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Vážení učitelia,

predložená publikácia je jednou zo štyroch častí komplexného
edukačného materiálu v rámci vzdelávacieho programu národného
projektu „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“.
Obsahovo je orientovaná na problematiku rozvoja a diagnostiky
pohybových schopností detí a mládeže. Autori v prvých troch kapitolách
charakterizujú telesný, biologický, psychosociálny a motorický vývoj detí
a mládeže vo veku 6 až 14 rokov. V niektorých častiach popísané
poznatky platia aj pre vyššie vekové kategórie.
Ťažiskovou časťou publikácie sú kapitoly 4 až 6, kde sú zhrnuté
poznatky z oblasti rozvoja jednotlivých pohybových schopností so
súčasnou charakteristikou testov, ktorými môžeme objektívne
posudzovať úroveň jednotlivých schopností. Prezentovaný poznatkový
fond v oblasti výberu pohybových aktivít si môžu učitelia rozšíriť v rámci
ďalších častí edukačného materiálu. V kapitolách venovaných
diagnostike pohybových schopností sa autori zamerali na prezentáciu
motorických testov, ktorými možno
hodnotiť všeobecnú zdatnosť
a pohybovú výkonnosť. Mnohé z nich sa používajú aj vo vyšších
vekových kategóriách.
Nevyhnutnou súčasťou publikácie je aj možnosť, po uplynutí rôznych
časových úsekov, objektívne posúdiť účinnosť používaných pohybových
a športových programov. V rámci odporúčaných testov a ich noriem
hodnotenia telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti detí a mládeže sa
vytvárajú podmienky na určovanie významnosti rozdielov získaných
z empirických dát v testových položkách.
Najväčším zadosťučinením pre všetkých autorov bude, ak sa
predložená publikácia stane pre učiteľov, ktorí majú eminentný záujem
zvýšiť atraktívnosť a účinnosť hodín telesnej a športovej výchovy,
užitočným pomocníkom.

Za kolektív autorov
Eugen Laczo
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1 Telesný a biologický vývoj detí a mládeže od 6 do 14
rokov (ISCED 1 – ISCED 2)
Somatický rast je určitým ukazovateľom celkového zdravotného stavu
jednotlivca i celej populácie – ukazovateľom ekonomických a sociálnych
aspektov v minulosti a v prítomnosti. Somatický rast primárne riadi
genetický kód ale súčasne ho ovplyvňuje pôsobenie hormónov a faktorov
vonkajšieho prostredia. Nevyhnutným faktorom je optimálne zloženie
makro- a mikro- živín, ktoré sú základňou zdravého rastu a vývoja.
Človek pri porovnávaní s ostatnými živočíšnymi druhmi rastie relatívne
pomaly, jeho výrazným špecifikom je dlhé detstvo. Každé dieťa má svoju
individuálnu, jedinečnú rastovú charakteristiku. Len vo výnimočných
prípadoch sa môžu vyskytnúť celkovo zhodné typy rastu.

Obr. 1 ICP model rastu podľa Karlberga (Krasničová, Zemková, 1991)
Švédsky auxológ Karlberg rozložil rastovú krivku matematicky do
troch oddelených aditívnych, čiastočne sa prekrývajúcich komponentov: I
(Infancy), C (Childhood) a P (Puberty) – trojkomponentný model rastu
ICP. Infantilný rastový komponent, ktorý nezávisí od účinku rastového
hormónu,
nastupuje
v druhej
polovici
prenatálneho
(vnútromaternicového) vývoja a predstavuje príspevok k rastu dieťaťa po
jeho narodení. Komponent dozrieva pred 3. až 4. rokom života. Druhý
(detský) komponent C začína pôsobiť v skupine zdravých detí už pred
ukončením prvého roka života. Je spojený s činnostou rastového
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hormónu a má spomaľujúce tempo až po dosiahnutie dospelej veľkosti.
Komponent P (pubertálny) reprezentuje fázu rastu v puberte, zrýchľuje sa
do veku najväčšej rastovej rýchlosti (PHV – Peak Height Velocity),
výrazne súvisí s PHV a spomaľuje sa až do ukončenia rastu. Tento
model je v súlade s endokrínnou reguláciou rastu a vývoja. C komponent
závisí od rastového hormónu a od hormónov štítnej žľazy. P komponent
reprezentuje efekt pohlavných hormónov a I komponent nezávisí od
rastových hormónov a jeho riadenie nie je plne objasnené.
Vekové rozpätie mladšieho školského veku (ISCD – 1; od 6 do 10 až
11 rokov) charakterizujeme ako „druhé detstvo“. Dolnú hranicu
vývinového medzníka tvorí krátke obdobie štrukturálnych premien
v komplexnom telesnom vývoji, t. j. od 5 do 7 rokov. Táto fáza vývoja je
charakterizovaná dočasnou vývinovou disharmonizáciou. Do 6. roku
telesnej konštitúcie dominuje hlava a trup, po 6. roku nastáva radikálna
zmena v telesnom vývine. Rast hlavy a trupu začína zaostávať za rastom
končatín, a tým sa zmení celkový telesný vzhľad. V 5 – 6 rokoch sa
obvykle hodnotí školská zrelosť dieťaťa, stav vývinu hrubej a jemnej
motoriky, grafomotoriky, zrakové a sluchové percepcie. Hodnotí sa reč,
vyjadrovacie schopnosti, sociálna a pracovná zrelosť dieťaťa.
Na zabezpečenie adekvátneho rastu, popri optimálnych vonkajších
podmienkach, majú rozhodujúcu úlohu rastové faktory IGF1 a IGF2. Na
ich dôsledný účinok na chodrogenézu, skeletálny rast a prírastky svalovej
hmoty musí byť v optimálnom množstve prítomný thyroxín a inzulín.
Mineralizácia a formovanie kostí v detskom veku ako aj v prepuberte je
úzko spojená s homeostázou kalcia a fosforu a je regulovaná vitamínom
D, kalcitonínom a parathormónom.
Dynamiku rastu v detstve charakterizuje približne 5 centimetrový
ročný prírastok, ktorý v predpubertálnom období klesá. Medzi chlapcami
a dievčatami nie sú významné rozdiely. Rôzne analýzy rastových kriviek
ukazujú, že v priebehu detského veku sa opakuje fáza akcelerácie rastu
približne v dvojročných cykloch. Fázy môžeme približne ohraničiť
predškolským obdobím (v priemere 4,6 – 4,8 rokov), mladším školským
vekom (6,7 – 7,0 rokov), resp. v neskoršom období (8,6 – 9,2 rokov) a
predpubertálnym vekom (10 – 10,8 rokov). Dynamika rastových vĺn
prebieha u dievčat skôr ako u chlapcov a jej trvanie je kratšie. Deti medzi
jednotlivými rastovými vlnami rastú rovnomerne spomaľujúcou sa
rýchlosťou, ktorá plynule nadväzuje na druhú fázu každej rastovej vlny.
Nástup a priebeh týchto fáz „miniakcelerácie“ sú v populácií natoľko
variabilné, že výsledná rastová krivka obdobia detstva (I. a II. etapa) sa
javí ako lineárna.
Rozdielnu dynamiku rastu v rámci jednotlivých akcelerovaných
rastových
vĺn
pripisujeme zvyšovaniu
sekrécie
adrenalínových
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androgénov medzi vekom 6 až 8 rokov, keď sa začína zvyšovať aj
percento celkového telesného tuku. U dievčat je významný nárast
telesného tuku po 8. roku života a u chlapcov tento nárast postupne
poklesne po 10. roku. Rozvoj niektorých pohlavných znakov pred 8.
rokom u dievčat a pred 9. rokom u chlapcov sa označuje ako predčasná
puberta. Predčasné dospievanie je spojené s urýchlením skeletálnej
zrelosti a s rýchlym rastom do výšky. Zatiaľ nepoznáme uspokojujúcu
odpoveď na to, čo je spúšťačom puberty. Predpokladá sa, že ide
o komplexnú
interakciu
extrahypotalamických
centier
mozgu,
hypotalamu, predného laloku hypofýzy a periférnych orgánov
produkujúcich pohlavné hormóny gonád a nadľadviniek. U dievčat po 9.
a 10. roku, na podnet zvýšenej sekrécie gonadotropínu, na začiatku
výraznejšie stúpa FSH (folitropín-folikuly stimulujúci hormón). Vyššie
hodnoty LH (lutropínu) sa objavuje až po menarché (menštruačný cyklus)
a jeho sekrécia je cyklická. Postupne stúpa hladina estradiolu v sére.
Vývoj prsných bradaviek, prsných žliaz a začiatky pubického ochlpenia
sa objavuje okolo 11. roku života. Variabilita týchto znakov sa označuje
medzi 9. – 13. rokom života. Riegerová (1987) uvádza u predčasne
dozrievajúcich dievčat priemerný vek menarché vek 11,6 rokov,
u priemerne dozrievajúcich priemerný vek 12,6 rokov a u dievčat mierne
oneskorených priemerný vek 13,6 rokov. U výrazne vývojovo
retardovaných dievčat 14,2 rokov. V priemere v týchto štyroch variantoch
Riegerová ohraničuje vekové obdobie ako 10,8; 11,7; 12,7 a 13,7 rokov.
U chlapcov je prvou známkou pohlavného zrenia zväčšovanie
semenníkov. Ďalšími znakmi je ochlpenie, mutácia hlasu, zvýšená
činnosť mazových a potných žliaz. Rozvíja sa svalový korzet, začínajú
rásť fúzy a dochádza k prvej polúcii (mimovoľnému výronu ejakulátu,
ktorý prebieha v spánku). Začiatok tohto procesu má tak isto vyčlenené
rozdielne vekové obdobia. Vzhľadom na empirické údaje o priemernom
veku menarché a prvej polúcie, dievčatá dozrievajú o 1,5 – 2 roky skôr
ako chlapci (priemerný vek menarché 12,8 – 13,4 roka). Počas vývinu
terciálnych pohlavných znakov nachádzame odlišnosti v dýchaní, v
činnosti srdca ako v aj krvnej skladbe. Krvný tlak sa zvyšuje, pulzová
frekvencia je spravidla vyššia u dievčat ako u chlapcov (rozdiel môže byť
5 – 10 úderov). V krvi pribúdajú červené krvinky a ubúdajú biele. Chlapci
majú viac červených krviniek a menej bielych ako dievčatá.
Pohlavné rozdiely v telesnej výške (sexuálny dimorfizmus) sa tvoria
už prenatálne, chlapci sú v priemere o 1 cm vyšší. Rastové pubertálne
zrýchlenie u dievčat je intenzívnejšie a kratšie, vo veku 13 rokov je už
takmer ukončené, zatiaľ čo u chlapcov je v tomto období len pred
vrcholom. Rast dievčat je ukončený okolo 16. roku, u chlapcov až v 18. –
20. roku života.
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Vysoká ektomorfia telesnej stavby signalizuje oneskorené
dospievanie, krátkoproporční jednotlivci dospievajú skôr. Typologické
väzby u dievčat sú výraznejšie ako u chlapcov. Priebeh proporcionálneho
veku vykazuje u dievčat tesnú závislosť s dynamikou PHV (najväčšia
rýchlosť rastu). Akcelerovaní chlapci sa prejavujú vo svojom somatotype
dominanciou v určitom komponente. Výrazní endomorfní jedinci s nižšou
mezomorfiou inklinujú k oblasti stredného typu. Priemerne dospievajúci
chlapci sú výrazne mozomorfní s atletickou stavbou tela, oneskorene
dospievajúci chlapci sú ektomorfní s výrazne nižšou endomorfiou až do
16. – 17. roku života. Absencia typických znakov puberty u dievčat v 13 a
chlapcov vo veku 14 rokov života je definovaná ako oneskorená puberta.
Častým vývojovým variantom je oneskorená puberta, keď všetky
znaky symetricky meškajú a celkové dospievanie je vo vzťahu
k rovesníkom oneskorené.
Nerovnomernosť vývojových procesov vytvára významné rozdiely
medzi kalendárnym a biologickým vekom. Kalendárnym vekom
vyjadrujeme čas, ktorý uplynie v živote jednotlivca od narodenia
k určitému dátumu. Je nezávislý od sociálnych a prírodných faktorov
a zvyšuje sa nevyhnutne (chronologicky) od narodenia až po smrť.
Biologický (fyziologický) vek môžeme charakterizovať ako určité
štádium rastu a vývinu jednotlivca – aktuálny stav momentálnej
funkčnosti alebo degradácie tkanív a orgánov organizmu. Je ovplyvnený
nielen geneticky, ale aj životnými podmienkami (výživa, pracovné
zaťaženia, choroby, atď). Ich vplyvom môže byť biologický vek
spomalený alebo urýchlený. Nie je merateľný počtom rokov uplynulých
od narodenia, získava sa spravidla nepriamymi postupmi. Jeho odhad je
založený na zložitých biologických meraniach a vyjadrený môže byť
viacerými spôsobmi:
a)
b)
c)
d)
e)

rastový vek, na základe predikcie telesnej výšky,
zubný vek, na základe počtu prerezaných zubov druhého chrupu,
kostný vek, na základe rtg. snímky záprstných kostičiek,
vývinový vek, na základe pohlavnej zrelosti,
proporcionálny vek, na základe dĺžok a obvodov jednotlivých
proporcií ľudského tela.

