlo došlo k rozvoju Jiu – Jitsu (techniky 

sebaobrany). Základná poučka znie: Ak si tlačený ustúp, ak si ťahaný postupuj. Školy 
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Jiu – Jitsu nie sú verejnosťou príliš obľúbené, pretože schopnosti z nich získané sú  

často zneužívané. 

  Zakladateľom Džuda – jeho športového odvetvia – bol profesor JIGORO 

KANO. Narodil sa v roku 1859 neďaleko mesta Kobé. V roku 1871 sa s rodičmi 

presťahoval do Tokia. Motiváciou štúdia Jiu – Jitsu bol pre tohto subtílneho študenta 

fakt, že musel znášať mnohé krivdy od silnejších spolužiakov, a tak sa začal zaujímať 

o staré bojové umenia. V tej dobe nebolo ľahké zohnať učiteľ starých bojových umení, 

ale túžba Jigoro Kana bola veľká. Študoval u majstra HAČINO SUKE – FUKIDI, po 

jeho smrti u majstra MASUMOTA YTA. MASUMOTO YTO pred smrťou dal Kanovi 

cenné rukopisy o bojových technikách. Tretím tútorom v Kanovom živote bol majster 

IKUBA.  

 Poznatky, ktoré Jigoro Kano zhromaždil štúdiom starých materiálov, ale aj pri 

svojej praxi Jui-Jitsu aj utriedil, prispôsobil vtedajšiemu telovýchovnému procesu 

a vytvoril vlastný systém, ktorý nazval KOKDOKAN – DŽUDO. Názvom chcel odlíšiť 

nový systém od vtedajšieho neobľúbeného Jui-Jitsu. V Doju ustanovil aj etiku chovania 

ku spolužiakom a učiteľovi, zaručoval radostné ovzdušie pri výcviku a zaisťoval aj 

nutnú bezpečnosť pri tréningu. Džudo skoro získalo obľubu , ale muselo čeliť 

konkurencii a nevraživosti ďalších škôl. Definitívne víťazstvo získalo v roku 1886, kedy 

pri stretnutí pravdy ( DOŽO-DŽARUBY ), ktoré usporiadal šéf  tokijskej polície, 

súťažili družstvá jednotlivých škôl. Bojovníci Kodokanu zvíťazili nad školou majstra 

TOCUKI, keď v boji dvanástich dvojíc zvíťazilo jedenásť bojovníkov Kodokanu a iba 

jeden zápas skončil nerozhodne. Činnosť Kodokanu bola zahájená  a od tohto dátumu sa 

počíta vznik džuda – v roku 1882, keď mal Jigoro-Kano prvých 9 žiakov. Neskôr sa 

Džudo spolu s Kendo dostalo do osnov výučby na základných a stredných školách. 

Jigoro Kano  sa stal v Japonsku významnou osobnosťou, lebo okrem funkcie majstra 

školstva bol aj členom japonského olympijského  výboru a prezidentom japonského 

zväzu džudo. Do Európy sa Jiu-Jitsu dostalo v roku 1931, keď Japonci prvý krát 

v Londýne ukázali umenie tohto športu. 2 

 

 

 

 
                                                 
2 http://www.czechjudo.org/W2007.aspx?id=54 
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1.2    Klasifikácia – systematika techník v džudo 

 

V džude máme mnoho druhov techník. Tieto techniky sa dajú rozdeliť do troch 

hlavných kategórii: Nage waza (techniky hodov), Katame waza alebo Ne waza 

(techniky znehybnenia vykonávané na zemi), Atemi waza (techniky úderov). 

Nage waza a Katame waza sa požívajú v športovom džude. Techniky Atemi waza sú  

v športovom džude zakázané. 

Atemi waza obsahuje techniky úderov alebo kopov na dôležité miesta súperovho tela. 

Keďže je ich použitie pri cvičných zápasoch nebezpečné, sú používané len pri 

ukážkových cvičeniach kata, t.j. v  boji s imaginárnym súperom. 

Chmaty obsiahnuté v go-kyo sa považujú za kľúč k štúdiu nage waza. 

Z mnohých známych chmatov ich vybral Dr. Kano a učitelia Kodokanu a usporiadali 

ich do piatich sérii po ôsmich chmatoch. Dr. Kano prepracúval svoj systém s takmer 

vedeckou dôkladnosťou. Trvalo mu osem rokov, než dokončil prvú sériu ôsmich 

chmatov, založených na princípoch džuda. Každá z piatich sérií naznačuje určitú etapu 

vo vývoji techniky džuda. 

Pri nácviku chmatov boja v postoji vychádzame zo štandardného vykonania 

jednotlivých chmatov. Po dokonalom zoznámení s princípom príslušného chmatu 

ponecháme priestor na uplatnenie pohybových osobitostí, ktoré sa prejavujú určitým 

špecifickým štýlom vykonania chmatu. 
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Tabuľka 1: Techniky džudo podľa klasického rozdelenia kodokanu 
 

                                                 
3 Atemi – waza (techniky úderov na citlivé miesta) sú v športovom stretnutí džudo zakázané, kôli bezpečnosti pretekárov. 

Techniky Džudo podľa klasického rozdelenia KODOKAN-u 

NAGE WAZA 
techniky hodov 

KATAME WAZA 
techniky zneškodnenia na zemi 

ATEMI WAZA 3 
techniky úderov na citlivé miesta 

TACHI WAZA 
techniky hodu v 

postoji 

SUTEMI WAZA 
techniky hodu 

s vlastným pádom 

OSEAKOMI 
WAZA 

techniky znehybnenia 

KANSETSU WAZA 
techniky páčenia 

SHIME WAZA 
techniky škrtenia 

ATE WAZA 
techniky úderu rukami 

ASHI ATE WAZA 
techniky úderu nohami 

TE WAZA 
rozhoduje práca rúk 

MASUTEMI 
WAZA 

Uke padá v smere 
pádu Tori-ho 

KESA GATAME 
WAZA 

opora v troch bodoch 

UDE HISHIGI 
GATAME WAZA 

Uke-ho ruka je vystretá 

AL SHIME WAZA 
tvárou proti seba 

KOBUSHI ATE WAZA 
úder päsťou 

HIZA GASHIRA ATE 
WAZA 

kop kolenom 

KOSHI WAZA 
rozhoduje práca 

bokov 

YOKOSUTEMI 
WAZA 

Uke padá bokom od 
pádu Tori-ho 

SHIHO GATAME 
WAZA 

opora v štyroch 
bodoch 

UDE GARAMI 
GATAME WAZA 

Uke-ho ruka je ohnutá 

USHIRO SHIME 
WAZA 

tvárou v rovnakom 
smere 

HIJI ATE WAZA 
úder lakťom 

KAKATO ATE WAZA 
kop pätou 

ASHI WAZA 
rozhoduje práca nôh 

 
HADAKE SHIME 

WAZA 
bez úchopu Džudo-gi 

JUBI SAKI ATE WAZA 
úder špičkami prstov 

SEKITO ATE WAZA 
kop špičkami prstov alebo 

nártom 

KESA SHIME WAZA 
s úchopom Džudo-ji 

TEGATANE ATE WAZA 
úder hranou ruky 
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V nasledujúcej časti sme vybrali  sedem techník z Nage waza a päť techník z Ne waza 

ktoré sa najviac vyskytovali v našom výskume, ale aj vo výskume EÚ Džuda  na A 

Tournament Women Leonding 2004 – Turnaj žien 2004 a na European Championships 

2004 – Európskom šampionáte 2004 4, ďalej vo výskume Sterkowicza a Masleja na   

medzinárodných majstrovstvách Poľska seniorov v Krakove 1996.  

 

1.2.1 Techniky v Nage waza 

 

O ouchi gari – veľké vnútorné podrazenie 

Uke zaujme obranný postoj, nohy viac rozkročí. Tori vysunie pravú nohu šikmo 

vľavo vpred a tlakom pravou nohou do ľavého pleca vychyľuje ukeho do jeho zadného 

rohu. Potom zakročí ľavou do postavenia zvnútra pred ukeho ľavou nohou, tlakom 

pravým predkolením a priťahovaním ľavou pažou k hrudníku pokračuje vo vychyľovaní 

ukeho. 

Pravým predkolením a lýtkom podráža širokým švihom a súčasným vytočením 

bokov ukeho ľavú nohu zvnútra do strany  a pokračujúcim tlakom pravým predkolením 

šikmo dole k ukemu a ťahom ľavou pažou k sebe hádže ukeho na chrbát. 

Poznámky: 

- V priebehu nástupu do chmatu sa tori nesmie zakláňať alebo otáčať chrbtom 

k ukemu ( nebezpečenstvo proti chmatu ). Osi toriho alebo ukeho pliec sú stále 

rovnobežné. 

- Pri hode je pohyb pravou nohou vedený vpravo stranou a až v závere hodu 

opisuje krátky oblúk vzad 

- Pravú pažu oprie tori predkolením pevne o ukeho hrudník, pričom tlačí rukou do 

svalstva pleca. Práca paží, najmä pravej musí byť veľmi dôrazná 

 
Obrázok 1– O uchi gari 
 

 

 

                                                 
4 http:// www.eujudo.com (výskum robený v roku 2004 EÚ džuda)                                                                                      
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Uchi mata – vnútorný nadraz stehnom 

Uke zaujme širší, mierne obranný postoj. Tori predsunie mierne pokrčenú pravú 

nohu do postavenia vpred a trochu dnu od ukeho pravej nohy, súčasne ťahom oboma 

pažami vychyľuje ukeho vpred. Na predsunutej pravej nohe vykoná obrat, ľavou nohou 

zašvihne do postavenia pred ukeho ľavou nohou a mierne vnútri nej. Súčasne ťahá 

pravou rukou mierne hore k svojmu pravému plecu a ľavou vodorovne  k ľavej strane 

svojho hrudníka. Tori prenesie tiaž tela na ľavú nohu. Zadnou plochou pravého stehna 

a pravým bokom nadráža zvnútra ukeho ľavé stehno a boky hore a vpred. Súčasným 

pritiahnutím rúk k sebe, hlbokým predklonom a vystretím ľavej, stojnej nohy v kolene 

hodí ukeho priamo vpred. 

Poznámky: 

- Tori drží pravou rukou ukeho za golier trochu vyššie. Práca oboch paží je veľmi 

dôležitá. Tori musí pažami pritiahnuť ukeho do kontaktu na svoj pravý bok. 

- Zášvih pravou nohou pri hode musí byť čo najvyšší, hlava sa predkláňa hlboko  

k ľavému kolenu. 

- Obrat do chmatu možno tiež vykonať naskočením ľavou nohou do polohy, 

v ktorej chodidlo smeruje vpred rovnobežne s ukeho chodidlami. Pravá noha 

potom priamo zašviháva hore. 

 
Obrázok 2 – Uchi mata 
 

 

  

O soto gari – veľké vonkajšie podrazenie 

Z prirodzeného postoja tori vysunie ľavý bok a ľavú nohu vpred na vonkajšiu 

stranu ukeho pravej nohy. Chodidlom je v priamke s ukeho chodidlami. Ľavú nohu 

pokrčí v kolene a tlakom pravého predlaktia na ukeho hrudník a ťahom ľavou pažou 

k svojmu hrudníku vychýli ukeho do jeho pravého zadného rohu.  

Ihneď pokračuje pravým bokom vpred, pravú nohu pretiahne tesne popri vonkajšej 

strane ukeho pravej nohy do mierneho náprahu. Súčasne vychyľuje ďalej ukeho, 
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ktorého tiaž tela spočíva prevažne na pravej päte. Pravou nohou, ktorá je celá vystretá 

až po špičku chodidla, zašvihne tori vzad a hore, zadnou stranou stehna a lýtkom 

prudko podráža ukeho pravú nohu v tých istých miestach. Súčasným dôrazným tlakom 

pravým predlaktím dole vzad, pritiahnutím ukeho pravej paže na svoj hrudník 

a hlbokým predklonom hádže ukeho vzad. 

Poznámky: 

- Tori umiesťuje ľavú nohu vedľa ukeho pravej na vzdialenosť, ktorá mu 

umožňuje voľne pretiahnuť pravú nohu na náprah. 

- Toriho vykročenie ľavou, náprah a podraz pravou nasledujú veľmi rýchle za 

sebou. Tori nesmie zakláňať trup ( nebezpečenstvo proti chmatu ), ani ho 

predčasne predkláňať. Tori zároveň s podrazom prudko naráža pravým plecom 

o ukeho pravé plece. 

 
Obrázok 3 – O soto gari 
 

 
 
 
Goshi guruma – kolo bokom 

Z prirodzeného postoja vysunie tori pokrčenú pravú nohu vpred blízko ukeho 

pravej. Súčasne ťahom pažami vychyľuje ukeho priamo v pred alebo mierne vpravo. Na 

pravom chodidle vykoná obrat, ľavú zašvihne až po dosiahnutie kontaktu chrbtom so 

súperom. Pravou pažou objíma pritom ukeho krk, ľavou ťahá stále vpred.  

Dotočením bokov hlboko vpravo, vystretím pokrčených nôh, predklonom a ťahom 

oboma pažami hádže ukeho vpred pred seba. 

 
Poznámky: 

- Tori musí v priebehu obratu dotočiť svoje boky čo najďalej, pravý bok 

prečnieva asi polovicu vedľa ukeho pravého boku. Tori musí mať nohy 

dostatočne pokrčené v kolenách. 

- Tori nezviera pravou pažou ukeho hlavu, ale ju plynulým pohybom tlačí 

stále vpred a dole. Rozhodujúci je tiež silný a neustály ťah ľavou pažou. 
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Obrázok 4 – Goshi guruma 
 

 
 
 
 
 

Harai goshi – podmet bokom 

Z prirodzeného postoja tori použitím curi-komi vychyľuje ukeho do jeho 

pravého predného rohu. Ľavú nohu zašvihne za svoju pravú do postavenia pred ukeho 

ľavú nohu, vykonáva na nej obrat vľavo a pravú zdvíha do mierneho náprahu. 

