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ABSTRAKT 

 

ŠTEFANOVSKÝ, Miloš: Hierarchia motorických faktorov štruktúry športového 

výkonu v džude dorastencov [Dizerta�ná práca]. Univerzita Komenského. Fakulta 

telesnej výchovy a športu. Katedra atletiky; Školite�: prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, 

PhD.; Komisia pre obhajoby: Spolo�ná komisia pre odbor doktorandského štúdia 74 – 

02 – 9 Športová kinantropológia. Bratislava, 2008. 124 s. – Stupe� odbornej 

kvalifikácie: philosophiae doctor (PhD.) 

Cie�om dizerta�nej práce bolo rozšíri� poznatky o štruktúre športového výkonu v džude 

z h�adiska hierarchického usporiadania motorických faktorov prostredníctvom  

kvantifikovaného  matematického  modelu. Poznanie hierarchie  motorických faktorov 

tvorí teoretické východisko pre rozvoj motorických schopností a zru�ností v športovej 

príprave mladých džudistov. Nosnou metódou výskumu okrem štúdia odbornej 

literatúry bol riadený ex post facto výskum. Výskumný súbor tvorilo 24 slovenských 

džudistov, ktorých priemerný vek bol 14,3 rokov a ktorí boli v danom �ase �lenmi 

Centra talentovanej mládeže pre Západoslovenský kraj. Pri štrukturálnej analýze 

motorických faktorov sme vychádzali z 18 vybraných nezávislých premenných 

a z výkonnostného kritéria, ktoré sme stanovili dvoma spôsobmi. Na spracovanie 

získaných údajov sme použili mnohonásobnú korela�nú a regresnú analýzu pre lineárne 

modely závislosti. Okrem korela�nej analýzy sme použili popisnú štatistiku 

a porovnanie významnosti rozdielov párových hodnôt. Dospeli sme k záverom, že 

medzi faktory I. úrovne, ktoré limitujú športový výkon v džude patria: špeciálna 

vytrvalos� v koordinácii, kvalita vykonania chmatu Ippon-Seoi-Nage, zápasová úto�ná 

efektivita, statická rovnováha, vytrvalos� v dynamickej sile horných kon�atín a výbušná 

sila horných kon�atín. Medzi faktory II. úrovne, ktoré podmie�ujú športový výkon 

v džude patria: športový a decimálny vek, disjunktívne reak�no-rýchlostné schopnosti, 

výbušná sila posturálneho svalstva a dynamická sila paží.    

 

K�ú�ové slová: džudo, športový výkon a výkonnos�, motorické faktory, kondi�né 

faktory, koordina�né faktory, štruktúra športového výkonu 



  

PREDHOVOR 

 

     Džudo z h�adiska štruktúry športového výkonu môžeme zaradi� medzi 

multifaktorálne športy. Nedostato�ná úrove� jedného faktora môže by� do ur�itej miery 

vykompenzovaná vyššou úrov�ou iného resp. iných faktorov. Otázkou je, ktoré faktory 

významne ovplyv�ujú športový výkon v džude, a teda na rozvoj ktorých faktorov by 

mala by� zameraná športová príprava. Vymedzenie rozhodujúcich faktorov štruktúry 

športového výkonu v džude je ve�mi zložitý proces. Pravidlá sú�aženia, aktívny odpor 

súpera, zložitá štruktúra acyklických pohybov a stále meniace sa podmienky v zápase 

zna�ne komplikujú celý proces hodnotenia.        

     Naša práca sa nezameriava na celú dimenziu pôsobiacich faktorov športového 

výkonu v džude. Je orientovaná na oblas� motorických faktorov, konkrétne na 

pohybové schopnosti a špecifické zru�nosti džudistov. Cie�om práce je odhali� 

v štruktúre športového výkonu v džude tie motorické faktory, ktoré sa významnou 

mierou, priamo alebo nepriamo podie�ajú na úrovni športového výkonu. Za nosnú 

metódu výskumu sme zvolili riadený ex post facto výskum. Z h�adiska 

metodologických prístupov skúmania štruktúry športového výkonu sme použili 

interindividuálne, monodisciplinárne, jednorazové sledovanie. Sú�asne je nami 

zvolený prístup štúdia štruktúry športového výkonu založený na viacúrov�ovom 

po�atí, v ktorom sa odkrýva sie� vzájomne prepojených vz�ahov. Ide 

o viacúrov�ové poznanie štruktúry športového výkonu, v ktorom sa odha�ujú priame 

aj sprostredkované väzby motorických faktorov ur�ujúcich športový výkon. 

     Poznanie štruktúry športového výkonu umož�uje spresni�, ktoré tréningové 

prostriedky a metódy je potrebné zara�ova� do športovej prípravy. Zatia� �o v iných 

športových odvetviach je štrukturálna problematika podrobne rozpracovaná, v džude 

a v úpolových športoch s použitím chmatov a znehybnení doposia� absentuje. 

V teoretickom rozbore problematiky sme sa tak až na nieko�ko prípadov výlu�ne 

opierali o poznatky štrukturálnej analýzy v neúpolových športoch, ktoré nám napomohli 

k lepšej orientácii v danej problematike.  
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ÚVOD 

     Medzi úpolové športy s použitím chmatov, znehybnení, škrtení a pá�ení patrí 

i džudo. Džudo pochádza z Japonska a jeho korene spo�ívajú v bojovom umení 

džudžucu.  

     V sú�asnosti je džudo vo svete známe ako olympijský šport, v ktorom sa prelínajú 

staré tradície bojového umenia s moderným úpolovým športom. Zaradením medzi 

olympijské športy sa dostalo na rovnocennú platformu s ostatnými športovými 

odvetviami po stránke organiza�nej i metodickej. Prirodzene vznikali požiadavky 

pripravova� džudistov, aby boli schopní podáva� výkony na vrcholovej úrovni. 

Dôležitos� skvalit�ovania procesu športovej prípravy v džude z aspektu zvyšovania 

športovej výkonnosti znamená zabezpe�ova� adekvátne podmienky prípravy, teda 

pozna� aj štruktúru športového výkonu a vychádza� z nej pri modelovaní prípravy 

džudistov. 

     Povahou transdisciplinárna veda o štruktúre a vývoji zámernej �udskej motoriky ako 

javu v jej vnútornej podmienenosti a vonkajšom prejave je športová kinantropológia. 

Do oblasti jej skúmania patrí i štruktúra motorického výkonnostného javu v jeho finalite 

a genéze. Poznanie štruktúry športového výkonu v džude sa javí ako vysoko aktuálny 

problém u nás doma i vo svete. Známe sú niektoré práce, ktoré riešia štrukturálnu 

problematiku výkonu v džude a karate. Každá z týchto prác sa dotýka výsostne oblasti 

motorickej, ktorá sa stala i predmetom nášho výskumu. Osobná zainteresovanos� v tejto 

oblasti, ako aj naša snaha hlbšie preniknú� do problému poznania hierarchie 

motorických faktorov sú hlavným dôvodom zamerania tejto práce. Je potrebné si však 

uvedomi�, že bez prepojenia motorických faktorov s oblas�ou psychických, taktických, 

teoretických a �alších faktorov, ostáva nami predkladaná štruktúra športového výkonu 

neúplná.   

     Cie�om našej vedeckej práce je objasnenie štruktúry športového výkonu v džude 

z h�adiska hierarchického usporiadania motorických faktorov. Vzh�adom na relatívne 

malý po�et vybraných premenných sme predpokladali konštrukciu dvoj, maximálne 

trojúrov�ového empirického modelu štruktúry športového výkonu, v ktorom sa na prvej 

úrovni nachádzajú premenné s priamou bezprostrednou väzbou k športovému výkonu 

a teda nazveme ich faktory priamo limitujúce športový výkon. Tieto limitujúce 

premenné výkon v džude priamo ur�ujú, vymedzujú jeho kvalitu a nemožno ich 



  

v podstate kompenzova�. Druhú faktorovú úrove� tvoria premenné podmie�ujúce 

športový výkon v džude, ktoré vytvárajú nevyhnutné predpoklady na zvýšenie úrovne 

dominantných faktorov. Tretiu úrove� dokres�ujú premenné, ktoré nepriamo 

podmie�ujú športový výkon v džude.   



  

TEORETICKÝ ROZBOR PROBLEMATIKY 

 

1.1 CHARAKTERISTIKA DŽUDA 

 

     Džudo je charakterizované ako dynamický šport vyžadujúci vysokú úrove� 

technicko-taktických zru�ností, fyzickej kondície, sily a odolnosti vo�i 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, vysokou intenzitou, prerušovanou aktivitou, s celkovou d
žkou trvania 

zápasu 5 minút (NCCP, 1990). Pod�a Št�pánka et al. (1990) je džudo úpolovým 

športom, v ktorom pri vlastnom športovom výkone ide o prekonanie súpera technicko-

taktickou, fyzickou prevahou v priamom telesnom kontakte, pri uplatnení pohybov 

prevažne zložitej štruktúry. Pod�a Žáru (1989) sa v džude striedajú statické a dynamické 

režimy svalovej práce, za�ažujú sa rôzne svalové skupiny intenzitou, ktorá sa neustále 

v priebehu boja mení. Džudista zápasí v rôznych polohách, ktoré s�ažujú prácu 

vnútorných orgánov. Intenzita za�aženia závisí od spôsobu a po�atia boja ako aj od 

kvalít súpera.   

      Samotný zápas prebieha na zápasisku – tatami, ktoré poskytuje dostato�nú ochranu 

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

džudogi, alebo priamym uchopením kon�atín �i trupu.  Pri samotnom súboji využívajú 

súperi množstvo techník, ktorých vývoj neustále pretrváva. Na vrcholných podujatiach 

sledujeme stále nové progresívne chmaty, ktoré sa od pôvodných tradi�ných zna�ne 

odlišujú. Chmaty na prekonanie súpera sú rozdelené pre boj v postoji a  boj na zemi. 

Cie�om chmatov boja v postoji je hodi� súpera rýchlo a dostato�nou silou priamo na 

chrbát. Kvalita vykonania je hodnotená odstup�ovaným bodovým ziskom. Chmaty pre 

boj na zemi slúžia k znehybneniu súpera, alebo k donúteniu súpera vzda� sa pomocou 

škrtení a pá�enia lak�ového k
bu. 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 �alšie prvky techniky obmie�ajú a kombinujú. Mimoriadny rozsah technických 

prostriedkov k prekonaniu súpera, stála hrozba súperovho útoku, vysoké za�aženie 



  

pohybujúce sa od submaximálneho k maximálnemu, ako aj ve�ká premenlivos� obsahu 

techník, kladú mimoriadne nároky na vysokú úrove� technicko-taktických zru�ností 

a pohybových schopností džudistu (ŠT�PÁNEK et al., 1990). Z pohybových schopností 

zohráva pri zápase dôležitú úlohu sila, predovšetkým vytrvalos� v dynamickej sile 

a statická sila trupu a paží (ŠTEPÁNEK et al, 1990). Rýchlos� v džude má ve�ký 

význam v spojení s reak�nou rýchlos�ou na dotykové podnety. Rozvinutá schopnos� 

vníma� taktilné podnety pri úchope alebo v inom kontakte so súperom umož�uje, �asto 

podvedome, reagova� na zmeny svalového napätia, zmeny polohy �ažiska a na základe 

týchto podnetov predvída� �alšie súperove zámery (ŠTEPÁNEK et al., 1990). 

Požiadavky na vysokú úrove� rozvoja aeróbneho systému vychádzajú v džude z d
žky 

trvania jednotlivých zápasov. Maximálny �as trvania zápasu je pod�a pravidiel IJF 5 

min �istého �asu pre seniorskú kategóriu, 4 min pre juniorov a 3 min pre kadetov alebo 

v našich podmienkach tzv. dorastencov. Pobyt džudistu na žinenke sa v skuto�nosti 

pohybuje od nieko�kých sekúnd po 10 až 15 min v závislosti od bodového stavu zápasu. 

Zápas máva �asto i kratšie trvanie, nako�ko je daná možnos� zví�azi� pred uplynutím 

�asového limitu. Koordina�né schopnosti v džude sú rozvíjané vo vz�ahu k technike 

chmatu a prejavujú sa vo variabilite, prispôsobivosti techniky odlišnému vzrastu, 

pohybovým zru�nostiam a �alším vlastnostiam súpera. Na rozvoji k
bovej pohyblivosti 

a ohybnosti závisí kvalita a ú�innos� vykonania viacerých techník. Najvä�šie nároky sú 

kladené na pohyblivos� bedrového k
bu a ohybnos� chrbtice. Pre džudo je dôležitá 

i schopnos� anticipácie súperovej reakcie a pohybov. Džudista musí vedie� okamžite 

analyzova� vzniknutú situáciu a vybra� optimálny variant riešenia. Dôležité sú �alej 

senzomotorické schopnosti postreh a presnos� pohybu.  

     Neustály vývoj techník a zmeny pravidiel v džude majú pod�a nášho názoru 

rozhodujúci vplyv na celkovú dlhodobú prípravu pretekárov. Pod týmto vplyvom sa 

mení vz�ah medzi jednotlivými zložkami prípravy, sú kladené stále vyššie požiadavky 

na rozvoj pohybových schopností a zru�ností, mení sa celkový charakter džuda. Vývoj 

v džude je evidentný, no i napriek tomu si na�alej uchováva svoju pôvodnú tvár 

tradi�ného japonského bojového umenia, v ktorom sa prelína historický kult boja 

s modernými požiadavkami vrcholového olympijského športu. 



  

1.2 ŠPORTOVÝ VÝKON A VÝKONNOS�  

 

     Každé športové odvetvie a každá športová disciplína je osobitým druhom športovej 

�innosti s charakteristickými znakmi. �o však športovú �innos� povyšuje do vyššej 

kvalitatívnej úrovne, je jej výkonový charakter.  

     CHOUTKA (1976), CHOUTKA - DOVALIL (1991), KASA (2001) charakterizujú 

športový výkon ako aktuálny prejav špecializovanej športovej výkonnosti jedinca, 

ktorého obsahom je uvedomelá pohybová �innos�, zameraná na riešenie úloh, ktoré sú 

vymedzené pravidlami daného športového odvetvia �i disciplíny.  

     Športový výkon, ako výsledok špecializovaných pohybových �inností zameraných 

na riešenie úloh vymedzených pravidlami, je finálnym integrálnym prejavom 

vnútorných predpokladov športovca, ktorý ovplyv�uje aj pôsobenie �alších vonkajších 

�inite�ov (MORAVEC et al., 2004). Športový výkon komplexne charakterizuje úrove� 

produkovaných športových �inností, ktoré sú prejavom dokonale osvojených 

pohybových zru�ností. Je výsledkom aj súhrnu zmien vyvolaných kumulatívnym 

tréningovým efektom v oblasti motorických, psychických, biologických komponentov 

a mechanizmov funk�ného zabezpe�enia, ktoré tvoria aktuálnu výkonnostnú kapacitu 

organizmu športovca (DOVALIL et al., 1992).  

     Dôležitým funk�ným základom športovej výkonnosti je výkonnostný potenciál. 

Rozumieme ním výsledok adaptácie organizmu na tréningové za�aženie všeobecného 

i špecifického charakteru. Výkonnostný potenciál obsahuje okrem pripravenosti 

základných fyziologických funkcií tiež pohotovú zásobu pohybových zru�ností a im 

zodpovedajúcu úrove� psychickej a sociálnej odolnosti. Z praktického h�adiska 

predstavuje výkonnostný potenciál všestranne prepracované zázemie vlastného 

športového výkonu, ktorého postupný rast je v podstate zmyslom tréningového procesu 

(�ELIKOVSKÝ et al., 1986). 

     Staršia definícia výkonnosti sa prezentovala ako „schopnos� podáva� výkon“ 

(SELIGER - CHOUTKA, 1982). Z poh�adu týchto autorov je športová výkonnos� 

druhom telesnej výkonnosti, pre ktorú sú charakteristické dva znaky – snaha po 

dosiahnutí maximálneho výkonu a špecializovanej športovej zru�nosti.  

     Výkonnos� sa za�ala chápa� ako všeobecný a potenciálny stav, ktorého realizácia vo 

výkone môže by� za rozli�ných aktuálnych podmienok rôzna. Pod�a tohto náh�adu 



  

jedinec má síce vysokú výkonnos�, ale i napriek tomu za daných podmienok v danom 

okamihu nepodal vysoký výkon (PÁVEK, 1977).  

     �alší názor vychádza pri chápaní výkonnosti z výkonu ako primárneho pojmu. 

Výkonnos� sa potom považuje za výslednú úrove� už realizovaných výkonov, využitím 

všetkých vnútorných predpokladov organizmu a vonkajších podmienok prostredia 

(KODÝM, BLAHUŠ, HÍBKOVÁ, 1987). 

     HAVLÍ�EK – SLOVÍK (1985) výkonnos� ako najvšeobecnejší pojem chápu ako 

schopnos� opakovane podáva� ur�itý výkon v danej �innosti na pomerne stabilnej 

úrovni. V niektorých prípadoch sa pojem športová výkonnos� používa ako kritérium 

dosiahnutých viacerých výkonov na pretekoch (MORAVEC et al., 2004).   

      Rozhodujúcim druhom výkonnosti športovca je výkonnos�, ktorú preukazuje 

v konkrétnych podmienkach sú�aženia. Nazývame ju športová výkonnos� a chápeme ju 

ako schopnos� podáva� výkon v ur�itej špecializovanej pohybovej �innosti, ktorú ur�ujú 

pravidlá (CHOUTKA, 1981, CHOUTKA – DOVALIL, 1991). 

     Hodnoteniu výkonnosti prostredníctvom výkonu sa venuje ve�ká pozornos�. 

Posudzovanie výkonnosti len na základe výkonu v konkrétnych �innostiach však 

neodha�uje vnútorné a vonkajšie faktory, od ktorých výkon závisí. Preto je na mieste 

dôkladná a podrobná analýza faktorov a podmienok, z ktorých výkon vychádza 

(KODÝM et al., 1974). 

     Poda� maximálny výkon na vrcholovej úrovni v džude, znamená vybojova� na 

jednej sú�aži v priebehu d�a 4 – 7 ví�azných zápasov. Výkonnos� v ro�nom 

tréningovom cykle vrcholových pretekárov seniorov sa pod�a bodovacieho systému 

EJU hodnotí celkovým bodovým sú�tom za umiestnenia na svetových pohároch, 

kontinentálnych majstrovstvách, MS a OH. Výkonnos� dorastencov sa v našich 

podmienkach hodnotí sú�tom bodov za umiestnenia na reprezenta�ných, 

medzinárodných a domácich majstrovských i nemajstrovských sú�ažiach.  



  

1.3 ŠTRUKTÚRA ŠPORTOVÉHO VÝKONU 

 

     Štúdium športového výkonu, ktorý je centrálnym produktom výkonnostného športu, 

bolo zo samotného po�iatku podmienené radom najrôznejších �inite�ov. S rozvojom 

športu, s jeho rastúcim spolo�enským významom zosil�ovala i snaha preniknú� k hlbšej 

podstate športového výkonu, pozna� zákonitosti jeho rastu a uplatni� ju vo vlastnom 

tréningovom procese. Tento vývoj sa vždy odohrával a odohráva na pozadí 

spolo�enských podmienok a bol a je závislý na význame, ktorý spolo�nos� problému 

športu venuje. Okrem toho determinuje vývoj i úrove� �udského  poznania ako �inite�a 

pokroku (CHOUTKA, 1976). 

Závažnos� poznania štruktúry športového výkonu s vymedzením faktorov 

ur�ujúcich športový výkon dokazujú práce autorov:  HAVLÍ�EK (1975, 1980, 1998, 

2004), CHOUTKA (1976), GLESK (1980), KAMPMILLER (1980), KOŠTIAL (1980, 

1984, 1988), KOŠTIAL - MATOUŠEK (1980), LACZO (1980), PATAKI (1980), 

ŠEMETKA (1980), ŠIMONEK (1980), HAVLÍ�EK - OLEJÁR (1982), OLEJÁR 

(1982), SLOVÍK – HAVLÍ�EK (1985), SCHNABEL – HARRE – BORDE (1994), 

ERA (1996), KOŠTIAL - BERCEL (1996), VIITASALO (1997), ZEMKOVÁ (1998), 

FE� (2004) a i., pri�om vymedzujú faktory ur�ujúce športový výkon vo vybranom 

športe. 

     Prvé náznaky komplexnejšieho chápania športového výkonu, aj ke� menej 

rozpracovaného, nachádzame u FETZA (1972). Z poh�adu športového tréningu 

rozlišuje komponenty telesné, technické a taktické. �alšia komplexná koncepcia teórie 

športového výkonu rozpracovaná CHOUTKOM (1971) riešila základné otázky podstaty 

športového výkonu. V tejto súvislosti boli vytý�ené tri tematické okruhy: štúdium 

štruktúry športového výkonu, štúdium predpokladov pre dosahovanie limitujúcich 

športových výkonov a štúdium podmienok limitujúcej športovej výkonnosti.  

     Je známe, že športovú výkonnos� podmie�uje množstvo vplyvov prejavujúcich sa 

v rozli�nom rozsahu a v rozli�nej intenzite, ktoré majú na športový výkon priaznivý, �i 

negatívny vplyv. Všetky spolu potom vytvárajú viac �i menej premenlivý komplex, 

ktorý je nevyhnutné presnejšie charakterizova� kvantitou a kvalitou všetkých 

zú�astnených �inite�ov. Konkretizáciou tohto komplexu spoznáme štruktúru športového 

výkonu, ktorá predstavuje psychosomatickú integráciu pohybových, vegetatívnych 

i psychologických zložiek a zodpovedajúcich faktorov, adekvátnych programov danej 

športovej �innosti (VA�EK, 1967).  Každý športový výkon je potom uceleným 



  

systémom s vlastnou štruktúrou, s ur�itým usporiadaním faktorov a príslušnými 

vz�ahmi medzi nimi (DOVALIL, 1972). 

     HAVLÍ�EK (1978) chápe štruktúru športového výkonu ako sémantickú situáciu, 

v ktorej je ur�ený striktný výber celku a �astí v zmysle všetkých úhrnných vz�ahov 

medzi �as�ami a medzi nimi a celkom, ktoré sú vnútornou podmienkou funk�nosti 

a ú�elného konania �astí a celku. Na štrukturálny popis výkonnostného kritéria 

a ocenenia závažnosti jednotlivých testov je pod�a HAVLÍ�KA (1971) výhodné 

používa� mnohonásobnú korela�nú analýzu.  

     Poznaním štruktúry športového výkonu získavame možnos� kvantifikova� vz�ahy 

a vplyvy faktorov navzájom, sú�asne na rôznych úrovniach. Spojením empirických 

podkladov s príslušnými metódami (faktorová analýza, mnohonásobná korela�ná 

a regresná analýza) vzniká možnos� objektívnejšie posúdi� významnos� faktorov 

z h�adiska športového výkonu. Okrem toho poskytuje mnohostranné konkrétne 

kvantifikované a relatívne i hlboké informácie o podstate športového výkonu, a tým 

vstupuje do systému športovej prípravy ako optimaliza�ný �inite� (KAMPMILLER, 

1980) 

     V doterajšom odha�ovaní štruktúr výkonov sa uplat�ujú najmä matematicko-

štatistické metódy používaním mnohonásobnej korela�nej analýzy (HAVLÍ�EK, 1971). 

Týmto je celá konštrukcia faktorových štruktúr vo ve�kej miere závislá na množstve 

a kvalite vybratých premenných, ako aj presnosti dát. Z tohto dôvodu sa jednotlivé 

premenné zara�ujú plánovite, po premyslenom uvážení a na základe doterajších 

poznatkov z uvažovanej oblasti (KAMPMILLER - KOŠTIAL, 1986).  

     Športový výkon je podmienený ur�itým množstvom faktorov, ktoré majú rôzne 

usporiadanie, pôsobia v rôznej intenzite a vo svojom celku vyús�ujú vo vyššiu alebo 

nižšiu úrove� kone�ného výsledku (CHOUTKA, 1976). Faktorom rozumieme v súlade 

s CHOUTKOM a DOVALILOM (1971, 1991) v širšom i užšom slova zmysle každý 

prejav funkcie, vlastnosti, schopnosti, stavov, deja, vedomosti, ktoré sú v rámci daného 

výkonu podmienkou jeho realizácie, pôsobia ako rozhodujúce �initele  a majú pre 

športový výkon podstatný význam. Faktorom môže by� �inite� ve�mi jednoduchý 

a jednozna�ný, ako aj �inite� zna�ne komplikovaný, ktorý je výsledkom celého 

komplexu úrovní nižších faktorov. Tieto faktory majú v športových výkonoch svoj 

rozhodujúci význam. Významnos� jednotlivých faktorov z h�adiska fungovania celej 

štruktúry je všade rôzna. Vytvára sa medzi nimi celkom ur�itá hierarchia v priestore 

i �ase. To znamená, že jedny ovplyv�ujú celkovú štruktúru viac, iné menej, a tieto 



  

vplyvy sa �asom menia a vyvíjajú. Nerovnaká závažnos� faktorov z h�adiska celkového 

výkonu dáva možnos� konštruova� rôzne faktorové úrovne (KAMPMILLER, 1980). 

     Každý športový výkon charakterizuje po�et a usporiadanie faktorov, ako aj 

špecifickos� kvality jednotlivých faktorov. Z tohto poh�adu sú niektoré športové 

výkony založené na dominancii prevažne jedného faktoru – monofaktorálne športové 

výkony, iné športové výkony sú postavené na existencii vä�šieho po�tu faktorov 

približne rovnakej dôležitosti – multifaktorálne športové výkony (DOVALIL, 1986).  

     Pod�a švaj�iarskych autorov WEISS, W. - WEISS, U. (1971) existuje mnoho 

faktorov, ktoré výkon ovplyv�ujú rôznym smerom. Analytickým pozorovaním 

hlavných faktorov a ich súvislostí dochádza k pokusom o ich schematické znázornenie, 

ktoré malo u�ah�i� pochopenie mnohostrannosti športového výkonu.   

     Rôzne faktory pôsobia v rôznych rovinách a sú �asto v úzkom vzájomnom vz�ahu. 

Ve�kos� merate�ného výkonu závisí na spolupôsobení všetkých faktorov, pri�om ich 

podiel na rôznych výkonnostných úrovniach je rôzny. 

     Praktickými zrete�mi sa vyzna�ovala skupina rumunských autorov (GHIBU et al., 

1971), ktorí sa pokúsili o proporcionálne vyjadrenie hlavných faktorov športového 

výkonu. Pokus postavený na empirickom špekulatívnom prístupe bol uskuto�nený v 30 

športoch a kvantifikuje jednotnú formu vo všetkých športoch vždy tromi základnými 

celkami, ktoré ur�ovali podiel motorickej kapacity, psychickej kapacity a telesného 

typu. 