Z metodologického hľadiska k najexaktnejším postupom patrí
určovanie biologického veku kostným vekom. Biologický vek je určený
kostnou zrelosťou (maturáciou) v rozličných štádiách ontogenézy
(Šelingerová, 1992).
V období mladšieho školského veku sú rozdiely medzi
kalendárnym a biologickým vekom menej významné. Veľké rozdiely sa
začnú prejavovať v predpubertálnom a pubertálnom období, kde rozdiely
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medzi retardovanými a akcelerovanými deťmi môžu byť 2 – 4 roky, resp.
až 6 rokov. Rast a proces dozrievania je vo všeobecnosti nezávislí od
pohybovej aktivity. Na druhej strane, stupeň biologickej vyspelosti
determinuje pohybovú výkonnosť. Biologicky akcelerovaní jednotlivci
dosahujú lepšie výsledky v motorických testoch ako vývinovo retardovaní
jedinci (Havlíček, 1989). Na určenia kostného veku je vhodný
modifikovaný postup (TW3 Method) podľa Tannera a kol. (Tanner et al.,
2001). Na základe radiografickej snímky distálnych epifýz kostí predlaktia
a článkov prstov ľavej ruky sa zisťuje stupeň ich osifikácie (scoring
system). Posudzuje sa veľkosť osifikačných centier, priebežná
kalcifikácia a uzatváranie epifyzálnych štrbín kostí (obr. 2 – Šelingerová,
2005).
Významným orientačným ukazovateľom smeru vývoja niektorých
somatických znakov populácie je sledovanie sekulárneho trendu počas
dlhšej časovej periódy (10, 20 rokov). Na Slovensku sme v populácii,
podobne ako v iných krajinách, výskumne registrovali pozitívny vývoj
telesnej výšky a hmotnosti populácie. Podľa výskumných sledovaní
realizovaných s časovým odstupom 21 rokov od meraní z roku 1966
(Pávek, 1977), bol prírastok na telesnej výške 18 - ročných chlapcov 3,1
cm a 18 - ročných dievčat 4,2 cm. Telesná hmotnosť sa zvýšila
u chlapcov o 0,8 kg a u dievčat o 0,6 kg (Moravec et al., 1990).
V niektorých vekových kategóriách žiakov boli tieto medzigeneračné
rozdiely dočasne aj vyššie. V somatických ukazovateľoch takto
pokračujúci pozitívny sekulárny trend zahŕňa aj rastovú akceleráciu
v určitom veku (najviac v 14 – 15 rokoch) a skoršie dospievanie
populácie. Počas ďalšieho desaťročia sa javí, že dochádza k určitému
spomaľovaniu pozitívneho sekulárneho trendu, a to predovšetkým
v somatických ukazovateľoch.
Výška tela chlapcov vzrástla v priemere o 0,99 cm a výška tela
dievčat o 2,12 cm. Hmotnosť chlapcov na zvýšila o 0,5 kg , ale priemerná
hmotnosť dievčat sa znížila o 0,35 kg, čo skôr naznačuje tendenciu
k zoštíhlovaniu postavy (Moravec, Šelingerová, 2009). Vzhľadom na to,
že v oblasti pohybovej výkonnosti pri hodnotení sekulárnych trendov len
zriedka boli použite rovnaké testové položky, poukážeme na dva
ukazovatele, a to skok do diaľky z miesta a hod 2 kg plnou loptou. Obr. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Šelingerová, 2005).
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Údaje pre určenie kostného veku a predikciu telesnej výšky v dospelosti.
Priezvisko:

Meno:
Dátum narodenia:

Vzor RTG snímky ľavej ruky a zápästia

Dátum menarché:
Telesná výška k dátumu RTG:
Telesná výška otca:
Telesná výška matky:
Dátum RTG:

Obr. 2 Výstup z metodiky určenia biologického veku na základe kostného
veku jedinotlivca (Šelingerová, 2005)
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Obr. 3 Telesná hmotnosť – chlapci – sekulárny trend (Šelingerová, 2005)
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Obr. 4 Telesná hmotnosť – dievčatá – sekulárny trend (Šelingerová,
2005)
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Obr. 5 Telesná výška – chlapci – sekulárny trend (Šelingerová, 2005)
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Obr. 6 Telesná výška – dievčatá – sekulárny trend (Šelingerová, 2005)
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Obr. 7 Skok do diaľky z miesta – chlapci – sekulárny trend (Šelingerová,
2005)
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Obr. 8 Skok do diaľky z miesta – dievčatá – sekulárny trend (Šelingerová,
2005)
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Obr. 9 Hod plnou loptou – dievčatá – sekulárny trend (Šelingerová, 2005)
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Obr. 10 Hod plnou loptou – chlapci – sekulárny trend (Šelingerová, 2005)
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Rôzne štúdie vzťahov medzi rodičmi a deťmi, rovnako ako medzi
súrodencami, ukazujú rozsah genetickej podmienenosti pri určovaní
výšky tela. Vo všeobecnosti platí, že vysokí rodičia majú vysoké deti.
Kombinácia génov vysokého otca a vysokej matky predpokladá vyššie
potomstvo ako kombinácia génov rodičov, u ktorých otec alebo matka je
nízkej postavy.
Neinvazívny postup predikcie z aktuálnej výšky dieťaťa a výšky
rodičov nás relatívne objektívne informuje o telesnej výške dieťaťa
v dospelosti. Prepracovaná pôvodná metodika (Šimková, Ramacsay,
Uher, 1982) bola modifikovaná, pretože nezohľadňovala vývinový trend
v populácií. Šelingerová a Šelinger (2009) upravili metodiku tak, aby
regresná rovnica bola použiteľná pre každú desatinu chronologického
veku dieťaťa.
Regresná rovnica = a + b1 (aktuálna výška) + b2 (výška otca + výška
matky / 2)
Aktuálna výška = výška dieťaťa v čase merania
a = konštanta
b1 = regresný koeficient
b2 = regresný koeficient
(konštanty a regresné koeficienty pre chlapcov sú uvedené v tab. 1 a pre
dievčatá sú uvedené v tab. 2)
Tab. 1. Regresné koeficienty predikcie telesnej výšky – chlapci
(Šelingerová, Šelinger, 2009)
Vek

A

b1

b2

Vek

a

b1

b2

Vek

A

b1

b2

6
6,1
6,2
6,3
6,4

21,313
20,687
20,007
19,275
18,537

0,498
0,491
0,484
0,476
0,469

0,582
0,589
0,595
0,603
0,61

10
10,1
10,2
10,3
10,4

13,284
13,197
13,104
13,028
12,976

0,489
0,486
0,483
0,478
0,474

0,574
0,575
0,577
0,58
0,583

14
14,1
14,2
14,3
14,4

15,568
15,806
16,021
16,23
16,422

0,326
0,331
0,337
0,343
0,35

0,647
0,639
0,631
0,623
0,614

6,5
6,6
6,7
6,8
6,9

17,834
17,165
16,555
16
15,666

0,461
0,454
0,447
0,44
0,436

0,617
0,624
0,63
0,636
0,639

10,5
10,6
10,7
10,8
10,9

12,935
12,941
12,982
13,069
13,209

0,469
0,464
0,459
0,455
0,451

0,585
0,588
0,59
0,592
0,594

14,5
14,6
14,7
14,8
14,9

16,608
16,794
16,974
17,154
17,34

0,357
0,364
0,372
0,379
0,386

0,605
0,596
0,586
0,577
0,568

7
7,1
7,2
7,3
7,4

15,446
15,411
15,568
15,864
16,276

0,432
0,429
0,426
0,424
0,423

0,642
0,643
0,643
0,642
0,64

11
11,1
11,2
11,3
11,4

13,424
13,749
14,225
14,812
15,451

0,447
0,444
0,443
0,442
0,441

0,594
0,593
0,59
0,586
0,582

15 17,531 0,393 0,559
15,1
17,66 0,402 0,548
15,2
17,81 0,411 0,538
15,3
17,98
0,42 0,527
15,4
18,12 0,429 0,515

7,5
16,73 0,422 0,637
7,6 17,206 0,422 0,633

11,5 16,108
0,44 0,577
11,6 16,735 0,439 0,573

15,5
15,6

18,24 0,439 0,504
18,38 0,449 0,492
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7,7 17,648 0,423 0,629
7,8 18,014 0,424 0,625
7,9 18,264 0,426 0,622

11,7 17,293 0,437
0,57
11,8 17,735 0,434 0,569
11,9 18,008
0,43
0,57

15,7
15,8
15,9

18,48
0,46 0,479
18,57 0,471 0,466
18,63 0,483 0,452

8
8,1
8,2
8,3
8,4

0,618
0,614
0,609
0,604
0,599

12
12,1
12,2
12,3
12,4

18,089
17,909
17,497
16,91
16,195

0,423
0,414
0,402
0,388
0,373

0,574
0,582
0,593
0,608
0,625

16
16,1
16,2
16,3
16,4

18,65
18,65
18,62
18,51
18,36

0,496
0,509
0,523
0,538
0,554

0,439
0,424
0,408
0,393
0,376

8,5
17,09 0,463 0,593
8,6 16,677 0,471 0,588
8,7 16,271 0,479 0,583
8,8
15,87 0,486 0,578
8,9 15,521 0,492 0,575

12,5
12,6
12,7
12,8
12,9

15,434
14,644
13,923
13,296
12,813

0,357
0,342
0,327
0,315
0,305

0,642
0,659
0,675
0,689
0,699

16,5
16,6
16,7
16,8
16,9

18,14
17,87
17,47
17,03
16,47

0,57
0,588
0,608
0,628
0,649

0,359
0,341
0,322
0,303
0,283

9
9,1
9,2
9,3
9,4

15,225 0,496 0,572
14,969 0,498
0,57
14,725
0,5 0,569
14,493
0,5 0,569
14,26
0,5 0,569

13
13,1
13,2
13,3
13,4

12,569
12,529
12,639
12,872
13,209

0,298
0,294
0,293
0,294
0,296

0,705
0,707
0,706
0,702
0,697

17
17,1
17,2
17,3
17,4

15,78 0,673 0,261
15 0,697
0,24
14,04 0,723 0,217
12,97
0,75 0,193
11,72
0,78 0,169

9,5
9,6
9,7
9,8
9,9

14,051
13,848
13,679
13,522
13,383

13,5
13,6
13,7
13,8
13,9

13,604
0,3
0,69
14,045 0,305 0,681
14,475
0,31 0,673
14,894 0,316 0,664
15,277 0,321 0,655

17,5
17,6
17,7
17,8
17,9

10,29
8,65
6,86
4,8
2,54

18,351
18,281
18,095
17,822
17,479

0,429
0,433
0,439
0,446
0,454

0,499
0,498
0,496
0,494
0,492

0,569
0,57
0,571
0,572
0,573

0,811
0,845
0,88
0,918
0,957

0,143
0,116
0,089
0,06
0,031

Tab. 2 Regresné koeficienty predikcie telesnej výšky – dievčatá
(Šelingerová, Šelinger, 2009)
Vek

b1

b2

6
23,17
6,1
23,07
6,2
23
6,3
22,92
6,4 22,853

a

0,565
0,575
0,585
0,595
0,606

0,448
0,44
0,431
0,423
0,414

9,5
5,77 0,698
0,38
9,6
6,78 0,689 0,379
9,7
7,87 0,679 0,377
9,8
8,98
0,67 0,376
9,9 10,038
0,66 0,375

13 19,019 0,603 0,306
13,1
17,91 0,618 0,296
13,2
16,67 0,635 0,286
13,3
15,26 0,653 0,276
13,4
13,78 0,673 0,265

6,5
6,6
6,7
6,8
6,9

22,78
22,697
22,6
22,46
22,31

0,616
0,626
0,635
0,644
0,651

0,405
0,397
0,389
0,381
0,375

10 10,973 0,652 0,374
10,1 11,911 0,644 0,373
10,2
12,92 0,635 0,372
10,3
14,02 0,626 0,372
10,4
15,15 0,617 0,371

13,5
12,26 0,692 0,254
13,6 10,744 0,711 0,243
13,7
9,31
0,73 0,232
13,8
7,92 0,748 0,222
13,9
6,73 0,765 0,212

7
7,1
7,2
7,3
7,4

22,111
21,913
21,746
21,579
21,389

0,657
0,37
0,661 0,366
0,664 0,363
0,665
0,36
0,666 0,359

10,5
10,6
10,7
10,8
10,9

0,37
0,369
0,369
0,368
0,369

14
14,1
14,2
14,3
14,4

5,694
4,85
4,15
3,58
3,09

0,78
0,794
0,806
0,817
0,828

0,202
0,193
0,184
0,175
0,167

7,5
7,6
7,7
7,8
7,9

21,17
20,899
20,557
20,122
19,554

0,666
0,666
0,665
0,666
0,667

11 21,228 0,565 0,369
11,1
21,95 0,556
0,37
11,2
22,64 0,547 0,373
11,3
23,31 0,537 0,376
11,4
23,91 0,526 0,379