V priebehu obratu ďalej vychyľuje ukeho ťahom oboma pažami vpravo vpred a dostane 

sa pravou stranou svojho trupu až po hornú časť svojho pravého stehna do tesného 

kontaktu s hrudníkom a dolnou časťou brucha ukeho. Vzápätí silným švihom pravou 

nohou hore a mierne v pravo stranou nadráža prednú časť ukeho stehna. Zároveň 

dokončí obrat vľavo, silným ťahom oboma pažami vpred a dolu sprevádza podmet 

pravou nohou a hádže ukeho pred seba. 

 

Poznámky: 

- Tento chmat vytvoril Dr. Kano pôvodne ako pokračovanie útoku po nasadení 

chmatu uki- goshi v tom prípade, ak súper obíde ( obskočí ) toriho bok. 

- Na začiatku nástupu musí tori veľmi dôrazne zatiahnuť ľavou pažou vpred dole, 

pravou zatlačiť hore, teda do opačného smeru. 

 
Obrázok 5 – Harai goshi 
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Soei nage – hod cez chrbát 

Z prirodzeného postoja vysunie tori  pravú nohu do postavenia vpred a mierne 

zvnútra ukeho pravej nohy. Ťahom ľavou pažou vodorovne  a pravou k svojmu ľavému 

plecu vychýli ukeho priamo vpred. Vykonáva obrat vľavo na pravom chodidle, ľavou 

nohou zašviháva pred ukeho ľavou, mierne dovnútra. V priebehu obratu tori ďalej 

znižuje ťažisko prechodom do nižšieho drepu. Pravou rukou drží ukeho za golier, ktorý 

si obtočí, pravú pažu pokrčenú v lakti zasunie pod jeho pravú pazuchu a ľavou rukou 

ťahá stále vpred. S dokončením obratu smerujú toriho chodidlá rovnobežne 

s chodidlami ukeho a sú mierne vnútri. Prudkým vystretím nôh v kolenách tori nadráža 

svojimi bokmi ukeho hore, predklonom trupu a pokračujúcim ťahom oboma pažami 

hádže ukeho vpred ponad svoje pravé rameno. 

 

Poznámky:  

- Tori obtáča pravým zápästím látku kimona v priebehu obratu celkom 

prirodzene, pričom zápästie je spevnené, nesmie sa ohýbať. Po dokončení obratu 

smeruje dlaňová strana predlaktia vpred. Lakeť má blízko trupu. 

- Po obrate musí mať tori obidva boky a chrbát v tesnom kontakte s ukem. Uke je 

výrazne vychýlený a vytiahnutý na špičky a tiež toriho tiaž tela musí byť na 

prednej časti chodidiel. Veľkou chybou je, ak má tori zaťažené päty.  

- V priebehu hodu rotuje tori pravým plecom vpred a dole, akoby sa s ním chcel 

dotknúť zeme. 

 
 
Obrázok 6 – Soei nage 
 

 
 
 
 
Tai otoshi – padajúce telo 

Z prirodzeného postoja vykročí tori pravou mierne vpred a ťahom pažami 

súčasne vychyľuje ukeho do pravého predného rohu. Na pokrčenej pravej nohe vykoná 
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tori obrat vľavo , tak že ľavú nohu zasunie oblúkom pred ukeho pravú. Pravou pažou 

ťahá mierne hore a doprava, ľavou ťahá k ľavej strane svojho hrudníka. Takmer súčasne 

ukročí tori pravou krížom pred ukeho pravú nohu a prenesie na svoju pravú nohu tiaž 

tela. Pravým predlaktím sa opiera zo strany o ukeho hrudník a tlačí ho vpravo vpred. 

Tori odrazom ľavej nohy, miernym predklonom a ťahom oboma pažami hádže ukeho 

ponad svoju vystretú pravú nohu vpravo vpred. 

 

Poznámky: 

- Tori nesmie ukročiť pravou priveľmi ďaleko. Predkolenie má priložené na 

ukeho pravé predkolenie. Pravé chodidlo má úplne zaťažené a smeruje vpred 

rovnobežne s ukeho pravým chodidlom.  

- Po dokončení obratu a počas hodu tori pravou pažou dôrazne tlačí ukeho vpravo 

vpred. Ľavou pažou ťahá k ľavej strane hrudníka. 

 
 
Obrázok 7 – Tai otoshi 
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1.2.2 Techniky v Ne waza 
 
 
Kesa gatame – znehybnenie cez telo 

Tori dosadne pravým bokom k ležiacemu ukemu ( k pravému boku ), ľavou 

rukou pevne uchopí z vonkajšej strany jeho pravý rukáv vyššie nad lakťom a zviera jeho 

pažu pod svojou ľavou pazuchou. Pravú ruku vsunie pod ukeho hlavu, objíme jeho krk 

a uchopí ukeho kimono na pravom pleci tak, že palcová hrana ruky smeruje hore. 

Súčasne priloží pravú nohu, mierne pokrčenú v kolene, stehnom tesne k pravej strane 

ukeho tela, ľavú nohu dá vzad, pričom sa vnútornou hranou stehna dotýka podložky.  

 

Poznámky: 

- Pri ukeho pokusoch o únik je niekedy účinné, keď tori predkloní hlavu tak, že sa 

čelom takmer dotýka podložky. Dlaňou pravej ruky sa prípadne môže oprieť 

o tatami. 

- Dôležitý je čo možno najčastejší kontakt toriho pravého boku s pravou stranou 

ukeho hrudníka. 

 
Obrázok 8 – Kesa gatame 

 

 
Kuzure yoko shiho gatame - znehybnenie z boku oporou v štyroch bodoch 

Tori blokuje ukeho ľavé rameno tak, že ho uchopí za opasok na jeho ľavej 

strane. Pravou rukou uchopí spodný cíp vrchného dielu kimona ukeho alebo jeho 

nohavice v rozkroku. Ináč je technika taká istá ako yoko shiho gatame t.j.  

Tori sa blíži k ležiacemu ukemu z jeho pravej strany, kolmo na neho. Pravou rukou 

prejde medzi ukeho nohami tak, že ho uchopí na chrbte za opasok. Ľavú pažu pretiahne 

potom zhora ponad ukeho pravé plece a popod jeho hlavu a rukou ho uchopí za golier 

vľavo od hlavy. Potom priloží svoje pravé koleno tesne k pravému ukeho boku, ľavú 

nohu vystrie vzad a oprie sa špičkou chodidla o tatami. Panvu tlačí tesne na zem, 

hrudníkom zaľahne ukeho brucho a pevným zvieraním pažami dokončí nasadenie 

držania. 
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Poznámky: 

- Tori musí kolenom pokrčenej pravej nohy stále tesne blokovať ukeho bok a pás, 

aby mu zabránil vsunúť jeho pravú nohu pod svoje telo. Ak sa uke stále snaží 

zaháknuť svojimi nohami toriho, je vhodné, aby tori strihom tesne nad zemou 

zmenil polohu nôh na opačnú.  

- Tori musí ľavou pažou pevne zvierať ukeho krk a úplne kontrolovať hornú časť 

jeho tela. 

 
Obrázok 9 – Kuzure yoko shiho gatame 

 

 
Obrázok 10 – Yoko shiho gatame 

 

 
 
Tate shiho gatame - zakrytie súperovho tela 

 Tori zo strany prešvihne nohu do kľaku obkročmo ponad hornú časť ukeho 

brucha, ktorý leží na chrbte. Ľavou rukou uchopí ukeho za pravý rukáv a tlačí ňou na 

ukeho pravé líce. Zároveň predkláňa trup a svoju pravú ruku vsunie pozdĺž ľavej strany 

ukeho krku pod jeho hlavu. Potom priloží hlavu zo strany na ukeho pravé rameno 

a pevne ho blokuje. Obe ruky spojí pod ukeho pravým ramenom, ľavú ruku má 

spakručím položenú na tatami. Obe nohy zahákne pod ukeho zadkom a zároveň pevným 

zatlačením oboma pažami pretiahne mierna súperove nohy vzad, vystrie trup a tlačí 

bedrá čo možno najnižšie. Tým pevne pritláča ukeho o zem. 
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Poznámky: 

- Tori môže tiež blokovať ukeho pravé rameno medzi svojím ľavým ramenom 

a hlavou tým, že pritlačí svoju pravú časť tváre na ukeho tvár. Prípadne zovrie 

ukeho obe paže tak, že vsunie svoju pravú ruku pod ukeho ľavú pazuchu a ľavú 

pažu mu pritisne na tvár. 

- Tori pevne pritláča svoju hlavu o ukeho hlavu, hrudník o ukeho hrudník 

a brucho o ukeho brucho a zamedzuje mu pohyb koordinovaným zvyšovaním 

tlaku príslušnou časťou tela. 

- Niekedy je účinné tlačiť pätami tesne k ukeho zadku a roztiahnuť kolená čo 

najviac do strán, najmä ak je tori dostatočne ohybný v bedrových kĺboch. 

 
Obrázok 11 – Tate shiho gatame 
 
 

 
 

 

Ude hisigi juji gatame ––  skrížne páčenie súperovho kĺbu (páčená ruka je 

vystretá)  

Pri vykonávaní zaujme tori polohu v kľaku na pravom kolene po pravej strane 

ukeho, ležiaceho na chrbte. Tori uchopí oboma rukami ukeho za pravé zápästie tak, že 

ho prstami drží na dlaňovej strane a palcami na malíčkovej strane ruky. Ukeho pravú 

pažu vyťahuje hore a pravým kolenom blokuje jeho trup pod pazuchou. Ľavú nohu 

prešvihne poloblúkom okolo ukeho hlavy a pätu priloží tesne k ľavej strane jeho krku 

a k ľavému plecu. Počas stáleho ťahu pažami hore sa dostane tori tesne k ukeho 

pravému plecu a vsunie pravý priehlavok pod jeho pravú lopatku. Stehnami a kolenami 

pevne zviera ukeho pažu, zápästie ťahá k svojej hlave a dolu, súčasne napriamuje trup 

až do ľahu vzad, bruchom prelamuje ukeho lakeť hore. 
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Poznámky: 

- tori musí pozdĺžnou osou svojho tela zvierať najmenej 90° s pozdĺžnou osou 

ukeho tela. 

- pri páčení sa tori nedotýka hlavou zeme. Tori zvýši ďalej účinnosť páčenia tým, 

že otočí ukeho pažu malíčkovou stranou dolu. 

- tori pevne zoviera oboma nohami hornú časť ukeho trupu , čím mu znemožňuje 

uniknúť. 

- táto technika sa najlepšie aplikuje po hode, ihneď po súperovom dopade. 

 
Obrázok 12 – Ude hisihi juji gatame 
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1.3    Technicko – taktická príprava v džudo 

 

1.3.1  Technika a technická príprava 

 

Ak chceme podať v džude maximálny výkon musíme dokonale zvládnuť určitú 

športovú techniku, ktorá nám umožní  v plnom rozsahu realizovať aktuálny pohybový 

a psychický potenciál v súťaži. Podľa Moravca et al. (2007) pod pojmom športová 

technika rozumieme „účelný spôsob riešenia pohybovej úlohy v súlade s pravidlami 

príslušného športu, s biomechanickými zákonitosťami a s pohybovými možnosťami 

športovca“. 

Dovalil a kol. (2002) uvádza že technika je z veľkej miery záležitosť riadenia 

motoriky. Jej cieľom je dosiahnutie efektívnej organizácie športovej činnosti, a to 

takého usporiadania pohybu v priestore a čase, ktoré vedie k úspešnému riešeniu 

požadovanej pohybovej úlohy. V podstate to určuje dokonala súhra zúčastnených 

svalových skupín, riadených nervovou sústavou. Technika ako taká sa podľa Dovalila 

(2002) dá rozdeliť na vonkajšiu a vnútornú. 

Dovalil a kol. (2002) charakterizuje vonkajšiu techniku ako „ organizovaný sled 

pohybov a operácií združených do pohybovej činnosti, zameranú k danému cieľu. 

Zvyčajne sa vyjadruje kinematickými parametrami pohybu tela a jeho častí v priestore 

a čase (smer a dráha pohybu, jeho rýchlosť, zrýchlenie a pod). Tieto biomechanické 

charakteristiky sú vizuálne pozorovateľné a väčšinou prakticky merateľné“. 

Podľa Dovalila a kol. (2002) vnútorná technika tvorí neurofyziologické základy 

športovej činnosti. Nosia podobu spevnených a stabilizovaných pohybových vzorcov 

a programov a im zodpovedajúcich koordinovaných systémov kontrakcií a relaxácií 

svalových skupín. Informácie o nich sprostredkúva biomechanika a neurofyziológia. 

Najširším základom na ktorom technika stavia a z neho vyrastá  sú pohybové 

schopnosti, ako obecné predpoklady ľudskej motoriky. Jednotlivé pohybové schopnosti 

nie sú využívané izolovane, ale vo vzájomnej súčinnosti a vytvárajú rozmanité 

špecificky zamerané komplexy. Veľkú rolu tu zohráva schopnosť koordinácie, ktorá sa 

považuje za „organizátora“ ostatných pohybových schopností. 

Technická príprava je tiež neoddeliteľnou súčasťou Džuda. Podľa Moravca at al. 

(2007) je definovaná ako „zložka športového tréningu, ktorá je zameraná na osvojenie si 

a na zdokonaľovanie pohybových a športových zručností. Realizuje sa nácvikom 
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a výcvikom  techniky v konkrétnych  športových odvetviach a disciplínach a v súlade 

s poznatkami o motorickom učení“.  

S vekom, etapou a úrovňou výkonnosti sa mení obsah technickej prípravy 

v každom športovom odvetví. Vychádzame pri tom z poznania hierarchie faktorov  

určujúcich športový výkon. Postupne s rastom športovej výkonnosti sa zvyšujú 

požiadavky na excelentné zvládnutie a vykonanie pohybov s vynaložením maximálneho 

úsilia. 

Technická príprava je proces zameraný na osvojovanie a zdokonaľovanie 

športových zručností (chmatov), ktorými džudista prejavuje svoj výkonnostný potenciál 

v podmienkach zápasu. Všeobecným základom technickej prípravy je motorické učenie. 