     Pod�a ZACIORSKI�HO (1969) je možné vo vä�šine športov stanovi� od akých 

faktorov daný výkon závisí, aká je ich váha, aké sú medzi nimi závislosti a ako sa môžu 

vzájomne kompenzova�. Možnosti riešenia h�adal vo faktorovej analýze. 

     KAMPMILLER (1996) rozoznáva faktory viacerých úrovní. Na prvej úrovni sa 

nachádzajú špecifické faktory a na najnižšej úrovni faktory všeobecné. Medzi faktormi 

a športovým výkonom rozoznáva väzby priame, ktoré priamo vplývajú na športový 

výkon a nepriame, ktoré vplývajú na športový výkon ovplyv�ovaním faktora priameho 

s vyššou hierarchiou. Jednotlivé faktory limitujúce športový výkon sa teda navzájom 

prelínajú a podmie�ujú. Dôležitos� jednotlivých faktorov podmie�ujúcich výkon je 

rôzna v závislosti od konkrétneho druhu športu.  

     Pod�a ZEMKOVEJ (1998) má štruktúra športového výkonu v karate tri faktorové 

úrovne. Medzi limitujúce faktory zara�uje: disjunktívne reak�no-rýchlostné schopnosti 

dolných kon�atín na optické podnety (test agility na 50 stimulov) s 29 % príspevkom 

a špeciálnu vytrvalos� v rýchlosti horných kon�atín (udieranie do žinenky) so 17 % 



  

parciálnym príspevkom. V druhej úrovni sa k disjunktívnym reak�no-rýchlostným 

schopnostiam dolných kon�atín preukázal vz�ah v ak�nej rýchlosti dolných kon�atín 

(kop mae-geri v postoji heiko-da�i) s 22 % parciálnym príspevkom, akcelera�nej 

rýchlosti dolných kon�atín (beh po kríži) 8 %, výbušnej sile dolných kon�atín 

(premiest�ovanie v bojovom postoji) 8 % a jednoduchom reak�nom �ase dolných 

kon�atín 5 %. So špeciálnou vytrvalos�ou v rýchlosti horných kon�atín (udieranie do 

žinenky) korelovala vytrvalos� v dynamickej sile brušného svalstva (�ah-sed) so 73 % 

príspevkom a zápornou determináciou frekven�ná rýchlos� horných kon�atín (tappink 

rukou) 19 %. Zo psychologických premenných sa v druhej faktorovej úrovni potvrdila 

závislos� medzi športovým výkonom a faktorom úrovne psychickej stability osobnosti 

s 22 % parciálnym príspevkom. V tretej úrovni sa z fyziologických faktorov potvrdila 

závislos� medzi športovým výkonom a relatívnou spotrebou kyslíka s 25 % parciálnym 

príspevkom. Z motorických faktorov v tretej úrovni sa sprostredkovanou väzbou 

k športovému výkonu  potvrdil vz�ah v ak�nej rýchlosti horných kon�atín (úder gyaku-

cuki v postoji zenkucu-da�i) 35 % a v špeciálnej výbušnej sile horných kon�atín (hod 

plnou loptou z bojového postoja) 9 %. Cez závislú premennú test agility sa preukázal 

vz�ah k k športovému výkonu v ak�nej rýchlosti dolných kon�atín (kop mae-geri 

v postoji heiko-da�i) 22 % a v špeciálnej výbušnej sile dolných kon�atín 

(premiest�ovanie v bojovom postoji) 8 %.  

     Rozptyl športového výkonu v karate je celkovo vysvetlený na 46 % 

interindividuálnou variabilitou priamou bezprostrednou väzbou disjunktívnych reak�no-

rýchlostných schopností dolných kon�atín na periférne podnety a špeciálnej vytrvalosti 

v rýchlosti horných kon�atín. Tieto limitujúce faktory priamo ur�ujú, vymedzujú kvalitu 

výkonu a nemožno ich v podstate kompenzova�. Druhú faktorovú úrove� tvoria faktory 

podmie�ujúce športový výkon v karate, ktoré vytvárajú nevyhnutné predpoklady na 

prejavenie sa dominantných faktorov. Tieto v tretej úrovni dokres�ujú faktory nepriamo 

podmie�ujúce športový výkon v karate. O úrovni disjunktívnych reak�no-rýchlostných 

schopností dolných kon�atín rozhoduje psychická stabilita osobnosti, ak�ná, 

akcelera�ná rýchlos�, výbušná sila a jednoduchý reak�ný �as dolných kon�atín. 

Sprostredkovanou väzbou z tretej faktorovej úrovne o ich výkonnosti rozhodujú 

reak�né, rýchlostné a silové komponenty. O úrovni špeciálnej vytrvalosti v rýchlosti 

horných kon�atín rozhoduje vytrvalos� v dynamickej sile brušného svalstva 

a frekven�ná rýchlos� horných kon�atín. Sprostredkovanou väzbou v tretej úrovni o jej 

výkonnosti rozhodujú rýchlostno-silové schopnosti a aeróbne schopnosti.  



  

   Z h�adiska hierarchie sa faktory pod�a MORAVCA et al. (2004) delia do troch 

kategórií: 

� priamo limitujúce športový výkon, 

� faktory v ktorých sta�í dosiahnu� ich ur�itú optimálnu úrove� rozvoja, 

� faktory sprievodné. 

     Suplicita najmä faktorov limitujúcich športový výkon je pod�a NABATINKOVEJ 

(1982) obmedzená a v súvislosti s rastom športovej výkonnosti sa pochopite�ne znižuje. 

     Pod�a KOŠTIALA (1988) a KAMPMILLERA (1996) pri konkrétnom skúmaní 

rozli�ných väzieb medzi faktormi sa odporú�a uplat�ova� jeden prístup napr. z h�adiska 

rozvoja motorických schopností a tento nemieša� so sledovaním parametrov techniky, 

antropometrických znakov, ktoré sú �asto vypo�ítavané jeden z druhého a pod.  

     Faktory športového výkonu predstavujú ur�itú množinu prvkov, pri�om ide 

o usporiadanú množinu so vzájomnými väzbami. Tým dochádza k vymedzeniu 

športového výkonu ako relatívne samostatného javu a ako taký ho môžeme abstrahova�, 

modelova�, posudzova� a skúma� ako príklad ideálneho, koncep�ného systému 

(KRAVEC, 1970).  

     Rozvojom štrukturálnych prístupov vzniklo nieko�ko koncepcií empirického 

výskumu faktorovej štruktúry športových výkonov. Za významne rozdielne koncepcie 

môžeme považova� jednoúrov�ový a mnohoúrov�ový postup skúmania faktorovej 

štruktúry športových výkonov (PATAKI, 1980). 

     Mnohoúrov�ová koncepcia výskumu faktorovej štruktúry umož�uje hlbšie 

a komplexnejšie pozna� štruktúru športového výkonu. Umož�uje odhali� význam 

a miesto aj takých faktorov, ktoré k športovému výkonu nemajú priamy kauzálny vz�ah. 

     Pod�a HAVLÍ�KA (1978) existencia faktorov bude ma� v štruktúre športového 

výkonu postavenie rozli�nej úrovne, ktorým zodpovedajú príslušné vlastnosti. 

Všeobecná úvaha o štruktúre výkonu, ohrani�enie komplexnosti úrovní (V1, V2, ... Vn) 

a ich faktorový opis (F1, F2, ... Fn) je pod�a uvedeného autora východiskom 

k empririckému výskumu. Pri ur�ení úrovne a výbere faktorov tlmo�í požiadavku, že 

kone�ný výsledok má by� izomorfný so skuto�nos�ou. Objektívne poznanie štruktúry 

športového výkonu je potrebné chápa� ako rozhodujúce východisko pre správne celkové 

zameranie špecializovaného tréningového procesu (HAVLÍ�EK, 1983).  

     Pod�a KOŠTIALA (1984) problémom štruktúry je jej vývoj v �ase, ktorý súvisí 

najmä s problematikou biologického vývoja organizmu. V ur�itých vekových 



  

obdobiach sú niektoré faktory významnejšie ako iné a po �ase sa ich postavenie mení. 

Túto skuto�nos� si treba uvedomi� pri realizácii tréningového procesu a využíva� 

senzitívne obdobia na rozvíjanie štruktúry trénovanosti. To znamená, že sú�asnú 

trénovanos� a úrove� organizmu treba posudzova� z h�adiska perspektívnych 

požiadaviek modelovej štruktúry športového výkonu.  

     KAMPMILLER (1996) vypracoval empirický model športového výkonu v behu na 

100 m na základe testovania 80 šprintérov v bývalom �eskoslovensku. V prvom rade 

sledoval vplyv motorických faktorov na výkon, ale zaoberal sa aj somatickými 

a psychologickými faktormi. Jeho zostru�nený matematický model je výsledkom 

použitia mnohonásobnej korela�nej a regresnej analýzy a zachytáva iba �as� 

najvýznamnejších faktorov ovplyv�ujúcich výkon. Model štruktúry športového výkonu 

je trojúrov�ový pod�a nasledujúcej hierarchie faktorov. Na prvej úrovni figurujú 

komplexné faktory predstavujúce maximálnu bežeckú rýchlos�, bežeckú akceleráciu, 

motorickú reakciu a špeciálnu šprintérsku vytrvalos�. Na druhej úrovni sú už 

analytickejšie faktory viazané najmä na oblas� opakovanej rýchlej sily a špeciálnej 

koordinácie vo forme frekvencie. Na tretej faktorovej úrovni sú prevažne jednoduché 

monofaktory silového, rýchlostno-silového charakteru, k
bovej pohyblivosti, 

senzomotorickej reakcie a pod. Parciálne determinanty v upravenej forme vyjadrujú 

percentuálny podiel jednotlivých faktorov na vysvetlení športového výkonu alebo 

úrovní vyšších faktorov pomocou faktorov nižších úrovní. Na základe výsledkov sme 

stanovili dva druhy faktorových väzieb na športový výkon – priame väzby (priamo 

vplývajúce faktory), - nepriame, sprostredkované väzby (nepriamo vplývajúce faktory). 

Príkladom priamej väzby je maximálna bežecká rýchlos�, ktorej úrove� priamo ur�uje 

úrove� športového výkonu. Nepriamu väzbu predstavuje napr. sila extenzorov 

kolenného k
bu, ktorá priamo ovplyv�uje výkon v teste 50 m skokový beh a ten priamo 

ovplyv�uje športový výkon. Pritom signifikantnú koreláciu medzi maximálnou silou 

extenzorov kolenného k
bu a športovým výkonom nenachádza. Z uvedenej konštrukcie 

však vyplýva, že sila extenzorov kolenného k
bu nepriamo ovplyv�uje šprintérsky 

výkon. Za k�ú�ový problém považuje KAMPMILLER (1996) prechod z jednej 

faktorovej úrovne do druhej, z nižšej úrovne na vyššiu. Tento prechod je viazaný na 

špecifické koordina�né štruktúry. Preto je prestavba schopností z nižších do vyšších 

úrovni zložitý tréningovo-metodický problém. Tréner musí zvoli� také logicky 

usporiadané cvi�enia a metódy, ktoré vedú ku žiadanej adaptácii a postupnej prestavbe 

športového výkonu prostredníctvom zvýšenia úrovne priamo a nepriamo pôsobiacich 



  

faktorov. Na základe takéhoto prístupu vypracoval KAMPMILLER (1996) metodiku na 

rozvoj frekvencie krokov. Program obsahoval 12 – 15 špeciálnych cvi�ení s frekvenciou 

od 12 do 5 Hz. Išlo o supramaximálnu frekvenciu pohybov z h�adiska modelovej 

požiadavky športového výkonu v šprinte. V experimentálnej skupine sa pod vplyvom 

28 tréningových jednotiek aplikovaných 2x týždenne zlepšil výkon v behu na 50 m 

o 0,21 s a v kontrolnej o 0,11 s, �o predstavovalo signifikantný rozdiel. Pritom 

v experimentálnej skupine vrástla frekvencia krokov o + 0,06 Hz a v kontrolnej klesla o 

– 0,09 Hz. Experiment prebiehal na dvoch skupinách 14 ro�ných chlapcov tej istej 

športovej školy a potvrdil možnosti rozvoja špeciálnych schopností na báze poznania 

vz�ahov medzi faktormi štruktúry športového výkonu.  

     Každý tréner by mal pozna� dôležitos� jednotlivých faktorov v rámci štruktúry, ako 

aj možnosti ich vzájomného zastúpenia. Pod�a HAVLÍ�KA (1986) sa genéza štruktúry 

športového výkonu vyzna�uje entropickými procesmi a reverzibilnými procesmi (jedny 

faktory nadobúdajú význam, iné �asom strácajú svoju dominantnos�, alebo si ju 

zachovávajú v ur�itých vekových obdobiach a na ur�itej úrovni športovej výkonnosti).  

     V tomto štrukturálnom genetickom a systémovom po�atí sa domnievame, že každý 

športový výkon je ur�itým uceleným systémom, ktorý má svoju vlastnú štruktúru, ktorú 

charakterizujeme ako sie� vz�ahov a väzieb. Predpokladáme, že štruktúra je pre každý 

športový výkon a teda aj pre výkon v džude prejavom špecifických zákonitostí a miera 

ich rešpektovania sa odráža na úrovni daného športového výkonu. V konkrétnom 

prípade jednotlivca odráža štruktúra športového výkonu špecifické požiadavky danej 

disciplíny a individuálne osobitosti daného jedinca.  

     V džude na základe predchádzajúceho literárneho rozboru predpokladáme 

mnohorozmernú koncepciu motorických faktorov štruktúry športového výkonu.  Štúdiu 

štruktúry športového výkonu v džude sa doteraz venovala len nepatrná pozornos�. Prvé 

náznaky štrukturálnej analýzy v džude sú známe u autorov ŽÁRA (1989) a FE� (2004). 

ŽÁRA (1989) sa vo svojom výskume pokúsil pomocou hodnôt krvného laktátu 

a niektorých �alších biochemických ukazovate�ov, zmapova� po stránke intenzity 

vnútorného za�aženia najpoužívanejšie špecifické tréningové prostriedky u vrcholových 

džudistov v bývalej �SSR. Pritom zistil, že medzi tréningové prostriedky vyvolávajúce 

nízku metabolickú odozvu organizmu patrí Uchi-komi a Nage-komi na vytrvalos�. Iné 

typy a spôsoby realizácie predstavujú za�aženie stredné prípadne i maximálne. 

Sledované realizácie tréningových zápasov – Randori v Tachi-waze alebo v Ne-waze 

predstavovali za�aženie strednej intenzity. Modelové zápasy s džudistami bývalej NDR, 



  

podobne ako aj sú�ažné stretnutia predstavovali za�aženie maximálnej intenzity. FE� 

(2004) vo svojej štrukturálnej analýze dorasteneckého džuda v SR dospel k záverom, že 

z pohybových schopností sa javí všeobecná vytrvalos� ako najdôležitejšia. Na druhú 

úrove� kladie silu flexorov a adduktorov trupu a horných kon�atín. Ako tretia v poradí 

dôležitosti je sila brušného svalstva, potom nasleduje vek pretekára a sila extenzorov 

a abduktorov horných kon�atín a trupu. Výbušná sila dolných kon�atín spolu 

s flexibilitou zadného stehenného svalstva a telesná hmotnos� nepatria medzi významné 

faktory ovplyv�ujúce výkonnos� slovenských dorastencov v džude. 

     Hodnotenie rozhodujúcich faktorov štruktúry športového výkonu v džude je ve�mi 

zložitý proces. Pravidlá zápolenia, aktívny odpor súpera, zložitá štruktúra acyklických 

pohybov a stále meniace sa podmienky v zápase zna�ne komplikujú celý proces 

hodnotenia. Táto dizerta�ná práca sa nezameriava na celú šírku eventuálnych faktorov 

športového výkonu, nako�ko ide o rozsiahlu problematiku, ktorú nie je možné rieši� 

jednou dizerta�nou prácou. Je smerovaná na oblas� motorických faktorov so snahou 

objasni� hierarchiu faktorov s priamymi a sprostredkovanými väzbami na športový 

výkon v dorasteneckom džude na Slovensku.  



  

1.4 MOTORICKÉ FAKTORY ŠPORTOVÉHO VÝKONU V DŽUDE 

 
 
     V štruktúre športového výkonu sa uplat�ujú vo vzájomných vz�ahoch faktory 

somatické, motorické, taktické, psychické, fyziologické, sociálne a �alšie. Niektoré 

z nich vystupujú do popredia a sú faktormi opornými, iné majú len pomocnú úlohu, 

�alšie tvoria len pozadie. Všetky tieto faktory navzájom súvisia, prelínajú sa, jedny 

ovplyv�ujú druhé. Poznanie optimálnej skladby faktorov tvorí základ racionálneho 

tréningové procesu i úspešného športového výkonu.           

     Praktické skúsenosti zo športovej prípravy na svetové podujatia poukazujú 

v ostatnom období celkom jednozna�ne na vysokú úrove� rozvoja motorických 

schopností pretekárov džudo. O ví�azstve rozhodujú nielen technicko–taktické 

dispozície, ale hlavne psychická vyrovnanos� a dispozície vysokej úrovne rozvoja 

motorických schopností. Osvojenie si techniky chmatov a zvládnutie útokov súpera 

bezprostredne závisí od úrovne rozvoja kondi�ných a koordina�ných schopností. 

     Stup�om významnosti motorických schopností z h�adiska športového výkonu 

v jednotlivých druhoch športu sa zaoberajú viacerí autori.  

     NABATINKOVA (1982) delí motorické schopnosti ako faktory štruktúry 

športového výkonu v úpolových športoch pod�a dôležitosti do troch kategórií: 

1. kategória: výbušná sila, maximálna sila, špeciálna vytrvalos�, 

2. kategória: relatívna sila, rýchlostné schopnosti, rýchlostno – silové schopnosti, 

3. kategória: vytrvalos� v sile, koordina�né schopnosti, ohybnos�, aeróbna 

vytrvalos�.   

     Pod�a KASU (2001) sú pre džudo z motorických schopností rozhodujúce: reak�ná 

rýchlos�, rýchla sila, vytrvalos� v sile, pohyblivos�, aeróbna a anaeróbna  vytrvalos�.  

     Medzi limitujúce faktory technických zru�ností v džude patrí k
bová pohyblivos� 

a koordinácia pohybov. Rýchlos� vykonania vlastnej techniky a rýchlos� reakcie na 

pohyb súpera majú rozhodujúci význam pre úspech vo vlastnom boji. Vysoká úrove� 

maximálnej, explozívnej i vytrvalostnej sily je budovaná ako nadstavba v druhej etape 

výkonnostného tréningu, kedy si pretekár osvojil správne technické zru�nosti a návyky 

(SRDÍNKO, 1981). 

     Ve�ký rozsah technicko – taktických prvkov džuda kladie vysoké požiadavky na 

rozvoj najmä vytrvalostnej zložky dynamickej sily všetkých svalových skupín, statickú 



  

silu, rýchlos� reakcie na taktilné podnety, obratnos� a k
bovú pohyblivos� (VACHUN, 

1983).         

     V prevažnej miere ako dominantné pohybové schopnosti pre úpolové športy a džudo 

vyššie uvedení autori uvádzajú: výbušnú silu, špeciálnu vytrvalos�, rýchlos�, 

koordináciu a ohybnos�.  

     Medzi základné vnútorné kategórie, ktoré podmie�ujú a rozhodujú o úrovni 

motorickej �innosti patria aj motorické zru�nosti. Pohybové zru�nosti a návyky patria 

medzi špecifické pohybové predpoklady, ktoré sa získavajú v procese motorického 

u�enia.  

     Vychádzajúc z klasifikácie pohybových zru�ností pod�a druhu pohybovej �innosti 

chápe CHOUTKA (1976, 1981) športové zru�nosti ako vyššiu kvalitu pohybových 

schopností. Za rozhodujúci komponent športových zru�ností považuje senzomotorický 

komponent, ktorý vytvára pohybový potenciálny základ. �alej jeho psychický 

intelektuálny komponent a napokon sociálne interak�né komponenty.  

     Pod�a KASU (1991, 2001) základnou charakteristickou �rtou pohybovej zru�nosti je 

aktívny rozumový proces riadenia pohybov, �o sa deje na základe vedomosti o technike 

�inností a osobitosti jej uskuto�nenia, pohybovej skúsenosti a úrovne svojich 

pohybových možností. Hlavné znaky pohybových zru�ností sú vysoká rýchlos� pohybu, 

variabilita, prispôsobivos� pohybu, schopnos� vykona� pohyb v nestálych 

podmienkach.  

     Pri ovládaní techniky najprv vzniká zru�nos� jej plnenia a pod�a miery 

zdokona�ovania �innosti pohybová zru�nos� prechádza v návyk. MATVEJEV - 

NOVIKOV (1981), BOGEN (1985) charakterizujú pohybovú zru�nos� ako nestabilné 

vykonávanie pohybovej �innosti. Pohybový návyk považujú v relácii s pohybovou 

zru�nos�ou za vyššiu kvalitu osvojenia pohybovej �innosti vykonávanú podvedome.  

     Pod�a CHOUTKU (1976) pohybová zru�nos� vo vz�ahu k technike predstavuje 

variabilnejšiu, všeobecnejšiu a komplexnejšiu spôsobilos� dispozi�nej povahy, ktorú 

môžeme uplatni� v meniacich sa podmienkach alebo aj v novej pohybovej �innosti.   

     Pod�a KOR�EKA et al. (1992) pohybové schopnosti vedú k úspechu len 

prostredníctvom náležitých zru�ností realizované iba v príhodný moment.  

     Schopnosti sú predpoklady na osvojenie si zru�ností a osvojovaním si zru�ností sa 

zasa rozvíjajú schopnosti. Špecifické zložky (návyky, zru�nosti) sú premenlivejšie, 

užšie a ich osvojovanie prebieha rýchlejšie ako rozvoj všeobecných zložiek 

(schopností), ktoré sú širšie a trvalejšie (BELEJ, 1994). 



  

     V motorických testoch schopnosti posudzujeme cez zru�nosti. Špecifickú zložku 

hodnotíme cez štruktúru pohybu a všeobecnú zložku môžeme správne hodnoti� len bez 

ú�asti zru�ností. Ke�že motorické schopnosti sú �as�ou motorických zru�ností, aj ich 

rozvoj musí prebieha� len v súlade s rozvojom zru�ností (CHOUTKA, 1976). 

     Špecifické zru�nosti džudistov sa transformujú do techniky hodov a do techník 

zneškodnenia súpera na zemi. Techniky pre boj v postoji i na zemi sa vyzna�ujú 

acyklickou štruktúrou a ich osvojovanie je zložitý dlhodobý proces. V sú�ažnom 

stretnutí na vrcholných svetových podujatiach sa neustále objavujú nové techniky, ktoré 

vytvárajú požiadavky na osvojovanie si nových zru�ností a rozvoj pohybových 

schopností. Zápas v džude je ve�mi náro�né anaeróbne za�aženie. Schopnos� znáša� 

túto zá�až a pritom dosiahnu� maximálny výkon je možné len na základe vysokej 

úrovne rozvoja motorických faktorov.  



  

     1.4.1 KONDI�NÉ FAKTORY V DŽUDE 

 
 
     V nasledujúcej �asti práce sa zaoberáme kondi�nými a koordina�nými faktormi, 

ktoré sú pod�a nášho názoru a odbornej literatúry rozhodujúce pre športový výkon 

v džude.  

 

1.4.1.1  Silové schopnosti  

 

     Sila je komplexná pohybová kvalita športovca charakterizovaná mnohostrannos�ou 

pôsobenia a viacerými formami prejavu. Sila v športe je schopnos� nervovo svalového 

systému prostredníctvom svalovej �innosti prekona� vonkajší odpor alebo na� pôsobi� 

(VOROBJEV, 1980). 

     KOR�EK et al. (1992), DOVALIL et al. (2002) charakterizujú silu ako pohybovú 

schopnos� prekona�, udrža� alebo brzdi� ur�itý odpor.  

     Pri prekonávaní odporu tiaže vlastného tela alebo bremien rozlišujeme absolútnu 

a relatívnu silu. Absolútnou silou rozumieme ve�kos� hrani�ného za�aženia, ke� je 

organizmus v maximálnom napätí a nie je už schopný prekona� �alší vä�ší odpor. 

Relatívna sila je podiel medzi absolútnou silou a hmotnos�ou tela �loveka, alebo podiel 

hmotnosti ná�inia pri výkone a hmotnosti tela športovca (ŠIMONEK – ZRUBÁK, et al., 

2003).  

     KAMPMILLER (1980), DOVALIL (2002), �URECH (2003), KASA (2004), 

MORAVEC et al. (2004) uvádzajú nasledovnú štruktúru a charakteristiku silových 

schopností:  

• maximálna sila je schopnos� spojená s najvyšším možným odporom a môže by� 

realizovaná pri svalovej �innosti dynamickej (koncentrická alebo excentrická) 

alebo statickej, 

• rýchla a výbušná (explozívna) sila je schopnos� spojená s prekonávaním 

nemaximálneho odporu vysokou až maximálnou rýchlos�ou a môže by� 

realizovaná pri dynamickej (koncentrickej) svalovej �innosti, 



  

• silová vytrvalos� je schopnos� prekonáva� bez prerušenia nemaximálny odpor 

opakovaním pohybu v daných podmienkach alebo dlhodobo odpor udržova� 

a môže by� realizovaná pri dynamickej alebo statickej svalovej �innosti.  

     Pod�a �URECHA (2003) je zápasenie, úpolové športy ba aj bojové umenie priamo 

závislé od vysokej úrovne rozvoja silových schopností, nako�ko od toho závisí prejav 

ostatných schopností a vlastnej kvality ostatných zložiek rozhodujúcich pre dosahovanie 

vrcholových športových výkonov.  

     Pod�a PULKKINENA (2001) je pre športový výkon v džude rozhodujúca úrove� 

absolútnej, výbušnej sily i silovej vytrvalosti.  

     Prejavy absolútnej sily možno pozorova� pri boji v Ne-waza a to najmä pri únikoch 

zo znehybnení, pá�ení lak�ového k
bu, škrtení a pri vzájomných prechodoch. Pre boj 

v Tachi-waza nachádza svoje uplatnenie pri blokovaní súperových útokov. 

     Výbušná sila je predpokladom úspešného vykonania každej techniky pre boj 

v Tachi-waza, pri každom nástupe a  hode, kontrachmatoch, kombináciách, pri 

úhyboch, zmenách smeru pohybu a vychýleniach súpera z rovnováhy.  

     Stály aktívny odpor súpera v zápase kladie zna�né nároky na silovú vytrvalos�. 

Pretekár sa v priebehu celého zápasu snaží o maximálny po�et útokov, presadenie 

vlastného úchopu, neustále narúšanie protivníkovej rovnováhy, prípadne o prerušenie 

súperovho úchopu. Všetky tieto �innosti si vyžadujú vysokú úrove� rozvoja vytrvalosti 

vo výbušnej sile. 