14,5
14,6
14,7
14,8
14,9

2,66
2,28
1,812
1,522
1,28

0,837
0,847
0,857
0,866
0,876

0,159
0,151
0,141
0,132
0,122

8

18,765

0,358
0,357
0,357
0,357
0,357

0,67 0,358

Vek

11,5

a

16,3
17,41
18,49
19,52
20,44

24,44

b1

0,608
0,599
0,591
0,582
0,573

b2

0,516 0,383

Vek

15

a

b1

b2

1,077 0,887 0,111
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11,6
11,7
11,8
11,9

24,89 0,507 0,386
25,23
0,5 0,388
25,47 0,495 0,389
25,58 0,492 0,389

16

8,1
8,2
8,3
8,4

17,644 0,674 0,359
16,16
0,68 0,361
14,42 0,688 0,364
12,51 0,696 0,367

15,1
15,2
15,3
15,4

0,901
0,75
0,61
0,477

8,5
8,6
8,7
8,8
8,9

10,57 0,703
0,37
8,69 0,711 0,373
6,96 0,718 0,376
5,47 0,723 0,379
4,36 0,725 0,381

12 25,544 0,492 0,387
12,1
25,36 0,495 0,383
12,2
25,04 0,501 0,378
12,3 24,596
0,51 0,371
12,4
24,04
0,52 0,363

15,5
0,339 0,959 0,039
15,6
0,188 0,978 0,021
-

9
9,1
9,2
9,3
9,4

3,704 0,726 0,382
3,514 0,724 0,382
3,68
0,72 0,382
4,13 0,714 0,382
4,86 0,706 0,381

12,5 23,373 0,532 0,354
12,6
22,64 0,545 0,345
12,7
21,82 0,559 0,335
12,8 20,932 0,574 0,325
12,9
20 0,588 0,315

-

-

0,899
0,911
0,926
0,941

-

0,099
0,086
0,072
0,056

-

Podľa štatistiky svetovej zdravotníckej organizácie (SZO alebo WHO
– World Health Organisation) dynamika telesnej výšky a hmotnosti od 5
do 19 rokov (Z – skóre) je uvedená v obr. 11, 12, 13 a 14.

Obr. 11 Z-skóre pre telesnú výšku chlapcov vo veku 5 – 19 rokov (WHO,
2007)
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Obr. 12 Z-skóre pre telesnú výšku dievčat vo veku 5 – 19 rokov (WHO,
2007)

Obr. 13 Z-skóre pre telesnú hmotnosť chlapcov vo veku 5 – 10 rokov
(WHO, 2007)
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Obr. 14 Z-skóre pre telesnú hmotnosť dievčat vo veku 5 – 10 rokov
(WHO, 2007)
Hodnotenie nadhmotnosti a obezity u detí pomocou štandardov BMI
(Medekova, Šelingerová, 2007)
Telesná nadváha a obezita sa hodnotí pomocou rastového indexu
Body Mass Index (BMI), kde BMI= hmotnosť/výška2[kg.m-2]. Odborníci v
súčasnosti využívajú a uznávajú tri hodnotiace kritéria: štandard WHO
vychádzajúci zo štandardu USA, štandard IOTF vychádzajúci z
podkladov z rôznych krajín a národný štandard, ktorý sa vytvoril na
základe sledovania antropometrických parametrov ľudí v danej krajine.
1. Štandard WHO – vychádza zo štandardu USA. Nie je vhodný na
použitie v Európe, lebo detská populácia v USA sa vo viacerých
charakteristikách odlišuje od európskej (iné stravovacie návyky, iný
genotyp a pod.) (obr. 15, 16, tab. 3).
2. Štandard IOTF (International Obesity Task Force) – sa vypracoval
na základe údajov Veľkej Británie, Hong Kongu, Holandska, Singapuru,
Brazílie a USA. Šlo o snahu spracovať celosvetovo platný štandard do
vlastných tabuliek. Vychádza z predpokladu, že hraničné hodnoty BMI
pre nadhmotnosť (25 kg.m-2) a obezitu (30kg.m-2) platné pre dospelých,
možno štatisticky prepočítať na deti (ako keby dieťa bolo určitou
zmenšeninou dospelého človeka). Proti tomuto kritériu namietala
odborná verejnosť poukazujúca na nepoužiteľnosť vo Veľkej Británii,
Číne, ČR, Taliansku atď.

Telesný a biologický vývoj detí a mládeže od 6 do 14 rokov

19

3. Národné štandardy (National Reference Standards) – sa vytvorili
na základe systematického sledovania vývoja antropometrických
parametrov populácie v danej krajine. Najlepšie vystihujú stravovacie
zvyklosti, miestny genotyp. Umožňujú včas zachytiť zmeny a upozorniť
na potrebné systémové opatrenia. Ich nevýhodou je, že nie všetky krajiny
majú
potrebných
odborníkov
na
vykonávanie
rozsiahlych
antropometrických prieskumov, ktoré sú náročné na organizačné a
finančné zabezpečenie. Na Slovensku majú takéto prieskumy dlhoročnú
tradíciu. Prvý sa konal v rámci celého Československa už v roku 1951 a
ďalšie prieskumy sa konali vždy prvý rok nasledovného desaťročia.
4. Slovensko sa tým zaradilo medzi krajiny s veľmi dobre
sledovanými rastovými charakteristikami detskej populácie a súčasne sa
takto získali dlhodobé prehľady o vývinových trendoch slovenských detí a
mládeže. Slovensko je jednou z mála krajín sveta, ktoré majú k
dispozícii vlastné národné štandardy BMI (tab. 4, 5).
Tab. 3 Rôznorodosť prístupov na určenie hraničných hodnôt percentilov
BMI (Medeková, Šelingerová, 2007)
Krajina
Nadhváha (percentil)

USA WHO Veľká Británia

ČR

SR

85

85

92

90

90

95

95

98

97

97
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Tab. 4 Telesný vývin - BMI - chlapcov longitudinálne sledovaných
z hľadiska zapojenia do športu (Medeková, Šelingerová, 2007;
Šelingerová, Šelinger, 2009)
(-)

18,00
17,00
16,00
15,00
14,00

7.roční

8.roční

9.roční

10.roční

Organ.pravid.šp.

14,97

16,32

15,88

16,60

Neorg.pravid.šp.

15,35

15,70

16,27

16,16

Neorg.neprav.šp.

15,77

16,02

16,73

17,04

Nešportuje

16,06

17,00

17,51

17,56

Tab. 5 Telesný vývin BMI, dievčat longitudinálne sledovaných z hľadiska
zapojenia sa do športu (Medeková, Šelingerová, 2007; Šelingerová,
Šelinger, 2009)
(-)

17,00
p < 0,05

16,00

15,00

14,00

7.ročné

8.ročné

9.ročné

10.ročné

Organ.pravid.šp.

14,45

15,45

15,61

15,85

Neorg.pravid.šp.

14,55

15,52

15,79

16,25

Neorg.neprav.šp.

14,69

15,68

16,05

15,97

Nešportuje

15,46

16,52

16,93

16,72
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Tab. 4 Telesný vývin - BMI - chlapcov longitudinálne sledovaných
z hľadiska zapojenia do športu (Medeková, Šelingerová, 2007;
Šelingerová, Šelinger, 2009)
DIEVČATÁ
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3

Hmotnosť [kg]
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3

BMI [1]
10
110

Telesná výška [cm]
120
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Tab. 5 Telesný vývin BMI, dievčat longitudinálne sledovaných z hľadiska
zapojenia sa do športu (Medeková, Šelingerová, 2007; Šelingerová,
Šelinger, 2009)
CHLAPCI

100

97
90

75
80
50
25
70
3

60
Hmotnosť [kg]
50

40

30
97
75
20

25
3
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Obr. 15 Z-skóre pre BMI index chlapcov vo veku 5 – 19 rokov (WHO,
2007)

Obr. 16 Z-skóre pre BMI index dievčat vo veku 5 – 19 rokov (WHO, 2007)
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Vyskúšajte sa:
1. Aký je rozdiel medzi kalendárnym a biologickým vekom?
2. Aké sú možnosti hodnotenia biologického veku nepriamymi
postupmi?
3. Čo je to BMI – index?
4. Aké faktory ovplyvňujú telesný a biologický vývoj detí?
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1. HAVLÍČEK, I. 1989. Vývinová stabilita motorickej výkonnosti 7 – 10ročných žiakov. In Ontogeneze lidské motoriky. Praha: Olympia,
1989.
2. KRASNIČANOVÁ, H., ZEMKOVÁ, D. 1991. Růst a biologický věk.
Čs. Pediat., vol. 46, no. 12, 1991, p. 525-530.
3. MEDEKOVÁ, H., ŠELINGEROVÁ, M. 2007. Diferenciácia vývinu
niektorých somatických znakov detí z hľadiska ich pohybovej aktivity.
Bratislava : FTVŠ UK, 2007, s. 622-627. ISBN 978-80-89324-00-2.
4. MORAVEC, R. 1990. Telesný, funkčný rozvoj a pohybová výkonnosť
7 – 18 ročnej mládeže v ČSFR. Bratislava : Šport, 1990. 284 s. ISBN:
80-7096-170-8
5. PÁVEK, F. 1977. Telesná výkonnost 7-19leté mládeže ČSSR. Praha:
Olympia, 1977.
6. RIEGEROVÁ, J. 1987. Growth dynamics of selected antrhropometric
parameters of Olomouc, 10 – 17 aged gir. Acta Univ Palack., vol. 90,
no. 27, 1987, p. 253-271.
7. ŠELINGEROVÁ, M., MORAVEC, R. 2009. Biologický vek a jeho
vplyv na motorickú výkonnosť 10-14 ročných atlétov. Acta
Fac.Educ.Phys Uni.Com., vol 33, 2009, s. 41-49.
8. ŠELINGEROVÁ M, ŠELINGER, P. 2005. Sledovanie rozvoja
pohybových schopností a výkonnostného rastu športovo
talentovaných detí a mládeže v závislosti od úrovne ich biologickej
zrelosti. Zborník GU. Bratislava : ICM Agency, 2005.
9. ŠELINGEROVÁ, M., ŠELINGER, P. 2009. Metodika určovania
telesnej výšky v dospelosti a jej využitie v športe. Zborník grantovej
úlohy– 1/0620/08. Bratislava: FTVŠ UK, 2009.
10. ŠIMKOVÁ, N., RAMACSAY, L., UHOR, L. 1982. Predikcia telesnej
výšky tela v dospelosti. In HAVLÍČEK et al.: Vedecké základy
športovej prípravy mládeže. Bratislava : VMR SÚV ČSZTV, 1982.
11. TAMMER, J.M., HEALY, M.J., GOLDSTEIN, H., CAMERON, N.
2001. Assessment of Skeletal Maturita and Prediction of Adult Height
(TW3 Method), 3rd ed., London: W. B. Saimders Press, 128 s., 2001.
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(ISCED