(Choutka, 1987). Podľa Štepánka  (1990) „techniku v džude tvoria chmaty, ktoré sa od 

vzniku džuda ustálili vo svojej základnej štruktúre, avšak ich vykonanie sa môže značne 

líšiť podľa osobných dispozícii (štýl, temperament, somatotyp každého džudistu)“. 

Podstatou pochopenia procesu motorického učenia, a tým aj programovanie 

určitej pohybovej činnosti, tvoria teórie reflexnej činnosti a špeciálne teórie pohybovej 

aktivity. Osvojenie si a zdokonaľovanie techniky sa uskutočňuje z hľadiska dosiahnutej 

úrovne v procese motorického učenia podľa rozličných autorov vo viacerých  (troch, 

väčšinou štyroch i piatich) fázach. Jednotlivé fázy motorického učenia z pohľadu 

psychologických, fyziologických, pedagogických procesov a mechanizmov na seba 

nadväzujúcich, prelínajú sa a v tréningovej praxi je niekedy prakticky nemožné presne 

určiť hranice vytvárania pohybových vzorcov. 

Fázy motorického učenia: 

1. Generalizácia – iradiácia vytvorenie si predstavy o pohybovej činnosti 

prostredníctvom zmyslových orgánov (praktické ukážky, slovný popis). Vykonávanie 

prvých praktických pokusov – pohyby sú nepresné, nekoordinované, s neprimeraným 

svalovým úsilím. V mozgovej kôre vzniká dočasné spojenie – iradiácia – podráždenie – 

dostávajúce sa do svalov a motorických buniek. Úroveň vedomia je vysoká. 

2. Diferenciácia - koncentrácia – mnohonásobným opakovaním dochádza 

k postupnému spresňovaniu pohybov. Spresňuje sa aj predstava o pohybe a pohyby sa 

stávajú koordinovanejšie. Pohyb sa realizuje v zľahčených podmienkach. Úroveň 

vedomia je stredná. Diferenciácia je odrazom procesu v centrálnej nervovej sústave 

(CNS), kde dochádza ku koncentrácii vzruchov v tých oblastiach mozgovej kôry, ktoré 

sú pre daný pohyb. 
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3. Automatizácia – stabilizácia upevňovanie pohybovej štruktúry v celku 

i v jednotlivých fázach tak, aby sa približovala modelovým charakteristikám techniky 

pri uplatňovaní štýlových odchýlok. Pohybová činnosť sa vykonáva v meniacich 

podmienkach pri psychickom zaťažení, v situačných podmienkach. Procesy 

podráždenia a útlmu v CNS sa stabilizovali. Zdokonaľuje sa rytmus, rozsah, intenzita, 

zrýchlenie. Možno tu hovoriť o zníženej účasti vedomia na činnosti.  

4. Tvorivá koordinácia - tvorivá asociácia – realizovanie pohybových štruktúr 

v zložitých, náročných podmienkach boja. Hlavnými znakmi sú plastičnosť, 

variabilnosť, schopnosť anticipovať, vlastný štýl. (Moravec et al., 2007) 

 

1.3.2 Taktika a taktická príprava 

 

Taktika je podľa Moravca et al. (2007) definovaná veľmi široko. Na jednej 

strane je to „súhrn skúseností a poznatkov o možných spôsoboch vedenia boja 

jednotlivcov, skupiny alebo družstva s cieľom dosiahnuť určitú výhodu, optimálny 

výsledok alebo víťazstvo v športovej súťaži. Na druhej strane ako systém zámerov, 

rozhodnutí  a spôsobov správania, ktoré športovec alebo družstvo realizuje proti 

súperovi v rámci pravidiel pri zohľadnení vonkajších a vnútorných podmienok súťaže“. 

Taktika je spôsob vedenia boja jednotlivca, ktorého cieľom je optimálny výsledok 

(optimálne riešenie vzniknutej zápasovej situácie) alebo víťazstvo v zápase. Ide o súbor 

poznatkov a skúseností, ale i pravidiel a spôsobov konania v zápase džudo. (Moravec, 

2004) 

Stratégia a taktika sa uplatňuje spolu s ostatnými zložkami pripravenosti 

v jednotlivých športových odvetviach a disciplínach odlišne. Menší význam majú pri 

podávaní výkonu, ktorý sa realizuje v štandardných podmienkach  (atletické, šprintérske 

a technické disciplíny, plávanie, gymnastika a pod.). Naopak, veľmi významné 

postavenie majú v úpolových športoch a v športových hrách. V prípade podávania 

výkonu  v štandardných podmienkach v úpolových športoch ide o využitie vlastných 

silných a súperových slabých stránok a vonkajších podmienok. (Moravec et al., 2007). 

Pri delení taktiky môžeme vychádzať aj z iného systému triedenia. Moravec at. al. 

(2007) vo svojej knihe píše o rozdelení taktiky na útočnú a obrannú. V športových hrách 

je toto delenie taktiky viac menej jednoznačné, ale v úpolových športoch hovoríme 

o útočnej taktike vtedy, keď sa športovec snaží svojím konaním získať výhodu nad 
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súperom. O obrannej taktike hovoríme vtedy, keď sa športovec snaží konať tak, aby 

výhodu nezískal súper. 

Ďalšou pre džudo neoddeliteľnou súčasťou športového tréningu je taktická 

príprava. Moravec et al. (2007) vo svojej knihe píše o taktickej príprave takto „  je to 

zložka športovej prípravy zameraná na osvojenie si a rozvíjanie taktických vedomostí, 

schopností a zručností, ktoré umožňujú športovcovi v každej súťažnej situácií zvoliť jej 

optimálne riešenie, a toto riešenie aj prakticky realizovať“. 

 Je to proces zameraný na osvojovanie vedomostí, taktických zručností a na rozvoj 

schopností, ktoré sú pre džudo predpokladom úspešného plánovania stratégie a vedenia 

boja (taktického konania) proti súperovi. (Choutka – Dovalil, 1987). 

Podľa Moravca at al. (2007) sa  obsah taktickej prípravy koncentruje najmä na 

rozvoj taktického konania a myslenia športovca, čo sa spája s riešením nasledujúcich 

úloh: 

1.  Osvojenie si vedomostí z teória taktiky príslušného športu , t.j. poznanie všetkých 

možností , ktoré sa môžu vyskytnúť v zápase. To znamená osvojiť si pravidlá súťaže 

a možnosti ich využitia vo vlastný prospech, získať poznatky o špecifickosti podávania 

výkonu v rôznych vonkajších podmienkach. 

2.  Praktické zvládnutie rôznych spôsobov riešenia typických súťažných situácií. 

3. Systematický rozvoj tvorivých schopností, ktoré umožňujú vytvárať nové spôsoby 

riešenia súťažných situácií na základe kombinácie osvojených variantov, alebo vytvárať 

nové originálne riešenia. Táto úloha platí predovšetkým pre úpolové športy a športové 

hry. 

Akýkoľvek taktický plán je samoúčelný, ak ho športovci nedokážu uskutočniť, 

ak nevedia takticky konať. Podľa Moravca at al. (2007) je taktické konanie „spojené 

s konkrétnym riešením súťažnej (hernej) situácie jednotlivcov, skupinou športovcov 

alebo družstvom. Úspešné taktické konania v súťaži alebo na zápase sa zakladá na 

využití praktických skúseností a vedomostí zo stratégie vedenia športového boja, 

špeciálnych senzomotorických schopnostiach športovca, intelektuálnych schopnostiach 

športovca“. 

Taktické konanie prebieha v troch na seba nadväzujúcich fázach, v ktorých sa 

premieta sled poznávacích a neurofyziologických procesov. Fázy taktického konania: 

1. Vnímanie a analýza zápasovej situácie – so zastieraním vlastných zámerov pred 

súperom. Výsledkom je pochopenie vzniknutej situácie a možnosti jej ďalšieho 

vývoja (podmienok, vlastného pohybu, pohybu súpera, jeho techník). 
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2. Myšlienkové riešenie vzniknutej situácie – výsledkom je predstava a rozhodnutie 

vybrať určitý optimálny spôsob riešenia situácie. 

3. Pohybové riešenie zápasovej situácie – výsledkom je realizácia vybraného riešenia, 

uskutočnenie daného chmatu, útoku, obrany.  (Choutka, 1987)   

Všetky tieto fázy spolu veľmi súvisia, prelýnajú sa a tvoria jednotu 

 

1.3.3 Špecifické technicko-taktické cvičenia uplatňované v tréningu       

         džudo. 

 

� Tandoku-renšu – cvičenia rozvíjajúce špecifickú koordináciu – techniku chmatov 

bez súpera, predstavivosť, precítenie vlastných pohybov 

� preťahy, pretlaky, odpory a úpolové hry vhodné najmä pre deti a mládež do 15 

rokov 

� Uchi-komi – vychýlenie a obrat do techniky chmatu, bez predvedenia hodov, slúžia 

na rozvoj špecifických kondičných schopností v koordinačnej náročnosti techniky 

chmatu 

� Nage-komi – predovšetkým slúžia pri nácviku nových techník. Ide o vychýlenie, 

obrat do chmatu s následným hodom. Ďalšie využitie nage-komi je pri rozvoji 

silovo-rýchlostných alebo vytrvalostných parametrov v koordinačnej náročnosti 

techniky chmatu v závislosti od objemu, intenzity a intervalu odpočinku.  

� Jaku-soku-geiko je vyššia forma nage-komi, v tomto prípade sa však techniky 

hodov predvádzajú vo voľnom pohybe bez odporu súpera.  

� Butsugari-geiko je forma takmer identická s uchi-komi, ale v tomto prípade ide 

o konkrétne techniky vrážania do súpera (napr. O-soto-gari, Kouchi-gari, atď.). 

� Randori – rôzne formy ako aj Sute-geiko, Kakari-geiko. 

� Sute-geiko – je tréningový boj súperov odlišnej výkonnostnej úrovne. Technicky 

vyspelejší cvičenec príma bez odporu útoky svojho súpera a pokiaľ je technika 

správne prevedená nechá sa hodiť. Opravuje chyby a poskytuje rady. Zároveň sám 

si skúša nové osvojené chmaty, kombinácie, kontry, prípadne sa pokúša o 

vykonávanie chmatov na nepreferovanú stranu. 

� Kakari-geiko – je tréningový boj dvoch súperov, ktorého základom je určiť 

útočiaceho a brániaceho súpera. Útočiaci (tori) potom bez obáv nepretržite atakuje 

brániaceho (ukeho). Uke sa bráni pasívnym spôsobom so snahou o udržanie 
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rovnováhy, bojuje o úchop, vytrháva sa z úchopu a to všetko bez použitia kontra 

chmatov. Kakari-geiko je vhodná tréningová forma na zvýšenie útočnej snahy 

a aktivity najmä u zverencov pasívnych, s nízkou efektivitou útočenia, s obavami, že 

ich útoky budú skontrované.  
 

Randori (šihai) – je tréningová forma boja takmer identická so súťažným 

stretnutím. Môže mať rôzne podoby, úlohy, modelové situácie a handicapy: 

� - randori na vopred určený čas bez ohľadu na počet a výšku dosiahnutých skóre, 

� - randori s dosiahnutím víťazstva Ippon, 

� - kumi-kata-randori – napr. boj o presadenie si dominantného úchopu, 

� - randori v postoji, 

� - randori na zemi, 

� - randori kombinované na zdokonaľovanie prechodov postoj-zem, 

� - golden-score randori, čo znamená, že každý platný bod je víťazstvom, 

� - randori s plnením kondičných úloh (vytrvalostné, rýchlostné), 

� - randori prerušované so zaraďovaním rôznych úloh v prestávke, 

� - randori úlohované s cieľom napr. použiť určené techniky, bojovať na 

nepreferovanú stranu, atď., 

� - nin-gake randori   - pretekár bojuje v určenom čase so súpermi, ktorí sa 

striedajú v určitých stanovených časových intervaloch, 

� - handicapové randori – pretekár vstupuje do boja s nevýhodným skóre, ktoré sa 

snaží vyrovnať, alebo prevýšiť, 

� - minirandori – na konkrétne zápasové situácie (napr. pri Kenken-uchi-mata 

vyriešiť situáciu bez návratu z nástupu, atď.) 

� - ďalšie randori s plnením štandardných taktických situácií – boj v rohu, na 

okraji zápasovej plochy, boj s pozitívnym skóre s cieľom udržať výsledok, boj 

s hmotnostne ťažšími súpermi, atď.  (Vachun, 1983) 

 

1.4     Analýza technicko – taktických činností boja na súťažiach. 

 

Prác, ktoré sa danou problematikou zaoberali nie je veľa. Sterkowicz – Maslej 

(1998) sa vo svojom výskumnom sledovaní pokúsili charakterizovať technicko-taktickú 

štruktúru zápasov. Ich analýza bola založená na pozorovaní 92 súťažných stretnutí 
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seniorských majstrovstiev Poľska a nominačných turnajov v roku 1996. Pri analýze 

zápasov sledovali druhy použitých techník (nasledujúc tradičné japonské členenie), 

komplexnosť útokov (jednoduchý, kombinovaný, kontra útok), smer útokov (vpravo, 

vľavo), bodové ohodnotenie techník (podľa rozhodcov), ako aj celkový počet útokov 

a udelených trestov. Výsledkom ich analýzy boli nasledovné skutočnosti: z celkového 

počtu 819 útokov bolo 798 uskutočnených pri boji v postoji a iba 21 v boji na zemi.   