     Z h�adiska systematiky silových schopností sa priklá�ame k názoru PULKKINENA 

(2001), ktorý považuje absolútnu silu, výbušnú silu a silovú vytrvalos� za limitujúce 

faktory športového výkonu v džude. Domnievame sa, že pre kategóriu dorastencov, na 

ktorú je práca zameraná, bude silová vytrvalos� a výbušná sila patri� medzi faktory I. 

úrovne, teda tie ktoré výkon v džude priamo limitujú. 



  

1.4.1.2 Rýchlostné schopnosti  

 

     �ELIKOVSKÝ et al. (1979), ŠIMONEK, ZRUBÁK et al. (2003) charakterizujú 

rýchlos� ako pohybovú schopnos� vykonáva� krátko trvajúcu pohybovú �innos� 

v ur�itých podmienkach v �o najkratšom �asovom úseku. Ide o �innos� maximálnej 

intenzity, ktorá si vyžaduje vysokú koncentráciu vô�ového úsilia.  

     V štruktúre rýchlosti sa uvádza faktor vyjadrujúci schopnos� k maximálne rýchlemu 

jednorazovému pohybu, faktor vyjadrujúci �as reakcie na vonkajší podnet, faktor 

vyjadrujúci schopnos� k maximálne rýchlemu za�iatku pohybu a faktor vyjadrujúci 

schopnos� maximálnej frekvencie pohybov. Ani tieto faktory však nie sú jednoduché 

štruktúry, ale uchovávajú si komplexnos� a heterogénnos�. Sú závislé na �alších 

faktoroch, ktoré zoskupujeme pod�a charakteru na somatické, psychické, motorické, 

sociálne, genetické, biologické, fyziologické, morfologické, biochemické a iné 

(KAMPMILLER, 1980). 

     Delenie rýchlostných schopností je u viacerých autorov ve�mi rôznorodé. DOVALIL 

(2002), MORAVEC et al. (2004) uvádzajú, že pre praktické potreby je užito�né 

uplat�ova� štrukturálny prístup, �o zna�í prija� koncepciu jednotlivých rýchlostných 

schopností a ako relatívne nezávisle rozlišova�: rýchlos� reak�nú, spojenú so za�atím 

pohybu, rýchlos� acyklickú, �o najvä�šiu rýchlos� jednotlivých pohybov, rýchlos� 

cyklickú, danú vysokou frekvenciou opakujúcich sa zhodných pohybov, rýchlos� 

komplexnú, danú kombináciou cyklických i acyklických pohybov vrátane reakcie. 

     KASA (2004) delí rýchlostné schopnosti na reak�nú rýchlos� a realiza�nú ak�nú 

rýchlos�. Z h�adiska odpovede na podnet, rýchlos� reakcie �lení na jednoduchú 

a zložitú výberovú reakciu. Realiza�nú ak�nú rýchlos� rozlišuje ako rýchlos� akcie 

jednoduchého elementárneho pohybu a rýchlos� akcie komplexného pohybového 

prejavu �loveka. Rýchlos� potom môžeme sledova� nielen pri jednorazovom ale 

i opakovanom vykonaní, predovšetkým cyklických pohybov. V tomto prípade ide 

o frekven�nú rýchlos�. Z h�adiska priebehu pohybu �alej rozlišuje akcelera�nú 

rýchlos�, maximálnu rýchlos�, priemernú a pod.  

     Pre džudo je z h�adiska štruktúry rýchlostných schopností pod�a viacerých 

literárnych prame�ov SRDÍNKO et al. (1981), VACHUN (1983), VAN�K (1985), 

ŠTEPÁNEK et al. (1990), PULKKINEN (2001). FE� (2004) rozhodujúca acyklická 



  

rýchlos� jednorazového pohybu - chmatu, spolu s rýchlos�ou jednoduchých a zložitých 

pohybových reakcií. 

     Zložitá motorická reakcia je reakcia neštandardnou pohybovou �innos�ou v situácii, 

kedy je potrebné vybra� optimálny variant riešenia v �o najkratšom �ase. Džudisti 

reagujú naj�astejšie na taktilné podnety pri úchope protivníka. �iasto�ne sa tu uplat�uje 

i reakcia na vizuálne podnety a to pri realizácii štandardnej situácie, ako je zahájenie 

boja s cie�om presadi� si dominantný úchop. Vysoká úrove� schopnosti vníma� 

dotykové podnety pri úchope alebo v inom kontakte so súperom umož�uje, �asto 

podvedome, reagova� v�as a adekvátne na zmeny súperovho svalového napätia, 

dýchania, zmeny polohy �ažiska, prípadne anticipova� jeho nasledujúci zámer (VAN�K 

et al., 1985).  

     Prierezové vyšetrenia disjunktívnych reak�no-rychlostných schopností dolných 

kon�atín testom agility vo vybraných úpolových športoch s rozdielnymi nárokmi na ich 

využívanie ZEMKOVÁ - HAMAR (1998, 1999) poukázali na zrete�né rozdiely úrovne 

medzi jednotlivými skupinami športovcov. U šermiarov (336,6 ±17,4 ms, n=9), 

karatistov (339,4 ±33,4 ms, n=28) a aikidistov (389,1 ±38,4 ms, n=14) boli štatisticky 

významné (p<0,01, p<0,05) lepšie výsledky ako u študentov FTVŠ (398,8 ±40,9 ms, 

n=25), džudistov (400,3 ±27,7 ms, n=15) a zápasníkov (497,6 ±20,9 ms, n=16). 

Tréningová adaptácia zápasníka, alebo džudistu sa odráža skôr v lepšej kožnej taktilnej 

citlivosti. Optický podnet nie je v džude a zápasení rozhodujúci. Vzh�adom k ostatným 

športovcom sa zápasníci vyzna�ujú najkratšími reak�nými �asmi na dotykové podnety 

(HAVLÍ�KOVÁ et al., 1993).  

     Reakcia na pohyb súpera podmie�uje rýchlos� pohybu a schopnos� anticipácie, ktorá 

umož�uje pretekárovi predvída� za�iatok, priebeh, trvania a výsledok akcie.  

     Ak�ná acyklická rýchlos� je schopnos� vykona� pohyb v �o najkratšom �ase od 

nanesenia podnetu (KASA, 2001). Základ ak�nej rýchlosti tvorí hlavne rýchlos� 

svalovej kontrakcie spojená so sústredením sa na prejav ve�kého úsilia v krátkom �ase 

(ŠIMONEK – ZRUBÁK, et al., 2003). Dominantným spôsobom sa uplat�uje v džude 

pri vykonávaní techník hodov. Každá technika hodu má svoju osobitú štruktúru a teda 

i rôznu d
žku trvania. Chmaty skupiny Te-waza majú preukázate�ne kratší �as priebehu 

trvania ako chmaty zo skupiny Sutemi-waza. �alej je potrebné vzia� do úvahy 



  

zaradenie pretekárov do hmotnostných kategórií. Tá istá technika hodu má rozdielny 

�asový priebeh pri �ahkých, stredných a �ažkých váhach (ŠTEFANOVSKÝ, 2005). 

     Podporujeme názor vyššie uvedených autorov, že pre džudo je ak�ná acyklická 

rýchlos� a rýchlos� zložitej reakcie dominantným faktorom športovej výkonnosti.  

 

 

1.4.1.3 Vytrvalostné schopnosti 

 

     Vytrvalostné schopnosti vytvárajú komplex predpokladov vykonáva� �innos� 

požadovanou intenzitou �o najdlhšie alebo �o najvä�šou intenzitou v stanovenom �ase 

(DOVALIL et al., 2002). 

     S podobnou definíciou vytrvalosti sa stretávame u KOR�EKA et al. (1992) 

�i MORAVCA et al. (2004). V štruktúre pohybových schopností je spojovaná so 

schopnos�ou dlhotrvajúco vykonáva� pohybovú �innos� na ur�itej úrovni intenzity bez 

zníženia jej efektívnosti.  

     KASA (2001), DOVALIL et al (2002), MORAVEC et al, (2004) delia vytrvalos� na 

krátkodobú (do 2 min), strednodobú (2 až  8 - 10 min) a dlhodobú ( nad 10 min). 

     Pod pojmom špeciálna vytrvalos� rozumieme schopnos� organizmu odoláva� únave 

v podmienkach špecifického tréningového a sú�ažného za�aženia (MATVEJEV, 1982).  

     SHARP et al. (1987), THOMAS et al. (1989), NCCP (1990), CALLISTER et al. 

(1991), TAKAHASHI (1992) sa zhodujú v názore, že sú�ažné stretnutie v džude si 

vyžaduje ve�ké rezervy anaeróbnej kapacity a výkonu s vysokou úrov�ou rozvoja 

aeróbneho systému.  

     Džudo je primárne anaeróbny šport, s charakterom prerušovanej aktivity v rozsahu 

od 10 do 30 sekúnd za�aženia, s 10 – 15 sekundovým odpo�inkom (NCCP, 1990). 

Ú�as� pretekára na tatami sa pohybuje v rozpätí od nieko�kých sekúnd po dobu 10 až 

15 min v závislosti od vývoja stretnutia. K poprednému umiestneniu na sú�ažiach je 

potrebné v priebehu jedného d�a vybojova� 4 – 7 sú�ažných stretnutí. Požiadavky na 

vysokú úrove� rozvoja aeróbneho systému vychádzajú v džude teda z d
žky trvania 

jednotlivých zápasov. Maximálny �as trvania zápasu je 5 min �istého �asu pre seniorskú 

kategóriu, 4 min pre juniorov a 3 min pre kadetov. Špeciálnu aeróbnu vytrvalos� v 

džude rozvíjame v špecifickom zápasovom tréningu, tzv. randori, za sú�asného riešenia 

rozmanitých technicko-taktických úloh. 



  

     Ako vyplýva z uvedených literárnych prame�ov, z tréningovej i zápasovej praxe, 

ú�inný rozvoj anaeróbnych schopností sa môže absolvova� len na dostato�ných 

aeróbnych základoch. Dôležité je vytvorenie takých predpokladov organizmu, ktoré 

umožnia maximálnu intenzitu nasadenia po�as celého stretnutia.   

 

1.4.1.4 K�bová pohyblivos� a ohybnos� 

 

     Relatívne samostatné postavenie v štruktúre pohybových schopností má pohyblivos�. 

U niektorých autorov �ELIKOVSKÝ (1976), FREY (1977) sa zara�uje medzi 

schopnosti koordina�né.  

     Pohyblivos� je schopnos� vykonáva� pohyby v ur�itom k
be v potrebnom rozsahu. 

Ohybnos�ou rozumieme pohyb, spôsobený zapojením svalov v relatívne pevnom 

systéme nieko�kých k
bov (napr. záklon trupu) a pružnos�ou schopnos� rýchleho 

návratu po vychýlení do pôvodnej polohy. Rozlišujeme aktívnu a pasívnu k
bovú 

pohyblivos�. Ke� dosahujeme maximálnu amplitúdu úsilím vlastných svalových 

skupín, ide o aktívnu k
bovú pohyblivos�. V prípade pôsobenia vonkajších síl na rozsah 

pohybu hovoríme o pasívnej k
bovej pohyblivosti (KASA, 2004). 

     Zrubák (1978) rozlišuje dynamickú ohybnos�, ktorá sa prejavuje vo švihových 

pohyboch, kde jednotlivé segmenty tela zotrvávajú v kone�nej polohe len na krátky �as 

a statickú ohybnos�, kde �asti tela zotrvávajú v krajnej polohe dlhšie.  

     V džude sa uplat�ujú predovšetkým švihové pohyby pri technikách prekonávania 

protivníka pomocou Ashi-waza, kde od úrovne pohyblivosti a svalovej pružnosti priamo 

závisí ú�innos� a kvalita uskuto�nenej techniky.  

     Zna�né sú požiadavky na k
bovú pohyblivos� pri vykonávaní vlastných chmatov, pri 

únikoch v boji v postoji a v boji na zemi. Najvä�šie nároky sú kladené na pohyblivos� 

v oblasti bedrovo-driekovej (ŠT�PÁNEK, 1990). 

     Z nášho poh�adu je pre džudo najdôležitejšia špeciálna dynamická k
bová 

pohyblivos�, ktorej musí predchádza� vysoká úrove� všeobecnej statickej a dynamickej 

k
bovej pohyblivosti.  

     Vyššie uvedené kondi�né faktory vrátane ohybnosti a k
bovej pohyblivosti sú 

predpokladom pre nácvik a zdokona�ovanie špecifických zru�ností džudistov. Pri 



  

spolupôsobení s faktormi koordinácie tvoria predpoklad pre dokonalé zvládnutie 

racionálnej techniky.  



  

1.4.2 KOORDINA�NÉ FAKTORY A TECHNIKA V DŽUDE 

 

     Koordina�né faktory predstavujú komplex integrovaných vlastností, ktoré sa spájajú 

s procesom riadenia a regulácie pohybovej �innosti. Pôsobia v spojení so silovými, 

rýchlostnými, ohybnostnými a vytrvalostnými schopnos�ami. Prejavujú sa najmä pri 

plnení zložitých pohybových úloh, ktoré vyžadujú presné a rýchle uskuto�nenie. 

Vo všeobecnom slova zmysle koordina�né schopnosti predstavujú predpoklady �loveka 

v zosúladenie jednotlivých prvkov pohybu do jedného celku pri riešení konkrétnej 

pohybovej úlohy (KOR�EK et al., 1998). 

     Poznatky o teórii, systematike a rozvoji koordina�ných faktorov prinášajú vo svojich 

vedeckých prácach autori: �ELIKOVSKÝ (1979), HIRTZ (1985), DOVALIL (1986), 

CHOUTKA – DOVALIL (1991), BELEJ – STAROSTA (1994), KOR�EK (1998), 

DOLEŽAJOVÁ – LEDNICKÝ (2002), DOVALIL et al., (2002), STREŠKOVÁ 

(2002), STAROSTA (2003), ŠIMONEK – ZRUBÁK (2003), DOLEŽAJOVÁ (2004), 

KASA (2004), MORAVEC et al. (2004) a �alší. Všeobecne prijímaná taxonómia 

koordina�ných schopností neexistuje. Naj�astejšie sa stretávame s rozlišovaním 5 až 15 

koordina�ných schopností (STREŠKOVÁ, 2004).  

     V súvislosti s vyššie uvedeným je možné pri istom zjednodušení nájs� zhodu 

v názore na nasledovné základné koordina�né schopnosti: kinesteticko-diferencia�ná 

schopnos�, orienta�ná schopnos�, rovnováhová schopnos�, schopnos� reakcie, rytmická 

schopnos�, schopnos� spájania pohybov a ich �astí, schopnos� prispôsobovania.  

     V odborných publikáciách o džude sa autori zaoberajú koordina�nými schopnos�ami 

len zriedkavo a to naj�astejšie v spojitosti s technikou chmatu. Pod�a názoru vä�šiny 

diplomovaných trénerov, Mgr. Miroslavy  Jánošíkovej, Mgr. Matúša Konárskeho, Mgr. 

Jozefa Krná�a, Mgr. Ivana Plaštiaka, PhD. a �alších zohráva z koordina�ných faktorov 

rozhodujúcu úlohu pre športový výkon v džude: kinestetická diferenciácia, rovnováha, 

zložitá reakcia a s �ou súvisiaca anticipácia, ako aj schopnos� prestavby a spájania 

pohybov.   

     Pod rovnováhou rozumieme relatívne upevnené a generalizované kvality udržania 

a navrátenia do pôvodnej polohy vz�ahov pri zmenách okolitých podmienok, resp. pri 

cie�avedomých pohyboch na úzkej alebo v labilnej polohe (KOR�EK et al., 1998). 

Statickú rovnováhu chápeme ako schopnos� udrža� telo v ur�enej pokojovej polohe. 



  

V džude sa uplat�uje predovšetkým rovnováha dynamická, ktorou rozumieme 

schopnos� návratu do pôvodnej stabilnej polohy po jej narušení súperovým chmatom. 

Pretekári sa po�as stretnutia snažia udrža� a obnovova� vlastnú rovnováhu a pritom 

vybranými technikami cielene narúšajú súperovu stabilitu. Techniky sú pritom ve�mi 

�asto vykonávané s oporou o jednu nohu, pri�om druhá vykonáva najrôznejšie pohyby 

s rozsiahlou amplitúdou. Statická rovnováha sa uplat�uje v boji na zemi pri statických 

polohách – znehybneniach a pri boji v postoji v obrannej fáze boja. 

      Kinesteticko-diferencia�ná schopnos� sa podie�a na schopnosti hodnotenia, 

merania, diferencovania a realizovania priestorových, �asových a silových parametrov 

pohybov (ŠIMONEK – ZRUBÁK et al., 1995). Je podmienená najmä funkciou 

analyzátorov a �innos�ou centrálneho nervového systému, ktorý riadi pohybovú �innos� 

�loveka (CHOUTKA – DOVALIL, 1971). Má bezprostrednú väzbu na celkovú 

koordináciu pohybu, ako i úrove� motorickej docility, a ako uvádza HIRTZ (1982), javí 

sa pre šport ako fundamentálna. Pod�a BLUMEHO (1981) jej fundamentálny význam 

vyplýva i z dokázanej úzkej spojitosti medzi kinestetickou diferenciáciou 

a koordináciou. Kinesteticko-diferencia�né schopnosti sú špecifické pre horné i dolné 

kon�atiny, závisia aj od laterálnej preferencie, resp. laterálnej vyrovnanosti 

(STAROSTA, 1989). Predpokladáme, že aj od úrovne kinesteticko-diferencia�ných 

schopností bude závisie� úrove� kvality vykonania osvojených chmatov. Kinestetická 

diferenciácia súvisí s riadením a reguláciou pohybov džudistu a rozhoduje o presnosti, 

zosúladenosti, precíznosti, ekonomickosti jednotlivých chmatov, fáz a �inností pri 

�asovom deficite a spolupôsobení súpera.  

     Orienta�nú schopnos� alebo priestorovú orientáciu chápeme ako relatívne upevnenú 

a generalizovanú kvalitu ur�enia cie�ovo adekvátnej zmeny polohy a pohybu tela ako 

celku v priestore, v zmysle riadenia pohybového konania po�as jeho vykonávania 

(KOR�EK et al., 1998). Z priestorového h�adiska ide o ur�enie postavenia 

v trojdimenzionálnom koordina�nom systéme. Významnú úlohu pritom hrá zrakový 

analyzátor, vestibulárny aparát a pohybové skúsenosti. Pre džudo má orienta�ná 

schopnos� uplatnenie v zmysle vymedzenia priestoru ur�eného pre boj. Celý súboj 

prebieha v ohrani�enom zápasisku pozostávajúceho zo zápasovej a bezpe�nostnej 

plochy. Pre uznanie platnosti akcie musia by� všetky útoky zahájené  v zápasovej 

ploche. Pri úmyselnom úniku zo zápasovej plochy býva pretekár za svoje konanie 



  

penalizovaný. Vysoká úrove� orienta�nej schopnosti umož�uje džudistovi 

uskuto��ova� i najrôznejšie úniky v zložitých situáciách, napr. pri letovej fáze.  

     Kombina�ná schopnos� sa prejavuje v najrôznejších podobách ako �asopriestorové 

a dynamické usporiadanie už skôr osvojených pohybových operácií v zložitejšiu 

�innos�. Ide o schopnos� ktorá sa významne podie�a na programovaní a realizácii 

ú�elného pohybového konania športovca (CHOUTKA – DOVALIL, 1987). 

     MIKUŠ – LAFKO – MIHAL�IN (2004) chápu kombina�nou schopnos�ou presne 

a rýchlo spája� už osvojené pohybové �innosti, operácie, usporiadané v nových 

zložitejších, funk�ných pohybových celkoch riešiacich konkrétnu pohybovú úlohu.  

     V džude sa kombinujú jednotlivé chmaty do re�azcov �inností s primárnym cie�om 

zakry� svoj skuto�ný úmysel a vychýli� súpera do labilnej polohy odkia� džudista 

realizuje svoj finálny korunný chmat. To platí predovšetkým pri útokoch boja v postoji, 

kde sa kombinujú techniky rúk, bokov, nôh �i techniky s pádom vlastného tela. Pri boji 

na zemi sa kombinuje ve�ké množstvo �inností ako sú znehybnenia, pá�enia, škrtenia a 

rôzne úniky v závislosti od súperovej reakcie a jeho úto�nej �i obrannej aktivity. 

V neposlednom rade sa vzájomne kombinujú techniky boja v postoji s technikami 

zneškodnenia na zemi s cie�om plynulého a prekvapivého spôsobu vedenia boja. 

     Schopnos� prispôsobenia nazývaná aj ako schopnos� prestavby pohybu je v džude 

rozvíjaná vo vz�ahu k technike chmatu a prejavuje sa vo variabilite, prispôsobivosti 

techniky odlišnému vzrastu, typu reakcie, úchopom, technikám a �alším vlastnostiam 

súpera.  

     Technikou v džude rozumieme pohybové zru�nosti s prevažne zložitou štruktúrou. 

Ide o chmaty pre boj v postoji a na zemi. Vonkajšia forma i vnútorná dynamika 

jednotlivých chmatov sú ve�mi rôznorodé, �asto sa od seba výrazne líšia. Ur�ité chmaty 

majú však rovnaký biomechanický základ a podobajú sa aj vonkajšou formou. Preto ich 

rozde�ujeme do skupín na techniky rúk, nôh, bokov a tzv. obetovacie techniky, kedy 

samotný úto�iaci súper musí na to aby hodil svojho protivníka sám spadnú� na zem. 

Techniky pre boj na zemi sa rozde�ujú do skupín znehybnení, pá�ení lak�ového k
bu 

a škrtení aplikovaných na hrtan a kr�né tepny. Vyšším stup�om zru�ností v džude, sú 

kombinácie chmatov v boji v posti i na zemi. Pohybovú nápl� techniky džuda tvoria 

ešte �alšie, menej zložité zru�nosti, ktoré majú základný význam, pretože sa opakujú 

v pomerne ustálenej forme vo všetkých chmatoch a vo všetkých fázach boja. Ich 



  

dokonalé osvojenie je predpokladom úspešného zvládnutia zložitejších zru�ností. Patrí 

sem postoj, pohyb po zápasisku, obraty, úchop a pády. Techniku džuda tvoria tieto 

typické zru�nosti: 

- postoj, úchop, pohyb tela do rôznych polôh po zápasisku, obraty, pády, 

- chmaty v boji v postoji a chmaty v boji na zemi, ktoré sú rozdelené do šiestich 

žiackych a do desiatich majstrovských technických stup�ov,  

- kombinácie chmatov a kontrachmaty. 

     Tieto hlavné technické zru�nosti sa v podmienkach športového boja tvorivo 

uplat�ujú v úto�ných a obranných fázach. Chmaty slúžia bu� na hodenie súpera 

priamym útokom, alebo ako obrana proti útoku súpera, ke� sa používajú ako 

kontrachmaty. Pohyb po zápasisku a obraty tela sa využívajú na prípravu útoku, ale tiež 

na obranu, a to únikmi, blokovaním a podobne. Kombinácie chmatov sú náro�né 

pohybové štruktúry, cie�avedome osvojené celky, ktoré vznikli spojením dvoch 

i viacerých chmatov (VACHUN, 1983). 



  

1.5 VEKOVÉ OSOBITOSTI TRÉNINGU DORASTENCOV V DŽUDE 

 

     Prechodom do kategórie dorastencov, približne v pätnástom roku života, sa za�ína 

etapa špecializovanej prípravy. Príprava za�ína by� zabezpe�ovaná, okrem klubovej 

úrovne v tzv. Centrách talentovanej mládeže, na ktoré potom plynulo nadväzuje 

dorastenecká reprezentácia. Športová príprava v tejto etape vychádza zo širokého 

základu rozvinutých všeobecných a špecifických pohybových schopností a zru�ností 

získaných v etape základného výcviku. 

     Hlavným cie�om v tejto etape je za�a� rozvíja� u mladých džudistov špecializovanú 

zápasovú výkonnos�. V oblasti technicko-taktickej prípravy je výcvik zameraný na 

výber a rozvoj osobnej techniky s jej uplatnením v zápasových podmienkach. Príprava 

je smerovaná k presadeniu sa v dorasteneckých reprezenta�ných výberoch. Cie�om 

medzinárodných štartov je zbieranie skúseností so zahrani�nými pretekármi (VAN�K et 

al., 1985).  

     Uvedené zámery prípravy džudistov v tejto etape vymedzujú nároky na jednotlivé 

zložky prípravy.  

     V telesnej príprave je tréning zameraný na rozvoj všeobecnej i špeciálnej vytrvalosti 

(aeróbnych i anaerobných mechanizmov), silovej vytrvalosti, špecifickej rýchlosti 

chmatov pre boj v postoji i na zemi.  

     Technická príprava prináša pre etapu úlohu výberu osobnej techniky pod�a dispozícií 

a preferencií každého pretekára. Na�alej pokra�uje osvojovanie �alších techník na 

vyššie stupne technickej vyspelosti. Osvojené a zautomatizované chmaty sa potom 

dávajú do zložitejších celkov, kombinácií a zrých�uje sa ich vykonanie. Do tréningu 

vstupuje nový tréningový prostriedok, tzv. Uchi-komi. Okrem toho, pretekári nacvi�ujú 

�alšie kontrachmaty, prechody do znehybnení, škrtení a pá�ení, u�ia sa proti nim bráni� 

a unika� z nebezpe�ných polôh a situácií.  

     Taktická príprava v etape dorastencov rieši použitie osobnej techniky proti rôznym 

súperom, súperovým úchopom a spôsobom vedenia boja. Pretekári sa u�ia vies� 

nátlakový spôsob boja, udrža� priaznivý alebo zvráti� nepriaznivý vývoj stretnutia. 

V krátkych modelových zápasoch riešia konkrétne štandardné i neštandardné situácie. 



  

     Psychologická príprava si kladie za cie� pripravi� pretekárov na medzinárodné 

stretnutia a vrcholné podujatia. Džudista spolu s trénerom zbierajú údaje o svojich 

súperoch, najmä ich korunné chmaty, úchopy a spôsob vedenia boja. Po�as sú�aže sa 

pretekár za�ína u�i� analyzova� a regulova� svoje predštartové, štartové a posú�ažné 

stavy. Nástupom špecializovanej prípravy pomáha tréner pri budovaní odolnosti vo�i 

narastajúcemu tréningovému za�aženiu, prekonáva� prípadný neúspech a motivova� 

pretekárov k najvyššej výkonnosti. 

     Z poh�adu teoretickej prípravy si džudista vo vlastnom záujme vedie jednoduchú 

tréningovú a sú�ažnú dokumentáciu, ktorá by mala obsahova� tréningy, sústredenia, 

úspešnos� v zápasoch, použité techniky spolu s technikami súpera, naj�astejšie chyby 

v zápasoch, vlastnú telesnú hmotnos�, prípadne vlastné pocity. 