1

Psychológia je veda, ktorá študuje zmeny správania sa a prežívania
človeka v časovom slede období jeho vývinu.
Všeobecná psychológia skúma zákonitosti ľudskej psychiky vo
všeobecnosti a poskytuje poznatky o správaní usmerňovanom psychikou.
Pedagogická psychológia skúma psychologické hľadiská výchovy a
vyučovania, psychologické podmienky optimálneho výchovného a
vzdelávacieho pôsobenia na človeka. Úzko súvisí s vývinovou
psychológiou, dáva jej poznatky nevyhnutné na správne pôsobenie,
rozlišovanie a hodnotenie zmien, ktoré nastávajú v dôsledku rastu a
vývinu v psychike a ktoré spôsobili iné vonkajšie vplyvy.
Vývinová psychológia najviac súvisí so všeobecnou a pedagogickou
psychológiou. Okrem spomínaných kontextov sa vývinová psychológia
spája aj s inými príbuznými vedami, napr. s fyziológiou, ktorá skúma
vývin mozgu a vyššej nervovej činnosti ako materiálny základ psychiky,
ďalej napr. s psychopatológiou, ktorá rieši psychologické osobitosti
správania dieťaťa s narušeným vývinom atď. Vývinová psychológia sa
opiera aj o poznatky medicíny, informuje o stave vývinu, zrelosti
telesných orgánov a funkcií dieťaťa, ktoré veľmi hlboko podmieňujú jeho
duševný vývin. Vývinová psychológia je podľa Langmeier, Matějček
(1986) náuka o ontogenéze psychiky, alebo o jej zmenách, ku ktorým
dochádza v priebehu života jedinca od počatia až do smrti. Skúma
duševný vývoj jednotlivca so zameraním na vekové osobitosti. Zahŕňa v
sebe evolučné zmeny, ktoré sú charakterizované objavovaním nových
schopností, zručností, vedomostí, osobnostných vlastností, ktoré sú viac
nápadné v období detstva a mladosti. Patrí sem i utváranie psychiky v
období relatívnej stálosti ako aj involučné zmeny, ktorými sa vyznačuje
fáza starnutia. Náuka sa usiluje o poznanie súvislostí a pravidiel
vývinových premien v jednotlivých oblastiach ľudskej psychiky a
porozumeniu ich mechanizmov.
Vývinová psychológia priamo nadväzuje na sociálnu psychológiu.
Kým vývinová psychológia skúma psychický vývin človeka, sociálna
psychológia sa zacieľuje na štúdium duševného života v spoločenských
podmienkach. Skúma, ako sa mení správanie človeka pod vplyvom
spoločenského prostredia, ako môže spoločnosť ovplyvňovať vývin
osobnosti.
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Delenie okruhov všeobecnej vývinovej psychológie z časového a
vývojového hľadiska
1. ontogenéza psychiky človeka /ontogenetická psychológia/ - v
najširšom poňatí od jeho počatia až do smrti skúma kvalitatívne a
kvantitatívne zmeny psychickej regulácie, prežívania a správania sa
človeka po celý život a sleduje psychické zmeny (evolúciu
a involúciu) psychických procesov, stavov a vlastnosti osobnosti,
2. aktuálna genéza /biodromálna psychológia/ - zameriava sa na
sledovanie vplyvu konkrétnych životných podmienok (stavov
a prostredia) na utváranie
osobnosti človeka, resp. vývin
(ontogenézu) jeho špeciálnych schopností - psychických procesov,
3. fylogenéza psychiky /fylogenetická psychológia/ - pozorovanie a
porovnávanie správania rôznych druhov živočíchov na rozdielnom
stupni evolučnej rady, resp. vznik a vývin psychických javov od
najjednoduchších organizmov až po najzložitejšie,
4. antropogenéza psychiky /antropogenetická psychológia/ - zaoberá
sa vývinom duševna ľudí (vývin psychiky človeka), teda v rôznych
historických etapách a v rôznych civilizačných okruhoch (Schmit,
1984).
Vývin – ústredný proces z hľadiska diachronickej perspektívy
prihliadajúci na časové, resp. historické rozdielnosti. Vývin je celým
radom vzájomne súvisiacich zmien, ktoré sa priraďujú určitým miestam
časového kontinua v priebehu individuálneho života.
Duševný vývin možno charakterizovať ako proces vzniku a
zákonitých zmien psychických procesov a vlastností v rámci
diferenciácie a integrácie celej osobnosti.
Hlavné oblasti psychického vývinu a vývojových medzníkov:
1. Biosociálny - telesný (biologický) vývin - zahŕňa telesný vývin a
všetky premeny (prvé zúbky, detstvo, sekulárne pohlavné znaky,
dospievanie...) s ním spojené, zaoberá sa i faktormi, ktoré ho
ovplyvňujú.
2. Kognitívny - duševný (psychický) vývin - zahŕňa všetky psychické
procesy, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľajú na ľudskom
poznávaní, vývoj Ja, osobnosti, vývoj reči, morálny vývoj...
3. Psychosociálny – sociálny (spoločenský) vývin - zahrňuje
premeny spôsobu prežívania, osobnostných charakteristík a
medziľudských vzťahov, resp. sociálnej pozície (vzťahy k rodičom,
vrstevníkom, spoločnosti, nástup do základnej školy, dovŕšenie
plnoletosti, odchod do dôchodku atď.).
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Druhy a charakter zmien vo vývine:
A.
- evolučné (objavovanie sa nových schopností, vlastností,
osobnostných čŕt...),
- involučné (úbytok, zánik niektorých vlastností a funkcií)
B.
- kvantitatívne - zmeny veľkosti - prírastky (výška, váha, slovná
zásoba...),
- proporcionálne - zmeny pomerov (hlavy a tela, názorného a
abstraktného myslenia...),
- kvalitatívne - zanikanie starých vlastností (mliečny chrup, detská
reč...), získavanie nových vlastností (produkcia pohlavných žliaz,
estetické a mravné cítenie...).
Teórie vývinu
1. kontinuitné – vývin chápu ako plynulý, postupný nárast schopností
a vlastností, zmeny majú kvantitatívny charakter
2. diskontinuitné (štádiálne) – vývin sa chápe ako sled kvalitatívnych
zmien.
Všeobecné ontogenetické zmeny:
- vzostupná fáza - typická pre obdobie detstva a dospievanie,
- evolučná fáza - progresívne vývojové zmeny,
- vrcholová rovina /plateau/ - stabilizácia v dospelosti,
- zostupná fáza - typická pre starobu, v detstve príznak choroby,
- involučná fáza - regresívne zmeny,
- sekulárna akcelerácia - zrýchlený rast.
Zákonitosti vývoja:
Podľa Vágnerovej (1996) môžeme psychický vývoj charakterizovať
ako zákonitý proces, ktorý má podobu postupne na seba nadväzujúcich
vývojových fáz. Poradie zmien v jednotlivých fázach sa riadi určitými
zákonitosťami, je stabilné a nemožno ho ľubovoľne meniť.
Všeobecné znaky psychického vývinu:
1. zákonitý proces - má podobu postupnosti na seba nadväzujúcich
vývinových fáz,
2. celistvý proces - zahrňuje somatickú aj psychickú zložku, vývoj
jednotlivých telesných i duševných funkcií prebiehajúcich vo
vzájomnej súvislosti a podmienenosti,
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3. proces typických premien - postupná premena od menej dokonalej
úrovne k dokonalejšej: diferenciácia, integrácia a špecializácia,
postupný prechod k jemnejšiemu rozlišovaniu a reagovaniu na
podnety,
4. nerovnomerný vývoj a plynulosť zmien - je komplexom
kontinuitných
a
diskontinuitných
zmien,
kvalitatívnych
a kvantitatívnych zmien, prípravných fáz, vývojových skokov,
striedania období rýchlejších, pomalších zmien a stabilizácie,
5. individuálna špecifickosť vývoja - vývin každého jednotlivca
prebieha určitým tempom /akcelerácia vývinu - zrýchlenie vývinu,
retardácia vývinu - spomalenie vývinu, senzitívne obdobia - zvýšená
vnímavosť na podnety určitého druhu (sociálne hodiny).
Spôsoby realizácie psychického vývinu:
- Zrenie - zákonitá postupnosť vývinových zmien. Individuálne
rozdiely sa môžu prejavovať v rýchlosti, rovnomernosti vývinu a v
aktuálnej úrovni konkrétnych variantov. Zrenie je podmienkou dosiahnutia
stavu určitej vnútornej pripravenosti k učeniu, a tým aj k rozvoju určitých
psychických vlastností a má trvalý charakter.
- Učenie - proces, ktorý sa vo vývine prejavuje určitou pretrvávajúcou
zmenou psychických procesov a vlastností, navodenou účinkom
skúseností. Väčšinou ide o dôsledok pôsobenia sociálneho prostredia,
ktoré poskytuje podnety určitého typu. Môže byť výsledkom buď
špecifickej skúsenosti, ku ktorej jedinec prišiel nejakým spôsobom, alebo
sprostredkovaním všeobecnej skúsenosti, ktorú si osvojil od iných ľudí.
Výsledky učenia nemajú trvalý charakter.
Učenie na rozdiel od zrenia, ktoré je nezvratné, môže byť v rôznom
smere ovplyvňované novými skúsenosťami.
Vývoj jednotlivca označujeme termínom ontogenéza (geneticky
programovaný a cyklický proces). Ontogenéza každého človeka je
súčasťou fylogenézy (náhodného, nenaprogramovaného procesu), resp.
vývoja celého rodu, do ktorého patríme.
Činitele (determinanty) psychického vývinu podľa Machajovej
(2011):
1. vnútorné faktory /podmienené organicky/:
a. biologické predpoklady (dedičnosť - vlohy, genotyp, fenotyp),
b. vrodené predpoklady (prenatálne a perinatálne vplyvy),
2. vonkajšie faktory /podmienené sociálnym a životným prostredím/ prostredie ovplyvňuje psychický vývin individuálne špecifickým
spôsobom, ktorý závisí ako od kvality, intenzity a od času pôsobenia
tohto prostredia, tak od dedičných predpokladov, ktoré sú nimi
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stimulované. Z hľadiska rozvoja psychických vlastností sú
najvýznamnejšie sociokultúrne vplyvy - súbor podnetov, ktoré
pôsobia v rámci sociálnej interakcie. Je to tzv. proces socializácie rozvíja vlastnosti, ktoré umožňujú integráciu jednotlivca do
spoločnosti. Socializačné činitele: 1. sociokultúrne vplyvy - pôsobia
na všetkých členov danej spoločnosti, obdobné normy, hodnoty,
spôsoby uvažovania a chovania, ktoré sú vyžadované a pozitívne
hodnotené. 2. väčšia sociálna skupina či vrstva, ku ktorej jedinec
patrí. 3. malá sociálna skupina (napr. rodina).
3. subjektívne faktory - /podmienené autoreguláciou - sebareguláciou
správania/ - vlastná aktivita človeka (vedomá, alebo nevedomá).
Poňatie vývoja jednotlivca
Teórie psychického vývoja podľa vplyvu faktorov:
- environmentalistické - celý vývoj je výsledkom pôsobenia
vonkajších vplyvov
- nativistické - všetko vo vývoji závisí od vnútorných vrodených
charakteristík
- interakcionistické - pôsobenie vplyvu vonkajších a vnútorných
faktorov a ich interakcie.
Metodológia je špecifická stratégia získavania, analyzovania a
interpretácie výsledkov. Voľba metódy je veľmi dôležitá, pretože spôsob,
akým pristupujeme k objasňovaniu určitého javu, vo veľkej miere
predurčuje i hodnotu získaných výsledkov.
Metódy skúmania:
-

systematické pozorovanie,
biografické metódy, kazuistiky,
metóda riadeného rozhovoru,
dotazníkové metódy,
psychologické testy,
analýza výsledkov činnosti,
experiment laboratórny, prirodzený.

Metódy sledovania ontogenetického vývinu
psychických procesov a vlastností z časového aspektu:

a premeny

1. pozdĺžny (longitudinálny) prístup - dlhodobé sledovanie určitej
skupiny a opakované hodnotenie vývinovo podmienených zmien,
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2. prierezový prístup (cross-section) - porovnávanie skupín ľudí,
ktoré sú vybrané tak, aby sa líšili vekom, avšak aby sa čo najviac
zhodovali v ostatných dôležitých znakoch.
Typy výskumov podľa časového plánu:
→
→→→→→→→→
→→→→
→→→→
→→→→
←←
→→
←←→→

- krátkodobý výskum
- dlhodobý výskum
- zrýchlený výskum
- retrospektívny
- prospektívny
- kombinovaný

Sociálny vývin osobnosti je celoživotný proces, počas ktorého si
jednotlivec osvojuje špecifické formy ľudského správania a prebieha v 3
etapách:
1. dieťa sa identifikuje s matkou,
2. dieťa sa snaží osamostatniť,
3. dieťa sa začleňuje do širších sociálnych vzťahov.
Psychosociálny vývin prebieha v 4 etapách:
1.
2.
3.
4.

sociálne závislosti,
autonómie,
sebapresadzovania v sociálnej sfére,
vzájomnosti.

Výchova sociálnych vzťahov k ľuďom
Druhy vzťahov k ľuďom:
-

poznávací – vedomosti o medziľudských vzťahoch,
pretvárací – nadväzovanie, upevňovanie medziľudských vzťahov,
hodnotiaci – pozitívne postoje k ľuďom,
dorozumievací – dorozumievanie sa s ľuďmi rôznym spôsobom,
konverzačné, priateľské, schopnosť riešiť sociálne problémy.

Sociálne učenie je to celoživotný proces, prostredníctvom ktorého
sa človek začleňuje do spoločnosti, nadobúda ľudské spôsoby (myslenie,
cítenie, správanie) a všetky vlastnosti, ktoré mu umožňujú žiť v
spoločnosti. Od ranného detstva sa učíme žiť medzi ľuďmi,
spolupracovať s nimi (to je sociálne učenie). Nastáva osvojenie si
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kultúrnych vzorcov, spôsobov reagovania, pričom musí dôjsť k
internizácii (zvnútorneniu) všetkých požiadaviek prostredia.
Je to proces, v ktorom sa jednotlivec socializuje prostredníctvom
mechanizmov:
•
•
•
•

spevňovanie: upevní sa spoločensky žiaduce správanie,
imitácia (napodobňovanie): preberanie istých noriem správania,
identifikácia (stotožnenie): preberanie vzorového správania,
adaptácia (prispôsobenie): prostrediu, zvykom, správaniu.
Socializácia prebieha:

1. vedome - uvedomelá socializácia /v škole, v rodine, v triede/,
2. nevedome - neuvedomelá socializácia /cítenie, správanie v sieti
situácií/.
Formy socializácie:
-

adaptácia - prispôsobenie sa požiadavkám prostredia,
imitácia - napodobňovanie /v pozitívnom smere/,
identifikácia - stotožnenie sa s iným človekom, ktorý slúži ako vzor,
priame spevňovanie - adekvátne sa viem správať v istých
situáciách,
sugescia - nekritické preberanie názorov, postojov od iných ľudí,
citová nákaza - preberanie citových stavov od iných ľudí, s ktorými
som v bezprostrednom kontakte,
preberanie úloh - osvojenie si rolového správania – očakávané
správanie v istých situáciách.