 Efektivita útokov na zemi bola vysoká, o čom svedčí i fakt, že iba v jednom 

prípade znehybnenie protivníka neukončilo zápas pred časovým limitom. V ostatných 

prípadoch použité chmaty pre znehybnenie, páčenia a škrtenia znamenali predčasné 

ukončenie zápasu. Z 92 stretnutí bolo 51 ukončených pred časovým limitom, 

v deviatich prípadoch   rozhodli o víťazstve pretekára rozhodcovia (hantei) a vo 

zvyšných zápasoch rozhodovali o víťazstve body za vykonané a rozhodcom ohodnotené 

chmaty.  349 bodovaných techník patrili do skupiny te-waza (techniky rúk), 326 do 

skupiny ashi-waza (techniky nôh) a zvyšné do skupiny koshi-waza (techniky bokov). 57 

percent útokov bolo predvedených na ľavú stranu. Najpoužívanejšou sa stala technika 

ippon-seoi-nage (prehod ramenný), druhé miesto patrilo technike uchi-mata (vnútorný 

nadraz stehna), tretie miesto zaujala technika tai-otoshi (pád tela). Každý ôsmi útok 

počas zápasu znamenal zisk niektorého zo štyroch skóre. Z pohľadu trénera v tejto práci 

je zaujímavá i produktivita útokov v jednotlivých fázach boja. Najväčšia produktivita 

útokov bola zaznamenaná v tretej minúte zápasu, avšak ich efektivita bola malá. Podľa 

autorov dôvodom neúčinnosti útokov bola narastajúca únava pretekárov s pribúdajúcim 

časom stretnutia. Predpokladaným dôvodom narastajúceho počtu útokov v poslednej 

minúte stretnutia bola snaha o zmenu nepriaznivého výsledku pre jedného z pretekárov.              

Poslednou zistenou skutočnosťou z analýzy 92 stretnutí bol počet udelených trestov 

(celkovo 70). Vysoký počet trestov v prvých dvoch minútach zápasu vysvetľujú autori 

práce ako výsledok pasivity oboch džudistov, snažiaci sa o vzájomnú analýzu, teda 

poznať preferované úchopy, postoj, pohyb, prípadne konkrétne techniky. Narastajúca 

produktivita trestov v poslednej minúte je výsledkom únavy oboch pretekárov, 

predstieraných útokov, prípadne defenzívneho spôsobu boja jedného z vedúcich 

pretekárov.(Sterkowicz and Maslej, 1998) (Tabuľka 2). 
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Tabuľka 2: Počet pokusov techník v  Tachi – waza na medzinárodných majstrovstvách Poľska seniorov 
v Krakove 1996.         
   
                                                            

Názov techniky Počet 
všetkých 
pokusov 

Počet 
pokusov na 
ľavú stranu 

Počet 
pokusov na 

pravú stranu 

% 
z celkové
ho počtu 
útokov 

1. SEOI-NAGE 144 97 47 18 
2. UCHI- MATA 121 57 64 15 

3. TAI-OTOSHI 70 39 31 9 

4. KUCHIKI-TAOSHI 59 40 19 7 

5. O-UCHI-GARI 39 22 17 5 

6. KO-UCHI-GARI 35 16 19 4 

7. HARAI-GOSHI 29 13 16 4 

8. O-SOTO-GARI 28 12 16 4 

9. KO-UCHI-MAKIKOMI 26 16 10 3 

10. YOKO-OTOSHI 25 17 8 3 

11. SEOI-OTOSHI 21 10 11 3 

12. TANI-OTOSHI 20 12 8 3 

13. KO-SOTO-GARI 20 11 9 3 

14. KO-SOTO-GAKE 19 12 7 2 

15. KATA-GURUMA 19 10 9 2 

16. SUKUI-NAGE 18 10 8 2 

17. DE-ASHI-HARAI 18 10 8 2 

18. SASAE-TSURI-KOMI-ASHI 14 6 8 2 

19. UKI-WAZA 12 11 1 2 

20. MOROTE-GARI 11 5 6 1 

21. TOMOE-NAGE 10 6 4 1 

22. SUMI-GAESHI 8 3 5 1 

23. SOTO-MAKIKOMI 6 2 4 1 

24. O-GOSHI 6 3 3 1 

25. URA-NAGE 5 5 0 1 

26. SUMI-OTOSHI 4 2 2 1 

27. KIBISU-GAESHI 3 2 1 <1 

28. USHIRO-GOSHI 1 0 1 <1 

29. SODE-TSURI-KOMI-GOSHI 1 0 1 <1 

30. INÉ 6 4 2 1 

  

CELKOVO 

 

798 

 

453 

 

345 

 

100% 

 

 



 

 38

O podobnú analýzu súťažných stretnutí, i keď v oveľa menšom rozsahu, sa 

pokúsil  vo svojej práci Śtefanovský (2006). Toto sledovanie nie je tak komplexné ako 

práca Sterkowicza – Masleja (1998), kde bolo cieľom nasledovnej práce bolo 

analyzovať kvantitu útokov v boji v postoji a na zemi, ako aj efektivitu chmatov 

komplexne a u vybraných pretekárov.  

Za nosnú metódu v ich výskumnom sledovaní si zvolili metódu priameho 

pozorovania a záznamu zápasov. Spolu odsledovali a následne pomocou digitálnej 

kamery nasnímali 56 súťažných stretnutí na majstrovstvách republiky dorastencov a 

dorasteniek 2006. Pretekári, ktorých  pozorovali boli v danom čase zaradení do 

strediska talentovanej mládeže pre región Bratislava a západné Slovensko. Išlo o 

súbor 16 chlapcov vo veku (15,07 ± 2,12) rokov, s výškou tela (171,4 ± 24,5) cm a 

hmotnosťou (65,16 ± 9,1) kg  a 7 dievčat vo veku  (14,23 ± 2,6) rokov, s výškou tela 

(162,8 ±  9,67) cm a hmotnosťou (54,3 ± 6,5) kg. Dĺžka súťažného stretnutia 

dorastencov a dorasteniek na Slovensku je podľa pravidiel 4 min čistého času. Pri ich 

analýze  pomocou kamery zaznamenávali celkový počet útokov pri boji v postoji (nage-

waza), celkový počet útokov pri boji na zemi (katame-waza), počet rozhodcom 

obodovaných techník nage-waza a počet  ohodnotených techník katame-waza. Za útok 

v postoji  považovali každú techniku súpera, ktorá viedla k narušeniu stability postoja 

protivníka, prípadne znamenala bodový zisk. Za útok na zemi  považovali každý pokus 

o nasadenie techniky držania, páčenia, škrtenia, prípadne prechod do niektorej z týchto 

techník. Okrem toho  sledovali i efektivitu útokov v jednotlivých zápasoch u každého 

pretekára individuálne, postupujúc od vyraďovacích bojov až po boje o medaile. Pre 

kvantifikáciu efektivity útokov  použili nasledovný index (Sterkowicz – Maslej, 1998)  

   počet oficiálnych skóre 
Ineff  % =         x 100 

   počet všetkých útokov 

 

Z  analýzy vyplynuli nasledovné skutočnosti a zistenia. 

Z celkového počtu 221 útokov bolo 196 realizovaných pri boji v postoji a iba 25 pri boji 

na zemi. Z toho chlapci zaútočili celkovo 149 krát v postoji, zatiaľ čo dievčatá 47 krát. 

Chlapci útočili pri boji na zemi 18 krát, dievčatá 7 krát. U chlapcov zo 149 útokov 

v postoji znamenalo 33 útokov zisk bodového ohodnotenia od rozhodcu. To znamená, 

že približne každý 5 útok pretekára viedol k bodovému zisku v zápase. Pri boji na zemi 

z počtu 18 útokov, bolo u chlapcov 5 útokov úspešných. To znamená, že každá 3 
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technika uskutočnená pri boji na zemi viedla k bodovému zisku. Tieto zistenia ohľadom 

efektívnosti techník na zemi sa približujú k výsledkom práce Sterkowicz – Maslej 

(1998), ktoré potvrdzujú skutočnosť o malom počte útokov na zemi avšak s vysokou 

efektívnosťou. Dievčatá zaútočili v postoji celkovo 47 krát, z toho 9 techník získalo 

bodové ocenenie od rozhodcov, čo znamená že podobne ako u chlapcov, každý piaty 

útok v postoji je úspešný. V ne-waza dievčatá zaútočili 7 krát, z toho 3 krát získali 

bodové hodnotenie.   

Podľa Sterkowicza – Masleja (1998) v seniorskej kategórii pri analýze 92 

súťažných stretnutí v Poľsku znamenal každý 8 útok zisk bodového ohodnotenia. 

V kategórii dorastencov na Slovensku, každý 5 útok v zápase viedol k zisku bodového 

ohodnotenia. Predpokladajú, že rozdiel v efektivite techník v Poľsku a na Slovensku je 

výsledkom odlišnej vekovej kategórie, väčšej vyrovnanosti štartového poľa v seniorskej 

kategórii, rastúcej vyspelosti a taktickej vyzretosti pretekárov v seniorských 

kategóriách.  

V prvom vyraďovacom kole bola efektivita útokov u chlapcov (29,41 %) aj 

dievčat (26,09 %) pomerne vysoká. V druhom kole v dôsledku prehry a následného 

vypadnutia väčšiny sledovaných pretekárov a pretekáriek efektivita útokov výrazne 

poklesla (chlapci 13,79 %, dievčatá 12,50 %). Počet útokov v druhom kole sa 

pohyboval v rozpätí od 0 (v dvoch prípadoch) až po 15. V súčasnosti zatiaľ nepoznajú, 

či sú v súťažnom stretnutí úspešnejší pretekári s väčším počtom pokusov o útok, alebo 

skôr džudista, ktorého efektivita útokov je vysoká a teda na skórovanie potrebuje menší 

počet pokusov o chmat. Zaujímavou by možno bola štúdia sledujúca efektívnosť 

chmatov u pretekárov na medailových pozíciách, ktorá by im pomohla pri hľadaní 

odpovedí na tento problém. Pri takom výskume je potrebné odsledovať veľké množstvo 

zápasov z viacerých turnajov, v rôznych vekových a váhových kategóriách ako 

aj poznať favoritov na medailové umiestnenia.  

Do tretieho kola zápasov postúpilo zo sledovanej vzorky 9 pretekárov (7 

chlapcov, 2 dievčatá). Efektivita útokov v treťom kole bola opäť vysoká, porovnateľná 

s prvým kolom zápasov (chlapci 29,17 %, dievčatá 25,00 %). Počet útokov potrebných 

na skórovanie v treťom kole sa pohyboval v rozpätí 1 až 5.  Pritom 3 chlapci a 1 dievča 

mali nulovú efektivitu a z ďalších bojov o medaile vypadli. Efektivita útokov 

u zvyšných pretekárov bola vysoká, v troch prípadoch dokonca 100 %-tná a znamenala 

víťazstvo pred uplynutím časového limitu a postup do bojov o medailové pozície.  
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Do štvrtého záverečného kola bojov postúpilo 5 pretekárov (4 chlapci a 1 

dievča). Traja z nich sa umiestnili na 3. mieste, jeden na 7. pozícii a v prípade poslednej 

pretekárky prehra znamenala 5. miesto. Ich celková efektivita útokov vo štvrtom kole 

bola 27,03 %. Počet útokov bol vysoký, pohyboval sa v rozpätí od 3 do 12.  

Efektivita ich troch medailistov bola v tomto sledovaní vysoká (38,89 %, 36,36 

%, resp. 18,18 %). Všetci traja absolvovali 4 zápasy, s bilanciou 1 prehra 3 výhry.   

V prvom prípade, medailista A.Sz. mal efektivitu útočenia: 1. zápas = 0,00%, 

z dôvodu prehry s neskorším víťazom v hmotnostnej kategórii do 73 kg, 2. zápas = 

100%, kedy pri jedinom chmate získal od rozhodcu hodnotenie waza-ari a po plynulom 

prechode do boja na zemi ukončil zápas držaním na ippon, 3. zápas = 100%, v ktorom 

zvíťazil pred časovým limitom, podobne ako v predchádzajúcom zápase, 4. zápas = 

25,00%, v ktorom pretekár A.Sz. zaútočil celkovo 12 krát a jeho víťazstvo znamenalo 3. 

miesto v hmotnostnej kategórii do 73 kg.  

V druhom prípade, medailista M.B. mal nasledujúcu efektivitu útočenia: 1. 

zápas 7 útokov = 28,57%, v druhom zápase = 50%, v treťom 5 útokov = 0,00%, 

v poslednom boji o bronzovú medailu = 12,50%.  

V treťom prípade, bronzoví medailista A. G. svoj prvý zápas prehral a ani jeden 

z jeho útokov v tomto zápase nebol úspešný. V druhom kole opráv bola jeho efektivita 

28,57%. V treťom kole opráv oba útoky viedli k bodovému zisku (100 % efektivita), vo 

štvrtom zápase z celkového počtu 11 útokov, 4 viedli k bodovému zisku (36,36%). 

Zhrnutie ich výsledkov výskumu: 

- každý 5 útok v postoji znamenal bodové ohodnotenie od rozhodcu, 

- každý 3 útok v boji na zemi viedol k bodovému zisku, 

- priemerná efektivita útokov na Slovensku v dorasteneckom džude je 22,62%, 

- najnižšia úspešnosť útočenia je v druhom kole zápasov, 

- počet útokov v postoji v jednom zápase sa pohybuje v rozpätí od 0 po 15, 

- počet útokov na zemi v jednom zápase sa pohybuje v rozpätí od 0 po 4, 

- naši traja medailisti mali vysokú efektivitu útokov, 

- na bronzové medailové umiestnenie treba úspešne vybojovať minimálne 3 zo 4 

súťažných stretnutí. 

Na základe týchto výsledkov práce odporúčajú trénerom: 

- venovať sa viac technikám pre boj na zemi,  

- venovať sa viac obranným technikám, pohybom a únikom v boji na zemi, 
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- modelovať súťažný tréning s minimálne štyrmi sparingovými zápasmi na čistý 

čas, 

- modelovať sparingové zápasy s rôznou dĺžkou trvania so zameraním na zvýšenie 

efektivity útokov v druhom tréningovom zápase. (Štefanovský in Strešková 

a kol. , 2006) 
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2       Cieľ, hypotézy a úlohy výskumu 
 

2.1 Cieľ výskumu 

 

Cieľom nášho výskumu je objektivizácia technických činností boja v postoji a  

na zemi pretekárov džudistického klubu Slávia STU Bratislava na sledovaných 

turnajoch. 

 

2.2 Hypotézy výskumu 

 

H1: Predpokladáme, že pretekári s vyšším technickým stupňom vyspelosti, 

budú vedieť uplatniť v zápase väčší repertoár techník. 