     Novou tréningovou zložkou, ktorá vstupuje do prípravy v etape špecializovanej 

prípravy je regenerácia. Tá by mala pozostáva� zo stre�ingových a kompenza�ných 

cvi�ení, aktívnej regenerácie a saunovania (VAN�K et al., 1985). 

     Objem a intenzita za�aženia za�ína rešpektova� obdobia prípravy v rámci ro�ného 

tréningového cyklu. Príprava sa za�ína intenzifikova� aj z dôvodu zavedenia 

Majstrovstiev sveta i kontinentálnych majstrovstiev pre vekovú kategóriu dorastencov. 



  

1.6 ZHRNUTIE  

 

     Z literárneho preh�adu úpolovej literatúry SRDÍNKO et al. (1981), VACHUN 

(1983), VAN�K et al. (1985), ŽÁRA (1989), CALLISTER – FLECK – DUDLEY 

(1990), LITTLE (1991), STERKOWICZ (1995), ZEMKOVÁ (1998), PULKKINEN 

(2001), �URECH (1992, 2003), FE� (2004) a �alší vyplýva dôležitos� poznania 

prvkov štruktúry športového výkonu v džude a ich vzájomných vz�ahov. Vytvorenie 

štruktúry dáva možnos� objektívnejšie modelova� zmeny výkonu v džude pomocou 

odhadu zmien limitujúcich faktorov výkonnosti a odhadu vplyvov tréningových 

podnetov na jednotlivé prvky štruktúry.  

     Z teoretického rozboru problematiky nám vyplynuli nasledujúce vedecké otázky: 

1. Aká je štruktúra športového výkonu v džude v kategórii dorastencov? 

2. Ktoré z motorických faktorov determinujú športový výkon v dorasteneckom 

džude?  



  

2 CIE�, HYPOTÉZY A ÚLOHY VÝSKUMU 

 

2.1 CIE� VÝSKUMU 

 

     Cie�om nášho výskumu je prispie� k objasneniu štruktúry športového výkonu v 

dorasteneckom džude z h�adiska hierarchického usporiadania motorických faktorov 

prostredníctvom kvantifikovaného matematického modelu. Poznanie štruktúry 

športového výkonu môže napomôc� pri výbere mladých džudistov do centier 

talentovanej mládeže, ako aj v tréningu pri rozvoji motorických schopností a zru�ností. 

 

2.2 HYPOTÉZY VÝSKUMU 

 

Hlavná hypotéza:  

Predpokladáme hierarchické usporiadanie motorických faktorov v štruktúre športového 

výkonu v džude, kde: 

 

H1: medzi faktory priamo limitujúce športový výkon bude patri� zo zru�ností: kvalita 

vykonania chmatu Ippon-Seoi-Nage a úto�ná efektivita a z pohybových schopností: 

špeciálna zápasová vytrvalos�, dynamická sila horných kon�atín, rýchlos� vykonania 

chmatu a statická rovnováha. 

 

H 1.1: Domnievame sa, že pretekári s vyššou výkonnos�ou majú vyššie percento 

úto�nej efektivity oproti ostatným probandom v testovanom súbore.  

 

H 1.2: Kvalita vykonania chmatu v tréningových podmienkach ovplyv�uje 

úspešnos� uplatnenia chmatu v sú�ažných podmienkach.  

 

H2: Predpokladáme, že ostatné nami sledované faktory budú priamo alebo nepriamo 

podmie�ova� športový výkon v džude.   

 

H 2.1: Medzi faktory podmie�ujúce športový výkon v džude bude patri� 



  

výbušná sila horných a dolných kon�atín, výbušná sila chrbtového svalstva,  

disjunktívne reak�no-rýchlostné schopnosti, k
bová pohyblivos� a ohybnos�. 

 

H 2.2: Medzi faktory nepriamo podmie�ujúce športový výkon v džude bude 

patri� dynamická sila brušného svalstva, bežecká rýchlos�, rýchlos� so zmenami 

smeru, strednodobá vytrvalos� a priestorová orientácia. 

 

 

2.3 ÚLOHY VÝSKUMU: 

 

Ú1: Zostavi� výkonnostné kritérium z technického stup�a vyspelosti a zo sledovaných 

sú�aží. 

Ú2: Na základe literárneho rozboru a využitia výsledkov expertného hodnotenia 

vy�leni� množinu pôsobiacich faktorov a ich predpokladanú hierarchiu.  

Ú3: Pomocou vybranej testovej batérie otestova� skupinu probandov.  

Ú4: Pomocou párovej korela�nej analýzy zisti� mieru závislosti medzi jednotlivými 

premennými.  

Ú5: Použitím mnohonásobnej korela�nej techniky a parciálnej analýzy zisti� celkový 

príspevok nezávisle premenných pri vysvet�ovaní športového výkonu v džude, ako aj 

ich jednotlivý prínos.  

Ú6: Zostavi� viacúrov�ový model štruktúry športového výkonu v džude na báze 

motorických faktorov v skupine sledovaných probandov s priamymi 

a sprostredkovanými väzbami na športový výkon.  



  

3 METODIKA VÝSKUMU 

 

     3.1 STANOVENIE VÝSKUMNEJ SITUÁCIE 

 

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

ur�ovaní výskumnej situácie vychádzame z charakteristiky pod�a Havlí�ka (1983, 

2004). Náš výskum je absolútny, ktorý sa vz�ahuje na úlohy popisné, diferencia�né 

a skúmajúce súvislosti javov. Výskum je tvorivý, rozpracúva a rieši nový problém 

v športovej vede a praxi a jeho výsledkom bude nový vedecký poznatok pre džudo, hoci 

je táto problematika v iných športoch známa a vedecky rozpracovaná.  

     Z h�adiska metodologických prístupov skúmania štruktúry športového výkonu 

pod�a Havlí�ka (1998, 2004) sme použili interindividuálne, monodisciplinárne, 

jednorazové sledovanie. Sú�asne je nami zvolený prístup štúdia štruktúry športového 

výkonu založený na viacúrov�ovom po�atí, v ktorom sa odkrýva sie� vzájomne 

prepojených vz�ahov. Ide o viacúrov�ové poznanie štruktúry športového výkonu, 

v ktorom sa odha�ujú priame aj sprostredkované väzby motorických faktorov 

ur�ujúcich športový výkon. Všeobecne môžeme tento prístup zapísa�: 

[ŠV = f(R(S))]ti 

     Tento zjednodušený zápis môžeme �íta�, že športový výkon je funkciou vz�ahov 

stavov v ur�itom i-tom �ase. 

     Pre metodologický postup viacúrov�ovej výstavby štruktúry športového výkonu 

je všeobecný zápis nasledovný: 

ŠV = [f(Si
1,.....,Sp

1), 

Si
1 = f(S1

2,...,Sp
2),..., 

       

 

  

     Tento zápis je vyjadrením postupu odha�ovania vz�ahov, ktoré bezprostredne 

ur�ujú športový výkon - tzv. faktorov prvej úrovne (S1
1,...,Sp

1). �alej uvedený zápis 

odha�uje vz�ahy faktorov druhej úrovne (S1
2,...Sp

2), ktoré ur�ujú športový výkon 

sprostredkovane cez faktory prvej úrovne (Si
1), at�. až po vy�erpanie, kde stavy Si

n-1 

sú ur�ované stavmi S1
n,...,Sp

n, t.j. faktormi n-tej úrovne. Vzh�adom na relatívne 

i = 1

i = p

 Si
n-1 = f(S1

n,...,Sp
n)]ti 

i = 1

i = p



  

malý po�et nezávisle premenných v našom výskume sme pri tvorbe viacúrov�ových 

empirických modelov štruktúry výkonu v džude postupovali po druhú faktorovú 

úrove�.  

     Pri tvorbe viacúrov�ových modelov štruktúry výkonu v džude sme sú�asne použili 

dva prístupy – štatistický a vecne-logický. Štatistický prístup je založený na vo�be 

faktorov prvej až n-tej úrovne na základe signifikantnej preukaznosti. Logický prístup 

prihliada na vz�ahy faktorov, ktoré majú svoju hierarchickú podmienenos�. Tu sme pri 

viacúrov�ovom vz�ahu vychádzali z reálnej úvahy v zmysle prí�inných súvislostí, teda, 

�i sú vz�ahy faktorov pospájané kauzálnym re�azcom. 

 

 

     3.2 CHARAKTERISTIKA VÝSKUMNÉHO SÚBORU 

 
     Výskumný súbor tvorilo 24 džudistov, chlapcov vo veku (14,35 ± 1,091) rokov, s 

priemernou telesnou hmotnos�ou (57 ± 11,78) kg a telesnou výškou (168 ± 8,36) cm. 

Z h�adiska veku je náš sledovaný súbor homogénny, �o sa nám potvrdilo i štatistickou 

analýzou pomocou programu QCexpert verzia 2.5. Všetci probandi boli toho �asu 

�lenmi Centra talentovanej mládeže. Pochádzali z oddielov a klubov západného 

Slovenska. Probandi boli riadnymi �lenmi Slovenského zväzu džudo s platnou licenciou 

a boli nosite�mi 4., 3. resp. 2. stup�a technickej vyspelosti. Športový vek v džude 

(zis�ovaný s presnos�ou na jeden rok) bol v priemere 5,83 ± 2,04 roka, najnižší 2, 

najvyšší 10 rokov. Priemerný po�et tréningových jednotiek v týždni bol 4,3 ± 1,82. 

(tabu�ka 16, príloha A). 

 
 

     3.3 METÓDY ZIS�OVANIA EMPIRICKÝCH ÚDAJOV 

 

Stanovenie výkonnostného kritéria 

     Športový výkon v džude podlieha mnohým náhodným vplyvom odhliadnuc od 

na�asovania formy a momentálnych dispozícií, �o znižuje jeho stabilitu. Na zníženú 

stabilitu výkonu majú vo ve�kej miere vplyv pravidlá zápolenia. Pod�a nich džudista 

vyhráva zápas pred �asovým limitom, ak hodí predpísaným chmatom, dostato�ne 

rýchlo, pri plnej kontrole, �isto súpera na chrbát. To zna�í, že okamih zaváhania, jediná 

chyba môžu rozhodnú� o výsledku boja.  



  

     �alším faktorom, ktorý vplýva na stabilitu športového výkonu v džude, je systém 

sú�aží. Žrebovaním sa rozhodne, kto s kým bude bojova�. Pod�a pravidiel je možné 

špi�kových pretekárov nasadzova�, �o znamená ur�i� im poradové �ísla, aby sa stretli 

pokia� je to možné �o najneskôr. Spravidla bývajú nasadzovaní medailisti 

z kontinentálnych majstrovstiev, MS, OH a v našich podmienkach aj medailisti z M-SR. 

     Športový výkon v džude sa pod�a pravidiel IJF hodnotí na základe umiestnenia 

v sú�aži, za �o džudista získava istý po�et bodov, pod�a ur�itých pravidiel závislých od 

charakteru a úrovne sú�aže.  

     V džude sa športový výkon hodnotí taktiež stup�ami technickej vyspelosti. Z praxe 

je známe, že nosite� vyššieho stup�a technickej vyspelosti nemusí dosahova� výborné 

výsledky na sú�ažiach a naopak. Z tohto dôvodu za stupe� technickej vyspelosti získali 

TO v našom súbore len malé bodové hodnotenie.  

     Športová výkonnos� v džude by mala by� stabilnejšia, pretože kvalita džudistu sa 

v sérii sú�aží skôr �i neskôr prejaví a v kone�nom hodnotení vyhrá ten lepší. Športová 

výkonnos� v džude je posudzovaná na základe po�tu dosiahnutých bodov z jednotlivých 

sú�aží a po�tu vyhraných zápasov. Športovú výkonnos� našich probandov uvádzame 

v tabu�ke 23, príloha C. 

     V našom výskume sme pre objektívnejšie hodnotenie športového výkonu navrhli 

vlastný bodovací systém, ktorý okrem bodovania umiestnenia a vyhraných zápasov na 

sú�ažiach po�íta i s bodmi za technický stupe� vyspelosti a v prípadoch štartu staršieho 

žiaka v kategórii dorastencov sme pridelili body za štart vo vyššej vekovej kategórii 

(tabu�ka 1). 

 
Tabu�ka 1. 

Bodové hodnoty na stanovenie výkonnostného kritéria. 
 



  

     Výkonnostné kritérium 1 (VKK1) sme v sledovanom období február - jún 2006 

stanovili sú�tom všetkých bodov priradených k jednotlivým umiestneniam, vyhraným 

zápasom, stup�om technickej vyspelosti a za štart starších žiakov vo vyššej vekovej 

kategórii.  

     Výkonnostné kritérium 2 (VKK2) sme v sledovanom období február - jún 2006 

vytvorili priemerom troch najlepších dosiahnutých výsledkov z M-SR dorastencov, 

z ligových sú�aží a domácich ve�kých cien.  

 

Dotazník 

     Metódu dotazníkovú sme použili na získanie údajov o veku, technickom stupni 

vyspelosti, priemernom po�te tréningových jednotiek v týždni, športovom veku pri 

džude a na expertné hodnotenie prínosu podielu motorických ukazovate�ov na športový 

výkon v džude.   

 

Expertné hodnotenie prínosu podielu vybraných motorických ukazovate�ov na 

športový výkon v džude 

     Na odhad vplyvu jednotlivých faktorov kondi�ných a koordina�ných schopností  na 

športový výkon sme vypracovali dotazník expertného hodnotenia motorických 

ukazovate�ov štruktúry športového výkonu v džude (príloha B), nako�ko sa nám zdalo 

neobjektívne vychádza� z malého množstva odbornej literatúry o džude. Vzorom pri 

výbere motorických faktorov pre náš dotazník nám poslúžilo expertného hodnotenia 

motorických ukazovate�ov v karate (ZEMKOVÁ, 1998).  

     Toto expertné hodnotenie sme poskytli na vyplnenie odborníkom z oblasti úpolov 

a džuda, s ktorými sme na výskume spolupracovali a s uvedeným problémom boli 

oboznámení. Menovite: Mgr. Ivan Plaštiak, PhD., Mgr. Miroslava Jánošíková, Mgr. 

Branislav Babic, Mgr. Matúš Konársky, Doc. PhDr. Miroslav �urech, CSc.  

     Na základe odborných skúseností, intuície a významu pre športový výkon v džude 

prira�ovali jednotlivým vybraným faktorom pohybových schopností tieto bodové 

hodnotenia: 

3 body – faktor limitujúci športový výkon v džude, ktorý priamo ur�uje, vymedzuje 

kvalitu výkonu a nemožno jeho úrove� v podstate kompenzova�, 

2 body – faktor podmie�ujúci športový výkon v džude, ktorý vytvára nevyhnutné 

predpoklady pre prejavenie sa limitujúcich faktorov, 



  

1 bod – faktor nepriamo podmie�ujúci športový výkon v džude, ktorý prispieva ku 

kvalitnejšej hodnote faktorov limitujúcich a podmie�ujúcich športový výkon v džude, 

ale možno ho kompenzova�, 

0 bodov – faktor nepodmie�ujúci športový výkon v džude.  

     Maximálne možné bodové hodnotenie pre každý faktor je 15 bodov. Po�et 

dosiahnutých bodov v jednotlivých úrovniach sme potom rozdelili nasledovne: 

15, 14 bodov – faktor limitujúci športový výkon v džude, 

13, 12, 11 bodov – faktor podmie�ujúci športový výkon v džude, 

10 – 1 bod – faktor nepriamo podmie�ujúci športový výkon v džude, 

0 bodov – faktor nepodmie�ujúci športový výkon v džude. 

 

Metóda rozboru literatúry 

     Metódu rozboru literatúry autorov M�KOTA – BLAHUŠ (1983), ŠTEPÁNEK 

(1990) STERKOWICZ – MASLEJ (1996), MORAVEC – KAMPMILLER – 

SEDLÁ�EK (2002) a �alších sme použili pri získavaní poznatkov o testoch a z oblasti 

metodiky testovania motorickej výkonnosti probandov. 

     Metódu rozboru literatúry sme použili i pri analýze sú�asného stavu riešenia 

problematiky v kapitole 1, teoretický rozbor problematiky.  

 

Výber testov 

     V procese nášho výskumu sme použili na získavanie údajov o probandoch metódu 

merania a testovania, ktorou sme získavali informácie o úrovni ukazovate�ov 

v sledovaných motorických premenných. 

     Pri výbere jednotlivých nezávislých premenných (testov) sme vychádzali 

z heterogénnej podstaty štruktúry športového výkonu v džude. Snažili sme sa pritom 

uplatni� doterajšie poznatky a skúsenosti z dostupných literárnych odborných 

prame�ov, ako aj z vlastnej pretekárskej a trénerskej praxe. Vychádzali sme 

i z technických a prístrojových možností, ktoré sme mali k dispozícii, respektíve, ktoré 

sme si dokázali sami vytvori�. Použili sme nasledovnú testovú batériu. 

 
Popis administrovania testov 

 
Test �. 1 

Názov testu: 4 rohy.  

Faktor: špeciálna vytrvalos� v koordinácii. 



  

Zariadenie: Stopky, záznamové hárky. 

Vykonanie testu:  

Tori-mu (TO) vyberieme šiestich hmotnos�ou približne rovnakých (±1kg) cvi�encov 

(Uke). Zaujmú postavenie pod�a nákresu na obrázku. Uke sú v priebehu testovania 

pasívni. 

Na zvukové znamenie examinátora TO vyštartuje z vyzna�eného stredu k prvému Uke-

mu a vykoná s ním 10 x UCHI-KOMI (opakované nástupy do techniky IPPON-SEOI-

NAGE so zdvihnutím) na preferovanú stranu. Behom cez stred sa potom premiestni 

k stanoviš�u �.2. Vykoná 5 x NAGE-KOMI (hody s tromi ur�enými Uke). TO sa po 

skon�ení hodov premiest�uje cez stred k Uke-mu �.3 a vykoná s ním 3 x únik z držania 

KESA-GATAME. Na poslednom stanovišti �.4 vykonáva TO prechod do techniky 

JUJI-GATAME, ktorým sa simuluje pohyb pri prechode do pá�enia lak�ového k
bu. 

Prechod sa vykoná 8x (striedavo vpravo, v�avo).  Celý test trvá 3 min a po�as jeho 

priebehu TO vykonáva techniky príslušné pre dané stanovištia. Premiest�uje sa behom, 

vždy cez stred žinenky odkia� sa test za�ína.   

Kritériom výkonu v tomto teste je celkový sú�et ukon�ených technických �inností boja 

v postoji a na zemi za �asový úsek 3 minúty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Test �. 2 

Názov testu: Rýchlos� vykonania chmatu IPPON-SEOI-NAGE.  

Faktor: špeciálna ak�ná acyklická rýchlos�. 

Zariadenie: digitálna kamera, PC, software Adobe Premiere 6.5. 

Vykonanie testu: 

TO vyberieme hmotnostne rovnakého pasívneho cvi�enca (±1kg). Vo vzdialenosti troch 

metrov umiestnime kolmo od TO digitálnu kameru so statívom, tak aby bol zachytený 

 



  

celý priebeh chmatu v plnom rozsahu. Postavenie examinátora je tvárou ku kamere 

vpravo od chrbta TO, tak aby neprekážal vykonaniu chmatu. Examinátor miernym 

úderom otvorenou dla�ou po pravej lopatke TO dáva signál na vykonanie chmatu. TO 

má dva cvi�né pokusy a tri merané (zaznamenané) pokusy. Úder dla�ou, teda taktilný 

podnet od examinátora znamená pre TO signál na vykonanie testu, pri�om TO sa snaží 

vykona� chmat maximálnou možnou rýchlos�ou. Pri vyhodnocovaní testu sme merali 

pomocou software Adobe Premiere 6.5 �as potrebný na uskuto�nenie chmatu IPPON-

SEOI-NAGE od dotyku examinátora lopatky TO až po prvý dotyk tatami padajúceho 

cvi�enca. 

Kritériom výkonu v teste �. 2 je priemerný �as troch meraných pokusov od dotyku 

examinátora lopatky TO po prvý dotyk tatami padajúceho cvi�enca.   

 

Test �. 3 

Názov testu: 9 min beh. 

Faktor: všeobecná vytrvalos� strednodobá. 

Zariadenie: atletická tra�, stopky, píš�alka, štartové �ísla na ozna�enie TO, záznamové 

hárky. 

Vykonanie:  

Na zvuk píš�alky znamenajúci štart súvislý beh bez prerušenia 9 min. Meria sa 

ubehnutá vzdialenos� s presnos�ou na 10 metrov. TO vykonávajú test sú�asne. Na 

u�ah�enie orientácie prideli� TO štartové �ísla. 

Kritériom výkonu v teste �. 3 je prekonaná vzdialenos� za �as 9 min.  

 

Test �. 4 

Názov testu: 60 m beh. 

Faktor: bežecká rýchlos�. 

Zariadenie: atletická tra�, píš�alka, stopky, záznamové hárky. 

Vykonanie:  

Na zvukový signál vybehnú� z nízkeho štartu, �o najrýchlejšie prekona� vzdialenos� 60 

m. 

Kritériom výkonu v teste �. 4 je dosiahnutý �as s presnos�ou na stotinu sekundy po 

prekonaní vzdialenosti 60 m. TO bežia po dvoch.   

 



  

Test �. 5 

Názov testu: Beh 10 x 5  m.  

Faktor: bežecká rýchlos� so zmenami smeru. 

Zariadenie: Stopky, pásmo, krieda alebo páska na ozna�enie úsekov, záznamové hárky, 

4 kužele.  

Vykonanie:  

TO zaujme polohu polovysokého štartu. Na zvukový signál rýchlo vybehne smerom 

k proti�ahlej �iare a vráti sa spä� tak, aby ju vždy prekra�oval oboma chodidlami. Test 

pokra�uje bez prerušenia po absolvovanie piatich cyklov. V priebehu testu examinátor 

sleduje, �i TO prekra�uje �iary chodidlami oboch nôh a beží po vytý�enej dráhe. Test 

kon�í, ke� TO došliapne jednou nohou cie�ovú �iaru. Podklad – džudistická tatami, TO 

vykonávajú test bez obuvi na boso. 

Kritériom výkonu v teste �. 5 je �as potrebný na prekonanie desiatich 5 m úsekov 

meraný s presnos�ou na desatinu sekundy. 

 

Test �. 6  

Názov testu: Test agility. 

Faktor: disjunktívne reak�né schopnosti dolných kon�atín.  

Zariadenie: PC, software, štyri dotykové platne. 

Vykonanie:  

TO stojí medzi štyrmi plat�ami (a = 70 cm), poh�ad upretý na monitor PC. Po 

vizuálnom podnete TO reaguje okamžitým pohybom dolnej kon�atiny dotykom na 

plat�u v smeroch pohybu vpred vpravo, vpred v�avo, vzad vpravo, vzad v�avo pod�a 

zodpovedajúceho umiestnenia podnetu na obrazovke. Podmienky testu sú nasledovné: 

žltý kruh na �iernom pozadí, po�et stimulov 60, to jest 15 do každého smeru, náhodne 

generovaných. Zaznamenávame najlepší, najhorší a priemerný reak�ný �as. Hodnotí sa 

priemer 8 najlepších pokusov do každého smeru, tým sa vylú�ia chyby.  

Kritériom výkonu v teste �. 6 je priemerný reak�ný �as v milisekundách z ôsmich 

najlepších pokusov do každého smeru.  

 

Test �. 7 

Názov testu: Beh k o�íslovaným plným loptám. 

Faktor: priestorovo-orienta�ná schopnos�. 



  

Zariadenie: 5 plných lôpt (3 kg), 1 plná lopta (4 kg), stopky, meracie pásmo, krieda, 

záznamové hárky. 

Vykonanie:  

TO stojí chrbtom k ostatným loptám priamo pri 4-kg plnej lopte. Za ním leží v 3-

metrovej vzdialenosti kruhová dráha piatich 3-kg plných lôpt vo vzdialenosti od seba 

1,5 m so zrete�ne vidite�nými �íslami, ale v neusporiadanom poradí (3, 1, 5, 2, 4) 

Examinátor zavolá �íslo a sú�asne za�ne mera� �as a TO sa dotkne 4 kg lopty a beží 

k vyvolanému �íslu plnej lopty, dotkne sa jej a beží naspä� k 4-kg plnej lopte. Krátko 

pred dotknutím sa 4-kg plnej lopty examinátor zakri�í TO druhé �íslo. Test kon�í, ke� 

TO 3-krát prebehne k zavolanému �íslu plnej lopty a dotkne sa 4-kg plnej lopty. Po 

každej TO examinátor zmení poradie �ísel plných lôpt. TO má jeden cvi�ný a jeden 

meraný pokus.  

Kritériom výkonu v teste �. 7 je celkový dosiahnutý �as troch zdolaných úsekov bez 

prerušenia od prvého zavolaného �ísla po dotknutie sa 4-kg plnej lopty v sekundách.  

 

Test �. 8 

Názov testu: H
bka predklonu. 

Faktor: ohybnos�. 

Zariadenie: Meracie pásmo, lavica, záznamové hárky. 

Vykonanie:  

TO zaujme stoj spojný na vyvýšenej podložke (lavica), vzpaží a postupne sa predklá�a. 

Vystretými prstami oboch rúk pritom schádza predklonom �o najhlbšie po d
žkovom 

mera�i. Nohy v kolenách musia zosta� celkom vystreté, v krajnej polohe predklonu je 

výdrž 2 sekundy. Registrujeme dotyk prostredníkov na meradle v cm. 

Kritériom výkonu v teste �. 8 je vzdialenos� presahu alebo chýbajúca vzdialenos�  

prostredníkov posúvaných po meracom pásme od okraja lavice v centimetroch.  

 

Test �. 9 

Názov testu: �elný rozštep.  

Faktor: k
bová pohyblivos�. 

Zariadenie: Meracie pásmo, záznamové hárky. 

Vykonanie:  

V stoji chrbtom k stene, vykona� najširší stoj rozkro�ný. TO má trup vzpriamený, paže 

sa pri rozkro�ení opierajú o stehná. TO má jeden cvi�ný a jeden meraný pokus.  



  

Kritériom výkonu v teste �. 9 je v krajnej polohe zmera� výšku sedacej kosti od 

podložky v cm. 

 

Test �. 10  

Názov testu: Plameniak.  

Faktor: statická rovnováha. 

Zariadenie: Kladinka dlhá 50 cm, vysoká 4 cm a široká 3 cm, stopky, záznamové 

hárky. 

Vykonanie: 

TO sa postaví dominantnou nohou na kladinku tak, aby os chodidla bola s �ou 

v rovnobežnom smere. Testovaný pokr�í vo�nú nohu v kolene a chytí sa priehlavku 

chodidla rukou na rovnakej strane tela. V rovnováhovej polohe pri stoji na jednej nohe 

sa snaží zotrva� �o najdlhšie. Examinátor pomáha TO zauja� správny postoj tým, že sa 

oprie o jeho predlaktie. Test sa za�ína po pustení predlaktia. Vždy pri strate rovnováhy 

sa preruší meranie �asu. Po každom prerušení merania sa po zaujatí rovnováhového 

postoja pokra�uje v meraní �asu, až pokia� neuplynie jedna minúta. Každý testovaný 

má jeden cvi�ný pokus.  