Faktory socializácie: kultúrne - životný štýl, postavenie rodičov,
demografické – početnosť rodiny, vek rodičov; ekonomické - spôsob
bývania, finančné zabezpečenie.
Poruchy socializácie:
-

maladustácia - porucha socializovania (odpor proti normám,
nedodržiavanie, odmietanie práv iných, agresivita, napätie, úzkosť,
pocit menejcennosti, ľahostajnosť, záškoláctvo, bitkárstvo),
neurotické správanie - prílišná prevaha neúmernej závislosti,
upútanie pozornosti, nadmerná potreba lásky, priazne, potreba
ovládať iných, nezávislosť.
Mechanizmy realizácie faktorov:

-

pri vnútornom zrení,
pri vonkajšom učení.

Psychosociálny vývoj detí a mládeže (ISCED 1 a ISCED 2)

32

Behaviorálne teórie osobnosti /exogénne teórie/
Podstata behaviorálnych teórií spočíva v domnienke, že osobnosť
predstavuje správanie. V protiklade k introgénnym teóriam je pre tieto
typické to, že popierajú možnosť akýchkoľvek prvotných síl, ktoré by
utvárali osobnosť. Behavioristické teórie osobnosti zdôrazňujú vonkajšie
správanie ako rozhodujúce pre vývin osobnosti. Medzi zakladateľov
týchto teórií patrí E. L. Thorndike a hlavne J. B. Watson.
Humanistické teórie osobnosti
Podľa predstaviteľov týchto teórií je osobnosť výsledkom pôsobenia
spoločnosti a spoločenských situácií, v ktorých sa človek vyvíja a žije.
Hlavnú úlohu pri vzniku osobnosti pripisujú sociálnemu prostrediu a
učeniu. Osobnosť je zložená z vrstiev, ktoré sa označujú ako: individualizované „ja“ - prezentuje to, čo je v človeku vrodené, pôvodné;
- socializované „ja“ - predstavuje to, čo človek získa napr. výchovou,
sebavýchovou, sebavzdelávaním. Je výsledkom socializácie človeka.
Najvýznamnejší predstavitelia sú A. H. Maslow a C. R. Rogers.
Z nášho pohľadu osobnosť považujeme za živú štruktúru, ktorú tvoria
dve neoddeliteľné stránky: indivíduum a spoločenský vzťah, pričom
rozhodujúcu úlohu pripisujeme:
-

vlastnej aktivite človeka,
sociálnemu prostrediu,
výchove človeka a jeho sebavýchove.

Predstaviteľ: klasického Pavlov a operačného Skinner.
Základným mechanizmom učenia je posilnenie reakcie na podnet, aby sa
podporila tendencia k jej opakovaniu a aby sa redukovala určitá potreba.
Podľa Dollarda a Millera osobnosť nie je vrodená, ale skladá sa z
návykov, ktoré si osvojuje učením (Drapela, 1998).
Interpersonálna teória osobnosti - osobnosť je predovšetkým
výsledkom interpersonálnych vzťahov. Horneyová spája prvky
psychoanalýzy so silným sociálnym hľadiskom do 3 druhov
interpersonálnych vzťahov:
1. dieťa sa pohybuje smerom k ľuďom - získava náklonnosť, závisí od
nich, buduje osobnú bezpečnosť,
2. dieťa sa pohybuje proti ľuďom - pocit nedôvery voči spoločnosti,
spôsob prežitia je agresívne správanie, poraziť ostatných,
3. dieťa sa pohybuje smerom od ľudí - nechce k nim patriť, ani bojovať,
chce sa vymaniť zo vzťahu k nim v presvedčení, že mu nerozumejú a
nezáleží im na ňom.

Psychosociálny vývoj detí a mládeže (ISCED 1 a ISCED 2)

33

Psychosociálna teória osobnosti - obmedzuje význam pudových
motívov vo vývine osobnosti, aj keď ich pôsobenie uznávajú, vyvažujú ich
spoločenskými a kultúrnymi vplyvmi.
Predstaviteľ E. From - osobnosť je celok zdedených a získaných
duševných vlastností, ktoré sú pre jednotlivcov príznačné a robia
každého jednotlivca jedinečným.
Tvoria ho dve zložky:
1. temperament /konštitučný, trvalý/,
2. charakter
/utvára
sa
hodnotovými
voľbami
jedinotlivca,
ovplyvňovanými sociokultúrnym okolím, v ktorom sa realizuje
osobnostné prispôsobenie.
Psychoanalytická teória osobnosti tvrdí, že rozhodujúci vplyv na
rozvoj osobnosti majú sily, ktoré sú vo vnútri samotného človeka.
S. Freud predpokladá, že sú to fyziologické sily, predovšetkým sexuálnej
povahy. Libido - psychická energia oživujúca všetky osobnostné funkcie,
zohráva tu aj nevedomie.
3 podsystémy:
1. id pôsobí z hlbín ľudského nevedomia a domáha sa uspokojenia
svojich túžob, riadi sa princípom slasti, je iracionálne a nestará sa
o potreby,
2. ego na vedomostnej úrovni - je racionálne, riadi sa princípom reality,
zvažuje činy a ich dôsledky a ukladá do podvedomia zabudnuté
udalosti, osobné zážitky, ktoré sa neskôr môžu vybaviť,
3. superego obsahuje vnútorné obmedzenia a zákazy, aj chválu,
uložené z raného detstva, pracuje na princípe dokonalosti /nemôžem
si dovoliť slasť/.
Holistická teória osobnosti /gréc. slovo holos - úplný, celok/ zdôrazňuje psychosomatickú jednotu a jedinečnosť osobnosti, vychádza
z existencionalizmu, využíva tvarovú psychológiu a fenomenológiu.
Predstaviteľ A. Maslov - špecifické potreby, ktoré tvoria hierarchiu, sú
usporiadané na kontinuu od najnižších po najvyššie /nižšie dostatočne
uspokojené, aby boli uspokojené vyššie/:
1. potreby fyziologické - hlad, smäd, vyprázdňovanie,
2. potreby bezpečia - istoty, slobody od strachu, úzkosti a zmätku oboje patria k nižším potrebám, zabezpečujú fyziologické prežitie,
3. potreby lásky - potreba niekam patriť, potreba citového vzťahu,
4. potreby úcty - potreba sebaúcty /mať vedomie vlastnej zdatnosti,
zvládania životných situácií/, potreba úcty k druhým (byť uznávaný,
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mať úspech) - oboje patria k vyšším potrebám - zabezpečujú
duševnú pohodu a rozvoj osobnosti,
5. potreba sebaaktualizácie - dôležitý pud, metapotreby, ktoré sú
spojené s túžbou realizovať svoj najvyšší potenciál, s jeho
sebazdokonaľovaním, sebarozvojom (rwan, 2013).
Koncepcie personálnej a sociálnej výchovy:
-

1.
2.
3.
4.

dávajú sa do súladu s výchovou a vzdelávaním,
humanistické koncepcie, ktoré sa usilujú o dosiahnutie
sebaaktualizácie,
sebarealizácie
individua
v
podmienkach
spoločnosti, holistickej, globálnej výchovy, rozvíjajúcej celistvú
osobnosť. S. Birch rozdeľuje do 4 veľkých oblasti:
rozvoj osobnosti dieťaťa /zahrňujúci vedomosti, schopnosti i
vlastnosti týkajúce sa seba samého/,
rozvoj študijných schopností /od stratégií učenia sa až po
sebareguláciu a sebavýchovu/,
príprava pre prácu a zamestnanie /od profesijnej prípravy až po
medziľudské vzťahy/,
príprava pre občianstvo v dospelosti /od poznania vlastného
životného priestoru, po poznanie všetkých oblastí života ľudskej
spoločnosti a schopnosti sa v nich realizovať, prijatie všeľudských
hodnôt.

Fenomenologická teória osobnosti: pozerá na osobnosť zo
vzťahového rámca jej vnímania.
Podľa A. Combsa a D. Snygga vnemové /javové/ pole je pre človeka
celý vesmír, vrátane jeho samého, tak ako ich vníma v okamihu svojho
konania. Jadrom javového ja je sebapoňatie (zovšeobecnenie poznatkov
o sebe samom a postojov k sebe).
Človek sa usiluje o adekvátne ,,ja“ schopné vyrovnať sa úspešne s
nárokmi života, potrebuje tieto znaky:
1. pozitívny obraz o sebe, vedomie vlastnej hodnoty a dôstojnosti,
2. prijatie seba aj druhých - akceptovanie seba a vlastných aj
nedokonalých zážitkov vedie k akceptovaniu druhých, k pochopeniu
ich nedokonalosti,
3. otvorenosť voči zážitkom - umožňuje rast prostredníctvom
zmysluplných zmien, tvorivý, nestrnulý prístup k životu. Teória ,,Ja“.
Koncepcia terapie
/humanistický psychológ/

zameranej

na

klienta

C.

R.

Rogers
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Je základom výchovy zameranej na dieťa, stredom jeho teórie je
pojem ,,ja“ zdôrazňujúci jednotu a jedinečnosť každého ľudského
jednotlivca, vyzdvihuje ľudskú individualitu, tvorivú rozdielnosť namiesto
konformity, individuality je sloboda, zodpovedná slobodná voľba. ,,Ja“ sa
vyvíja postupne, môže zážitky:
1. prijať tak, ako ich prežíva organizmus a tak ich symbolizovať v ja
/kongruencia/,
2. poprieť ich,
3. symbolizovať ich skreslene.
Kongruencia je podstatná pre vývin sebapoňatia, význam zohráva
prijatie vychovávateľom, kladné prijatie prejavované dieťaťom. C. Rogers
kladie dôraz na ľudské prežívanie, pravdivosť bez pretvárky a
sebaklamu.
Model od R. R. Olivara koncepcia prosociálnej výchovy /hlavne
etickou výchovou/
Výchovná koncepcia má obsahovať nasledovné základné výchovné
ciele:
- úcta k sebe samému,
- spôsobilosť tvoriť medziľudské vzťahy,
- pozitívne hodnotenie druhých,
- kreativita a iniciatíva,
- schopnosť komunikácie a vyjadrenia vlastných citov,
- interpersonálna a sociálna empatia,
- schopnosť asertivity,
- prosociálne správanie - pomoc, spolupráca, priateľstvo,
- spoločenská a komplexná prosociálnosť - solidarita, nenásilie,
občianska neposlušnosť, sociálna kritika.
Morálny vývin osobnosti - osobnostný, sociálny, morálny vývin
osobnosti spolu súvisia.
Piagetova kognitívna teória - člení vývin od narodenia do
dospelosti na 5 etáp z hľadiska poznávacích procesov a spôsobov
myslenia:
-

-

1. etapa senzomotorickej inteligencie /do 1,5 až 5 rokov/ - hlavnú
úlohu v poznávaní sveta hrá vnímanie a pohyb, rozvíja sa zámerné
konanie, napr. dieťa hrká hrkálkou s cieľom vyvolať zvuk, vystihne
vzťah medzi vlastným pohybom a výsledným efektom;
2. etapa symbolického a predpojmového myslenia /asi do 4
rokov/ - dieťa používa symboly, napr. kŕmi bábiku a uvedomuje si, že
je to len „akože“, slová označujú len predpojmy napr. určitého psa,
nie psa ako druh;
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3. etapa názorného myslenia /4 až 7-8 rokov/ - dieťa je schopné
slovami vyjadriť pojmy, ale iba základné, obmedzené na vlastnosti,
ktoré možno dobre vnímať, myslenie sa riadi len názorným
poznaním, nie logickými operáciami /napr. pokiaľ presypeme pred
dieťaťom guľôčky z jedného pohára do druhého, ktorý je užší, dieťa
bude tvrdiť, že je ich v užšom pohári viac/;
4. etapa konkrétnych operácií /8 až 12 rokov/ - myslenie rešpektuje
zákony logiky, deti zvládajú základné myšlienkové operácie, stále sa
ale viažu na názorné vnímanie;
5. etapa formálnych operácií a abstraktného myslenia /od 12
rokov, v priebehu dospievania/ - intelekt dosahuje úroveň
abstraktného myslenia.