 

H2: Predpokladáme, že výkonnostne lepší pretekári podľa umiestnenia na 

turnajoch disponujú väčším repertoárom techník. 

 

2.3     Úlohy výskumu 

 

1. Analýza dostupných bibliografických prameňov o danej problematike. 

2. Záznam použitých techník v sledovanom súbore probandov na vybraných 

      súťažiach. 

3. Spracovanie a vyhodnotenie empirických údajov. 

4. Odporučiť vhodnú metodiku pre trénerskú prax. 
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3     Metodika výskumu 
     

3.1     Stanovenie výskumnej situácie 

 

Za hlavnú metódu výskumu sme si zvolili riadený ex post facto výskum. Pri 

určovaní výskumnej situácie vychádzame z charakteristiky podľa Havlíčka (1983). Náš 

výskum je absolútny. Podľa Havlíčka (1983) „sa absolútny výskum vzťahuje na úlohy 

popisné, diferenciačné a skúmajúce súvislosti javov. V tomto prípade sa neskúmajú 

stavy športovcov v dynamike, ale v časovej koexistencii skúmaných javov. Výskumná 

situácia je ohraničená skúmaním športovcov v stavoch v čase t0  pri presne stanovených 

podmienkach merania ( v rovine V, S a v čase t0 )“. 

Výskum je tvorivý, rozpracúva a rieši aktuálne  problémy v športovej vede 

a praxi a jeho výsledkom bude prínos pre vedu a športovú prax v džude. Tvorivý postup 

nesmie prekročiť etické zásady. Nejde teda o experimentovanie za každú cenu, ale 

o taký výskum (osobitne v športovom tréningu), ktorý by nepoškodzoval zdravie 

športovcov a mal ak nie vyšší, tak aspoň rovnaký efekt ako predchádzajúce empirické 

výsledky alebo postupy športovej praxe. 

Podľa Havlíčka (1983) sme použili na stanovenie výskumnej situácie zápis 

 

( VA ,  S )  t0 – ( VB ,   S )  t0 – .  .  . – ( VZ ,  S )  t0 . 

 

V tomto situačnom usporiadaní máme k dispozícii viac výberov športovcov ( odlišného 

pohlavia, veku alebo úrovne výkonnosti ). Pretože ide o nezávislé výbery, počet 

športovcov vo vybraných skupinách nemusí byť rovnaký ( VA  ≠ VB  ≠ .  .  .  ≠ VZ) 

Takéto usporiadanie dovoľuje:  

- porovnávať úroveň športovcov k známej norme ( určené pre športovcov alebo 

pre normálnu populáciu ).  Umožňuje poznať profil úrovne stavov športovcov 

vzhľadom k norme. 

- porovnať úroveň stavov športovcov s iným výberom športovcov. Poznať ako sa 

jednotlivé výbery športovcov v jednotlivých stavoch úrovne od seba odlišujú.  
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3.2    Charakteristika výskumného súboru 

 

Výskumný súbor tvorilo 11 džudistov. Z toho bolo 8 chlapcov vo veku (12 ± 

2,51) rokov, s priemernou telesnou hmotnosťou (45,62 ± 14,92) kg a telesnou výškou 

(155,25 ± 13,2) cm a 3 dievčatá vo veku (16 ± 1) rok s priemernou telesnou hmotnosťou 

(59 ± 3,46) kg a telesnou výškou (163,33 ± 2,52) cm. Všetci probandi boli toho času 

členmi džudistického klubu Slávie STU Bratislava a riadnymi členmi Slovenského 

zväzu džudo s platnou licenciou. Boli nositeľmi 5, 4, 3 a 2 stupňa technickej vyspelosti. 

Športový vek v džude ( zisťovaný s presnosťou na jeden rok ) bol v priemere u chlapcov 

(4,75 ± 1,83), najnižší bol 2 a najvyšší bol 7 rokov a u dievčat (5,67 ± 1,15), kde 

najnižší bol 5 a najvyšší 7 rokov. Probandi spadali do  rôznych kategórií. Traja probandi 

toho času patrili do mini kategórie (8 až 10 rokov), jeden do kategórie mladších žiakov 

(11 až12 rokov), dvaja do kategórie starších žiakov (13 až 14 rokov), štyria do kategórie 

dorastencov (15 až 16 rokov) a jeden do kategórie juniorov (17 až 19 rokov).  

 
Tabuľka 3: Charakteristika súboru – skupina džudistov 
 

Č TO 
Biologický 

vek  

Športový 
vek pri 
džude 

Telesná 
hmotnos ť 

Telesná 
výška STV 

1 C.K. 15 5 57 166 3.Kyu 

2 J.L. 16 5 63 163 3.Kyu 

3 P.A. 17 7 57 161 2.Kyu 
aritmetický priemer 16 5,66 59 163,33 / 

smerodajná odchýlka  1 1,15 3,46 2,52 / 
maximum 17 7 63 166 2.Kyu 
minimum 15 5 57 161 3.Kyu 
medián 16 5 57 163 / 
modus / 5 57 / / 

Č TO 
Biologický 

vek  

Športový 
vek pri 
džude 

Telesná 
hmotnos ť 

Telesná 
výška STV 

4 Š.J. 10 5 34 145 4.Kyu 

5 M.M. 8 3 24 140 5.Kyu 

6 C.V. 10 3 27 140 5.Kyu 

7 H.B. 13 6 50 152 3.Kyu 

8 K.P. 12 2 55 170 4.Kyu 

9 J.O. 15 6 60 170 3.Kyu 

10 L.M. 15 7 60 170 3.Kyu 

11 CH.Š. 13 6 55 155 3.Kyu 
aritmetický priemer 12 4,75 45,62 155,25 / 

smerodajná odchýlka  2,51 1,83 14,92 13,27 / 
maximum 15 7 60 170 3.Kyu 
minimum 8 2 24 140 5.Kyu 
medián 12,50 5,50 52,50 153,50 / 
modus / 6 55 170 / 
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3.3     Metódy získavania empirických údajov 

 

Za hlavnú metódu získavania výskumných údajov sme v naše práci použili 

priame pozorovanie a písomný záznam techník na turnajoch. Metóda pozorovania je 

azda najprirodzenejšou výskumnou metódou, pretože sa podobá každodennému 

sledovaniu diania okolo nás. Jej základom je zmyslové vnímanie vlastností alebo 

činností. Vo vedeckom výskume ide o objektívne, zámerné, cieľavedomé, plánovité 

a systematické pozorovanie. Jeho dôležitou vlastnosťou je presnosť a spoľahlivosť. 

Pozorovanie znamená sledovanie činnosti alebo vlastnosti ľudí, registráciu alebo opis 

pozorovaného a jeho hodnotenie. Predmetom pozorovania však môžu byť nielen osoby, 

ale i činností, ktoré tieto osoby vykonávajú. Naše pozorovanie je neštrukturované. 

Podľa ŠVECA (1998) je toto pozorovanie charakterizované tak, že „má stanovený cieľ 

i predmet pozorovania, ako aj jeho dĺžku. Sleduje priebeh činností priebežne 

a zaznamenáva si údaje, ktoré sú pre cieľ jeho pozorovania závažné“. 

Výhodu priameho pozorovania je priamy kontakt s pozorovanými, vnímanie 

atmosféry a plného obrazu diania. Údaje sú okamžite k dispozícii a je tam vysoká 

hospodárnosť. Nevýhodou môže byť napríklad, že pozorovateľ pracuje pod tlakom, 

musí robiť rýchle rozhodnutia o tom, čo registrovať. Často dochádza k povrchným 

alebo nereliabilným registráciám a nie je možnosť vrátiť sled činností.  

V našom prípade ide o pozorovanie techník, ktoré vykonávali pozorované osoby 

v časovom rozpätí jedného kalendárneho roka 2007, na 24 slovenských turnajoch. 

Z týchto 24 turnajov sa pre našu prácu dalo vyhodnotiť 10. Pozorovanie sme vykonávali 

v spolupráci s trénermi džudo klubu Slávie STU Bratislava a títo zaznamenávali 

techniky do vopred pripraveného záznamového hárku. (Tabuľka 14) (Príloha C).      

Cieľom ich pozorovania boli chmaty pre boj v postoji a na zemi, ktoré použili 

naši probandi na súpera a rovnako sme registrovali i súperove úspešné útoky vykonané 

na našich probandoch. Do záznamového hárku sa zaznačovali aj medailové pozície, na 

ktorých sa pretekári umiestnili v daných turnajoch. Výkonnostné kritérium pretekárov 

sme vytvorili súčtom bodov zo súťaží za medailové umiestnenia. Za umiestnenie na 1. 

mieste dostal pretekár 10 bodov za 2. miesto 7 bodov a za 3. miesto 5 bodov. Za 

nemedailové miesto dostal 0 bodov. 

 Metódu rozboru literatúry sme použili na analýzu dostupných prameňov o danej 

problematike, ktorá sa nachádza v teoretickom rozbore problematiky.   
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3.4     Organizácia a zabezpečenie výskumu 

 

 Zbieranie empirických údajov pre túto prácu sa uskutočnilo počas kalendárneho 

roku 2007 na 24 slovenských turnajoch. Spracovanie a vyhodnotenie údajov prebiehalo 

v januári 2008. Hmotnosť probadov sme zisťovali na každom turnaji.  Výslednú 

hmotnosť probandov sme zistili aritmetickým priemerom všetkých hmotnostných 

kategórií. Telesnú výšku sme merali na začiatku a na konci roka 2007 a následne  sme 

aritmetickým priemerom určili jej priemerné hodnoty, keďže probandi v tomto 

biologickom veku rapídne menia svoje somatické vlastnosti. Technický stupeň 

vyspelosti sa počas roka nemenil. 

 Sledované osoby boli pozorované počas zápasov z miesta, z ktorého sa dali 

dobre identifikovať techniky v postoji a na zemi,  ktoré pozorované osoby vykonávali, 

ale aj techniky ktoré boli na pozorovaných osobách vykonané. V spolupráci s nami 

pozorovanie vykonávali kvalifikovaní tréneri džudo klubu Slávie STU Bratislava a  

techniky zaznamenávali do vopred pripravovaného záznamového hárku.  

Osoby, ktoré sa na  výskume podieľali, boli vyberané podľa počtu turnajov na 

ktorých sa zúčastnili. Minimálny počet turnajov bol 10. Za týchto podmienok naše 

kritérium splnilo 11 osôb.  

 

3.5    Metódy spracovania a vyhodnotenia údajov 

 

Prvotným cieľom uskutočnenia výskumu bolo získať údaje, ktoré nám poskytnú 

podklady pre potvrdenie alebo vyvrátenie našich hypotéz. Vyhodnocovanie získaných 

údajov je kľúčovou časťou každej práce podobného charakteru. 

Na vyhodnotenie údajov sme použili okrem základných rozumových 

a logických metód, postupy matematickej štatistiky. Použili sme korelačnú techniku, pre 

charakteristiku súboru sme použili deskriptívnu štatistiku teda aritmetický priemer, 

smerodajnú odchýlku, minimum, maximum, medián a modus. Empirické údaje sme 

spracovali použitím tabuľkového procesoru Excel. 

Dosiahnuté výsledky sme podrobili logickej analýze a syntéze s využitím 

deduktívnych a induktívnych postupov. Interpretácia výsledkov vyústila do 

formulovania poznatkov a záverov výskumu s uvedením prínosu pre rozvoj teórie 

a uplatnenia výsledkov v športovej praxi. 
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4     Výsledky a diskusia 
 

Výsledky tejto práce budeme formulovať od najnižšieho stupňa technickej 

vyspelosti až po najvyšší (5 – 2 Kyu). Z technicky najnižšej kategórie (5 Kyu) sme mali 

dvoch probandov a to M.M. a C.V. Pre dosiahnutie daného stupňa technickej vyspelosti 

by pretekári mali ovládať techniky boja v postoji a na zemi podľa skúšobného priadku 

Slovenského zväzu džuda. Pre 5 Kyu sú to techniky Uki goshi, Goshi guruma, Ipon soei 

nage, Sasea tsuri komi ashi, Kosoto gari, Makura kesa gatame, Kata gatame, Ushiro 

kesa gatame, Kami shiho gatame, Tate shiho gatame, Yoko shiho gatame.5 

 

Podľa našej práce výkonnostne menej vyspelý pretekár, ktorý dosiahol podľa  

výkonnostného kritéria 39 bodov za umiestnenie M.M ., použil na 10 sledovaných 

turnajoch 9 druhov techník (Harai – goshi, Goshi- guruma, Kesa-gatame, Uchi – mata, 

Ouchi- gari, Kuzure - yoko - shiho- gatame, Ura – nage, Deashi – barai, O-soto-gari) a 

celkovo 18 techník. Súper na neho použil 5 druhov techník (Te-guruma, Kouchi gari, 

Nízke Ipon - soei - nage, Goshi- guruma, Kesa-gatame) a celkovo 5 techník. Každý 

proband mal aj svoje dominantné (osobné) techniky, ktoré použil na turnajoch 

najčastejšie. Môžeme sa preto domnievať, že techniky ktoré boli najviac preferované na 

daných turnajoch, sa stanú pre pretekára v budúcnosti osobnými technikami. Výber 

osobných techník začína približne v pätnástom roku života s nástupom etapy 

špecializovanej prípravy. U probanda M.M. sú to Goshi- guruma ( túto techniku použil 

celkovo 8 krát) a  Kouchi gari s Harai goshi, ktoré použil 2 krát. Po odsledovaní 

pretekára sa zistilo, že bol jednostranne zameraný ( používal skoro výhradne techniku 

Goshi guruma) a tréner by sa mal snažiť rozšíriť jeho repertoár na viac druhov 

osobných techník, aby sa odstránila jeho jednostrannosť a aby  súper v budúcnosti 

nemohol na danú techniku používať adekvátnu kontra techniku. 