Kritériom výkonu v teste �. 10 je po�et pokusov, potrebných na udržanie rovnováhy na 

malej kladine v priebehu jednej minúty. Celkový �as v stoji na kladinke musí by� 1 min. 

 

Test �. 11 

Názov testu: Úto�ná efektivita. 

Faktor: percentuálna úspešnos� útokov. 

Zariadenie: 2 x digitálna kamera na snímanie zápasov. 

Metodika: 

Pomocou kamery sme v štyroch stretnutiach zaznamenávali u TO celový po�et útokov 

pri boji v postoji (nage-waza), celkový po�et útokov pri boji na zemi (katame-waza), 

po�et rozhodcom obodovaných techník nage-waza a po�et ohodnotených techník 

katame-waza. Za útok v postoji sme pritom považovali každú techniku, ktorá viedla 

k narušeniu stability postoja protivníka, prípadne znamenala bodový zisk. Za útok na 

zemi sme považovali každý pokus o nasadenie techniky držania, pá�enia, škrtenia, 

prípadne prechod do niektorej z týchto techník. Pre kvantifikáciu efektivity útokov sme 

potom použili nasledovný index (STERKOWICZ - MASLEJ, 1998):  

 



  

  � po�et oficiálnych bodov 
Ineff  % =         x 100 

   po�et všetkých útokov 
Kritériom výkonu v teste �. 11 je úto�ná efektivita vyjadrená percentuálne v prepo�te 

na jeden zápas. 

 

Test �. 12 

Názov testu: Odborné posudzovanie chmatu IPPON-SEOI-NAGE. 

Faktor: presnos� (kvalita) vykonania chmatu.  

Zariadenie: Digitálna kamera. 

Vykonanie: 

TO vyberieme hmotnostne rovnakého pasívneho cvi�enca (±1kg). Vo vzdialenosti troch 

metrov umiestnime kolmo od TO digitálnu kameru so statívom, tak aby bol zachytený 

celý priebeh chmatu v plnom rozsahu. Postavenie examinátora je tvárou ku kamere 

vpravo od chrbta TO, tak aby neprekážal vykonaniu chmatu. Examinátor miernym 

poklepnutím po pravej lopatke TO dáva signál na vykonanie chmatu. TO má dva cvi�né 

pokusy a dva hodnotené pokusy. Poklepnutie, teda taktilný podned od examinátora 

znamená pre TO signál na vykonanie testu, pri�om TO sa snaží vykona� chmat �o 

najvä�šou možnou presnos�ou. Záznamy následne posudzovali traja nezávislí skúšobní 

komisári s najvyššou platnou licenciou skúšobného komisára v SR, ktorým bola 

predložená hodnotiaca škála a ktorých sme pred hodnotením riadne inštruovali. 

Výsledné známky jednotlivých skúšobných komisárov sa následne spriemerovali, �ím 

sme získali kone�nú bodovú hodnotu za predvedený chmat u každej TO. Metodiku 

posudzovania kvality vykonania chmatu uvádzame v prílohe práce F.  

Kritériom výkonu v teste �. 12 je priemerná známka za vykonaný chmat IPPON-

SEOI-NAGE.  

 

Test �. 13 

Názov testu: Zhyby na hrazde podhmatom  

Faktor: vytrvalos� v sile pletenca ramenného a chrbtových svalov. 

Zariadenie: Hrazda, záznamové hárky. 

Vykonanie: 

Z pokojového visu sa TO pri�ahuje do zhybu a spúš�a sa opä� do základnej polohy 

(paže vystreté). Zhyby vykonáva plynulo až do únavy. Zaznamenávame zhyby pri 



  

ktorých brada bola nad úrov�ou žrde. Výsledný po�et zhybov následne delíme 

hmotnos�ou TO. Hodnoty sú tak relatívne, v prepo�te na 1 kg TO. 

Kritériom výkonu v teste �. 13 je po�et zhybov vyjadrený v relatívnych hodnotách, to 

jest v prepo�te na 1 kg telesnej hmotnosti TO. 

 

Test �. 14 

Názov testu: Sed �ah 1 min. 

Faktor: vytrvalos� v sile brušného a bedrovo-driekového svalstva. 

Zariadenie: Stopky, záznamové hárky. 

Vykonanie: 

Základná poloha – �ah vzad, pokr�mo, paže skr�i� vzpažmo zvnútra, ruky do tyla, prsty 

zopnú�. Nohy sú pokr�ené v kolenách v uhle 90º, chodidlá k podložke fixuje pomocník. 

TO opakovane vykonáva sed, oboma lak�ami sa dotýka kolien a �ah chrbty rúk sa 

dotknú podložky. Pohyb sa vykonáva 1 min.  

Kritériom výkonu v teste �. 14 je po�et ukon�ených cyklov po�as 1 min.  

 

Test �. 15 

Názov testu: Tlak �inky v �ahu na lavi�ke maximálnou rýchlos�ou. 

Faktor: výbušnos� horných kon�atín. 

Zariadenie: Nakladacia �inka, lavi�ka, zariadenie FitroDyne, záznamové hárky. 

Vykonanie: 

	ah vzad na lavici, chodidlá sú opreté o podložku. TO vyrátame 40 % z vlastnej 

hmotnosti, �o predstavuje hmotnos� �inky ktorou bude proband testovaný. TO má 3 

cvi�né pokusy. TO z predpaženia postupne vykoná 5 opakovaní maximálnou 

rýchlos�ou, pri�om nakladacia �inka sa pri každom pokuse musí dotknú� hrudnej kosti.  

Kritériom výkonu v teste �. 15 je priemerný výkon [W] z piatich opakovaní.  

 

Test �. 16 

Názov testu: Trojskok z miesta odrazom znožmo.  

Faktor: výbušná sila dolných kon�atín.  

Zariadenie: Meracie pásmo, záznamové hárky. 

Vykonanie:  

Zo stoja mierne rozkro�mo, podrep, zapaži�, predklon – odrazom znožmo trojskok so 

sú�asným švihom paží dopredu, bez prerušenia. Úlohou je dosko�i� �o naj�alej. Ská�e 



  

sa od odrazovej �iary, špi�ky tesne za odrazovou �iarou. TO má dva cvi�né a tri merané 

pokusy.   

Kritériom výkonu v teste �. 16 je najlepší výkon [cm] z troch meraných pokusov.  

 

Test �. 17 

Názov testu: Hod plnou loptou obojru� z miesta.  

Faktor: výbušná sila horných kon�atín a trupu. 

Zariadenie: Meracie pásmo, záznamové hárky, priestor s rozmermi asi 16 x 4 m, na 

podložke vyzna�ená odhodová �iara, najmenej dve plné lopty s hmotnos�ou 3 kg.  

Vykonanie:  

Zo stoja mierne rozkro�mo (špi�ky nôh tesne pred �iarou) �elom do smeru hodu, lopta 

nad hlavou. Náprah so záklonom trupu, potom hod lopty �o naj�alej. Dva cvi�né hody, 

potom 3 merané pokusy. Po odhode nesmie TO prekro�i� odhodovú �iaru.  

Kritériom výkonu v teste �. 17 je najlepší výkon [m] z troch meraných pokusov.  

 

Test �. 18 

Názov testu: Šplh na lane zo sedu bez prírazu.  

Faktor: dynamická sila horných kon�atín. 

Zariadenie: Lano o d
žke 4 m, stopky, záznamové hárky. 

Vykonanie: 

TO zo sedu uchopí lano obojru�, na zvukový signál šplh bez prírazu, �o najrýchlejšie sa 

dotknú� stanovenej zna�ky na vrchole lana. Meranie �asu zastavi� po dotyku ruky 

ur�enej zna�ky. TO má jeden cvi�ný a jeden meraný pokus. 

Kritériom výkonu v teste �. 18 je dosiahnutý �as po dotyku TO vyzna�enej zna�ky na 

vrchole lana. 



  

     3.4 ORGANIZÁCIA A ZABEZPE�ENIE VÝSKUMU 

 

    Zbieranie údajov pre tvorbu výkonnostných kritérií sme realizovali v období od 

februára 2006 do júna 2006. Získanie, spracovanie a vyhodnotenie dotazníka 

expertného hodnotenia prebehlo v januári 2006. Testovanie motorickej výkonnosti 

probantov prebehlo v spolupráci s Národným športovým centrom na testovacom 

sústredení v mesiaci jún 2006 v športovej hale Mlados�. 

     V záujme objektivity výsledkov merania bolo našou snahou zabezpe�i� testovanie za 

presne vymedzených podmienok, stálos� zariadení a pomôcok používaných pri 

testovaní, ako aj presnos� zaznamenávania výskumu. Testovanie sme za�ali po zahriatí 

a rozcvi�ení probantov. Oddychový interval medzi testami bol dostato�ný nato�ko, aby 

probant jednotlivé testy mohol vykonáva� s maximálnym nasadením. Každý test za�ínal 

informáciou a motiváciou k spolupráci, ako aj organiza�ným rozdelením. Meranie 

vykonávali osoby ovládajúce rovnakú metodiku. Administrátor zaznamenával 

jednotlivé výsledky do pripravených záznamových hárkov. Pôvodne sa na našom 

výskume zú�astnilo 34 probantov. Komplexne sa nám podarilo získa� všetky potrebné 

empirické údaje pre výskum u 24 testovaných osôb. V práci tak uvádzame súbor 

probandov v celkovom po�te n = 24. 



  

     3.5 METÓDY SPRACOVANIA A VYHODNOCOVANIA ÚDAJOV 

 

     Skúmané javy v našom výskume sú charakterizované komplexom kvantitatívnych 

a kvalitatívnych ukazovate�ov, pre ktoré sme použili pri ich spracovaní okrem 

základných rozumových a logických metód, hlavne postupy matematickej štatistiky 

(RAISENAUER 1970, BAKYTOVÁ – URGON – KONTŠEKOVÁ 1975, HENDL 

2006). Použili sme korela�nú techniku a z mnohorozmerných postupov sme použili 

mnohonásobnú korela�nú a regresnú, parciálnu analýzu pre lineárne modely závislosti. 

Okrem charakteristík korela�nej analýzy sme použili deskriptívnu štatistiku 

a porovnanie významnosti rozdielov párových hodnôt Chi-kvadrátom. Výber 

premenných pre mnohonásobnú korela�nú analýzu volíme na základe ich rovnorodosti, 

na základe párových koeficientov korelácie, logických a empirických kritérií. Empirické 

údaje sme spracovali použitím tabu�kového procesoru Excel. 

     Štatistickú významnos� vz�ahov posudzujeme na 5 % a 1 % hladine 

pravdepodobnosti. 

     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. 



  

4 VÝSLEDKY VÝSKUMU A DISKUSIA 

 

     4.1 VÝKONNOSTNÉ KRITÉRIÁ DŽUDISTOV 

 

     Výsledné poradie všetkých probantov pod�a výkonnostného kritéria �. 1 (VKK1) 

sme vytvorili sú�tom bodov z umiestnení na jednotlivých sú�ažiach, z vyhraných 

zápasov, zo stup�a technickej vyspelosti a v ur�itých prípadoch pridaním bodov za štart 

vo vyššej vekovej kategórii (tabu�ka 23, príloha C). 

     Pod�a stup�a technickej vyspelosti a výsledkov v sledovanom období na M-SR 2006 

v sú�aži jednotlivcov získal TO A.G. 3. miesto, v ligovej sú�aži 1. kola ligy 3. miesto, v 

3. a 4. kole ligy 1. miesto a na VC Pezinok 2006 2. miesto. Za najvä�ší úspech probanda 

A.G. považujeme 3. miesto na M-SR dorastencov, ktoré získal ako starší žiak. Z tohto 

dôvodu získal A.G. do výkonnostného kritéria �alších 8,5 bodov za štart vo vyššej 

vekovej kategórii. Aj napriek neú�asti na VC Žilina, proband A. G. podával 

v dorasteneckej lige stabilné výkony, ktoré mu v kon�enom sú�te vyniesli najvyšší 

bodový zisk pod�a výkonnostného kritéria VKK1 i VKK2. TO E.M. celkovým sú�tom 

455 bodov a umiestneniami na M-SR 2006 3. miesto, VC Žilina 1. miesto, 1. kolo ligy 

3. miesto, 3. kolo ligy 1. miesto, 4. kolo ligy 3. miesto získal v kone�nom bodovom 

poradí pod�a VKK1 druhé miesto. Neú�as�ou na VC Pezinok prišiel teoreticky o možný 

bodový zisk, ktorý mu mohol zabezpe�i� prvenstvo pod�a VKK1. Športovú výkonnos� 

probanda A.G a E.M. možno považova� na základe nášho výskumného sledovania za 

stabilnú a vyrovnanú, �o sa potvrdilo v sérii 7 kvalitných turnajov. Na 3. mieste v sú�te 

bodov zo všetkých sledovaných sú�aží skon�il TO N.K. Na M-SR 2006 získal 7. 

miesto, v 1. a 2. kole ligy 5. miesto, 3. kole ligy 3. miesto, 4. kole ligy 2. miesto a VC 

Pezinok 3. miesto. Za TO E.M zaostal probant N.K. o 102 bodov. Jeho športová 

výkonnos� od za�iatku nášho výskumu postupne stúpala, �o potvrdzujú tri medailové 

umiestnenia z posledných troch sledovaných turnajov (tabu�ka 2). 

 



  

 

Tabu�ka 2. 

Výkonnostné kritérium 1 (VKK1) pre prvé tri najlepšie TO. 

 

     Výkonnostné kritérium �. 2 (VKK2) pre všetkých probandov sme vytvorili 

priemerom z troch najlepších výsledkov na sledovaných sú�ažiach (tabu�ka 23, príloha 

C). 

     Pri stanovení výkonnostného kritéria �. 2 (VKK2) priemerom z troch najlepších 

výsledkov na sledovaných sú�ažiach skon�il TO A.G. na 1. mieste ziskom 110,41 

bodov. Druhé miesto patrí TO O.P. priemerným bodovým ziskom 103,75 bodov. TO 

O.P. získal na M-SR 2006 1. miesto, v 3. kole ligy 3. miesto a na VC Pezinok 2. miesto. 

TO E.M. patrí na základe priemeru troch najlepších výsledkov celkovo 3. miesto 

priemerným bodovým ziskom 100,83 bodov (tabu�ka 3). 

     Hodnota párového koeficientu medzi VKK1 a VKK2 je  r0,01 = 0,936. 

 

Tabu�ka 3. 

Výkonnostné kritérium 2 (VKK2) pre prvé tri najlepšie TO. 

 



  

     4.2 EXPERTNÉ HODNOTENIE MOTORICKÝCH UKAZOVATE�OV 

           ŠTRUKTÚRY ŠPORTOVÉHO VÝKONU V DŽUDE  

 

     Expertným hodnotením boli zistené faktory limitujúce športový výkon v džude: (I. 

FÚ) (tabu�ka 17, príloha B): ak�ná rýchlos� acyklických pohybov, jednoduchá reak�ná 

rýchlos� na taktilný podnet, špeciálna vytrvalos� v koordinácii a špeciálna dynamická 

k
bová pohyblivos�.  

     Za faktory podmie�ujúce športový výkon v džude (II. FÚ) boli expertným 

hodnotením stanovené (tabu�ka 18, príloha B): výbušná sila horných kon�atín, výbušná 

sila dolných kon�atín, zložitá reak�ná rýchlos� na taktilný podnet, schopnos� 

anticipácie, výbušná sila chrbtového svalstva, špeciálna vytrvalos� vo výbušnej sile, 

dynamická rovnováhová schopnos�, výbušná sila brušného svalstva, vytrvalos� v sile 

horných kon�atín, vytrvalos� v sile chrbtového svalstva, špeciálna vytrvalos� 

strednodobá, všeobecná dynamická k
bová pohyblivos�. 

     Faktory nepriamo podmie�ujúce športový výkon v džude (III. FÚ): relatívna sila 

horných kon�atín, relatívna sila dolných kon�atín, relatívna sila chrbtového svalstva, 

relatívna sila brušného svalstva, vytrvalos� v sile dolných kon�atín, špeciálna statická 

k
bová pohyblivos�, maximálna (absolútna) sila chrbtového svalstva, vytrvalos� v sile 

brušného svalstva, statická sila chrbtového svalstva, statická sila brušného svalstva, 

jednoduchá reak�ná rýchlos� na vizuálny podnet, akcelera�ná rýchlos�, všeobecná 

vytrvalos� strednodobá, špeciálna vytrvalos� krátkodobá, všeobecná statická k
bová 

pohyblivos�, schopnos� priestorovej diferenciácie, schopnos� silovej diferenciácie, 

priestorovo-orienta�ná schopnos�, maximálna (absolútna) sila dolných kon�atín, 

statická sila horných kon�atín, zložitá reak�ná rýchlos� na vizuálny podnet, špeciálna 

vytrvalos� dlhodobá, schopnos� �asovej diferenciácie, statická rovnováhová schopnos�, 

maximálna (absolútna) sila horných kon�atín, maximálna (absolútna) sila brušného 

svalstva, ak�ná rýchlos� cyklických pohybov, všeobecná vytrvalos� krátkodobá, 

nepravidelný rytmus, satická sila dolných kon�atín, frekven�ná rýchlos�, všeobecná 

vytrvalos� dlhodobá, schopnos� priestorovej pamäti, schopnos� silovej pamäti, 

schopnos� �asovej pamäti, pravidelný rytmus, iné (reak�ná rýchlos�, špeciálna sila 

celého tela, vytrvalos� v rýchlosti, špeciálna rovnováhová schopnos�), (tabu�ka 19 a 20, 

prílohy B). 



  

     Faktory na jednotlivých úrovniach sú zoradené pod�a po�tu pridelených bodov. 

     Pri posúdení zhody odborníkov Chi-kvadrátom sme zistili štatistickú závislos� na 1 

% resp. na 5 % hladine významnosti. Hodnoty vypo�ítaných Chi-kvadrátov uvádzame 

v tabukách 21 a 22, v prílohe B. 

     Tieto výsledky sa stotož�ujú so Srdínkom et al. (1981), Vachunom (1981), 

Zdanowiczom – Wojczukom (1984), Va�ekom (1985), Sharpom et al. (1987), 

Thomasom et al. (1989), Štepánkom et al. (1990), Callistrom et al. (1991), Takahashim 

(1992), Havlí�kovou et al. (1993), Sterkowiczom (1995), Sterkowiczom – Maslejom 

(1996), Pulkkinenom (2001), �urechom (2003), Fe�om (2004), Blais – Treillesom 

(2006), Štefanovským (2006), ktorí ako dominantné motorické faktory športového 

výkonu v džude uvádzajú reak�nú rýchlos� na dotykové podnety, špeciálnu vytrvalos�, 

k
bovú pohyblivos�, ak�nú acyklickú rýchlos�, statickú i dynamickú rovnováhu, 

výbušnú silu, kinestetickú diferenciáciu, schopnos� kombinova� a schopnos� prestavby 

pohybu.  

     Názory odborníkov z expertného hodnotenia pri komparácii s odbornou literatúrou 

sa zhodujú v nasledovných limitujúcich faktoroch: ak�ná rýchlos� acyklických 

pohybov, reak�ná rýchlos� na taktilný podnet, špeciálna vytrvalos� v koordinácii 

a špeciálna dynamická k
bová pohyblivos�. Uvedené hodnotenie môžeme akceptova� 

ako faktografický materiál a vychádza� z neho pri návrhu súboru motorických 

premenných. Vychádzajúc z možností a prístrojových zariadení, ktoré sme mali 

k dispozícii, sme ale v kone�nom dôsledku neboli schopný diagnostikova� niektoré 

predovšetkým špeciálne motorické faktory.  



  

     4.3 MOTORICKÉ CHARAKTERISTIKY DŽUDISTOV 

 

     Výsledky motorických testov získaných meraním v teréne ako aj základné štatistické 

charakteristiky v sledovanom súbore uvádzame v tabu�ke 24, príloha D.  

     V teste 1 s názvom 4 rohy, na zis�ovanie špeciálnej úrovne trénovanosti džudistov, 

sme namerali priemerné hodnoty 72 technických �inností boja v postoji a na zemi 

uskuto�nených v priebehu 3 min. Minimálne namerané hodnoty predstavovali 58 

a maximálne 89 ukon�ených technických �inností. 

     Dodnes absentujú v praxi �alšie testy, ktoré by sa z h�adiska požiadaviek 

diagnostiky špecifickej koordinácie a intenzity za�aženia približovali k reálnym 

sú�ažným podmienkam. Sterkowiczov (1995) špeciálny džudo fitnes test v rámci nášho 

predvýskumu realizovaného v roku 2005, bol použitý na diagnostiku krátkodobej 

špeciálnej vytrvalosti. Test má prerušovaný charakter a jeho jedine�nos� spo�íva 

v používaní jednorázových acyklických pohybov, ktoré sa bežne uplat�ujú v sú�ažnom 

stretnutí. Kritériom výkonu v tomto teste je podiel pulzovej frekvencie a po�tu 

vykonaných hodov za tri úseky spolu, pri�om platí, že �ím menší index tým lepší 

výsledok v teste. Pod�a výsledkov z nášho predvýskumu sme dospeli k záverom, že 

pulzová frekvencia pre džudo, ako rýchlostno-silový šport, nie je presným indikátorom 

posudzovania úrovne špeciálnej trénovanosti (ŠTEFANOVSKÝ 2006). 

     V teste 2, kde sme posudzovali rýchlos� vykonania chmatu Ippon-seoi-nage, bol 

priemerný dosiahnutý �as troch meraných pokusov 1,33 s, najkratší dosiahnutý �as 1,08 

s a najdlhší priemerný dosiahnutý �as 1,60 s. Predpokladáme, že s narastajúcim 

športovým vekom, �alším zdokona�ovaním chmatu, zvyšovaním stup�ov technickej 

vyspelosti a prehlbujúcou sa tréningovou a sú�ažnou praxou sa tento �as postupne 

skracuje. Táto úvaha by sa mohla sta� predmetom našich �alších výskumných 

sledovaní. Je potrebné si uvedomi�, že každá džudo technika boja v postoji, �i na zemi, 

predstavuje samostatne zložitú acyklickú štruktúru s rôznou d
žkou trvania. Džudo 

vytvára možnosti uplatnenia sa i pretekárom, ktorí nevynikajú rýchlos�ou vykonania 

chmatov a svoj nedostatok kompenzujú napr. vynikajúcim taktickým myslením, 

anticipáciou, vä�šou škálou osobných chmatov, alebo vyššou úrov�ou špeciálnej 

vytrvalosti �i sily. V rámci nášho predvýskumu z roku 2005 sme na meranie rýchlosti 

vykonania chmatov použili pôvodne zariadenie vyrobené na oddelení telovýchovného 



  

lekárstva Ústavu vied o športe FTVŠ UK. Systém FITRO Gates pozostávajúci 

z fotobunky a mikrofónu je schopný zaznamena� dotykové podnety, ktoré sa stali 

spúš�acím podnetom na za�atie chmatu. Fotobunka zaznamenáva ukon�enie celého 

testu, dopadom hádzaného súpera na tatami a zastavením �asu zobrazujúceho sa na 

monitore po�íta�a. (ŠTEFANOVSKÝ, 2005). V kone�nom dôsledku sme boli nútení na 

meranie rýchlosti predvedenia chmatov použi� digitálnu kameru s frekvenciou 50 

obrázkov za sekundu. Pri analýze zosnímaných chmatov sme potom použili software 

Adobe Premiere 6.5. 

     V teste 5, �lnkový beh 10 x 5 m, mal priemerný dosiahnutý �as hodnotu 18,38 s. 

Minimálny dosiahnutý �as 16,49 s patril TO E.M. Maximálny �as mal hodnotu 19,88 s. 

Najlepší priemerný �as 12 až 14 ro�ných džudistov vo výskumnom sledovaní Plaštiaka 

(2001) mal hodnotu v šiestom meraní 19,01 s, �o je pri porovnaní s naším výskumným 

súborom o 0,627 s pomalší �as. Rozdielnosti hodnôt neprikladáme vä�ší význam, je 

potrebné však odmera� �alšie vzorky džudistov na vytvorenie noriem výkonnosti.   

     V teste 6 na disjunktívne reak�no-rýchlostné schopnosti dolných kon�atín na 60 

stimulov sme zaznamenali priemerný �as 641,4 ms. Namerané hodnoty v našom súbore 

sa nezhodujú s hodnotami zistenými v skupine džudistov (400,3 ±27,7 ms, n=15) 

a zápasníkov (497,6 ±20,9 ms, n=16) diagnostikovaných na oddelení telovýchovného 

lekárstva FTVŠ UK a to i napriek zhodnej metodike testovania (HAMAR - 

ZEMKOVÁ, 1998, 1999, 2006). Predpokladáme, že rozdiel v našich výsledkoch 

merania a merania na výskumnom ústave FTVŠ UK je dôsledkom použitia rozdielneho 

hardware vybavenia. Bez oh�adu na namerané hodnoty reak�ného �asu v našom 

výskume, súhlasíme s tvrdením Havlí�kovej et al. (1993), že optický podnet nepatrí 

v džude a v zápasení k rozhodujúcim. Vzh�adom k ostatným úpolovým športom sa 

zápasníci a džudisti vyzna�ujú najkratšími reak�nými �asmi na taktilné podnety 

(HAMAR, ZEMKOVÁ, 2006).  

     V teste 7 na priestorovú orientáciu (beh k o�íslovaným loptám) sme namerali 

v našom súbore priemerný �as 7,87 s. Najlepší dosiahnutú �as mal hodnotu 6,17 

s a naopak najdlhšie trval beh k o�íslovaným loptám 10,48 s. Výsledné priemerné 

hodnoty v našom súbore džudistov (7,86 s) sú podobné k hodnotám výskumného súboru 

karatistov (7,71 s) u Zemkovej (1998). V oboch prípadoch sa športový výkon realizuje 

vo vymedzenom priestore zvanom zápasisko, ktoré kladie zna�né požiadavky na 

pretekárov uskuto��ova� svoje chmaty pod�a pravidiel v zmysle ich platnosti v tomto 



  

území. Porušením tohto pravidla sa použitá technika stáva neplatnou, alebo dokonca 

pretekár získava trestné body. 

     V teste 8 h
bka predklonu v stoji na lavici sme namerali priemerné hodnoty +8,9 cm, 

minimum 0 cm a maximum +17,5 cm. Všetky TO nášho súboru s výnimkou jednej 

dosiahli kladné hodnoty. Hodnota aritmetického priemeru �elného rozštepu (test 9) je 

32 cm. Najlepší výkon mal hodnotu 17 cm a najhorší 46 cm nameraných od sedacej 

kosti po podložku.  