Jean Piaget (1896-1980) – švajčiarsky psychológ, predstaviteľ
psychologického štrukturalizmu. Kládol dôraz na prispôsobenie sa
jednotlivca vonkajším podmienkam (Turis, 2007). Heteronómna morálka
spočíva na morálnom nátlaku dospelých, na povinnosť sa pozerá ako na
čosi vonkajšie, konanie podľa pravidiel dospelých je správne, ak ho
poruší, je nesprávne.
S. R. Covey Porozumenie sebe samému
Podľa C. porozumieť druhým nedokážeme, ak sa nesnažíme
porozumieť najprv sami sebe. Jednou zo základných podmienok na
pochopenie svojho aktuálneho správania a prežívania je pokúsiť sa
preskúmať, ako mohlo byť moje dnešné správanie a prežívanie
ovplyvňované predchádzajúcim životom a skúsenosťami od najútlejšieho
detstva. Mnohé veci a okolnosti, ktoré môžu významne vplývať na naše
aktuálne správanie, si totiž vôbec neuvedomujeme. Preto jednou zo
základných úloh praktickej psychológie je pomáhať ľuďom odhaľovať
možné príčiny ich dnešného, možno často problémového správania tak,
ako sa postupne navrstvovali od prvých dní nášho života až po
súčasnosť.
Približne v polovici 20. storočia vytvoril psychoanalytik a antropológ
E. H. Erikson model psychosociálneho vývinu, v ktorom podrobne
popísal osem štádií, ktorými prechádza človek v priebehu svojho života.
Tento model bol významne ovplyvnený Freudovou psychoanalýzou. Na
rozdiel od jeho psychosexuálnej teórie sa však Erikson nesústredil iba na
najužšiu rodinu, ale aj na širšie sociálne prostredie človeka. Okrem
psychoanalýzy sa na teórii podpísal aj jeho záujem v antropologických a
etnologických výskumoch.
Pod vplyvom poznatkov z embryológie označuje Erikson svoj pohľad
na vývinový proces ako epigenetický (Erikson, 1950/2002). Jednotlivé
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štádiá za sebou nasledujú v určitom, dopredu danom poradí. V každom
sa odohráva konflikt, v ktorom medzi sebou súperia protiklady (napr.
konflikt dosiahnutie identity versus zmätenie rolí v období adolescencie).
Tieto konflikty však nemajú negatívny význam, naopak, sú zdrojom rastu
človeka. Zvládnutie konfliktu tak vedie k pokroku vo vývine, nezvládnutie
naopak spôsobuje regresiu. Tieto štádiá vývinu sú vzájomne prepojené, a
preto ich nemôžeme skúmať alebo interpretovať izolovane. Každé
štádium prechádza v určitom životnom období človeka svojim kritickým
obdobím. V ňom sa prejavujú jeho charakteristiky naplno. Prvky každého
z nich však existujú v určitej forme už skôr, ešte pred prepuknutím svojho
kritického obdobia.
Eriksonova psychosociálna teória vývinu:
Psychológ Erik Erikson (1902 – 1994) prvý prišiel na to, že tak, ako
sa postupne vyvíjajú a rastú jednotlivé časti nášho tela, rovnako sa
rozvíjajú, vychádzajúc z určitého „základného plánu“, aj naše duševné
vlastnosti a psychické charakteristiky. Hoci všetkých osem pozitívnych
psychických charakteristík, ktoré v priebehu osemštádiového životného
cyklu postupne získavame, existuje v určitej forme už pri našom
narodení, prejavovať sa začnú až v presne stanovenom období. Veľmi
dôležité pritom je, že kvalita každej z ôsmich psychických charakteristík
(nádej, vôľa, rozhodnosť, kompetentnosť, vernosť, láska, starostlivosť a
múdrosť), ktoré postupne „dozrievajú“ a objavujú sa jedna za druhou v
každom nasledujúcom štádiu života, závisí od kvality charakteristík, ktoré
sa tvorili v predchádzajúcich vývinových štádiách:
I. nemluvňa, 0 – 1 r. dôvera versus nedôvera, nádej,
II. rané detstvo, 1 – 3 r. autonómia versus hanba a pochybnosti,
vôľa,
III. hrový vek, 3 – 6 r. iniciatíva verzus vina, rozhodnosť,
IV. školský vek, 6 – 12 r. usilovnosť verzus menejcennosť,
kompetentnosť,
V. adolescencia, 12 – 20 r. identita verzus konfúzia rolí, vernosť,
VI. mladá dospelosť, 20 – 30 r. intimita verzus izolácia, láska,
VII. vek dospelosti, 30 – 65 r. generativita verzus stagnácia,
starostlivosť,
VIII. zrelý vek, 65 r. + integrita verzus zúfalstvo, múdrosť.
Podľa koncepcie Erika Eriksona sa ego vyvíja ako odpoveď na
vnútorné sily a sociálne prostredie. Je adaptívne a kreatívne a aktívne sa
snaží pomôcť jedinotlivcovi úspešne sa vyrovnávať s jeho svetom. Každá
nová kvalita ega sa rozvíja v odlišnom štádiu, ale v „základnom pláne“ je
prítomná už pri narodení. Eriksonova psychosociálna teória vývinu
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načrtáva osemštádiový životný cyklus, pričom v každom štádiu musí
pozitívna kvalita ega prevážiť nad negatívnou kvalitou, aby človek mohol
efektívne fungovať v práci aj v súkromí.
OSEMŠTÁDIOVÝ ŽIVOTNÝ CYKLUS
1. štádium: NEMLUVŇA (0 – 18 mesiacov):
I. VYTVÁRANIE ZÁKLADNEJ DÔVERY
DÔVERA VERZUS NEDÔVERA /NÁDEJ/
Dôvera verzus základná nedôvera /od 0 do 12-18 mesiacov/ - hlavnou
úlohou je získať základnú dôveru oproti nedôvere, resp. vytvoriť a získať
pocit spoľahlivosti na ľudí. Cnosťou je nádej.
Hlavnou oblasťou riešenia existencie nemluvňaťa, ktorého potreby
pre život v ranom období zaberajú viac-menej výlučne potreby ako
jedenie, vylučovanie a spánok je problematika dôvery vo svet. Dieťa sa
rozhoduje a rieši spoľahlivosť voči svetu, na druhých ľudí a veci. Kľúčovú
rolu v živote tejto bezbrannej a závislej bytosti zohráva matka. Dieťa sa
učí dôverovať jej, pretože práve ona sa postará o jeho potreby. Takisto
sa učí spoľahnúť aj na to, že aj keď matka odíde, vždy sa vráti. Táto
skúsenosť mu umožňuje, aby dôverovalo aj sebe samému, t. j. aby
dôverovalo svojej schopnosti zvládnuť matkinu neprítomnosť. Každý
matkin návrat potvrdzuje a posilňuje istotu dieťaťa, že matka príde späť.
Tak, ako sa dieťa v tomto období učí, že jeho pocit dôvery voči rodičom
je opodstatnený, učí sa aj to, že nádej (prvá objavujúca sa základná
psychická charakteristika) je niečím, čo sa môže stať skutočnou realitou.
Učí sa aj to, ktoré nádeje sú reálne a ktoré nie, učí sa zbavovať tých,
ktoré sa ukázali ako neužitočné a zamerať sa na tie, ktoré jeho rodičia
môžu svojím správaním naplniť. Zmysel pre dôveru voči prostrediu sa
u neho vytvára teda podľa toho, ako rodičia zvládajú rôzne potreby
svojho dieťaťa. Dieťa získava zodpovedajúcu rovnováhu medzi dôverou,
ktorá umožňuje intimitu (dôvernosť vzťahov) a nedôverou, ktorá pripúšťa
sebaobranu. Ak dominuje dôvera, buduje cnosť nádeje (získava
presvedčenie, že potreby a želania možno uspokojiť), ak prevládne
nedôvera, potom dieťa chápe svet ako nepriateľský a nevypočítateľný.
Môže ho premôcť sklamanie, v budúcnosti spôsobujúce ťažkosti pri
vytváraní užších medziľudských vzťahov.
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2. štádium: ROZVOJ AUTONÓMIE
II. RANÉ DETSTVO (1 – 3 r.)
AUTONÓMIA VERSUS HANBA A POCHYBNOSTI /VÔĽA/
Samostatnosť verzus pocit hanby a pochybnosti /od 12 do 18
mesiacov až 3 rokov/ - výrazná snaha po uplatnení vlastnej vôle /,,ja
sám“/ ak sú obmedzované utlmí sa snaha dieťaťa po sebavyjadrení,
bezmocnosť, neúspech pri ovládaní telesných funkcií, pochybuje o
svojich schopnostiach, pocit hanby. Cnosťou je vôľa.
Dieťa sa vyrovnáva s objavujúcim sa zmyslom pre autonómiu
(nezávislosť, sebapresadzovanie). Súčasne je však znepokojené
pokračujúcou závislosťou od dospelých a vlastnou neschopnosťou
správať sa podľa ich požiadaviek a očakávaní. Normálnym prejavom
tohto obdobia je negativizmus a toto štádium sa popisuje aj ako tzv.
obdobie vzdoru. Dieťa je posadnuté túžbou robiť všetko samo, bez
nariadenia alebo pomoci. Potrebuje preto zo strany rodičov a dospelých
vzor, povzbudenie a pevné výchovné prostredie, aby malo odvahu pustiť
sa s pocitom istoty do skúmania a zvládania neznámeho sveta. Ak to
nedostane a nezažije, nepodarí sa mu dosiahnuť správnu autonómiu a
môžu sa u neho objaviť také príznaky ako lakomstvo alebo naopak
rozhadzovanie, ťažko zvládateľná agresivita, resp. potreba ovládať ľudí aj
veci. Autonómia tiež znamená, že dieťa si uvedomuje svoju odlišnosť od
jeho okolia. Patrí k nej istota, že prejavy jeho prirodzenej agresivity sú
oprávnené, nepovedú k citovým katastrofám (napríklad k jeho
odmietnutiu matkou) a že dostatočne ochránia vyvíjajúcu sa osobnosť
dieťaťa. Vedomie nezvládnutej úlohy môže viesť k pochybnostiam o
vlastnej osobe, a ak sa nepodarí zvládnuť tieto pochybnosti, objaví sa
u neho aj strach. Zvýšená kontrola seba aj druhých a strach patria k
chorobným príznakom v neskorších rokoch, ktoré môžu pochádzať práve
z tohto obdobia. Za protipól autonómie, ktorý sa objavuje pri nezvládnutí
vývinovej úlohy druhého obdobia, považuje Erikson (1963) hanblivosť,
ktorá súvisí s hodnotením seba samého a s tým, ako dieťa hodnotia
druhí. Kto sa hanbí, je totiž presvedčený o tom, že to, ako vyzerá a ako
sa správa, zhodnotia ostatní záporne. Vôľa ako základná psychická
charakteristika tohto štádia sa odvíja z raného úsilia dieťaťa o
sebakontrolu. Schopnosť slobodného výberu, obmedzovania sa a
uplatnenia narastá postupne so zlepšovaním koncentrácie pozornosti
dieťaťa, s jeho schopnosťou manipulovať s vecami, so schopnosťou jeho
samostatného pohybu a s vývinom jeho reči. Ak je dieťa v tomto veku za
svoju „tvrdohlavosť“ často trestané, vytvára sa v jeho prežívaní neistota,
ktorá môže v neskorších rokoch blokovať rozvíjanie slobody a
spontánnosti.
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3. štádium: ROZVOJ INICIATÍVY
III. HROVÝ VEK (3 – 6 r.)
INICIATÍVA VERZUS VINA ROZHODNOSŤ /ÚČELOVOSŤ/
Iniciatíva verzus vina /3-6 r./ - snaha prebrať iniciatívu. Dieťa v tomto
období potrebuje priestor na fantáziu, hry s rodičmi i dospelými, musí byť
vedené k plneniu primeraných povinnosti. Cnosťou je účelovosť.
Vo chvíli, keď dieťa dokáže definitívne odlišovať seba samo od
okolitého sveta a objaví základné princípy zaobchádzania so sebou aj s
vecami a ľuďmi vo svojom okolí, vytvorí sa priestor na vznik jeho
iniciatívy a vývin jeho intelektu.
Dieťa aktívne smeruje k dosahovaniu ďalších vývinových cieľov a učí
sa prekonávať prekážky. Vo svojej iniciatíve dokáže prenikať do stále
širšieho priestoru v miestnom i v prenesenom význame a rozširuje aj svoj
záujem o ľudí vo svojom okolí. So zdokonaľovaním myšlienkových
pochodov dieťaťa v tomto štádiu vznikajú aj štruktúrovanejšie vzťahy s
ľuďmi. Dieťa je preto schopné postrehnúť, že o priazeň osôb, ktoré sú pre
neho dôležité, sa usiluje aj niekto ďalší. Rodí sa detská súperivosť a
žiarlivosť, dieťa túži zbaviť sa súperov alebo ich nejakým spôsobom
prekonať, a tak si vydobyť u matky prvé miesto. Napriek potrebe takejto
trvalej a najväčšej priazne matky nie je možné tento stav dosiahnuť. Je to
tak správne, pretože dieťaťu od tohto obdobia nebude už nikto a nikdy
patriť bezvýhradne. Dôvera dieťaťa k matke mu však umožňuje, aby
akceptovalo, že matka môže svoju pozornosť venovať aj niekomu inému.
Nebezpečenstvom v tomto štádiu je vznik pocitu viny. Dieťa sa už začalo
učiť, čo je zakázané, ale keďže jeho ambície sú často neohraničené,
môže sa v snahe dosiahnuť svoje ciele prejavovať agresívne a
manipulatívne. Jeho rozširujúce sa schopnosti ho môžu viesť k tomu, že
si priveľa trúfa a môže mať neprimerané ambície. Základnými
psychickými charakteristikami tohto štádia je rozhodnosť a
cieľavedomosť. Prakticky ide o odvahu sledovať a dosahovať svoje ciele
bez strachu z potrestania alebo z viny. Vyvíjajú sa najmä prostredníctvom
hry, ktorá je v tomto štádiu hlavnou aktivitou dieťaťa a je pre jeho ďalší
psychosociálny vývin životne dôležitá. V hre sa dieťa učí zvládať realitu
tým, že opakovane rieši ťažké situácie a úlohy, ako aj tým, že spoznáva
charakter situácií a vecí, ktoré ho obklopujú. V tomto období sa objavuje
„svedomie“. Dieťa sa nebojí len toho, že jeho chyby objavia a potrestajú,
ale postupne začína vnímať svoj „vnútorný hlas“, ktorý jeho skutky
schvaľuje alebo odsudzuje. Vychovávateľ v tomto štádiu potrebuje veľkú
citlivosť, aby prejavy svedomia dieťaťa udržal v správnom vzťahu k
súhlasu alebo nesúhlasu okolia. Cieľom je, aby v popredí neboli výčitky a
pocity viny, ale šťastné objavovanie svojej roly, vlastných schopností a