Výkonnostne viac vyspelý pretekár C.V., ktorý dosiahol podľa nášho výkonnostného 

kritéria 45 bodov za umiestnenie, použil 10 druhov techník (Goshi- guruma, Kesa-

gatame, Tani-otoshi, Yoko-shiho-gatame, Morote-gari, Kuzure - yoko - shiho- gatame, 

Seoi-nage, Osoto-geashi, Osea-komi-waza, O- soto-gari) a celkovo 22 techník. Súper na 

neho použil 3 druhy techník (Tani-otoshi, O- soto-gari, Niz. Seoi-nage) a celkovo 3 

techniky. Za najpoužívanejšiu techniku u C.V. sa dá považovať podobne ako 
                                                 
5 http://www.judo.sk/judo/dokumenty/szj/skus_por.pdf 
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u predchádzajúceho probanda  Goshi- guruma, ktorú použil celkovo 4 krát. Medzi 

ďalšie dominantné techniky patrí Kesa-gatame, Tani-otoshi a O- soto-gari, ktoré použil 

3 krát. Daný proband vo svojom repertoári používal techniky prevažne zo svojho 

technického stupňa vyspelosti. Napriek tomu však použil techniky (Tani-otoshi, 

Morote-gari a Osoto-geashi), ktoré zodpovedajú oveľa vyššiemu stupňu technickej 

vyspelosti (1 Kyu), čo vyplýva z jeho schopností správne reagovať a  predvídať súperov 

útok aj napriek tomu, že dané techniky nemal z tréningového procesu osvojené.   

 

 
Tabuľka 4: Pretekári 5 Kyu 
 
 

 

 
 
 
Obrázok 13: Počet druhov techník 5 Kyu                  Obrázok 14: Celkový počet techník 5 Kyu 
 
 

 
 

 

Z ďalšej technickej kategórie 4 Kyu súbor tvorili podobne ako v predchádzajúcej dvaja 

pretekári, a to Š.J. a K.P. Pre túto kategóriu by mali mať pretekári zvládnuté techniky 

Morote seoinage, Eri seoinage, Harai goshi, Ouchi gari, Kouchi gari, Deashi barai, 

Tsuri komi goshi, Kuzure kesa gatame, Kuzure kamishiho gatame, Kuzure yoko shiho 
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gatame, Kuzure tate shiho gatame, Kata juji jime, Nami juji jime, Gyaku juji jime, Ude 

hisigi juji gatame, ktoré sa nachádzajú v skúšobnom poriadku Slovenského zväzu 

džuda6. 

 

Výkonnostne slabší pretekár Š.J., ktorý dosiahol v našom výkonnostnom 

kritériu 42 bodov, použil 9 druhov techník (Harai – goshi, Goshi- guruma, Kesa-

gatame, Uchi – mata, Ouchi- gari, Kuzure - yoko - shiho- gatame, Ura – nage, Deashi – 

barai, O-soto-gari) a celkovo použil 21 techník. Súper na neho použil 3 druhy (Nízke 

Ipon - seoi- nage, O- soto-gari, Kesa –gatame) a celkovo 3 techniky. Podľa našich 

zistení najpoužívanejšie techniky daného probanda sú Kesa gatame (použil ju 7 krát), 

O soto gari (5 krát) a Goshi guruma s Harai goshi, ktoré použil 2 krát. J.Ś. používal 

techniky, ktoré mal osvojené z nižších stupňov technickej vyspelosti, alebo zo svojho 

stupňa 4 Kyu.  Výkonnostne vyspelejší pretekár K.P. s počtom bodov za umiestnenie 

47, použil 12 druhov techník (Ude-hisigi-juji-gatame, Goshi-jime, Harai-goshi, Sasea-

tsuri-komi-ashi, O-soto-gari, Tate-shiho-gatame, Tani-otoshi, Sumi-geashi, Kuzure - 

yoko - shiho- gatame, Morote-gari, Shido, Kesa-gatame) a celkovo použil 18 techník. 

Súper na neho použil 3 druhy techník (Seoi-nage, Harai-goshi, Ouchi-gari) a celkovo 3 

techniky.  

Z celkového počtu 18 techník proband použil najčastejšie techniky  Sasea tsuri komi 

ashi (3 krát) a Ude-hisigi-juji-gatame, Goshi-jime, O-soto-gari,  Morote-gari (každú 2 

krát). U daného pretekára sa vyskytli aj techniky z 1 stupňa technickej vyspelosti 1 Kyu. 

Sú to techniky Goshi-jime, Tani-otoshi a Morote-gari. Daný proband je typ pretekára, 

ktorý je biologicky akcelerovaný, a preto ho tréneri zaradili k výkonnostne lepším 

a vekovo starším pretekárom, kde sa naučil aj zložitejšie techniky ako napríklad Goshi 

jime.  

 

Tabuľka 5: Pretekári 4 Kyu 
 
 

 

                                                 
6 http://www.judo.sk/judo/dokumenty/szj/skus_por.pdf 



 

 50

 
 
Obrázok 15: Počet druhov techník 4 Kyu                  Obrátok 16:  Celkový počet techník 4 Kyu 
 
 

 
 
 
 

Ďalšou a zároveň najpočetnejšou skupinou sú šiesti pretekári H.B., C.K., J.L., 

J.O., L.M. a CH.Š., ktorí  patria do technickej kategórie 3 Kyu. Táto kategória by mala 

na svoj technický stupeň vyspelosti ovládať techniky Tai otoshi, Ashi guruma, Uchi 

mata, Hiza guruma, Okuri ashi barai, Ko soto gake, Tomoe nage, Okuri eri jime, 

Hadaka jime, Kata ha jime, Kata te jime, Morote jime, Ude garami, Ude hisigi ude 

gatame, Hiza gatame7. 

Proband H.B. s počtom dosiahnutých bodov 17 použil na turnajoch 4 druhy 

techník (Ouchi-gari, Morote-gari, Hidar-goshi-guruma, Kesa-gatame) a celkovo 6 

techník. Súper na neho použil 9 druhov techník (Tomeo-nage, Sumi-geashi, Ude-hisigi-

juji-gatame, O-soto-gari, Kesa-gatame, Ouchi-gari, Ippon-seoi-nage, Osea-komi-waza, 

Tani-otoshi) a celkovo 14 techník. K najpoužívanejším technikám u tohto probanda 

v našom výskume môžeme priradiť Kesa gatame a Hidar goshi guruma. Tieto techniky 

použil 2 krát. Pretekár H.B. vo svojom repertoári techník dosť zaostával za pretekármi 

zo svojho stupňa technickej vyspelosti, z čoho sme po konzultácií s trénerom zistili, že 

je menej pohybovo nadaný a potrebuje dlhší čas na osvojovanie si techník, má  problém  

s ich uplatnením techniky v súťažných podmienkach zápasu, hoci si danú techniku už 

osvojil a úspešne demonštroval na skúškach technickej vyspelosti. Na základe týchto 

zistení odporúčame danému pretekárovi skúšať už predtým osvojené techniky uplatniť 

v zdokonaľovacích cvičeniach s regulovaným odporom súpera s presne vymedzenými 

úlohami pre útočiaceho a brániaceho sa cvičenca. 

                                                 
7 http://www.judo.sk/judo/dokumenty/szj/skus_por.pdf 
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Proband J.O. s počtom dosiahnutých bodov 7 použil 8 druhov techník (Ouchi-

gari, Harai-goshi, Morote-gari, O-soto-gari, O-soto-gari-maki-komi, O-soto-gari-geashi, 

Yoko-osoto-gari, Kibisu-geashi) a celkovo použil 14 chmatov. Súper na neho použil 14 

druhov techník (Seoi-nage, Kuchiki-taoschi, Niz-Seoi-nage, Harai-goshi, Kontra vzad, 

Ouchi-gari, Kami-shito-gatame, Podtočenie, Kesa-gatame, Tani-otoshi, Uchi-mata, 

Sode-tsuri-komi-goshi, Morote-gari, Deashi-barai) a celkovo 23 chmatov. 

K najpreferovanejším technikám u J.O. sa radí Harai goshi (4 krát) a po 2 krát použil 

techniky Ouchi gari, O soto gari a O soto gari maki komi. O.J. použil väčšinou 

techniky, ktoré už mal osvojené s predchádzajúcich stupňov technickej vyspelosti. 

V jeho repertoári sa objavili techniky aj z 1 Kyu (Morote gari, O soto gari geashi 

a Kibisu geashi). Najmä technika Morote gari bola v minulosti veľmi často používaná 

u mládeže. Tréneri daného súboru probandov túto techniku považujú za nevhodnú, 

pretože ide o veľmi efektívny chmat, veľmi obľúbený v žiackych a mládežníckych 

kategóriách. V pretrvávajúcom, ale zastaralom trende podriaďovania športovej prípravy 

mládeže výsledkom na turnajoch  a predčasnej špecializácií vyučujú tréneri v džudo 

oddieloch na Slovensku zápasové a trendové techniky nerešpektujúc fundamentálne  

elementy dôležité pre osvojenie si základov každej techniky chmatu. Deti v žiackych 

kategóriách sa učia rôzne pachmaty, ktoré sú veľmi efektívne, ale vedú k obmedzovaniu 

škály repertoáru techník, dôsledkom čoho je v neskoršom veku technická obmedzenosť.  

Proband CH.Š. s počtom dosiahnutých bodov 22 použil 9 druhov techník (Podtočenie, 

Únik zo sankoku, Yoko-shiho-gatame, Sumi-geashi, Tani-otoshi, Sankoku-wea-osea-

komi, Tate-shiho-gatame, Ouchi-gari, Kuzure-yoko-shiho-gatame) a celkovo 11 

chmatov. Súper na neho použil 13 druhov techník (O-soto-gari, Uchi-mata, Ude-hisigi-

juji-gatame, Tani-otoshi, Kuzume-yoko-shiho-gatame, Te-guruma, Sankaku-waza, 

Osea-komi-waza, niz- Seoi-nage, Seoi-nage, Harai-goshi, Kata-guruma, Kuchiki 

taoschi) a celkovo použil 23 chmatov. Medzi najdominantnejšie techniky u daného 

probanda môžeme zaradiť Sumi geshi a Yoko shiho gatame. Techniky použil 2 krát. 

Ostatné techniky použil na turnajoch len po jednom raze. U daného probanda súbor 

techník zväčša tvorili chmaty, ktoré už mal osvojené vo svojom repertoári. Techniky 

z vyššieho stupňa sú Podtočenie, Tani otoshi, (1 Kyu), Sumi geashi a Sankoku wae osea 

komi (2 Kyu). Tento proband je typ pretekára, ktorý preferuje využívanie techník boja 

na zemi. Podľa slov trénera CH.Š. vie uplatniť aj neosvojené techniky na to, aby porazil 

pretekárov s vyšším technickým stupňom vyspelosti a aj vo vyššej vekovej kategórii. 
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Proband J.L. s počtom dosiahnutých bodov 25 použila 13 druhov techník 

(Kouchi-gari, O-goshi, Uki-goshi, Kouchi-maki-kami, Osoto-otoshi, Osea-komi-waza, 

Tate-shiho-gatame, Tsuri-goshi, Ouchi-gari, Kosoto-gari, Kesa-gatame, O-soto-gari, 

Harai-goshi) a celkovo použila 19 chmatov. Súper na ňu  použil 12 druhov techník 

(Ouchi-gari, Tate-shiho-gatame, Kosoto-gake, O-soto-gari, Tani-otoshi, Tai-otoshi, Te-

guruma, Osea-komi-waza, O-goshi, Te-waza, Soto-maki-komi, Ippon-Seoi-nage) 

a celkovo 16 chmatov. U probanda J.L. sa technika O goshi dostala na prvé miesto 

v používaní na daných turnajoch s počtom opakovaní 3 krát. Techniky ako Kouchi-

maki-komi, Osea-komi-waza, Tsuri-goshi a Kesa-gatame sa vyskytli po 2 krát. Skoro 

celý súbor techník, ktoré použila na daných  turnajoch, bol z nižších stupňov technickej 

vyspelosti a to väčšina s 6 a 5 Kyu. Avšak použila aj dve techniky z 1 Kyu. Sú to 

Kouchi maki komi a Osoto otoshi, ktoré boli pravdepodobne odpozorované zo zápasov, 

alebo  tréningov z  vyšších vekových kategórií. 

Proband L.M . s počtom dosiahnutých bodov 22 použil 14 druhov techník (Kata-

guruma, Te-waza, Kami-shiho-gatame, Harai-goshi, Deashi-barai, Kouchi-gari, Tate-

shiho-gatame, Tomoe-nage, Keashi-waza, Te-guruma, Morote-gari, Sankaku-waza-

osea-komi, Kuzure-yoko-shiho-gatame, Kesa-gatame) a celkovo použil 25 chmatov. 

Súper na neho použil 14 druhov techník (Uchi-mata, Kuzure-yoko-shiko-gatame, Harai-

goshi, Kouchi-maki-komi, niz-Seoi-nage, Yoko-gake, Kata-guruma, Osea-komi-waza, 

Ude-hisigi-juji-gatame, Kibisu-geashi, Ouchi-gari, Deashi-barai, Morote-gari, Tani-

otoshi) a celkovo 16 chmatov. Najpoužívanejšie techniky sú Kata guruma (4 krát), 

Harai goshi a Sankaku waza osea komi po 3 krát a Te waza, Tomeo nage, Keashi waza, 

Morote gari po 2 krát. U tohto probanda je najviac používaná techniky Kata guruma 

technika s 2 Kyu, i keď proband patrí do kategórie 3 Kyu. Technika Te guruma, ktorú 

použil z 1 Kyu je chmat, ktorý v dnešnom športovom džude udáva smer  je až 

nutnosťou si ju osvojiť a zaradiť do svojho repertoára techník. 

Podľa nášho výkonnostného kritéria najlepší proband z danej skupiny s počtom 

dosiahnutých bodov za umiestnenie 54 je C.K. ktorá použila 14 druhov techník 

(Podtočenie, Kesa-gatame, Yoko-shiho-gatame, Hiza-guruma, Kenken-uchi-mata, Uchi-

mata, Sumi-geashi, Osea-waza, Te-guruma, Osea-komi-waza, Ouchi-gari, Sasea-tsuri-

komi-ashi, Kuzure -yoko-shiho-gatame, Tani-otoshi) a celkovo použila 37 chmatov. 