     Test 10 bol testom statickej rovnováhy, kde priemerný výkon súboru predstavoval 

11,3 pokusov. TO O.P., ktorý sa dostal vo výkonnostnom kritériu �. 2 (VKK2) medzi 

trojicu najlepších, dosiahol v teste statickej rovnováhy druhý najlepší výkon s hodnotou 

4 pokusy. Najlepší výkon (3 pokusy) v tomto teste dosiahol probant G.B. z rovnakého 

oddielu .  

     V teste 11 sme percentuálne vyjadrili úto�nú efektivitu TO pomocou navrhovaného 

indexu, v ktorom sme do pomeru dosadili rozhodcom bodované útoky k celkovému 

po�tu útokov. Z celkového po�tu sledovaných zápasov sme zaznamenali 167 pokusov 

o úto�nú �innos�, z toho 38 útokov znamenalo zisk bodového ohodnotenia od 

rozhodcov, �o v percentuálnom vyjadrení predstavuje 22,75 %. Priemerná hodnota 

indexu úto�enia na 1 zápas predstavuje v našom súbore 5,05 %. Minimálna hodnota 

indexu je 1,00 % a maximálna 9,72 %. Pre organiza�nú a �asovú náro�nos� testu sme 

nakoniec pristúpili k sledovaniu úto�nej efektivity na vybraných sú�ažiach. U každej 

TO sme sledovali celkovo 4 úplné zápasy. Pomocou nami vytvoreného indexu sme 

vypo�ítali celkovú efektivitu úto�enia, ktorú sme potom vyjadrili percentuálne v 

prepo�te na 1 zápas. Sterkowicz – Maslej (1998) vo svojom výskumnom sledovaní  

analyzovali 92 sú�ažných stretnutí seniorských majstrovstiev Po�ska a nomina�ných 

turnajov z roku 1996. Z celkového po�tu 683 úto�ných pokusov znamenalo 115 bodový 

zisk od rozhodcu, �o predstavuje efektivitu 16,83 %. Predpokladáme, že rozdiel 

v efektivite úto�enia v Sterkowiczovej – Maslejovej (1998) analýze a v našom 

výskumnom súbore je výsledkom odlišnej vekovej kategórie, vä�šej vyrovnanosti 

štartového po�a v seniorskej kategórii, rastúcej technickej vyspelosti a taktickej 

vyzretosti pretekárov v seniorských kategóriach.   

     Použitím F-testu sme potom v našom súbore zis�ovali, �i pretekári s vyššou 

výkonnos�ou disponujú vyššou úto�nou efektivitou. Tento predpoklad sa nám 

štatisticky potvrdil, kde rozdiel medzi vypo�ítanou (Fvyp= 0,473, p�0,05) a kritickou 



  

hodnotou (Fkrit= 0,309, p�0,05) bol štatisticky významný. Vyslovujeme záver, že 

probanti nášho súboru, ktorí sa na sledovanej sú�aži umiestnili na medailových 

pozíciách disponujú vyššou úto�nou efektivitou. Potvrdzujeme tak pravdivos� 

�iastkovej hypotézy H1.1. 

     V teste 12 nám traja nezávislí experti hodnotili kvalitu predvedenia techniky chmatu 

Ippon-seoi-nage. TO mohli dosiahnu� maximálnu bodovú známku 12. Priemerná 

známka v našom súbore mala hodnotu 6,67. Najnižšia udelená známka bola 3,5 bodu, 

najvyššia dosiahnutá známka bola 10 bodov (A.G.). Metodiku hodnotenia kvality 

techniky chmatu uvádzame v prílohách práce (príloha E). 

     Dynamickú silu pletenca ramenného a chrbtových svalov sme testovali pomocou 

zhybov na hrazde podhmatom (test 13). Pre probantov v našom súbore sme zvolili za 

kritérium výkonu po�et správne vykonaných zhybov v prepo�te na 1 kg telesnej 

hmotnosti testovaného. Priemerné absolútne hodnoty nášho súboru boli 13,40 zhybov. 

Odporú�ané normy pod�a Štepánka et al. (1990) pre rovnakú vekovú kategóriu 

džudistov predstavujú 13,75 zhybov. Naši probandi tak sp
�ajú výkonnostné normy 

vytvorené v minulosti za bývalej éry �eskoslovenského džuda. Priemerné relatívne 

hodnoty súboru boli 0,23, minimum 0,04 a maximum 0,67 zhybov na kg telesnej 

hmostnosti.  

     Kritériom výkonu v teste 14 �ah-sed pre seniorské reprezenta�né výbery je 

jednorazové opakovanie �ah-sed s maximálnou hmotnos�ou upevnenou na tele, alebo 

maximálny po�et cyklov v priebehu 2 min bez závažia. Rovnaký test dynamickej sily 

brušného svalstva použil pre dorasteneckú kategóriu džudistov i Fe� (2004). V našom 

súbore sme si sed-�ah modifikovali na 1 min s cie�om mera� dynamickú silu brušného 

svalstva. Priemerné hodnoty v našom sledovanom súbore sú 51 opakovaní. Minimálny 

po�et opakovaní bol 38, maximálny 66. Pri porovnaní s normami pod�a Štepánka 

(1990) (48 �ah-sedov) je výkonnos� našich probandov približne zhodná s normami z 

pred šestnástich rokov.  

     V teste výbušnej sily horných kon�atín v tlaku �inky na lavi�ke na rýchlos� 

v prepo�te na 1 kg telesnej hmotnosti sme dosiahli v sledovanom súbore priemerný 

výkon 0,363 W. Minimálny výkon mal hodnotu 0,191 W/kg, maximálny výkon 0,525 

W/kg.  



  

     V teste 16 sme trojskokom merali výbušnú silu dolných kon�atín. Priemerná hodnota 

trojskoku v našom súbore je 6,03 m. Minimálna hodnota v súbore je 4,76 m, maximálna 

6,90 m. Namerané hodnoty sú o 19 cm horšie ako aktuálne hodnoty pretekárov (6,22 m) 

zaradených v Centre talentovanej mládeže Bratislava a západ v roku 2008.1 Chýbajú 

však �alšie normy a výsledky testov, ktoré by sme mohli využi� pri interpretácii 

zistených rozdielov.  

     Na meranie výbušnej sily horných kon�atín a chrbtového svalstva sme použili hod 

medicinbalom z miesta obojru�. Priemerná hodnota výkonu v teste je 5,80 m, pri�om 

minimálna hodnota predstavuje 3,80 m a maximálna 7,90 m.  

     Test 18 bol posledný z použitých testov pri diagnostike motorických faktorov 

v džude. Ide o šplh na lane bez prírazu zo sedu. Podobne ako pri zhyboch na hrazde sme 

výsledné hodnoty �asu šplhu na lane prepo�ítali na 1 kg telesnej hmotnosti každej TO. 

Aritmetický priemer súboru mal tak hodnotu 0,228 s/kg.  

     Po spracovaní výskumných údajov pomocou deskriptívnej štatistiky sme mohli 

pristúpi� k plneniu �alšej úlohy práce. 

     V našom výskumnom sledovaní sme nevytvorili priestor pre zis�ovanie vplyvu 

fyziologických, psychologických, somatických, �i iných faktorov. Sledovanie týchto 

faktorov nebolo našim zámerom. Uvedomujeme si však ich význam a dôležitos� 

v hierarchii štruktúry športového výkonu v džude. Najmä vplyv psychologických 

faktorov sa javí ako podstatný. Empirické skúsenosti a prieskum mienky našich 

trénerov z rôznych športov ukazujú, že podiel psychiky na aktuálnom športovom 

výkone sa odhaduje medzi 20 až 90 percentami (GURSKÝ, 2005). Džudo patrí do 

skupiny športov, kde �asto výsledok zápolenia závisí od charakteru okamžitej akcie, 

jedinej chyby, nako�ko je daná možnos� zví�azi� pred �asovým limitom. Na základe 

osobných konzultácií s klinickým psychológom Tomášom Gregorom sa javí pod�a 

pavlovskej 4-dimenzionálnej typológie pravdepodobne vhodný pre úpolové športy a 

džudo typ osobnosti cholerika. Cholerik je rýchly, silný, impulzívny a nevyrovnaný typ, 

�asto nedodržiava trénerove pokyny. V bojových situáciách, kde sa zápas mení každú 

sekundu, môžu by� tieto osobnostné �rty rozhodujúcimi. V prípade typu džudistu 

melancholika, možno v sú�ažných podmienkach pozorova� u tohoto typu osobnosti 

ve�kú mieru kreativity riešenia zložitých zápasových situácií, �asto prekvapivým 

                                                
1 http://www.judo.sk/judo/dokumenty/ctm/testy_pohyb_vykon_ctm_ba_zapad.pdf 



  

spôsobom. Teda aj z h�adiska štruktúry psychologických faktorov umož�uje džudo ako 

multifaktorový úpolový šport uplatnenie viacerých typov osobností športovca. Ide však 

o doteraz nepodložené tvrdenia, ktoré sa môžu sta� základom pre naše �alšie výskumné 

sledovanie.  



  

     4.4 ŠTRUKTÚRA ŠPORTOVÉHO VÝKONU V SLEDOVANOM SÚBORE  

 

     V tejto �asti práce uvádzame párové korelácie medzi kritériami športového výkonu 

a sledovanými premennými, mnohonásobné korelácie a parciálne regresné príspevky 

motorických premenných. Záver kapitoly pojednáva o úrovniach štruktúry športového 

výkonu v džude.  

 

4.4.1 PÁROVÉ KORELÁCIE MEDZI KRITÉRIAMI ŠPORTOVÉHO 

VÝKONU A SLEDOVANÝMI PREMENNÝMI V SÚBORE DŽUDISTOV 

 

     Mnoho autorov Srdínko et al. (1981), Vachun (1981), Zdanowicz – Wojczuk (1984), 

Va�ek (1985), Sharp et al. (1987), Thomas et al. (1989), Št�pánek (1990) Callister et al. 

(1991), Takahashi (1992), Havlí�ková et al. (1993), Sterkowicz (1995), Sterkowicz – 

Maslej (1996), Pulkkinen (2001), Blais – Treilles (2006), Štefanovský (2005, 2006) sa 

zmie�uje o dôležitosti poznania štruktúry športového výkonu v džude avšak bez hlbšej 

faktorovej analýzy. V našom výskume sme sa pokúsili okrem expertného hodnotenia 

použitím kvantifikovaného matematického modelu ur�i� hierarchiu motorických 

faktorov štruktúry športového výkonu v dorasteneckom džude na Slovensku.     

     Základom pre ur�enie štruktúry športového výkonu v džude pomocou korela�nej 

analýzy boli sú�inové koeficienty korelácie. V korela�nej matici (príloha F, tabu�ka 25) 

sme dostali pri použití všetkých premenných ve�ký po�et korela�ných vz�ahov. Z nášho 

poh�adu sú najdôležitejšie tie, ktoré informujú o štatistickej závislosti medzi kritériami 

výkonu VKK1 a VKK2 a jednotlivými premennými. Výsledky korela�ných vz�ahov 

uvádzame v tabu�ke 2, štatisticky významné hodnoty sú ozna�ené (* p�0,05, resp. 

**p�0,01). 



  

 

�. NÁZOV PREMENNEJ 
rk  

VKK1 

rk  

VKK2 

1 Decimálny vek 0,065 0,113 

2 športový vek pri džude 0,223 0,283 

3 telesná hmotnos� -0,200 -0,136 

4 telesná výška -0,331 -0,215 

5 test 1 – 4 rohy (špeciálna vytrvalos�) 0,578** 0,519* 

6 test 2 – špeciálna rýchlos� vykonania chmatu Ippon-s.n. -0,327 -0,259 

7 test 3 – 9 min beh (všeobecná strednodobá vytrvalos�)  0,297 0,240 

8 test 4 – 60m (bežecká rýchlos�) -0,189 -0,315 

9 test 5 – 10 x 5 m (rýchlos� so zmenami smeru) -0,227 -0,358 

10 test 6 – agility (disjunktívne reak�no-rýchlostné schopnosti) -0,015 -0,085 

11 test 7 – beh k o�íslovaným loptám (priestorová orientácia) -0,113 -0,070 

12 test 8 – h
bka predklonu (ohybnos�)  0,186 0,257 

13 test 9 – �elný rozštep (ohybnos�)  -0,096 0,044 

14 test 10 – plameniak (statická rovnováha) -0,496* -0,568** 

15 test 11 – úto�ná zápasová efektivita 0,598** 0,644** 

16 test 12 – kvalita predvedenia techniky Ippon-seoi-nage 0,431* 0,453* 

17 test 13 – zhyby na hrazde podhmatom (dynamická sila h.k. a chrbt. s.) 0,609** 0,601** 

18 test 14 – �ah-sed 1 min (dynamická sila brušného svalstva) 0,111 0,177 

19 test 15 – tlak �inky v �ahu na lavi�ke (výbušná sila h.k.) 0,392 0,515* 

20 test 16 – trojskok (výbušná sila dolných kon�atín) 0,249 0,383 

21 test 17 – hod plnou loptou (výbušná sila h.k. a chrbt. sval.) -0,032 0,032 

22 test 18 – šplh na lane (dynamická sila horných kon�atín) -0,055 -0,087 

Tabu�ka 4.     Párové korelácie medzi kritériami športového výkonu a sledovaným  premennými v súbore 
džudistov (n=24, r0,05 = 0,422*, r0,01 = 0,542**). 

      

 



  

     Medzi výkonnostným kritériom 1 (VKK1) a sledovanými premennými sa preukázalo 

pä� štatisticky významných vz�ahov. Zo špeciálnych zru�nostných testov sa 

signifikantný vz�ah k športovému výkonu preukázal v teste 1 pod názvom 4 rohy r5 = 

0,578 (p�0,01), teste 11 úto�ná zápasová efektivita r15 = 0,598 (p�0,01) a v teste 12 

odborné posudzovanie chmatu Ippon-seoi-nage r16 = 0,431 (p�0,05). Zo všeobecných 

testov sa preukázal signifikantný vz�ah k športovému výkonu v teste 10 statická 

rovnováha r14 =  -0,496 (p�0,05) a v teste 13 dynamická sila horných kon�atín r17 = 

0,609 (p�0,01). 

     Medzi výkonnostným kritériom 2 (VKK2) a sledovanými premennými sa preukázalo 

šes� štatisticky významných vz�ahov. Zo špeciálnych zru�nostných testov sa 

signifikantný vz�ah k športovému výkonu preukázal v teste 1 pod názvom 4 rohy r4 = 

0,519 (p�0,05), teste 11 úto�ná zápasová efektivita r15 = 0,644 (p�0,01) a v teste 12 

odborné posudzovanie chmatu Ippon-seoi-nage r16 = 0,453 (p�0,05). Zo všeobecných 

testov sa preukázal signifikantný vz�ah k športovému výkonu v teste 10 statická 

rovnováha r14 =  -0,568 (p�0,01), v teste 13 dynamická sila horných kon�atín r17 = 

0,601 (p�0,01) a nakoniec v teste 15 výbušná sila horných kon�atín r19 = 0,515 

(p�0,05).  

     Výsledky korela�nej analýzy potvrdzujú názory odborníkov uvedené v expertnom 

hodnotení, ktorí ako limitujúci faktor športovej výkonnosti v džude uviedli okrem 

�alších troch aj špeciálnu vytrvalos� v koordinácii. Z faktorov podmie�ujúcich športový 

výkon v džude sa výsledky korela�nej analýzy a expertného hodnotenia zhodujú 

v premenných: výbušná sila horných kon�atín, vytrvalostná (dynamická) sila horných 

kon�atín. Z faktorov nepriamo podmie�ujúcich športový výkon v džude v expertnom 

hodnotení sa zhodujú výsledky s korela�nou analýzou v premenných: statická 

rovnováha a presnos� pohybu, v našom prípade diagnostikovaná ako kvalita 

predvedenia chmatu Ippon-seoi-nage. Vo zvyšných premenných nebola párovou 

korela�nou analýzou potvrdená súvislos� s výkonnostnými kritériami. Domnievame sa, 

že hlavným dôvodom neodhalenia �alších súvislostí medzi premennými je nami 

použitý diagnostický aparát, ktorým sme pravdepodobne nepostihli ostatné faktory 

v štruktúre športového výkonu v džude.   

      



  

     4.4.2 I. FAKTOROVÁ ÚROVE� PRE MODEL VKK1 

 

     V �alšom postupe korela�nej analýzy sme sa zamerali na tie premenné, ktoré 

významne korelovali s výkonom VKK1 v párových vz�ahoch (tabu�ka 5, obr. 1). 

Koeficient determinácie udáva, že 71 % rozptylov hodnôt závisle premenného kritéria 

VKK1 športového výkonu v džude je dôsledkom variability piatich sledovaných 

nezávisle premenných. Parciálne koeficienty determinácie dávali nasledovný podiel: 

test 4 rohy (špeciálna vytrvalos�) 11,1 %, test plameniak na statickú rovnováhu 18,6 %, 

test úto�ná zápasová efektivita 12,3 %, test hodnotenia kvality predvedeného chmatu 

Ippon-seoi-nage 10,9 %, test zhyby na hrazde na dynamickú silu horných kon�atín 18,0 

%. Zvyšných 29 % ostáva nevysvetlených. Tento dlh je možné h�ada� v �alších 

premenných alebo vo faktoroch, ktoré sme nepokryli naším diagnostickým aparátom.  

     Športový výkon v džude determinujú z motorických faktorov anaeróbna kapacita, 

špeciálna vytrvalos�, ak�ná acyklická rýchlos�, zložitá výberová reakcia na taktilné 

podnety, výbušnos� vo vytrvalosti, pohyblivos�, presnos� a na�asovanie chmatu, 

rovnováha, schopnos� prestavby a spájania pohybov (SRDÍNKO et al. 1981, VACHUN 

1981, VA�EK 1985, SHARP et al. 1987, THOMAS et al. 1989, NCCP 1990, 

ŠTEPÁNEK et al. 1990, CALLISTER et al. 1991, TAKAHASHI 1992, 

HAVLÍ�KOVÁ et al. 1993, STERKOWICZ 1995, PULKKINEN 2001, �URECH 

2003, BLAIS – TRILLES 2006, ŠTEFANOVSKÝ 2006 a �alší). Z faktorov I. úrovne 

sme potvrdili zhodu s vyššie citovanými autormi v: špeciálnej vytrvalosti, rovnováhe, 

presnosti chmatu.    

     Podiel parciálneho koeficientu determinácie testu 4 rohy (špeciálnu vytrvalos�) na 

celkovom vysvet�ovaní zmien športového výkonu VKK1 je 11,1%. Zaradenie 

špeciálnej vytrvalosti do I. faktorovej úrovne korešponduje v plnej miere s literárnymi 

údajmi i s výsledkami expertného hodnotenia, ktoré ju radia medzi limitujúce faktory 

športového výkonu v džude. Použitie simulovaných zápasových �inností boja v tomto 

teste sa približuje reálnym zápasovým podmienkam najmä z h�adiska intenzity, d
žky 

trvania a charakteru za�aženia a z toho vyplývajúcich nárokov na organizmus džudistu.  

     Podiel parciálneho koeficientu determinácie testu plameniak (statická rovnováha) na 

celkovom vysvet�ovaní zmien športového výkonu VKK1 je 18,6 %. Dôležitos� statickej 

rovnováhovej schopnosti pre džudo sa zhoduje s literárnymi prame�mi, chýba však 



  

bližšia špecifikácia. Nezhoduje sa s výsledkami expertného hodnotenia, kde statická 

rovnováha figuruje medzi faktormi nepriamo podmie�ujúce športový výkon v džude. 

Pod�a nášho výskumu patrí medzi faktory I. úrovne, teda limitujúce športový výkon. 

O dôležitosti rovnováhy pre džudo sa zmie�uje Vachun (1983) i Štepánek et al. (1990). 

Domnievame sa, že vyššia úrove� statickej rovnováhy v džude zrejme podmie�uje do 

ve�kej miery aj úrove� dynamickej rovnováhy. Ide o naše, v džude zatia� nepotvrdené 

tvrdenia.    

     Parciálny determinant úto�nej efektivity na celkovom vysvet�ovaní zmien 

športového výkonu VKK1 je 12,3 %. Test úto�nej efektivity má vysoko špecifický 

charakter. Ako jediný v súbore nezávisle premenných postihuje nepriamym spôsobom 

taktiku boja a bol realizovaný v podmienkach s maximálnym odporom a nasadením 

zú�astneného protivníka. Výber súperov prebehol náhodným výberom, pomocou 

sú�ažného žrebovania, �o do zna�nej miery ovplyvnilo i samotnú výslednú efektivitu. 

Úspešnos� úto�nej efektivity je výsledkom sú�innosti viacerých faktorov, medzi ktoré 

nepochybne patrí technická zdatnos�, taktické myslenie, aktuálny psychický stav, 

kvalita protivníka, ako aj momentálna úrove� kondi�nej pripravenosti (VACHUN 1983, 

ŠTEPÁNEK 1990, PULKKINEN 2001, GURSKÝ 2005 a �alší).   

     Vysoká úrove� technickej vyspelosti džudistu predikuje vä�šie šance úspešného 

použitia osvojených chmatov v sú�ažných podmienkach s odporom súpera. Podiel 

koeficientu parciálnej determinácie testu kvality predvedenia chmatu Ippon-seoi-nage je 

10,9 % na celkovom vysvet�ovaní zmien športového výkonu VKK1. Potvrdzuje to náš 

predpoklad, že pretekár, ktorý si dokonale osvojil techniku chmatov v tréningu, má 

vä�šie šance ich uplatnenia v zápase, pri aktívnom odpore súpera. Hovoríme tak 

o vysokom stupni technickej vyspelosti. Technika chmatu má by� pritom neustále 

precvi�ovaná so zameraním sa na k�ú�ové detaily a zdokona�ovaná v simulovaných 

zápasových podmienkach, kde dochádza k prepojeniu s taktickým myslením. Naše 

výsledky výskumu sa zhodujú s najnovšími trendami v tréningu ženskej francúzskej 

reprezentácie v aktuálnom olympijskom cykle. V rámci týždenného tréningového cyklu 

sa venujú vrcholové pretekárky, aj napriek vysokému technickému stup�u vyspelosti, 

�istému nácviku techník chmatov s bazírovaním na detailoch, 1 až 2 tréningové 

jednotky, s trvaním od 60 – 90 min.  

     Posledná premenná, ktorá sa dostala pri vysvet�ovaní výkonnostného kritéria VKK1 

na I. faktorovú úrove� je dynamická sila paží. Koeficient párovej korelácie (rk = 



  

0,609**) nášho súboru probantov vykazuje zhodu s koeficientom párovej korelácie 

testu zhyby na hrazde podhmatom v súbore dorastencov (rk = 0,610) u Fe�a (2004). 

Stotož�ujeme sa s názorom Fe�a (2004), že tréning dorastencov by mal by� zameraný 

na rozvoj dynamickej sily horných kon�atín ako všeobecnými, tak i špecifickými 

tréningovými prostriedkami. Parciálny koeficient determinácie premennej zhyby na 

hrazde podhmatom na vysvet�ovaní zmien športového výkonu VKK1 má hodnotu 18,0 

%.   

�. Názov premennej ßk Bk rk ßk . rk 

5 4 rohy (špeciálna vytrvalos�) 0.193 2.534 0.578 0,111 

14 Plameniak (statická rovnováha) -0.375 -8.038 -0.496 0,186 

15 Úto�ná zápasová efektivita 0.209 8.697 0.598 0,123 

16 Kvalita predvedenia techniky  Ippon-seoi-nage 0.253 19.192 0.431 0,109 

17 Zhyby podhmatom  (dynamická sila h. k.) 0.291 234.485 0.609 0,180 

Výkonnostné kritérium VKK1                                                        Se = 0,177    R = 0,842     R2 = 0,710 

ßk – normovaný regresný koeficient,     bk – regresný koeficient,     rk – koeficient párovej korelácie, 
ßk . rk – koeficient parciálnej determinácie,     R – koeficient mnohnásobnej korelácie, R2 – 

koeficient mnohnásobnej determinácie, Se – stredná chyba predpovede 

 Tabu�ka 5. 

 Mnohonásobná korelácia a regresia premenných �. 5, 14, 15, 16 a 17. 
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Obr. 1. 



  

      Problémom pri vysvet�ovaní výkonnostného kritéria VKK1 na I. faktorovej úrovni 

je autokorelácia nezávislých premenných. Z korela�nej matice (príloha F, tabu�ka 25) 

vidno, že okrem premennej plameniak, jednotlivé premenné I. faktorovej úrovne 

vzájomne spolu korelujú. Teda jedna premenná preberá váhu, �as� podielu druhej 

premennej. Test dynamickej sily horných kon�atín a chrbtového svalstva koreluje 

s testom špeciálnej vytrvalosti (r=0,462, p�0,05) a technickej zdatnosti predvedenia 

chmatu Ippon-Seoi-nage (r=0,516, p�0,05). Vysvetlenie vzájomnej korelácie týchto 

premenných by sme mohli h�ada� vo využití schopnosti dynamickej sily v oboch 

špeciálnych zru�nostných testoch. Dynamická sila �ahu sa využíva vo všetkých 

technikách džudo s primárnym cie�om vychýli� súpera mimo plochy opory a naruši� tak 

jeho stabilitu, �o sa vlastne deje v i teste špeciálnej vytrvalosti a technickej zdatnosti 

vykonania chmatu Ippon-Seoi-Nage.  

     Test špeciálnej vytrvalosti (4 rohy) autokoreluje i s premennou efektivita útokov 

v zápase ((r = 0,543, p�0,01)). Vysvetlenie vzájomnej korelácie týchto dvoch 

premenných vychádza z uplatnenia technických �inností boja v postoji a na zemi z testu 

4 rohy v sú�ažných podmienkach zápasu. Ide o �innosti ako hody súpera, nástupy 

s vychy�ovaním súpera, prechod do pá�enia lak�ového k
bu, ako aj úniky z držania 

Kesa-gatame. Na rozdiel od nášho testu sa všetky tieto �innosti boja po�as zápasu 

vykonávajú s aktívnym odporom súpera pri maximálnom fyzickom nasadení. 



  

     4.4.3  II. FAKTOROVÁ ÚROVE� PRE MODEL VKK1 

 

     Následne sme pokra�ovali v odhade závislosti premenných na prvej faktorovej 

úrovni �alšími premennými. Faktory I. úrovne tu vystupujú v pozícii závisle 

premenných. Na základe zvoleného matematického postupu sa ukázalo, že niektoré 

vz�ahy sú logicky neinterpretovate�né. Z toho dôvodu sme niektoré premenné 

jednoducho vylú�ili. Vzh�adom na špecifickos� športového výkonu v džude sme 

uskuto�nili výber testov, o ktorých sme sa domnievali, že budú ma� príslušnú závažnos� 

z h�adiska výkonu v nižšie uvedenom teste, i z h�adiska celkového športového výkonu, 

vychádzajúc pritom z výsledkov párových korelácií s daným testom. 