Psychosociálny vývoj detí a mládeže (ISCED 1 a ISCED 2)

41

vnútorných zdrojov svojich duševných síl. Je dobré, ak sa dieťa v tomto
štádiu naučí pracovať so svojimi ambivalentnými pocitmi, postojmi a
vzťahmi. Ambivalencia v dospelosti je úplne normálny jav, ktorý
znamená, že rovnakú vec súčasne chceme i nechceme. Svet dieťaťa
prestáva byť úplne čiernobiely a ono sa postupne učí nielen vidieť svet
podstatne zložitejšie, ale aj znášať ambivalenciu bez akýchkoľvek
výčitiek. Významnú úlohu má v tomto období aj rozvíjajúca sa hravosť, ku
ktorej patrí taktiež umenie prehrávať. V treťom vývinovom štádiu sa
vytvárajú aj základy budúcich sexuálnych postojov. Dieťa sa dozvedá o
rozdieloch medzi chlapcami a dievčatami a na svojej úrovni začína riešiť
otázku, či je dobré, že má práve to pohlavie, ktoré má.
4. štádium: ROZVOJ USILOVNOSTI
IV. ŠKOLSKÝ VEK (6 – 12 r.)
USILOVNOSŤ VERSUS MENEJCENNOSŤ /KOMPETENTNOSŤ/
Významnú úlohu zohráva škola a rovesníci, ktorí sa porovnávajú v
školských výkonoch, pozitívne riešenie krízy tohto obdobia znamená
naučiť dieťa veriť vo vlastné sily, ale vyvážene sa orientovať aj na dobré
medziľudské vzťahy. Ide o vedomie kompetencie.
Po prvých šiestich rokoch života, ktoré boli charakteristické prudkými
emočnými a pudovými zmenami, prichádza obdobie relatívneho pokoja.
Dozrievanie mozgu ďalej pokročilo a dieťa je už schopné uskutočňovať
zložité myšlienkové operácie. Má čas venovať sa svojmu rozumovému
rozvoju a nadobúdať najrozličnejšie zručnosti. Vďaka postupnému
dozrievaniu mozgových štruktúr sa objavujú nové duševné kvality. Dieťa
sa už dokáže sústrediť na dlhšie obdobie, je stále šikovnejšie, a to mu
umožňuje začaté veci dokončovať. Ďalšou dôležitou kvalitou je
schopnosť skutočnej spolupráce pri hre a pri práci nielen so svojimi
vrstovníkmi, ale aj s inými osobami. Štvrté štádium je „prestávka pred
búrkou puberty“ a „sociálne najrozhodujúcejším štádiom“. Zmysel pre
usilovnosť vzniká v súvislosti s tým, ako sa dieťa učí kontrolovať svoju
živú predstavivosť a prispôsobuje sa podmienkam formálneho
vzdelávania v škole. V žiadnom inom období dieťa nie je pripravené učiť
sa tak rýchlo a dychtivo, aby sa stalo veľké, mohlo plniť svoje povinnosti,
dodržiavať disciplínu a dosahovať potrebné výkony. Postupne je jeho
záujem o hru nahradený sústredením sa na vytváranie niečoho a na
učenie sa. Nebezpečenstvom v tomto štádiu je, že ak dieťa zlyhá – alebo
u neho pocit zlyhania niekto vyvolá – najčastejšie v súvislosti s plnením
školských povinností alebo s domácimi prácami – môže u neho vzniknúť
pocit menejcennosti. Základnou psychickou charakteristikou tohto štádia
je uvedomenie si svojej vlastnej kompetencie. Objavuje sa jednak pri
snahe dieťaťa pracovať, ako aj postupným rozvojom jeho zmyslu pre
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usilovnosť. Dieťa potrebuje inštrukcie a znalosť postupov, ale zároveň je
veľmi dôležité, aby pri realizácii svojich úloh (v oblasti školskej práce,
práce v domácnosti, pri využívaní svojich manuálnych zručností, pri
umení, športe alebo kdekoľvek inde) uplatňovalo vlastnú šikovnosť,
inteligenciu a energiu. Toto zabraňuje, aby sa u dieťaťa vytvoril pocit, že
je menej schopné ako jeho vrstovníci. Školský vek je teda rozhodujúci
pre nadobúdanie skúseností o vlastných schopnostiach a
kompetenciách. Rozhodujúcou snahou vychovávateľa je na jednej strane
pomáhať dieťaťu, aby sa snažilo osvojiť si rôzne zručnosti ako
predpoklad jeho autonómie, na druhej strane ho viesť k tomu, aby
nestotožňovalo svoju identitu len s vonkajším výkonom a svojou rolou v
živote. Dieťa musí vedieť, že je a bude milované aj vtedy, ak v škole
alebo v iných úlohách zlyhá.
5. štádium: HĽADANIE IDENTITY
V. ADOLESCENCIA (12 – 20 r.)
IDENTITA VERSUS KONFÚZIA ROLÍ / VERNOSŤ/
Identita verzus rolový zmätok, problém hľadania vlastnej identity,
odpoveď na otázku ,,kto som? ,,mať isté ideály a povinnosti, individuálnej
vyhradenosti, začlenenia do sveta dospelých. Želanou cnosťou je
vernosť povolaniu a ideálom.
V piatom štádiu sa s príchodom puberty končí vlastné detstvo a
začína sa mladosť. Mladý človek znovu viac či menej spochybňuje
akúkoľvek nemennosť a akékoľvek kontinuity, na ktoré sa predtým
spoliehal. Deje sa tak v dôsledku rýchlosti fyzického rastu a v dôsledku
nového faktora – jeho pohlavnej zrelosti. V procese hľadania nového
pocitu kontinuity a nemennosti musia adolescenti znova vybojovať
mnohé z bitiek predchádzajúcich rokov. V snahe udržať svoju integritu sa
niekedy nadmerne identifikujú s hrdinami rôznych partií a skupín, a to do
tej miery, že úplne strácajú svoju identitu. Začína sa štádium
„zamilovávania sa“, ktoré zďaleka nie je len sexuálnou záležitosťou.
Adolescenti chcú zaujať svoje miesto v spoločnosti či už vo viac-menej
konvenčných rolách, alebo aj v rolách, ktoré predstavujú výzvu pre
doteraz zaužívané spôsoby v spoločnosti. Je to zároveň obdobie, v
ktorom si vytvárajú plány. Objavuje sa intimita s druhým pohlavím, ktorá
sa pre mladého človeka často stáva zdrojom problémov. Naviac jeho
bezprostredná budúcnosť pred neho stavia značné množstvo nových
možností a nevyhnutných rozhodnutí. Najťažším rozhodovaním býva
výber povolania. Niet sa preto čo čudovať, že adolescenti často prežívajú
krízu identity. Často prežívajú konfliktné situácie vo vzťahu k tomu, či a
ako majú prejaviť svoje silné sexuálne záujmy. Veľmi chcú urobiť dôležité
rozhodnutia, ale často sa necítia byť na ne dostatočne pripravení. Chcú
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sa zúčastňovať na živote spoločnosti, ale súčasne sa boja, že spravia
chybu alebo sa dopustia omylu. Sú sebavedomí, ale často aj rozpačití,
takže ich správanie býva nekonzistentné. Prostredníctvom identifikácie
so svojou sociálnou skupinou testujú kapacitu svojej lojality. Ide tu o
schopnosť „uniesť lojalitu ako slobodný záväzok“, ktorú Erikson nazýva
vernosťou. A na to, aby človek mohol byť verný svojim hodnotám,
potrebuje mať rozvinutý silný pocit identity. Vernosť zároveň podporuje
prežívanie identity: čím viac sa človek drží svojich hodnôt, tým je
pravdepodobnejšie, že si vlastnú identitu bude schopný vytvoriť. Mladý
človek však nemôže dosiahnuť svoju identitu bez toho, aby neurobil
zásadné rozhodnutie o svojej vernosti. Vernosť zahŕňa úprimnosť,
odovzdanosť a slobodné, ale záväzné rozhodnutie spojené s
uvedomením si dôsledkov, ktoré môžu postihnúť toho, kto sa rozhodol
zaviazať sa vernosťou. Vernosť predpokladá základnú dôveru a odvahu k
životu. Identita je hľadanie vnútornej jednoty, spoľahlivosť a jasné „áno“
určitému rebríčku hodnôt. Dosiahnutie identity predpokladá prijatie
obrazu sveta a hodnôt, ktoré by mali byť natoľko presvedčivé, aby
osobnej a kolektívnej identite mladého človeka dávali zmysel.
Nezvládnutie tejto úlohy sa môže prejavovať ako neschopnosť
nadväzovať dospelé priateľské a intímne vzťahy a môže viesť k izolácii a
k samote. Taký človek si nezaloží rodinu, a ak áno, skoro sa mu
rozpadne. Zostane sám alebo sa opakovane púšťa do nových
manželstiev, ktoré však vždy nakoniec po citovej stránke zlyhajú.
6. štádium: VYTVÁRANIE INTIMITY
VI. MLADÁ DOSPELOSŤ (20 – 30 r.)
INTIMITA VERZUS IZOLÁCIA /LÁSKA/
Dôvernosť /intimita/ verzus izolácia /skorá dospelosť/ - problém nájsť
si životného partnera, vytvoriť vzťah dôvery, dôvernosti a spolupatričnosti
s iným jednotlivcom, ktorý poskytne možnosť sexuálneho vyžitia,
priateľstva, spolupráce. Cnosť láska.
V šiestom štádiu je dospelý človek, ktorý ukončil hľadanie a
upevňovanie svojej identity, ochotný spojiť svoju identitu s identitou
druhých ľudí. Je pripravený na intimitu, teda schopnosť vstupovať do
konkrétneho partnerského vzťahu a z neho vyplývajúce záväzky
dodržiavať, aj keď to pre neho môže znamenať nemalé obete a
kompromisy. Dospelý človek by teda mal vedieť zvládať kľúčové
konflikty, pretože len tak môže čeliť svojmu strachu zo straty ega (t. j.
seba samého) v situáciách, ktoré vyžadujú sebaobetovanie.
Sebaobetovanie je nevyhnutné napríklad v záujme upevňovania a
kultivácie našich partnerských, sexuálnych a priateľských vzťahov.
Vyhýbať sa takýmto skúsenostiam zo strachu zo straty ega môže viesť k
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hlbokému pocitu izolácie a k následnému uzavretiu sa do seba.
Protikladom intimity je dištancovanie sa. Vtedy ide o schopnosť izolovať
sa a prípadne zničiť tie sily a tých ľudí, ktorí sa nám zdajú byť
nebezpeční, pretože môžu ohroziť našu vlastnú podstatu. „Teritórium“
týchto ľudí akoby obmedzovalo rozsah našich intímnych vzťahov. Takto
vzniknuté postoje a predsudky (často využívané a zneužívané v politike a
vo vojnách) sú zrelším následkom menej prezieravých prípadov
odmietania tých vzťahov, ktoré v priebehu nášho boja o identitu ostro a
kruto rozlišujú medzi vlastným a cudzím.
Nebezpečenstvom tohto štádia je, že človek zažíva intímne, súperivé
a bojové vzťahy nielen s istými osobami, ale v istých situáciách aj proti
nim. Avšak vzhľadom na to, že oblasti povinností dospelých sú pevne
stanovené a že sa rozlišuje medzi súperivým stretnutím a sexuálnym
objatím, mali by byť takéto vzťahy regulované naším zmyslom pre etiku.
Jeho rešpektovanie je nepochybnou známkou dospelosti. V období
dospelosti sa za takýchto okolností môže naplno rozvinúť skutočná
genitalita: veľká časť sexuálneho života pred touto fázou totiž patrí do
kategórie hľadania identity alebo je ovládaná falickým alebo vaginálnym
nutkaním, ktoré mení pohlavný život na istý druh súboja dvoch pohlaví.
Na druhej strane sa genitalita príliš často opisuje ako nekončiaci stav
vzájomnej sexuálnej blaženosti. Orgazmus ako vrcholná skúsenosť
vzájomnej regulácie dvoch bytostí istým spôsobom obrusuje hrany
onomu nepriateľstvu a potenciálnej zlobe, ktorú vyvoláva protikladnosť
mužského a ženského pohlavia, skutočnosti a fantázie, lásky a nenávisti.
Vďaka uspokojivým sexuálnym vzťahom sa teda sex stáva integrálnou
súčasťou partnerského vzťahu v období dospelosti. Úlohou obdobia ranej
dospelosti je teda formovanie dôverných vzťahov s dospelým partnerom,
vytvorenie hlbokého osobného záväzku voči druhej osobe. Protikladom
tejto dôvernosti je izolácia tých mladých ľudí, ktorí jej nie sú schopní,
alebo sa jej obávajú. Mladý dospelý je teraz ochotný vzdať sa vlastnej
identity, o ktorú sa ešte pred nedávnom toľko usiloval. Teraz je ochotný
splynúť s identitou druhého človeka, vytvoriť spolu s ním pravú intimitu a
úzky citový vzťah a vynaložiť určitú morálnu silu v takomto vzťahu
vytrvať, i keď si to bude vyžadovať osobné obete a kompromisy. Erikson
(1963) rozlišuje dva druhy intimity: sexuálnu intimitu náhodných vzťahov
a intimitu s veľkým „I“. Táto je charakterizovaná zrelou vzájomnosťou,
ktorá presahuje sexualitu. Výslednicou tohto obdobia je cnosť lásky alebo