Súper na ňu použil 7 druhov techník (Podtočenie, Keashi-waza, O-goshi, Uchi-mata, 

Kesa-gatame, Sumi-geashi, Seoi-nage) a celkovo použil 13 chmatov. Uchi mata bol 

technika , ktorú v našom výskume použila suverénne najviac krát a to 10.  Na druhom 
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mieste sa u K.C. umiestnila Ouchi gari s počtom opakovaní 7 a poslednou 

najpoužívanejšou technikou bola Te guruma, ktorú použila 5 krát. Z toho sa môžeme 

domnievať, že dané techniky sú, alebo môžu byť jej osobnými. Podobne ako 

u predchádzajúceho probanda aj C.K. používa techniku Te guruma a patrí medzi jej 

najpoužívanejšie techniky. U toho probanda je to však obzvlášť dôležité, pretože  

proband je v reprezentačnom výbere dorastencov. Používanie takejto techniky vyplýva 

z trendov prenikajúcich do športového džuda dorastencov.  

 
 
Tabuľka 6: Pretekári 3 Kyu 
 
 

 
 
 
Obrázok 17: Počet druhov techník 3 Kyu 
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Obrázok 18: Celkový počet techník 3 Kyu 
 

 
 
 

V našej práci  poslednú skupinu tvorí technická kategória 2 Kyu , do ktorej patrí 

proband P.A. Táto kategória obsahuje len jedného probanda, lebo viac probandov 

s technickým stupňom vyspelosti 2 Kyu sme nemali k dispozícii, alebo nespĺňali nami 

požadované kritérium 10 turnajov. Na získanie 2 Kyu musí pretekár ovládať techniky 

Hane goshi, Hane maki komi, Harai tsuri komi ashi, Kata guruma, Ushiro goshi, Soto 

maki komi, Šumí geashi, O guruma, Ashi gatame jime, Vaki gatame, Hara gatame, 

Sankaku osaekomi, Uki gatame (držanie z páky). 

 

Proband P.A. použila na turnajoch 13 druhov techník (Seoi-nage, Kata-guruma, 

Goshi-jime, Ouchi-gari, Ko-soto-gake, Tate-shiho-gatame, Ude-garami, Uchi-mata, 

Osea-komi-waza, Kouchi-maki-komi, Sumi-geashi, Tani-otoshi, Ude-hisigi-juji-

gatame) a celkovo použila 25 chmatov. Súperka na ňu použila 6 druhov techník 

(Kuchiki-taoschi, Tani-otoshi, Ude-hisigi-juji-gatame, Kesa-gatame, Makura-kesa-

gatame, Ouchi-gari) a celkovo použil 9 chmatov. Za umiestnenie na turnajoch dosiahla 

39 bodov.  

Techniky, ktoré sa v jej repertoári najčastejšie vyskytovali sú Kata guruma s počtom 

opakovaní 5, Soei nage s počtom 4 a Ouchi gari spolu s Ude hisigi juji gatame s počtom 

výskytov 3. U probanda P.A. sa repertoár techník pohyboval od chmatov z 5 Kyu až po 

techniky z 1 Kyu. Prevažne však používala chmaty z technicky nižších stupňov 

technickej vyspelosti. P.A. nie je od začiatku svojej športovej špecializácií 

odchovankyňou klubu Slávie STU Bratislava. Vo svojich začiatkoch pôsobila v oddiely 
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junior Lučenec u iných trénerov, ktorí preferovali drilovanie už osvojených techník pred 

učením sa nových chmatov. 

Techniky, ktoré použila z 1 Kyu sú Goshi jime, Kouchi maki komi, Tani otoshi. Dané 

chmaty sa naučila alebo odpozorovala na reprezentačných sústredeniach, výcvikových 

táboroch a reprezentačných súťažiach. 

 

Tabuľka 7: Pretekári 2 Kyu 
 

 

 

Obrázok 19:  Počet druhov techník 2 Kyu                Obrázok 20:  Celkový počet techník 2 Kyu 
 

 

 

Kategória mini 

 

Ďalšou časťou je formulácia našich výsledkov podľa vekových kategórii, do 

ktorých naši probandi patrili. V našej práci sa vyskytli vekové kategórie od najmladšej 

mini kategórie cez mladších žiakov, starších žiakov, dorastencov a juniorov.   

Najnižšou vekovou skupinou v našom výskume je kategória mini. Vekové rozpätie tejto 

kategórie je od 8 do 10 rokov. Patria sem traja probandi a to sú Š.J., M.M., a C.V. Dvaja 

z nich M.M. a C.V., ako už vieme s predchádzajúcej kapitoly, patria do technického 

stupňa vyspelosti 5 Kyu a Š.J. patrí do technického stupňa vyspelosti 4 Kyu. Celkový 

počet druhov techník, ktorí použili títo traja pretekári je 19. Sú to techniky (Harai goshi, 
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Goshi guruma, Kesa gatame, Uchi mata, Ouchi gari, Kuzure yoko shiho gatame, Ura 

nage, Deashi barai, O soto gari, Ko uchi gari, Tai otoshi, Tate shiho gatame, Sasea tsuri 

komi ashi, Tani otoshi, Yoko shiho gatame, Morote gari, Soei nage, O soto geashi a 

Osea komi waza).  Probandi použili na nami sledovaných turnajoch v priemere 9,32 

druhov techník z ktorých najčastejšie používané boli Goshi guruma, ktorú použili všetci 

traja spolu 14 krát, Kesa gatame, použili ju dohromady 11 krát a nakoniec O soto gari, 

ktorú použili celkovo 8 krát. Z celkového počtu chmatov každý použil v priemere 20,32 

techník na 10 turnajoch. 

Súper na nich použil v priemere 3,66 druhov techník. Medzi najpoužívanejšie techniky 

súpera, na ktoré daná skupina probandov padala, patrili O soto gari, ktorú súper použil 2 

krát a Kesa gatame, ktorú použil tiež 2 krát. V priemere celkový počet techník súpera 

bol 3,67. Aritmetický priemer bodov za umiestnenie na turnajoch bol u mini kategórie 

42 bodov. 

 

Tabuľka 8: Pretekári kategórie mini 

 

 
 

Obrázok 21:  Počet druhov techník kat. mini            Obrázok 22: Celkový počet techník kat. mini 
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Kategória mladších žiakov 

 

Ďalšou vekovou skupinou v našej práci je kategória mladších žiakov. Kategória 

má vekové rozpätie od 11 do 12 rokov. Túto kategóriu v našom výskume tvorí len jeden 

proband a to K.P. (technický stupeň vyspelosti 4 Kyu), lebo viac pretekárov danej 

vekovej kategórie nespĺňalo nami požadované kritérium 10 turnajov.  

K.P. s počtom bodov za umiestnenie 47, použil 12 druhov techník (Ude-hisigi-

juji-gatame, Goshi-jime, Harai-goshi, Sasea-tsuri-komi-ashi, O-soto-gari, Tate-shiho-

gatame, Tani-otoshi, Sumi-geashi, Kuzure - yoko - shiho- gatame, Morote-gari, Shido, 

Kesa-gatame) a celkovo použil 18 chmatov. Súper na neho použil 3 druhy techník 

(Seoi-nage, Harai-goshi, Ouchi-gari) a celkovo 3 chmaty. Z celkového počtu 18 techník 

proband použil najčastejšie techniky  Sasea tsuri komi ashi (3 krát) a Ude-hisigi-juji-

gatame, Goshi-jime, O-soto-gari,  Morote-gari (každú 2 krát). 

 

Tabuľka 9: Pretekári kat. mladších žiakov 
 
 

 
 

 Obrázok 23: Počet druhov techník kat. ml. žiaci      Obrázok 24: Celkový počet techník kat. ml. žiaci 
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Kategória starších žiakov 

  

Kategóriu starších žiakov tvorili dvaja probandi a to H.B. a CH.Ś., ktorý mali 

stupeň technickej vyspelosti 3 Kyu. Do tejto skupiny patria pretekári s vekovým 

rozpätím od 13 do 14 rokov. Celkový počet druhov techník, ktoré použili je 12 a sú to 

(Kesa-gatame, Hidar-goshi-guruma, Morote gari, Podtočenie, Únik zo sankoku, Yoko 

shiho gatame, Sumi geashi, Tani otoshi, Sankoku wea osea komi, Tate shiho gatame, 

Ouchi gari, Kuzure yoko-shiho gatame). Probandi použili na sledovaných turnajoch 

v priemere 6,5 druhov techník, z čoho len jedna technika (Ouchi gari) bola pre oboch 

pretekárov spoločná. Použili ju dohromady 2 krát. Z celkového počtu chmatov použil 

každý v priemere 8,5 techník. Súperi použili v priemere 11 druhov techník Medzi 

chmaty, na ktoré naši probandi najviac padali patrí Soei nage (súper ho použil na oboch 

celkovo 7 krát), Ude hisigi juji gatame (súper ho použil na oboch celkovo 6 krát) a O 

soto gari (súper ho použil na oboch celkovo 3 krát). V priemere celkový počet techník 

súpera bol 18,5. Aritmetický priemer bodov za umiestnenie bol u kategórie starších 

žiakov 19.5 bodov. 

 
 
Tabuľka 10: Pretekári kat. starších žiakov 
 

 
Obrázok 25: Počet druhov techník kat. st. žiaci         Obrázok 26: Celkový počet techník kat. st. žiaci 
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Kategória dorastencov 

 

Kategória dorastencov je najpočetnejšia skupina a tvoria ju štyria probandi  J.L., 

C.K., J.O. a L.M. Vekové rozpätie kategórie dorastencov je od 15 do 16 rokov. 

Probandi danej skupiny patria do technického stupňa vyspelosti 3 Kyu. 

Celkový počet druhov techník, ktorí použili je 36 a sú to (Kosoto-gari, Podtočenie, 

Kesa-gatame, Yoko-shiho-gatame, Hiza-guruma, Kenken-uchi-mata, Uchi-mata, Sumi-

geashi, Osea-waza, Te-guruma, Osea-komi-waza, Ouchi-gari, Sasea-tsuri-komi-ashi, 

Kuzure - yoko - shiho- gatame, Tani-otoshi, Kouchi-gari, O-goshi, Uki-goshi, Kouchi-

maki-kami, Osoto-otoshi, Tate-shiho-gatame, Tsuri-goshi, O-soto-gari, Harai-goshi, 

Yoko-osoto-gari, Kata-guruma, Te-waza, Kami-shiho-gatame, O-soto-gari-maki-komi, 

Deashi-barai, O-soto-gari-geashi, Kibisu-geashi, Tomoe-nage, Keashi-waza, Sankaku-

waza-osea-komi a Morote-gari). Dorastenci v priemere použili na nami sledovaných 

turnajoch 12,25 druhov techník. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce a používané chmaty 

patrili O uchi gari (spolu ju použili 10 krát), Harai goshi (spolu ju použili 8 krát) a Kesa 

gatame (spolu ju použili 5 krát). Z celkového počtu chmatov každý použil v priemere 

23,75 techník. Súperi použili v priemere 11,75 druhov techník s čoho najúčinnejšie 

techniky voči našim probandom boli Soei nage (súper ju použil 9 krát), Uchi mata 

(súper ju použil 4 krát) a Harai goshi, ktorú použil tiež 4 krát. Priemerom zistený 

celkový počet techník súpera bol 17. Aritmetický priemer bodov za umiestnenie vyšiel 

pre túto skupinu 27. 

 

Tabuľka 11: Pretekári kat. dorastencov 
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Obrázok 27: Počet druhov techník kat. dorastenci     Obrázok 28: Celkový počet techník kat. dorastenci 

 

 

 

Kategória juniorov 

 

Juniorská kategória patrí v našom výskume medzi vekovo najstaršiu. Do tejto 

skupiny patria pretekári s vekovým rozpätím od 17 do 19 rokov. Podobne ako v  

kategórii mladších žiakov aj v kategórii juniorov máme len jedného probanda a to P.A. 

Dôvody nízkeho počtu skupiny je rovnaký ako u mladších žiakov. Technický stupeň 

vyspelosti P.A. je 2 Kyu. 

Proband P.A. použila na turnajoch 13 druhov techník (Seoi-nage, Kata-guruma, 

Goshi-jime, Ouchi-gari, Ko-soto-gake, Tate-shiho-gatame, Ude-garami, Uchi-mata, 

Osea-komi-waza, Kouchi-maki-komi, Sumi-geashi, Tani-otoshi, Ude-hisigi-juji-

gatame) a celkovo požila 25 chmatov. Súper na ňu použil 6 druhov techník (Kuchiki-

taoschi, Tani-otoshi, Ude-hisigi-juji-gatame, Kesa-gatame, Makura-kesa-gatame, 

Ouchi-gari) a celkovo použil 9 chmatov. Za umiestnenie na turnajoch dosiahla 39 

bodov.  

Techniky, ktoré sa v jej repertoári najčastejšie vyskytovali sú Kata guruma s počtom 

opakovaní 5, Soei nage s počtom 4 a Ouchi gari spolu s Ude hisigi juji gatame s počtom 

výskytov 3. 

 

Tabuľka 12: Pretekári kat. juniorov 
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Obrázok 29: Počet druhov techník kat. juniori          Obrázok 30: Celkový počet techník kat. juniori 

 

 
 

V nasledujúcej časti práce sme zhrnuli techniky všetkých probandov. Celkový 

počet druhov techník boja v postoji a na zemi, ktoré naši pretekári na desiatich 

sledovaných slovanských turnajoch použili bol 43. Súper na nich celkovo použil 37 

druhov techník boja  v postoji a na zemi. Celkovo naši probandi použili na súpera 211 

techník a súper na nich použil 128 chmatov. Medzi 5 najpoužívanejších techník 

pretekárov v našom výskume patrí Kesa gatame (túto techniku použili celkovo 19 krát 

a patrí do technického stupňa vyspelosti 6 Kyu), Goshi guruma (16 krát a 5 Kyu), Ouchi 

gari, (16 krát a 4 Kyu), Harai goshi (13 krát a 4 Kyu) a  Uchi mata (13 krát a 3 Kyu).  