 

Vysvetlenie variancie testu plameniak 

     Vychádzajúc z nášho matematického modelu sme vyslovili názor, že statická 

rovnováha je pre športový výkon v džude limitujúcim faktorom, hoci expertné 

hodnotenie to nepotvrdilo. Vysvetlenie variancie testu plameniak pomocou 

mnohonásobnej korelácie a regresie je uvedená v tabu�ke 6, obr. 2. 

     V párovej korelácii sa preukázali dve signifikantné premenné vo vz�ahu k danej 

závislej premennej: športový vek v špecializácii r2 = -0,525 (p�0,05) a agility - 

disjunktívne reak�no-rýchlostné schopnosti r10 = 0,437 (p�0,05).  

     Vybrané premenné vysvet�ujú varianciu výkonnosti v teste plameniak na 36,6%.  

     Varia�ný podiel športového veku v špecializácii predstavuje 22,9 %. S narastajúcim 

športovým vekom pri špecializácii zrejme dochádza aj k zlepšeniu rovnováhovej 

schopnosti. Schopnos� rovnováhy má význam predovšetkým pri udržovaní tela 

v ur�itých polohách. Základom tejto schopnosti je vysoká úrove� �innosti 

vestibulárneho analyzátora v spojení so schopnos�ou orientácie (CHOUTKA – 

DOVALIL, 1987). KONÁRSKY (2005) uvádza, že vplyvom súboru koordina�ných 

cvi�ení, vrátane všeobecných a špeciálnych cvi�ení rovnováhy, realizovaných po�as 

obdobia troch mesiacov, došlo k zlepšeniu kvality vykonania techniky Harai-goshi 

v experimentálnej skupine oproti skupine kontrolnej v priemere o 0,83 bodov, nie však 

na úrovni štatistickej významnosti. Harai-goshi, v preklade podmetajúci bok, je technika 

predvádzaná na jednej nohe, pri�om druhá vykonáva podmetajúcu �inos� a ukon�uje 



  

celý chmat cieleným hodom smerom vpred. Rozhodujúca je pri tom rovnováha, udrža� 

seba i súperove telo v jednom momente na opornej nohe. Súhlasíme s tvrdením, že 

k zlepšeniu kvality vykonania chmatu, a teda aj k zlepšeniu rovnováhových schopností, 

môže dôjs� len dlhoro�ným systematickým tréningom, pri dostato�ných všeobecných 

koordina�ných základoch, neustálym nácvikom detailných prvkov chamtu a 

zdokona�ovaním chmatu v modelovaných zápasoch.   

     Podiel disjunktívnych reak�no-rýchlostných schopností pri vysvet�ovaní variancie 

testu plameniak je 13,7 %. Pri teste agility na 60 stimulov (HAMAR – ZEMKOVÁ, 

1998, 1999) sa probant neustále pohybuje diagonálne v predozadnom smere. Pri 

každom pohybe pritom dochádza k sústavnému narúšaniu a rýchlemu obnoveniu 

vlastnej rovnováhy. To sa deje i po�as zápasu v džude �i už pri boji v postoji alebo na 

zemi. Základným cie�om oboch súperiacich pretekárov je vzájomne si narúša� alebo �o 

najrýchlejšie obnovi� a udrža� rovnováhu. Všetko sa to deje v podmienkach, kde 

priebeh a okamžitý vývoj stretnutia sa mení v zlomku sekundy a každá chybná reakcia 

môže znamena� pred�asné ukon�enie zápasu. ZEMKOVÁ (1996) pri vysvet�ovaní 

variancie testu agility uvádza, že okrem �alších faktorov je dôležitá i ak�ná rýchlos� 

dolných kon�atín diagnostikovaná testom kop mae-geri v postoji heiko-da�i, ktorý sa 

vykonáva na jednej opornej kon�atine, pri�om druhá vykonáva švihový pohyb 

maximálnou rýchlos�ou. Túto kopaciu techniku je možné ú�inne vykonáva� len pri 

vysokej úrovni rozvoja špeciálnej rovnováhovej schopnosti a vysokej technickej 

vyspelosti karatistu. Aj tu, hoci nepriamo existuje súvislos� medzi reak�no-

rýchlostnými schopnos�ami a koordina�nými schopnos�ami, konkrétne  statickou 

rovnováhou.    

     Vz�ah športového veku v špecializácii a reak�no-rýchlostných schopností 

k výkonnosti v teste statickej rovnováhy a sprostredkovane k športovému výkonu 

VKK1 dokazuje, že aj vplyvom dlhoro�ného systematického tréningu, rozvojom  

požadovaných reak�no-rýchlostných schopností a rovnováhy sa budujú optimálne 

predpoklady  pre vrcholové športové výkony džudistov v dorasteneckej kategórii. 

 

 

 



  

      

�. 

Názov premennej ßk bk rk ßk . rk 

2 Športový vek v špecializácii -0.436 -1.165 -0.525 0,229 

10 Agility (disjunktívne reak�no-rýchlostné schop.) 0.313 0.041 0.437 0,137 

Test rovnováhy plameniak                                                            Se = 0,388     R = 0,605      R2 = 0,366  

ßk – normovaný regresný koeficient,     bk – regresný koeficient,     rk – koeficient párovej korelácie,     

ßk . rk – koeficient parciálnej determinácie,     R – koeficient mnohnásobnej korelácie,     R2 – 

koeficient mnohnásobnej determinácie,      Se – stredná chyba predpovede 

Tabu�ka 6. 

Mnohonásobná korelácia a regresia premenných pre odhad vysvetlenia variancie testu plameniak. 

 

 

 

 

Obr.2.  

 



  

4.4.4  I. FAKTOROVÁ ÚROVE� PRE MODEL VKK2 

 

     Koeficient determinácie udáva, že 79,1 % rozptylov hodnôt závisle premenného 

kritéria VKK2 športového výkonu v džude je dôsledkom variability šiestich 

sledovaných nezávisle premenných. Parciálne koeficienty determinácie dávali 

nasledovný podiel: test 4 rohy (špeciálnu vytrvalos�) 2,4 %, test plameniak (statická 

rovnováha) 26,4 %, test úto�ná zápasová efektivita 19,1 %, test kvality predvedeného 

chmatu Ippon-seoi-nage 12,4 %, test zhyby na hrazde (dynamická sila horných 

kon�atín) 11,5 % a test tlak v �ahu na lavi�ke (výbušnos� horných kon�atín) 7,3 % 

(tabu�ka 7, obr. 3). 

�. Názov premennej ßk bk rk ßk . rk 

5 4 rohy (špeciálna vytrvalos�) 0.046 0.132 0.519 0,024 

14 Plameniak (statická rovnováha) -0.465 -2.172 -0.568 0,264 

15 Úto�ná zápasová efektivita 0.300 2.716 0.644 0,191 

16 Kvalita predvedenia techniky Ippon-seoi-nage 0.273 4.507 0.453 0,124 

17 Zhyby podhmatom (dynamická sila h. k.) 0.192 33.662 0.601 0,115 

19 Tlak na lavi�ke (výbušná sila horných kon�atín) 0.142 35.188 0.515 0,073 

Výkonnostné kritérium VKK2                                                       Se = 0,128     R = 0,889     R2 = 0,791  

ßk – normovaný regresný koeficient,     bk – regresný koeficient,     rk – koeficient párovej korelácie,     

ßk . rk – koeficient parciálnej determinácie,     R – koeficient mnohnásobnej korelácie,     R2 – 

koeficient mnohnásobnej determinácie,      Se – stredná chyba predpovede 

Tabu�ka 7. 

Mnohonásobná korelácia a regresia premenných �. 5, 14, 15, 16, 17 a 19.  

Obr. 3. 

Determinácia športového výkonu v džude  VKK2
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     V prvej faktorovej úrovni výkonnostného kritéria VKK2 sa objavujú rovnaké 

premenné ako pri modeli VKK1 a na viac premenná tlak v �ahu na lavi�ke (výbušná sila 

horných kon�atín). Premenná tlak v �ahu na lavi�ke preberá podiel 7,3 % na celkovom 

vysvet�ovaní výkonnostného kritéria VKK2. Výbušná sila pod�a PULKKINENA 

(2001) patrí medzi limitujúce motorické faktory športového výkonu v džude. Džudo 

pod�a PULKKINENA (2001) ako primárne rýchlostno-silový, úpolový šport vyžaduje 

komplexný rozvoj výbušnej sily a to aj v kategórii dorastencov. Na základe vlastnej 

trénerskej a pretekárskej praxe ako i názorov odborníkov expertného hodnotenia si 

dovolíme tvrdi�, že v starších juniorských a seniorských kategóriách dominujú na 

medailových pozíciách najmä pretekári s vysokou úrov�ou špeciálnej výbušnej sily. 

Tento náš názor nepriamo potvrdzuje i štatistika z Majstrovstiev sveta juniorov 2004 

(58 resp. 53 %) a uplynulých letných OH v Aténach 2004 (60 resp. 63 %), kde 

nadpolovi�ná vä�šina všetkých zápasov bolo ukon�ených pred uplynutím �asového 

limitu 5 min, �o znamená, že o výsledku vzájomného stretnutia rozhodla jediná platná 

akcia alebo chmat vykonaný maximálnou rýchlos�ou. (príloha G, tabu�ka 26, 27, 28 a 

29).  

     Najvä�šiu váhu z pomedzi nezávisle premenných v modeli VKK2 preberá test 

rovnováhy plameniak (26,4 %). V oboch modeloch VKK1 i VKK2 sa premenná 

statická rovnováha dostala medzi faktory I. úrovne s najvä�ším parciálnym príspevkom. 

Tým sa nám potvrdila hypotéza H1, kde sme statickú rovnováhu predur�ovali za faktor 

limitujúci športový výkon v džude. Vyslovujeme tak názor, že v úpolových športoch 

s využitím chmatov a znehybnení, kde hlavným cie�om je narúša� zámerne súperovu 

stabilitu, je rovnováhová schopnos� limitujúcim faktorom športového výkonu.  

     Ostatné premenné z I. faktorovej úrovne v modeli VKK2 sú zhodné s modelom 

VKK1, kde sme uviedli ich požadovanú interpretáciu (�as� 4.4.1). Rozdielny je však ich 

parciálny príspevok pri vysvet�ovaní výkonnostného kritéria VKK2 (obr. 3). 

Problémom je opakujúca sa autokorelácia nezávisle premenných. Z korela�nej matice 

(príloha F, tabu�ka 25) vidno, že opä� okrem premennej plameniak, jednotlivé 

premenné I. faktorovej úrovne vzájomne spolu korelujú. Silnejšia premenná preberá 

váhu, �as� podielu slabšej premennej. Test dynamickej sily horných kon�atín 

a chrbtového svalstva v modeli VKK2 koreluje s testom špeciálnej vytrvalosti (r=0,462, 

p�0,05), technickej zdatnosti predvedenia chmatu Ippon-Seoi-nage (r=0,516, p�0,05) 

a tlakom �inky v �ahu na lavi�ke (r=0,707, p�0,01) Vysvetlenie vzájomnej korelácie 



  

testu dynamickej sily horných kon�atín a chrbtového svalstva s testom výbušnej sily 

(tlak �inky v �ahu na lavi�ke) súvisí pod�a nášho názoru s hybridnou schopnos�ou 

vytrvalos� vo výbušnosti. TO nášho súboru vykonávali zhyby na hrazde výbušne 

s cie�om najvä�šieho po�tu správnych opakovaní. A hoci sa v oboch testoch zásadne 

jedná o protichodné pohybové štruktúry, ich základ spo�íva v úrovni 

rozvoja dynamickej sily – výbušnej i vytrvalostnej.  

      

 



  

4.4.5 II. FAKTOROVÁ ÚROVE� PRE MODEL VKK2 

 

Vysvetlenie variancie testu plameniak 

     Vybrané premenné v tabu�ke 8, obr. 4 vysvet�ujú varianciu výkonnosti v teste 

statickej rovnováhy (plameniak) na 36,6%. Ich interpretáciu uvádzame pri modeli 

VKK1 v �asti 4.4.2. 

�. Názov premennej ßk bk rk ßk . rk 

2 Športový vek v špecializácii -0.436 -1.165 -0.525 0,229 

10 
Agility (disjunktívne reak�no-rýchlostné 

schopnosti) 
0.313 0.041 0.437 0,137 

Test rovnováhy plameniak                                                            Se = 0,388     R = 0,605      R2 = 0,366 

ßk – normovaný regresný koeficient,     bk – regresný koeficient,     rk – koeficient párovej korelácie,     

ßk . rk – koeficient parciálnej determinácie,     R – koeficient mnohnásobnej korelácie,     R2 – 

koeficient mnohnásobnej determinácie,      Se – stredná chyba predpovede 

Tabu�ka 8. 

Mnohonásobná korelácia a regresia premenných pre odhad vysvetlenia variancie testu plameniak. 

 

 

Obr. 4 

 

Vysvetlenie variancie testu výbušnej sily (tlak �inky v �ahu na lavi�ke) 

     Na základe zvoleného matematického postupu sa ukázalo, že opä� niektoré vz�ahy 

sú logicky neinterpretovate�né. Z toho dôvodu sme pri vysvet�ovaní variancie testu tlak 

�inky v �ahu na lavi�ke vylú�ili niektoré premenné. Výkonnos� v teste tlak �inky v �ahu 



  

na lavi�ke ako prejavu výbušnej sily horných kon�atín významne korelovala 

s decimálnym vekom r1 = 0,473 (p�0,05), s testom hod plnou loptou r21 = 0,645 

(p�0,01) a s testom šplh na lane r22 = -0,543 (p�0,01). Vybrané premenné vysvet�ujú 

varianciu výkonnosti v teste tlak v �ahu na lavi�ke na 61,6 % (tabu�ka 9, obr. 5). 

 

�. Názov premennej ßk bk rk ßk . rk 

1 Decimálny vek 0,218 0,021 0,473 0,103 

21 Hod plnou loptou (výbušnos� h. k. a chrbt. sval.) 0,469 0,039 0,645 0,302 

22 Šplh na lane (dynamická sila horných kon�atín) -0,389 -0,415 -0,543 0,211 

Tlak v �ahu na lavi�ke (výbušná sila h. k.)                           Se =  0,235   R =  0,785     R2 =  0,616 

ßk – normovaný regresný koeficient,     bk – regresný koeficient,     rk – koeficient párovej korelácie,     

ßk . rk – koeficient parciálnej determinácie,     R – koeficient mnohnásobnej korelácie,                     
R2 – koeficient mnohnásobnej determinácie,      Se – stredná chyba predpovede 

Tabu�ka 9.  

Mnohonásobná korelácia a regresia premenných pre odhad vysvetlenia variancie testu tlak na lavi�ke. 

 

  

     Percentuálny podiel premennej decimálny vek pre odhad vysvetlenia variancie testu 

tlak na lavi�ke má hodnotu 21,1 %. Priemerná hodnota decimálneho veku nášho súboru 

je 14,35 rokov. Súbor tak z h�adiska vekových kategórií v džude radíme do skupiny 

Obr. 5. 
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dorastencov. Pri porovnaní výkonov v teste tlak v �ahu na lavi�ke medzi TO do 15 

a nad 15 rokov pomocou F-testu sme nezistili štatisticky významné rozdiely (Fvyp= 

3,048 < Fkrit= 3,510, p<0,05). Priemerný výkon v teste tlak v �ahu na lavi�ke v našom 

súbore bol 0,363 W. V rámci predvýskumu realizovaného v roku 2005 u 16 ro�ných 

džudistov (decimálny vek 16,3; n=14) sme namerali priemerný výkon súboru 0,452 W. 

Na základe porovnania výsledkov si dovolíme tvrdi�, že s rastúcim športovým vekom 

pri špecializácii, sa okrem iných, zlepšujú i parametre výbušnej sily v prospech starších 

pretekárov.  

     Varia�ný podiel premennej hod plnou loptou pri vysvet�ovaní testu tlak v �ahu na 

lavi�ke má hodnotu 30,2 %. Umiestnenie testu hod plnou loptou obojru� na II. 

faktorovej úrovni plne korešponduje s expertným hodnotením. Pri tejto pohybovej 

�innosti sa zapájajú do práce, okrem iných, rovnaké svalové skupiny paží a svalstva 

trupu, ako u vä�šiny techník hodov. Zo svalov trupu ide najmô o  m. erector spinae, m. 

quadratus lumborum, m. rectus abdominis. Zo svalstva paží sa do pohybu zapája najmä 

m. deltoideus, m. coracobrachialis, m. biceps brachi, m. deltoideus, m. triceps brachii, 

m. anconeus a �alšie. Hod plnou loptou obojru� v rôznych modifikáciach sa používa 

bežne ako všeobecný prostriedok rozvoja výbušnej sily v tréningu dorastencov.  

     Podiel premennej šplh na lane pri vysvet�ovaní testu tlak v �ahu na lavi�ke je 21,1 

%. Šplh na lane je prejavom dynamickej sily horných kon�atín. Ide o pohybovú �innos� 

podobnej štruktúry s akou sa stretávame pri vychy�ovaní súpera z rovnovážnej polohy 

pri technikách hodov smerom vpred.  

     Zdá sa, že výbušná sila v komplexe ako pohybová schopnos�, je limitujúcim 

faktorom športového výkonu v džude. Obe vyššie uvedené premenné vrátane 

decimálneho veku pri vysvet�ovaní variancie testu tlak v �ahu na lavi�ke (61,6 %) majú 

spolo�ný menovate� v rýchlostno-silovom prejave.   

     Výsledkom našej výskumnej práce je štruktúra športového výkonu v 

dorasteneckom džude s dvojúrov�ovou faktorovou hierarchiou. Na základe 

matematicko-štatistickej analýzy predkladáme grafické znázornenie štruktúry 

športového výkonu v džude (obr. 6) v dvoch modeloch VKK1 a VKK2. �íslo 

nachádzajúce sa v �avej �asti nad názvom premennej znamená percentuálny podiel na 

vysvetlenie variancie závislej premennej a �íslo vpravo ozna�uje hodnotu príslušnej 

párovej korelácie. 



  

     Domnievame sa, že existuje mnoho faktorov, ktoré limitujú športový výkon v džude, 

ktoré potom vnímame už iba ako finálny motorický prejav. Odha�ovanie faktorov 

ur�ujúcich športový výkon ukázalo, že pomocou motorických testov môžeme úspešne 

vysvet�ova� športový výkon, aj v individuálnych úpolových športoch ako je džudo. 

Upriamili sme pozornos� na elementárne motorické funkcie a pokúsili sa o štrukturálne 

hlbšie objasnenie športového výkonu. Uvedené štruktúru nechceme chápa� striktne 

deterministicky, ale ako explikáciu pravdepodobnostného ur�enia miery uskuto��ovania 

možnosti. Môžeme ju potom hodnoti� ako prechod od možnosti ku skuto�nosti, tzn. 

priblíži� sa k vysvetleniu športového výkonu pomocou množiny ur�itých znakov. 

     Nemenej dôležité je, že krátkotrvajúci výkon ako je v džude športový zápas, má 

ve�mi špecifické požiadavky na úrove� špeciálnych zru�ností, špeciálnej vytrvalosti, 

dynamickej a výbušnej sily horných kon�atín, ako aj statickej rovnováhy. Z tohto 

dôvodu, kto nemá uvedené parametre, nemôže ašpirova� na úspechy na vrcholových 

podujatiach. Z aspektu zabezpe�enia úspešnej štátnej reprezentácie nadobúda táto 

problematika osobitný význam a núti venova� sústredenú pozornos� výberu 

talentovaných jedincov pre vrcholový tréning. Pritom treba bra� do úvahy celý rad 

otázok od rozvoja pohybových schopností vzh�adom na ich geneticky podmienenú 

úrove�, využitia senzitívnych období, adaptácie organizmu na za�aženie a �alších 

somatických, funk�ných, psychologických, sociálnych a iných faktorov, ktoré navzájom 

vplývajú na rozvoj výkonnosti.  

 

 



  
 



  



  

5. ZÁVERY VÝSKUMU 

 

 

     5.1 ZHRNUTIE 

 

     V práci sme sa zamerali na objasnenie poznatkov štruktúry športového výkonu v 

dorasteneckom džude z h�adiska relatívne komplexného sledovania motorických 

faktorov. Realizáciu tohto cie�a v praxi sme riešili stanovenými úlohami a na základe 

výsledkov výskumu a ich analýzy môžeme formulova� nasledujúce závery. 

     1. Spracovanie výsledkov expertného hodnotenia motorických ukazovate�ov 

štruktúry športového výkonu v džude nám umožnilo ur�i� hierarchiu limitujúcich, 

podmie�ujúcich a nepriamo podmie�ujúcich faktorov: 

     Faktory limitujúce športový výkon v džude: (I. FÚ): ak�ná rýchlos� acyklických 

pohybov, jednoduchá reak�ná rýchlos� na taktilný podnet, špeciálna vytrvalos� 

v koordinácii a špeciálna dynamická k
bová pohyblivos�.  

     Za faktory podmie�ujúce športový výkon v džude (II. FÚ) boli expertným 

hodnotením stanovené: výbušná sila horných kon�atín, výbušná sila dolných kon�atín, 

zložitá reak�ná rýchlos� na taktilný podnet, schopnos� anticipácie, výbušná sila 

chrbtového svalstva, špeciálna vytrvalos� vo výbušnej sile, dynamická rovnováhová 

schopnos�, výbušná sila brušného svalstva, vytrvalos� v sile horných kon�atín, 

vytrvalos� v sile chrbtového svalstva, špeciálna vytrvalos� strednodobá, všeobecná 

dynamická k
bová pohyblivos�. 

     Faktory nepriamo podmie�ujúce športový výkon v džude (III. FÚ): relatívna sila 

horných kon�atín, relatívna sila dolných kon�atín, relatívna sila chrbtového svalstva, 

relatívna sila brušného svalstva, vytrvalos� v sile dolných kon�atín, špeciálna statická 

k
bová pohyblivos�, maximálna (absolútna) sila chrbtového svalstva, vytrvalos� v sile 

brušného svalstva, statická sila chrbtového svalstva, statická sila brušného svalstva, 

jednoduchá reak�ná rýchlos� na vizuálny podnet, akcelera�ná rýchlos�, všeobecná 

vytrvalos� strednodobá, špeciálna vytrvalos� krátkodobá, všeobecná statická k
bová 

pohyblivos�, schopnos� priestorovej diferenciácie, schopnos� silovej diferenciácie, 

priestorovo-orienta�ná schopnos�, maximálna (absolútna) sila dolných kon�atín, 

statická sila horných kon�atín, zložitá reak�ná rýchlos� na vizuálny podnet, špeciálna 

vytrvalos� dlhodobá, schopnos� �asovej diferenciácie, statická rovnováhová schopnos�, 



  

maximálna (absolútna) sila horných kon�atín, maximálna (absolútna) sila brušného 

svalstva, ak�ná rýchlos� cyklických pohybov, všeobecná vytrvalos� krátkodobá, 

nepravidelný rytmus, statická sila dolných kon�atín, frekven�ná rýchlos�, všeobecná 

vytrvalos� dlhodobá, schopnos� priestorovej pamäti, schopnos� silovej pamäti, 

schopnos� �asovej pamäti, pravidelný rytmus, iné (reak�ná rýchlos�, špeciálna sila 

celého tela, vytrvalos� v rýchlosti, špeciálna rovnováhová schopnos�). 

     Uvedené hodnotenie sme akceptovali ako faktografický materiál a vychádzali z neho 

pri návrhu súboru motorických premenných. 

     Výsledky expertného hodnotenie a nášho empirického výskumu sa zhodujú 

v nasledovných faktoroch: Z faktorov limitujúcich športový výkon v džude nachádzame 

zhodu v  špeciálnej vytrvalosti v koordinácii. Z faktorov podmie�ujúcich športový 

výkon nachádzame zhodu vo výbušnej sile horných kon�atín a trupu a v špeciálnej 

vytrvalosti vo výbušnej sile horných kon�atín. Faktory nepriamo podmie�ujúce 

športový výkon v džude sa v našom výskume nepodarilo zisti�.   

     2. Použitím korela�nej techniky sme zistili závislos� športového výkonu v 

dorasteneckom džude od dynamických silových schopností horných kon�atín, 

rovnováhavej schopnosti a od výbušnej sily horných kon�atín. Zo špecifických 

zru�ností sme zistili závislos� športového výkonu od kvality predvedenia chmatu Ippon-

Seoi-Nage, úto�nej efektivity a špeciálnej vytrvalosti v koordinácii. Potvrdil sa nám 

predpoklad hypotézy H1 s výnimkou faktora rýchlosti vykonania chmatu.    

     Koeficient determinácie udáva, že 71 % rozptylov hodnôt závisle premenného 

kritéria VKK1 športového výkonu v džude je dôsledkom variability piatich sledovaných 

nezávisle premenných: špeciálna vytrvalos�, statickú rovnováhu, úto�ná zápasová 

efektivita, kvalita vykonania chmatu Ippon-seoi-nage, dynamická sila horných kon�atín.  

     Koeficient determinácie udáva, že 79,1 % rozptylov hodnôt závisle premenného 

kritéria VKK2 športového výkonu v džude je dôsledkom variability šiestich 

sledovaných nezávisle premenných: špeciálna vytrvalos�, statická rovnováha, úto�ná 

zápasová efektivita, kvalita vykonania chmatu Ippon-seoi-nage, dynamická sila horných 

kon�atín a výbušná sila horných kon�atín.  

     3. Sledovaním úto�nej efektivity na vybraných turnajoch a po následom vyhodnotení 

získaných empirických údajov, sme potvrdili �iastkovú hypotézu H1.1, kde sme 

predpokladali, že pretekári na medailových pozíciách disponujú výšším percentom 

úto�nej efektivity. 



  

     4. Potvrdili sme �iastkovú hypotézu H1.2, kde kvalita vykonania chmatu 

v podmienkach tréningu ovplyv�uje úspešnos� uplatnenia chmatu v priebehu zápasu.  

     5. V II. faktorovej úrovni sa k statickej rovnováhe preukázal vz�ah v športovom veku 

v špecializácii a v disjunktívnych reak�no- rýchlostných schopnostiam. Vybrané 

premenné vysvet�ujú signifikantne varianciu výkonnosti v teste plameniak na 36,6%.  

K výbušnej sile horných kon�atín sa preukázal vz�ah v decimálnom veku, v teste hodu 

medicinbalom a v šplhu na lane. Vybrané premenné vysvet�ujú signifikantne varianciu 

výkonnosti v teste tlak v �ahu na lavi�ke na 61,6 %. 

     Výbušná sila horných kon�atín v našom empirickom modeli limituje športový výkon 

v džude a je umiestnená medzi faktormi I. úrovne, �ím sme nepotvrdili náš predpoklad 

hypotézy H2.1 o podmienenosti športového výkonu touto schopnos�ou. 