 Súperových 5 najpoužívanejších  techník, na ktoré naši probandi najviac padali, 

sú Soei nage (14 krát a patrí do technického stupňa vyspelosti 5 Kyu), Tani otoshi (11 

krát a 1 Kyu), Uchi mata (8 krát a 3 Kyu), Ouchi gari (8 krát a 4 Kyu) a Kesa gatame (7 

krát a 6 Kyu). Z celkového počtu techník vyplýva, že naši probandi použili na súpera 

o 6 druhov techník a celkovo o 83 chmatov viac. 
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Tabuľka 13: Celkový počet použitých techník a techník súpera u sledovaného súboru probandov 
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5     Závery 
 

5.1     Zhrnutie 

 

V našej práci sme sa zamerali na objektivizáciu technických činností boja 

v postoji a  na zemi pretekárov džudistického klubu Slávia STU Bratislava na 

sledovaných turnajoch. Realizáciu tohto cieľa v praxi sme riešili stanovenými úlohami 

a na základe výsledkov výskumu a ich analýzy môžeme formulovať nasledujúce závery. 

1. H1 Predpokladali sme, že pretekári s vyšším technickým stupňom vyspelosti, 

budú vedieť uplatniť v zápase väčší repertoár techník. Hypotéza sa nám potvrdila 

čiastočne. Na potvrdenie alebo vyvrátenie tejto hypotézy sme vybrali z každého 

technického stupňa vyspelosti najlepšieho probanda podľa umiestnenia na sledovaných 

turnajoch. Následne sme ich zoradili podľa počtu druhov použitých techník. Výsledky 

čiastočne potvrdili túto hypotézu, kde so zvyšujúcim sa stupňom technickej vyspelosti 

sa rozširoval repertoár použitých chmatov v zápase, s výnimkou druhého Kyu. 

Domnievame sa, že dôvodom nižšieho počtu druhov techník u probanda P.A. je malá 

početnosť nášho výskumného súboru ako aj, že proband P.A. je odchovankyňou iného 

klubu, kde pôsobila pod vedením iného trénera. 

 2.  H2 Predpokladali sme, že výkonnostne lepší pretekári podľa umiestnenia na 

turnajoch disponujú väčším repertoárom techník. Táto hypotéza sa nám potvrdila 

u prvých piatich výkonnostne najlepších pretekárov.  

3. Úlohu 1 (Analýza dostupných bibliografických prameňov o danej 

problematike) sme realizovali prostredníctvom štúdia odbornej literatúry o danej 

problematike v kapitole 1 - teoretický rozbor. 

4.  Úlohu 2 (Záznam použitých techník v sledovanom súbore probandov na 

vybraných súťažiach) sme realizovali na 24 slovenských turnajoch, z ktorých 10 

turnajov  vyhovovalo nami stanoveným podmienkam.   

5.    Úlohu 3  (Spracovanie a vyhodnotenie empirických údajov) sme vyhodnotili 

pomocou vecnej a logickej úvahy, pomocou matematickej a deskriptívnej štatistiky.  

            6.    Úlohu 4 (Odporučiť vhodnú metodiku pre trénerskú prax.) sme realizovali 

v kapitole 5.3 Závery pre športovú prax.  
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      Záverom nášho výskumu môžeme konštatovať, že stanovený cieľ a úlohy 

sme splnili. 

 

       

 

5.2 Závery pre rozvoj vednej disciplíny 

 

Športová veda za ostatné obdobie dosiahla veľký kvalitatívny a kvantitatívny 

vzostup. Rozpracovala vlastné teoretické a metodologické základy a priniesla poznatky, 

ktoré v mnohých smeroch umožnili zvýšiť úroveň športovej praxe. Jednoznačne sa 

ukazuje, že rozvoj športu a najmä dosahovanie vrcholových výkonov, nie sú možné bez 

rozvoja vedy. Dôležité je usilovať sa o to, aby športová veda a prax boli vzájomne 

prepojené.  

 Metóda priameho pozorovania na získavanie empirických údajov sa v našej 

práci ukázala ako vhodná na analýzu technicko – taktických činností boja na súťažiach. 

Jej veľká výhoda spočíva v tom, že nie je náročná na materiálno – technické vybavenie. 

Jej nevýhodou je, že ak bude pozorovateľ (tréner, asistent, atď.) sám na turnaji, nemôže 

pozorovať súčasne prebiehajúce zápasy na viacerých tatami. Riešenie daného problému 

by sa dalo realizovať buď pomocou viacerých pozorovateľov, alebo za pomoci záznamu 

z videokamier. 

  

5.3    Závery pre športovú prax 

 

Cieľom nášho výskumu bola objektivizácia technických činností boja v postoji 

a  na zemi pretekárov džudistického klubu Slávia STU Bratislava na sledovaných 

turnajoch.  

Veková kategória mini by podľa nášho výskumu mala ovládať  techniky (Goshi 

guruma, Kesa gatame a Osoto gari), ktoré sa v našej práci v danej vekovej kategórií sa 

ukázali ako najpoužívanejšie. Pre trénera by sme odporúčali viac zapojiť do 

tréningového procesu obranu voči technike O soto gari a natrénovať úniky zo 

znehybnenia Kesa gatame. Tieto techniky vyšli podľa nášho výskumu ako chmaty, 

kvôli ktorým daná veková kategória najviac prehrávala. Pri splnení našich odporúčaní 

by mali probandi tejto vekovej kategórie dosahovať lepšie výsledky na turnajoch 
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a zároveň lepšie umiestnenia na medailových pozíciách. Tieto odporúčania však 

nemôžeme zovšeobecňovať pre všetky mini kategórie, ale len pre mini kategóriu 

v našom výskumnom súbore, keďže sme v danej vekovej kategórii mali len malú 

vzorku probandov.  

Vo vekovej kategórii mladších žiakov sme mali k dispozícii  jedného probanda, 

preto formulácia záverov pre túto vekovú kategóriu platí len pre daného pretekára. 

Proband použil na nami sledovaných desiatich turnajoch najčastejšie týchto 5 chmatov: 

Sasea tsuri komi ashi, Ude-hisigi-juji-gatame, Goshi-jime, O-soto-gari a Morote-gari. 

Keďže patril medzi výkonnostne lepších, môžeme sa  domnievať, že aj ostatní probandi 

danej vekovej kategórie by mali ovládať tieto chmaty. Súper na neho použi techniky 

Seoi-nage, Harai-goshi a Ouchi-gari. U daného pretekára by sa mal tréner zamerať na 

nácvik obrany proti týmto trom technikám.  

Kategória starších žiakov by podľa nášho výskumu mala ovládať techniku 

Ouchi gari, ktorá bola v danej kategórii najpoužívanejší spoločný chmat. Soei nage, Ude 

hisigi juji gatame a O soto gari boli techniky, ktorými súperi najčastejšie skórovali, 

a preto by sa mal tréner v tréningovom procese zamerať na obranné chmaty proti daným 

technikám.  

Kategória dorastencov by mala ovládať tieto tri základné techniky (O uchi gari, 

Harai goshi a Kesa gatame), ktoré nám vyšli z analýzy, že sú najviac používané chmaty 

pre danú vekovú kategóriu. Ako odporúčanie pre trénera by sme dali väčší počet cvičení 

v tréningovej jednotke, zameraných na obranu voči technikám Seoi nage, Uchi mata 

a Harai goshi.  

 Pre poslednú vekovú kategóriu juniorov podobne ako pre kategóriu mladších 

žiakov nemôžeme závery zovšeobecniť, môžeme uviesť len odporúčania pre jedného 

pretekára danej kategórie, z dôvodu málopočetnej skupiny. Pretekár použil najčastejšie 

tieto 4 techniky (Kata guruma, Soei nage, Ouchi gari a Ude hisigi juji gatame). Mohli 

by sme sa domnievať, že dané techniky by mali ovládať aj iní pretekári danej kategórie. 

Táto domnienka vyplýva z toho, že daný proband je v reprezentačnom výbere juniorov 

a techniky, ktoré používa, by mali byť kľúčovými technikami danej kategórie. Pre 

daného pretekára by sme trénerovi odporučili zamerať sa na obranu voči chmatom 

Kuchiki-taoschi, Tani-otoshi, Ude-hisigi-juji-gatame, Kesa-gatame, Makura-kesa-

gatame a Ouchi-gari.    
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PRÍLOHA A 

 

GRAFICKÝ ZOZNAM TECHNÍK OD 6 PO 1 KYU 
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6.kyu (ro kyo) – žlto biely opasok 

 
6.kyu - Nage waza 

O goshi 

 
O soto gari 

 
6. kyu - Katame waza 

Hon kesa gatame (aj s únikom) 

 
Kuzure kesa gatame 

 

5.kyu (go kyo) - žltý opasok 

5.kyu - Nage waza 

Seoi nage 

 



 

 71

 

Seoi nage morote, Seoi nage eri, Seoi nage ippon 

 
Sasae curi komi ashi 

 
Uki goshi 

 
Ko soto gari 

 
5. kyu - Katame waza 

Yoko shiho gatame 

 
Kata gatame 
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Kami shiho gatame 

 
Tate shiho gatame 

 
Makura kesa gatame 

 
Ushiro kesa gatame                                                Mune gatame 

 

4.kyu (ši kyo) - oranžový opasok 

4. kyu - Nage waza 

De ashi harai 
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Ko uchi gari 

 

O uchi gari 

 
Seoi nage morote, Seoi nage eri 

 
Tsuri komi goshi 

 
Tsuri komi goshi 

 
4. kyu - Katame waza 

Gyaku žuži žime                                                                        Nami žuži žime 
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Kata žuži žime 

 
Kuzure kesa gatame 

 
Kuzure joko šiho gatame                                              Kuzure tatešiho gatame 

 
Ude hišigi žuži gatame 

 
Sankaku žime    Sankaku gatame 
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3.kyu (san kyo) - zelený opasok 

3. kyu - Nage waza 
Ashi guruma 

 
Hiza guruma 

 
Ko soto gake 

 
Okuri ashi barai 

 
Tai otoši 
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Tomoe nage 

 
Uchi mata 

 
3. kyu - Katame waza 

Kata ha žime 1                                                     Kata ha žime 2 

 
Kata ha žime 3 

 
Hadaka žime                                                                                  Kata te žime 
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Morote žime                                            Okuri eri žime 

 
Ude garami                                                                  Ude hišigi ude gatame 

 
Ude hišigi hiza gatame 

 
2.kyu (ni kyo) - modrý opasok 

2. kyu - Nage waza 

Hane goshi 

 
Hane maki komi 
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Harai tsuri komi ashi 

 
Kata guruma 

 
O guruma 

 
Soto maki komi 

 

Sumi gaeshi 

 

Ushiro goshi 
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2. kyu - Katame waza 

Ashi gatame žime 

 

Ude hišigi hara gatame                                           Ude hišigi waki gatame 

 

Uki gatame 

 

1.kyu (ik kyo) - hnedý opasok 

1. kyu - Nage waza 

O soto guruma 

 

O soto otoshi 
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Utsuri goshi 

 

Yoko otoshi 

 

Tani otoshi 

 

Sukui nage 

 

Tsuri goshi 

 

Uki otoshi 
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Yoko guruma 
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PRÍLOHA B 
 

GRAFICKY ZNÁZORNENÝ SÚHRN POUŽITÝCH TECHNÍK 
A TECHNÍK SÚPERA 
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Obrázok 31: Graf techník súpera 
 

Súhrn techník súpera

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Harai - goshi

Goshi- guruma

Kesa-gatame

Uchi - mata

Ouchi- gari

Kuzure-joko-shiko-gatame

O-soto-gari

Tani-otashi

Tai-otoshi

Deashi-barai

Ippon-soei-nage+niz

Te-guruma

Seoi-nage 

O-goshi

Tate-shiho-gatame

Podtočenie

Kouchi-gari

Ura - nage

Sasea-tsuri-komi-ashi

Yoko-shiho-gatame

Morote-gari

Osoto-geashi

Osea-komi-waza

Ude-hisigi-juji-gatame

Goshi-jime

Sumi-geashi

niz. Soei-nage

Hiza-guruma

Kenken-uchi-mata

Uki-goshi

Kouchi-maki-komi

Osoto-otoshi

Tsuri-goshi

Soto-maki-komi

Kosoto-gari

O-soto-gari-maki-komi

O-soto-gari-geashi

Yoko-osoto-gari

Kibisu-geashi

Kata-gurumma

Ko-soto-gake

Ude-garami

Te-waza

Kami-shito-gatame

Tomoe-nage

Keashi-waza

Sankaku-waza-osea-komi

Kuchiki-taoschi

Yoko-gake

Makura-gesa-gatame

Sode-tsuri-komi-goshi

Kontra vzad
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Obrázok 32: Graf použitých techník 
 

Súhrn použitých techník

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Harai - goshi

Goshi- guruma

Kesa-gatame

Uchi - mata

Ouchi- gari

Kuzure-yoko-shiho-gatame

O-soto-gari

Tani-otoshi

Tai-otoshi

Deashi-barai

Ippon-soei-nage

Te-guruma

Seoi-nage 

O-goshi

Tate-shiho-gatame

Podtočenie

Kouchi-gari

Ura - nage

Sasea-tsuri-komi-ashi

Yoko-shiho-gatame

Morote-gari

Osoto-geashi

Osea-komi-waza

Ude-hisigi-juji-gatame

Goshi-jime

Sumi-geashi

niz. Soei-nage

Hiza-guruma

Kenken-uchi-mata

Uki-goshi

Kouchi-maki-komi

Osoto-otoshi

Tsuri-goshi

Soto-maki-komi

Kosoto-gari

O-soto-gari-maki-komi

O-soto-gari-geashi

Yoko-osoto-gari

Kibisu-geashi

Kata-gurumma

Ko-soto-gake

Ude-garami

Te-waza

Kami-shito-gatame

Tomoe-nage

Keashi-waza

Sankaku-waza-osea-komi

Kuchiki-taoshi

Yoko-gake

Makura-kesa-gatame

Sode-tsuri-komi-goshi

Kontra vzad
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PRÍLOHA C 

 

VZORVÝ LIST ZÁZNAMOVÉHO HÁRKU 
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Tabuľka 14: Vzorový list záznamového hárku 
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