     Náš matematický model potvrdzuje �alší predpoklad z hypotézy H 2.1, že výbušná 

sila posturálneho svalstva a horných kon�atín diagnostikovaná testom hod 

medicinbalom a disjunktívne reak�no-rýchlostné schopnosti sú faktormi 

podmie�ujúcimi športový výkon v džude, pôsobiace sprostredkovane cez vybrané 

premenné I. úrovne. Nepotvrdil sa nám predpoklad o podmienenosti športového výkonu 

v džude výbušnou silou dolných kon�atín a k
bovou pohyblivos�ou v hypotéze H2.1.   

     6. Nako�ko sa nám nepotvrdila �alšia závislos� medzi výkonnostným kritériom 

VKK1, VKK2 a ostatnými sledovanými premennými, nepotvrdila sa nám tak ani 

hypotéza H 2.2 o  nepriamo podmie�ujúcich faktoroch tretej úrovne. Dôvodom pod�a 

nášho predpokladu je zaradenie nízkeho po�tu nezávisle premenných, �o je �iasto�ne na 

škodu práce. Vychádzali sme však z možností testovania a diagnostického aparátu, 

ktorý sme mali k dispozícii. Domnievame sa, že v prípade vä�šieho po�tu zvolených 

nezávisle premených, by sme boli schopní ur�i� �alšie faktory súvisiace so športovým 

výkonom v džude. 

     7. Predložili sme dva dvojúrov�ové empirické modely štruktúry športového výkonu 

v džude, ktoré v zjednodušenej forme odzrkad�ujú prvky štruktúry a odha�ované vz�ahy 

medzi nimi. Rozptyl športového výkonu je vysvetlite�ný na 71 resp. 79,1 % 

interindividuálnou variabilitou, priamou bezprostrednou väzbou piatich resp. šiestich 

premenných: kvalita predvedenia chmatu, špeciálna vytrvalos� v koordinácii, úto�ná 

efektivita, dynamická sila horných kon�atín a chrbtového svalstva, výbušná sila 

horných kon�atín a statická rovnováha. Tieto limitujúce faktory v našom súbore priamo 

ur�ujú, vymedzujú kvalitu výkonu a nemožno ich v podstate kompenzova�. Druhú 

faktorovú úrove� tvoria faktory podmie�ujúce športový výkon v džude, ktoré vytvárajú 



  

nevyhnutné predpoklady na prejavenie sa dominantných faktorov. O úrovni statickej 

rovnováhy v našom súbore rozhodujú disjunktívne reak�no-rýchlostné schopnosti 

a športový vek pri džude. O úrovni výbušnej sily horných kon�atín v našom súbore 

probantov rozhoduje decimálny vek, výbušnos� posturálneho svalstva a  dynamická sila 

horných kon�atín, meraná testom šplh na lane. Osobne sa priklá�ame k modelu VKK2, 

kde je vysvetlený športový výkon v džude dorastencov na 79,1 % šiestimi limitujúci 

a piatimi podmie�ujúcimi faktormi.  

     Záverom nášho výskumu môžeme konštatova�, že stanovený cie� a úlohy sme 

splnili. Predložili sme dvojúrov�ovú štruktúru športového výkonu v džude s hierarchiou 

jednotlivých faktorov.  

 

 

5.2 ZÁVERY PRE ROZVOJ VEDNEJ DISCIPLÍNY      

 

     Športová veda za posledné obdobie dosiahla ve�ký kvalitatívny a kvantitatívny 

vzostup. Boli rozpracované vlastné teoretické a metodologické základy a nové poznatky 

v mnohých smeroch umožnili zvýši� úrove� športovej praxe. Jednozna�ne sa ukazuje, 

že rozvoj športu a najmä dosahovanie vrcholových výkonov, nie sú možné bez rozvoja 

vedy. Dôležité je usilova� sa o to, aby športová veda a prax boli vzájomne prepojené.  

     Naša práca bola zameraná na objasnenie empirickej štruktúry športového výkonu 

v džude dorastencov na Slovensku z h�adiska sledovania motorických faktorov. 

Použitie množstva premenných, o ktorých sme sa domnievali, že vzájomne podmie�ujú 

športový výkon v džude nám v zjednodušenej forme umožnilo odhali� �lenitos� 

a rôznorodos� faktorov na hierarchických úrovniach.   

    Použitím matematicko-štatistických metód (faktorová analýza, mnohonásobná 

korela�ná a regresná analýza) vzniká možnos� objektívnejšie posúdi� významnos� 

faktorov z h�adiska športového výkonu. Okrem toho, použitie týchto metód poskytuje 

mnohostranné konkrétne kvantifikované a relatívne i hlboké informácie o podstate 

športového výkonu.  

     Konštrukcia faktorových úrovní použitím matematicko-štatistických metód je závislá 

na množstve a kvalite vybraných premenných, ako aj presnosti dát. Z tohto dôvodu 

v športových odvetviach, v ktorých absentuje exaktnejšie stanovenie výberu 

a usporiadania faktorov je expertné hodnotenie dôležitou východiskovou a opornou 



  

metódou pre plánovaný a premyslený výber nezávisle premenných pre matematicko-

štatistické spracovanie.   

     Riešenie tejto problematiky sú�asne umožnilo poukáza� na problémy, nedostatky 

a prípadné možnosti �alšieho objas�ovania podstaty formovania športového výkonu. 

V nasledujúcich výskumných sledovaniach by sme chceli upriami� našu pozornos� do 

oblasti športovej edukológie s využitím poznatkov o výstavbe štruktúry športového 

výkonu v džude nadobudnutých v tejto práci. Zaujímavé by bolo sledova� genézu 

štruktúry športového výkonu v džude smerom k juniorským a seniorským kategóriám. 

�alej by bolo vhodné zaobera� sa analýzou viacro�ných makrocyklov prípravy 

z h�adiska posudzovania determinácie zmien športovej výkonnosti zmenami 

objemových ukazovate�ov tréningového za�aženia. Preniknutie do mezo a mirkocyklov 

by vytvorilo predpoklady na hodnotenie ú�innosti krátkotrvajúceho zámerného 

tréningového pôsobenia, a tým aj na operatívne zasahovanie do riadenia športovej 

prípravy.  

 

 

5.3 ZÁVERY PRE ROZVOJ ŠPORTOVEJ PRAXE 

 

     Sú�asný šport si kladie nielen nároky na vedeckých pracovníkov, ale i na 

pracovníkov športovej praxe, hlavne trénerov. Trénerska práca v džude, najmä v tom 

vrcholovom, si vyžaduje uplat�ova� v praxi výsledky vedy. Úspešné riadenie športovej 

prípravy v džude predpokladá objektivizované poznanie hierarchie jednotlivých 

faktorov štruktúry športového výkonu a vz�ahov medzi nimi. Popri tom je dôležité 

rozoznáva� zovšeobecnenú štruktúru výkonu ako ur�itý model a konkrétnu štruktúru 

výkonu jednotlivca. V samotnom tréningu je potrebné vytvára� také kvality 

v organizme džudistu, ktoré sa budú podoba� modelovým požiadavkám. Teda cie�om je 

približova� štruktúru trénovanosti modelovej štruktúre výkonu.  Prínos našej práce 

spo�íva v predložení konštrukcie viacúrov�ových empirických modelov štruktúry 

športového výkonu v dorasteneckom džude.  

     Vzh�adom na výsledky nášho výskumu odporú�ame trénerom v dorasteneckej 

kategórii v každodennej tréningovej praxi pri rozvoji pohybových schopností zara�ova� 

v rámci tréningu okrem iného  cvi�enia na rozvoj dynamickej sily horných kon�atín 

a chrbtového svalstva, výbušnej sily horných kon�atín, statickej a dynamickej 



  

rovnováhy, špeciálnej vytrvalosti, cvi�enia na nácvik, zdokona�ovanie techník 

a zvyšovania technickej vyspelosti, cvi�enia zvyšovania úto�nej efektivity.   

     Vhodné cvi�enia sú najmä prí�ahy v rôznych obmenách a polohách, prí�ahy na 

hrazde, prí�ahy s doplnkovou zá�ažou, prí�ahy v horizontálnej rovine najmä pri 

po�iatkoch cvi�enia na hrazde. Vyšším ove�a náro�nejším stup�om cvi�ení prí�ahov na 

hrazde sú preskakované zhyby so zmenou úchopu nadhmatom do podhmatu a spä�, 

alebo zhyby do vzporu na vystretých pažiach. Špecifické cvi�enia odporú�ame: prí�ahy 

za judo-gi prevesené cez hrazdu, prí�ahy v �ahu vzad za súperove rukávy, prí�ahy 

ležiaceho partnera použitím džudo opasku, a množstvo �alších. 

      Zo špecifických cvi�ení je vhodné zara�ova� pri rozvoji rovnováhy cvi�enia 

tie�ových nástupov bez súpera, tzv. Tandoku-renšu. V posil�ovni odporú�ame rozvoj 

rovnováhy pomocou cvi�ení na rôznych balan�ných doskách alebo bossu loptách.     

     Každá tréningová jednotka v kategórii dorastencov by mala obsahova� cvi�enia na 

nácvik a zdokona�ovanie techník. Pritom tréner i samotný pretekár by mal neustále dba� 

na precíznos� a detaily, ktoré sú pre daný chmat dôležité. Až po dokonalom osvojení 

vybraných techník odporú�ame vykonáva� chmaty vo vä�šej rýchlosti, v pohybe, 

kombináciách, vo vä�šom objeme a pri vysokej intenzite.  

     Efektivitu úto�enia možno cielene rozvíja� v téningu najmä pri mini súbojoch so 

stup�ovaným odporom a pri riadených tréningových stretnutiach. Odporú�ame najmä 

mini súboje na konkrétne zápasové situácie s riadením súperového odporu, alebo tzv. 

Kakari-geiko randori, �o je tréningový boj dvoch súperov, ktorého základom je ur�i� 

úto�iaceho a brániaceho súpera. 

     Špeciálnu vytrvalos� rozvíjame v tréningu džuda predovšetkým pomocou cvi�enia 

randori. Na testovanie džudistickej vytrvalosti sme navrhli zá�ažové cvi�enie pod 

vlastným názvom 4 rohy. Test, hoci doteraz neštandardizovaný, sa ukazuje ako vhodný 

diagnostický prostriedok na stanovenie špeciálnej úrovne trénovanosti džudistov. 

Obmena testu by mohla spo�íva� i v snahe realizova� jeden okruh štyroch stanovíš� 

s cie�om dosiahnu� �o najkratší �as. Testom sa tak simuluje interminentné za�aženie 

charakteristické pre športový zápas v džude. Ke�že toto zá�ažové cvi�enie obsahuje 

zápasové prvky boja, považujeme ho za ideálny spôsob zis�ovania úrovne špecifickej 

vytvalosti dorastencov. 

     V neposlednom rade využitie výsledkov z nášho výskumu by mohlo nájs� svoje 

uplatnenie pri výbere nadaných jedincov do útvarov talentovanej mládeže, pri zis�ovaní 

úrovne ich telesnej zdatnosti.    



  

     Záverom práce vyjadrujeme nádej, že výsledky výskumu nájdu svoje uplatnenie 

v športovej praxi, prispejú k rozšíreniu poznatkov o danej problematike a podnietia 

k �alším výskumným prácam.  
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PRÍLOHA  A 
 

ZÁKLADNÉ ŠTATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY SÚBORU 

V SLEDOVANÝCH PREMENNÝCH 

 

 



  

 
   Tabu�ka 10. 

   Charakteristika súboru. 

   Základné štatistické charakteristiky súboru v sledovaných premenných. 

 

   Vysvetlivky: 

   TO – testované osoby 

   STV – stupe� technickej vyspelosti 

   tr.j. – tréningová jednotka 

 
          

 

�. TO 
Decimálny 

vek                       
[roky] 

Športový vek 
v špecializácii 

[roky] 

Telesná 
hmotnos� 

[kg] 

Telesná 
výška 
[cm] 

STV          
[kyu] 

Priemerný 
po�et tr.j. v 

týždni                         
[n]  

 1 M.B. 14.37 6 66 170 3. 3  
 2 G.B. 15.84 10 65 171 3. 3  
 3 M.D. 15.19 2 64 180 4. 3  
 4 L.F. 15.08 8 49 165 3. 3  
 5 A.G. 13.86 6 48 160 3. 8  
 6 D.G. 14.01 6 65 180 4. 3  
 7 D.G. 14.99 3 50 162 3. 3  
 8 G.H. 15.50 5 60 165 2. 3  
 9 R.H. 13.26 4 90 180 4. 4  
 10 S.K. 14.88 6 44 157 3. 3  
 11 N.K. 14.71 8 38 148 3. 3  
 12 F.K. 13.60 9 54 165 2. 8  
 13 M.L. 13.85 7 50 166 3. 3  
 14 J.M. 12.70 4 67 175 4. 4  
 15 E.M. 15.12 5 61 172 2. 5  
 16 D.M. 14.82 4 65 180 4. 6  
 17 J.P. 12.98 5 40 165 4. 5  
 18 M.P. 16.00 6 58 174 3. 3  
 19 O.P. 13.76 5 47 170 3. 3  
 20 E.P. 15.29 4 53 164 4. 3  
 21 A.S. 13.28 6 67 174 3. 8  
 22 Z.S. 12.44 8 43 155 3. 5  
 23 D.V. 16.06 9 70 173 3. 3  
 24 E.V. 12.81 4 55 165 4. 7  
          
 aritmetický priemer 14.35 5.83 57.04 168.17 / 4.25  
 smerodajná odchýlka 1.09 2.04 11.78 8.36 / 1.82  
 Maximum 16.06 10 90.00 180.00 2.  8  
 minimum   12.44 2 38.00 148.00 4.  3  
 medián   14.54 6 56.50 168.00 / 3  
 varia�né rozpätie 1.14 3.97 133.04 67.06 / 3.19  
 modus   / 6 65 165 / 3  
          



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA B 

 

EXPERTNÉ HODNOTENIE MOTORICKÝCH UKAZOVATE�OV 

ŠTRUKTÚRY ŠPORTOVÉHO VÝKONU V DŽUDE (DOTAZNÍK),  

CHI-KVADRÁTY ZHODY EXPERTOV PRI HODNOTENÍ 

MOTORICKÝCH UKAZOVATE�OV 



  

                   DOTAZNÍK 
Meno, priezvisko, titul..................................................................................................... 
 
EXPERTNÉ HODNOTENIE MOTORICKÝCH UKAZOVATE�OV 
ŠTRUKTÚRY ŠPORTOVÉHO VÝKONU V DŽUDE 

 
Ktoré kondi�né a koordina�né pohybové schopnosti sú pod�a Vášho názoru dôležité pre 

športový výkon v džude v kategórii dorastencov (14 – 16 rokov)? 

 
Bodové hodnotenie: 
3 – faktor limitujúci športový výkon 
2 – faktor podmie�ujúci športový výkon 
1 – faktor nepriamo podmie�ujúci športový výkon 
0 – faktor nepodmie�ujúci športový výkon 
 
Silové pohybové schopnosti 

 
Maximálna (absolútna) sila horných kon�atín  ..... 
Maximálna (absolútna) sila dolných kon�atín ..... 
Maximálna (absolútna) sila chrbtového svalstva ..... 
Maximálna (absolútna) sila brušného svalstva ..... 
Relatívna sila horných kon�atín   ..... 
Relatívna sila dolných kon�atín   ..... 
Relatnívna sila chrbtového svalstva   ..... 
Relatívna sila brušného svlastva   ..... 
Výbušná sila horných kon�atín   ..... 
Výbušná sila dolných kon�atín   ..... 
Výbušná sila chrbtového svalstva   ..... 
Výbušná sila brušného svalstva   ..... 
Vytrvalostná sila horných kon�atín   ..... 
Vytrvalostná sila dolných kon�atín   ..... 
Vytrvalostná sila chrbtového svalstva  ..... 
Vytrvalostná sila brušného svalstva   ..... 
Statická sila horných kon�atín   ..... 
Statická sila dolných kon�atín   ..... 
Statická sila chrbtového svalstva   ..... 
Statická sila brušného svalstva   ..... 
Iné:       ..... 
 
Rýchlostné pohybové schopnosti 

 
Ak�ná rýchlos� cyklických pohybov   ..... 
Ak�ná rýchlos� acyklických pohybov    ..... 
Jednoduchá reak�ná rýchlos� na taktilný podnet ..... 
Zložitá reak�ná rýchlos� na taktilných podnet ..... 
Jednoduchá reak�ná rýchlos� na vizuálny podnet ..... 
Zložitá reak�ná rýchos� na vizuálny podnet  ..... 



  

Akcelera�ná rýchlos�     ..... 
Frekve�ná rýchlos�      ..... 
Iné:       ..... 
 
Vytrvalostné pohybové schopnosti 

 
Všeobecná vytrvalos� dlhodobá    ..... 
Všeobecná vytrvalos� strednodobá   ..... 
Všeobecná vytrvalos� krátkodobá   ..... 
Špeciálna vytrvalos� dlhodobá   ..... 
Špeciálna vytrvalos� strednodobá   ..... 
Špeciálna vytrvalos� krátkodobá   ..... 
Špeciálna vytrvalos� vo výbušnej sile  ..... 
Špeciálna vytrvalos� v koordinácii   ..... 
Iné:       ..... 
 
Pohyblivostné a ohybnostné schopnosti 

 
Všeobecná statická k
bová pohyblivos�  ..... 
Všeobecná dynamická k
bová pohyblivos�  ..... 
Špeciálna statická k
bová pohyblivos�  ..... 
Špeciálna dynamická k
bová pohyblivos�  ..... 
Iné:       ..... 
 
Kinesteticko-diferencia�né schopnosti 

 
Schopnos� priestorovej pamäti   ..... 
Schopnos� priestorovej diferenciácie   ..... 
Schopnos� silovej pamäti    ..... 
Schopnos� silovej diferenciácie   ..... 
Schopnos� �asovej pamäti    ..... 
Schopnos� �asovej diferenciácie   ..... 
Schopnos� anticipácie    ..... 
Iné:       ..... 
 
Orienta�né schopnosti 

 
Priestorovo-orienta�ná schopnos�   ..... 
Iné:       ..... 
 
Rovnováhové schopnosti 

 
Statická rovnováhová schopnos�   ..... 
Dynamická rovnováhová schopnos�   ..... 
Iné:       ..... 
 



  

Rytmické schopnosti 

 
Pravidelný rytmus     ..... 
Nepravidelný rytmus     ..... 
Iné:       ..... 



  

 
   Tabu�ka 11. 

   Faktory limitujúce športový výkon v džude. 

 

 
   Tabu�ka 12. 

   Faktory podmie�ujúce športový výkon v džude. 

 
 

   Tabu�ka 13.      

   Faktory nepriamo podmie�ujúce športový výkon v džude. 

 



  

 
  Tabu�ka 14. 

   Faktory nepriamo podmie�ujúce športový výkon v džude. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabu�ka 15.     p�0,01**, p�0,05*. 

  Miera stup�a zhody expertov pri hodnotení motorických ukazovate�ov.  

 

 

 

 

 

    

 

 

               Tabu�ka 16. 

                     Percentuálny podiel známok jednotlivých expertov.   

 

 

 

 

 

   

 
Obrázok 8. 

  Grafické znázornenie rozloženia známok jednotlivých expertov. 
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 I.P M.J M.K M.� B.B 
 Prepo�et  na  %     

"1" 50.0 26.9 21.2 44.2 32.7 
"2" 28.8 44.2 42.3 26.9 57.7 
"3" 21.2 28.8 36.5 28.8 9.6 

Spolu 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 

 I. P. M. J. M. K. M. 	 

M. J. 6,031    

M. K. 0,221 7,406   

M. 	. 2,404 11,13** 11,38**  

B. B. 13,43** 6,233 0,106 0,237(*) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA C 

 

BODOVÉ HODNOTY ŠPORTOVEJ VÝKONNOSTI 

PROBANDOV (VKK1 A VKK2) 



  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA D 

 

MOTORICKÉ PREMENNÉ SÚBORU DŽUDISTOV 



  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA E 

 

METODIKA POSUDZOVANIA CHMATU IPPON-SEOI-NAGE 



  

METODIKA ODBORNÉHO POSUDZOVANIA CHMATU IPPON-
SEOI-NAGE NA ZÁKLADE UPRAVENEJ ŠKÁLY POD	A 

KONÁRSKEHO (2005) 
 

Škála odborného posudzovania chmatu Ippon-Seoi-Nage: 
 

1. Vychýlenie súpera z rovnováhy (kuzuši) – je práca oboch rúk, ktoré vychy�ujú 

statického súpera smerom k nám na špi�ky oboch chodidiel. V prípade predvádzania 

chmatu na pravú stranu naša �avá paža sa vytá�a v zápästí smerom von a v priebehu 

celého chmatu aktívne �ahá. Pravá paža v po�iatku vychýlenia aktívne �ahá smerom 

k nášmu pravému uchu. Potom sa uvo�ní (púš�ame súperov lýmec) a premiest�uje sa 

popod ukeho pravú pažu do nášho bicepsového zlomu, kde ohnutím predlaktia smerom 

hore dochádza k fixácii súperovej celej paže = ideálna práca oboch paží.  

Hodnotenie:  

- Správna práca �avej paže = 1 bod, 
- Správna práca pravej paže = 1 bod, 
- Vychýlenie súpera na špi�ky oboch chodidiel a dosiahnutie kontaktu = 1 bod, 
- Koordinácia oboch paží v priebehu celého chmatu = 1 bod 

Celkovo možno získa� za vychýlenie súpera = 4 body. V prípade, že chýba jeden a viac 

z vyššie uvedených sledovaných prvkov, body sa odrátajú. Variabilita 4 – 0 body. 

 

2. Obrat (cukuri) atívneho cvi�enca (toriho) do chmatu – je obrat tela a hlavy pri 

ideálnych podmienkach o 180 stup
ov.  

Hodnotenie: 

- Obrat tela – ideál je 180 stup�ov = 1 bod, 
- Obrat hlavy – ideál je 180 stup�ov = 1 bod, 
- Vystretý chrbát = 1 bod 
- Poloha chodidiel – ideál je paralelne v smere hodu na šírku ramien = 1 bod 
- Plocha opory – ideál je na celých chodidlách s prechodom na špi�ky vo finálnej 

fáze hodu = 1 bod, 
- Dolné kon�atiny – ideál je mierne pokr�ené v podrepe a vo finálnej fáze pri 

prechode na špi�ky sa vystierajú = 1 bod. 
Celkovo je možné z obratu (nástupu) do Ippon-Seoi-Nage získa� 6 bodov.  

 

3. Posledná fáza pri chmate Ippon-Seoi-nage je hod (kake) resp. pád ukeho. Ideálny hod 

(pád) je vpred z poh�adu aktívneho cvi�enca (toriho) a všeobecne akceptovatelné 

u skúšobných expertov je ke� tori po chmate ostane stá�, resp. sa pohne vpred smere 

celého hodu. 

Hodnotenie: 



  

- Miesto dopadu ukeho – ideál je pred toriho = 1 bod 
- Pohyb Toriho po hode – ideál na mieste alebo vpred = 1 bod 

Celkovo je možné získa� z tretej fázy chmatu 2 body. 

 

Pri dodržaní všetkých prvkov ideálneho predvedenia chmatu Ippon-Seoi-Nage je 

možné získa� max. 12 bodov. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA F 

 

KORELA�NÁ MATICA 



  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÍLOHA G 

 

PO�ET A DRUH SKÓRE NA SVETOVÝCH PODUJATIACH 



  

MAJSTORVSTVÁ SVETA JUNIOROV 2004 
 
 
 

Muži: 
 

Tabu�ka 20.      Po�et a druh skóre v zápasoch jednotlivých kategórií. Muži. 
 

Kategória: -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg SPOLU: 

Po�et zápasov: 46 51 53 43 41 37 31 302 

Ippon: 30 
65% 

27 
53% 

25 
47% 

23 
53% 

28 
68% 

23 
62% 

18 
58% 

174 
58% 

Waza-ari: 16 21 13 9 19 14 11 103 

Yuko: 19 25 50 32 31 19 16 192 

Koka: 35 29 37 35 31 20 24 211 

SPOLU: 100 102 125 99 109 76 69 680 

Shido: 28 22 55 43 35 34 26 243 

Hansokumake: 0 0 0 0 0 1 0 1 

SPOLU: 28 22 55 43 35 35 26 244 

 
 
 
 

Ženy: 
 

Tabu�ka 21.      Po�et a druh skóre v zápasoch jednotlivých kategórií. Ženy.. 
 

Kategória: -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg SPOLU: 

Po�et zápasov: 35 38 39 38 38 27 24 239 

Ippon: 20 
57% 

15 
39% 

21 
54% 

25 
66% 

19 
50% 

14 
52% 

13 
54% 

127 
53% 

Waza-ari: 13 11 13 13 13 15 4 82 

Yuko: 10 27 23 26 36 19 20 161 

Koka: 23 29 19 30 29 19 22 171 

SPOLU: 66 82 76 94 97 67 59 541 

Shido: 32 26 21 26 33 24 16 178 

Hansokumake: 0 0 0 0 0 0 0 0 

SPOLU: 32 26 21 26 33 24 16 178 

 



  

HRY LETNEJ OLYMPIÁDY 2004 
 
 
 

Muži: 
 

Tabu�ka 22.      Po�et a druh skóre v zápasoch jednotlivých kategórií. Muži. 
 

Kategória: -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg SPOLU: 

Po�et zápasov: 44 42 44 43 43 44 44 304 

Ippon: 30 
68% 

24 
57% 

26 
59% 

24 
56% 

25 
58% 

29 
66% 

32 
73% 

190 
63% 

Waza-ari: 15 15 21 19 15 15 26 126 

Yuko: 25 27 33 35 29 37 26 212 

Koka: 31 45 33 42 35 42 18 246 

SPOLU: 101 111 113 120 104 123 102 774 

Shido: 39 67 63 49 65 59 71 413 

Hansokumake: 0 0 0 0 0 0 0 0 

SPOLU: 39 67 63 49 65 59 71 413 

 
 
 
 

Ženy 
 

Tabu�ka 23.      Po�et a druh skóre v zápasoch jednotlivých kategórií. Ženy. 
 

Kategória: -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg SPOLU: 

Po�et zápasov: 30 33 33 31 31 30 31 219 

Ippon: 17 
57% 

16 
48% 

21 
64% 

20 
65% 

18 
58% 

18 
60% 

21 
68% 

131 
60% 

Waza-ari: 20 13 9 8 15 8 10 83 

Yuko: 18 24 32 15 25 23 24 161 

Koka: 26 24 19 11 22 29 22 153 

SPOLU: 81 77 81 54 80 78 77 528 

Shido: 40 38 49 31 37 31 24 250 

Hansokumake: 0 0 0 0 0 0 0 0 

SPOLU: 40 38 49 31 37 31 24 250 

 
 