vzájomnej oddanosti medzi partnermi, ktorí sa rozhodli spolu zdieľať
život. Izolácia, ktorá je nebezpečenstvom tohto stupňa, predstavuje
neschopnosť „využiť príležitosť prežívať skutočnú intimitu s vedomím
vlastnej identity“. Rozkolísaná identita sa môže kombinovať so strachom
zo zodpovednosti, čoho cieľom je ochrániť jednotlivca pred vytvorením
skutočne blízkeho vzťahu. Až potom, keď sa u človeka vyvinie jasný
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pocit, kto je a čo chce spraviť so svojím životom, môže sa vyvinúť láska
ako ďalšia psychická charakteristika, ktorá súvisí s týmto štádiom. Podľa
Eriksona (1963) je láska „vzájomná oddanosť“, ktorá prekonáva
nevyhnutne sa objavujúce protirečenia medzi ľuďmi líšiacimi sa svojimi
osobnostnými charakteristikami, skúsenosťami a rolami. Mladý človek,
ktorý v tomto štádiu nenašiel svoju identitu, je neistý a neustále sa obáva,
že stratí seba samého. Ak sa pokúsi pripojiť sa k druhým, naráža na
svoju neschopnosť nadviazať trvalý vzťah vernosti v priateľstve alebo v
manželstve. Kontakty, ktoré dychtivo vyhľadáva, sú povrchné, bez
tvorivej otvorenosti. Nebezpečenstvom tohto štádia je teda izolácia, sklon
vyhýbať sa všetkým stykom, ktoré nútia k intímnosti.
7. štádium: ODOVZDÁVANIE HODNÔT A SKÚSENOSTÍ
VII. VEK DOSPELOSTI (30 – 65 r.)
GENERATIVITA VERSUS STAGNÁCIA /STAROSTLIVOSŤ/
Generativita verzus stagnácia /stredný vek/ sa týka usmernenia
mladej generácie, ako rodičovskej starostlivosti, verejnej zodpovednosti
za výchovu detí - cnosť starostlivosť.
V siedmom štádiu, ktoré vypĺňa vek dospelosti – približne medzi 30.
až 65. rokom života – ide o vývin „generativity“, t. j. „starostlivosti o
etablovanie a vedenie nasledujúcej generácie“. Generativita vo
všeobecnosti znamená, že dospelí chcú mať deti, aby mali komu
odovzdať a prenechávať svoje hodnoty. V širšom zmysle táto generativita
obsahuje predovšetkým produktivitu, ale zároveň aj tvorivosť. Ľudia totiž
zároveň potrebujú vytvárať nové produkty a idey a niektorí z nás napĺňajú
svoj „rodičovský pud“ týmto spôsobom skôr ako výchovou svojich detí. Ak
sa dospelému človeku potrebu generativity nedarí dostatočne napĺňať,
riskuje stagnáciu, v ktorej sa jeho osobnosť ochudobňuje a on regreduje
do záujmu o seba samého. Starostlivosť – základná psychická
charakteristika tohto štádia – je „rozšírenie záujmu o to, čo bolo
vytvorené“. Je to naša potreba starať sa o druhých a učiť ich. Učenie
druhých napĺňa našu potrebu cítiť, že sme pre nich dôležití, a chráni nás
pred prílišným sústreďovaním sa na seba samých. Starostlivosť a učenie
zabezpečuje prežitie našej kultúry. Takto sa aj do budúcnosti ochraňujú a
uchovávajú skúsenosti a poznatky, ktoré si nazhromaždil každý z nás.
Módne snahy dramatizovať závislosť detí od dospelých nám často bránia
vnímať závislosť staršej generácie od mladšej. Zrelý muž potrebuje, aby
ho niekto potreboval a zrelosť vyžaduje vedenie rovnako ako
povzbudenie od toho, čo bolo vyprodukované a čo musí byť opatrované.
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8. štádium: NAPLNENOSŤ ŽIVOTA
VIII. ZRELÝ VEK (65 r. + )
INTEGRITA VERSUS ZÚFALSTVO /MÚDROSŤ/
Integrita verzus zúfalstvo /neskorá dospelosť/ hodnotenie svojho
života, akceptácia s pocitom dobrého prežitého života. Cnosťou je
múdrosť.
Po tom, ako ľudia viedli druhých, starali sa o nich, učili ich, dosahujú
posledné ôsme štádium, ktoré sa začína približne v 65. roku života.
Objavuje sa integrita ako kvalita ega. Ľudia v ôsmom štádiu vnímajú, že
ich život má svoj poriadok a význam v rámci širšieho poriadku sveta.
Vidia, že iní žili odlišne, ale oni sú pripravení brániť dôstojnosť svojho
životného štýlu. Človek si vytvára svoj životný štýl v rámci kultúry alebo
civilizácie, v ktorej žije. Integrita štýlu života sa takto v určitom zmysle
slova stáva dedičstvom seba samého. Erikson hovorí, že integrita je
„dedičný majetok duše“. To znamená, že svoju integritu nadobúdame zo
seba samých, naša integrita odráža všetko, čím sme boli, čo sme robili a
čo sme dosiahli. Nebezpečné je, že človek v tomto štádiu môže pri
úvahách o vrcholoch a pádoch vo svojom živote s vedomím blízkosti
smrti prežívať zúfalstvo. Môže cítiť, že jeho život nemal zmysel, a že už
nie je čas na návrat a nový začiatok. Keď však integrita preváži zúfalstvo,
človek získava múdrosť, ktorá zachováva a vyjadruje integritu ním rokmi
nazhromaždených vedomostí a znalostí. I keď sú starší ľudia pomalší,
môžu si zachovať hravosť a zvedavosť, ktorú môžu využiť na triedenie a
integrovanie svojich skúseností. Pre mladú generáciu môžu starší ľudia
predstavovať pocit naplnenosti, ktorý môže byť v protiklade k pocitu
bezmocnosti, závislosti a konca života.
Osobnostný a sociálny rozvoj sa prelína všetkými oblasťami a
úrovňami vzdelávania. Prostredníctvom výziev predstavujúcich
zvýraznenie sociálneho kontextu sa napĺňajú témy odrážajúce
potreby, hodnoty a smerovanie života súčasnej spoločnosti. Cieľom
je prispieť ku komplexnému osobnostnému rastu žiaka a k rozvoju
jeho životných zručností. Uplatňovaním tejto prierezovej témy vo
vzdelávaní sa vytvára prostredie na podporu individuality a
zdravého sebavedomia žiaka na jednej strane a na rozvoj zmyslu
pre spoločnosť založenej na rovnosti a tolerancii na druhej strane.
ISCED 1
Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb v ISCED 1 vytvára priestor na
uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie, ktorej
neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. Hlavným predmetom je telesná
výchova, ktorá poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z
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oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému, sociálnemu
a morálnemu vývinu žiakov, k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej
aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie.
Využíva široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k
celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku
(statpedu, 2009).
Prierezovou témou osobnostný a sociálny rozvoj napomáha rozvíjaniu
ľudského potenciálu žiakov, poskytuje im základné podklady na
rozhodnutie k plnohodnotnému a zodpovednému životu. Znamená to
nielen akademický rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych
spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj podporujú. Rozvíja u žiakov
sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie
zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie.
Umožní žiakom rozmýšľať o sebe (sebareflexia), o svojom živote,
vzťahoch s ľuďmi (reflexia), svojom živote a smerovaní. Orientuje ich
uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva
ostatných. Znalosti a zručnosti získané v rámci tejto prierezovej témy
žiakom pomáhajú reagovať aj na morálne, sociálne a socio-kultúrne
otázky. Pomáha žiakom udržať si maximum osobnostnej stability,
pestovať si kvalitné medziľudské vzťahy, čeliť možným rizikám a starať
sa o svoje psychosomatické zdravie.
Táto prierezová téma rozvíja sociálne zručnosti a etické predpoklady
potrebné pre život a spoluprácu v aktuálnej skupine ako aj v širšom
ľudskom spoločenstve. Pri správnom uplatňovaní významne prispieva
k dobrej sociálnej klíme školy a k dobrým vzťahom medzi
pedagógmi a žiakmi.
V oblasti Zdravie a pohyb si žiak primárneho vzdelávania vytvára
zdravý životný štýl, učí sa psychohygiene, individuálne vyhodnocuje
primerané a neprimerané reakcie na záťažové situácie, uprednostňuje
nadobudnuté zásady zdravého životného štýlu vo svojom správaní a
konaní, dokáže zvážiť význam rôznych relaxačných techník a podľa
možností a potreby ich využívať, uplatňuje získané životné zručnosti a
prijaté pravidlá pri pohybových a športových činnostiach.
ISCED 2
Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb v ISCED 2 rovnako ako
v ISCED 1 sa zameriava na základné informácie, súvisiace so zdravým
spôsobom života. Charakteristickým znakom vzdelávacej oblasti sú
vedomosti a praktické skúsenosti vedúce k rozvoju pohybových
schopností, zlepšovaniu pohybovej výkonnosti žiaka, k získaniu základov
športov a k ich využívaniu s perspektívou ich uplatnenia v štruktúre
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vlastného pohybového režimu. Najdôležitejším poslaním je vytváranie
vzťahu k pravidelnej pohybovej činnosti ako nevyhnutného základu
zdravého životného štýlu. Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky a
zručnosti spojené so zdravím, zdravým životným štýlom, pohybovou a
športovou činnosťou nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti.
Základné poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu
ochorení, správnej životospráve, športovej činnosti a jej organizovaní,
pohybovej výkonnosti a jej hodnotení a pohybové prostriedky sú
v predmete telesná a športová výchova rozdelené do štyroch modulov:
Zdravie a jeho poruchy, Zdravý životný štýl, Zdatnosť a pohybová
výkonnosť, Športové činnosti pohybového režimu.
Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy je umožniť
žiakom osvojiť si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a
zručnosti na primeranej úrovni, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť,
rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, zvyšovať všeobecnú
pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej
pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k
pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na záujmy
žiakov, ich predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého
životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o
vlastné zdravie.
Žiaci končiaci základnú školu by mali mať vytvorenú predstavu o
význame telesnej a športovej výchovy pri upevňovaní aktívneho zdravia,
mali by poznať účinok vykonávaných cvičení na organizmus. Mali by
samostatne prejavovať záujem o pohybové činnosti, mali zodpovedajúcu
úroveň pohybových schopností v súlade s ich pohybovými predpokladmi,
mali osvojené pohybové činnosti, z ktorých si dokážu vytvoriť pohybové
programy pre vlastnú potrebu (statpedu, 2013).
Vyskúšajte sa:
1.
2.
3.
4.

Aký je rozdiel medzi vývinom a vývojom detí a mládeže?
Hlavné oblasti psychického vývinu detí a mládeže?
Jednotlivé štádiá psychosociálnej teórie vývinu?
Aké sú charakteristické znaky rozvoja osobnosti v mladšom
a staršom školskom veku?
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3 Motorický vývoj detí a mládeže (ISCED 1 – ISCED2)
Poznanie zákonitostí motorického vývoja detí a mládeže umožňuje
správne usmerňovať a rozvíjať nielen pohybové predpoklady v procese
telesnej a športovej výchovy, ale adekvátnymi pohybovými aktivitami
významne ovplyvňovať intelektuálny, psychický a sociálny rozvoj
štruktúry osobnosti detí a mládeže. Ontogenéza alebo vývin je možné
definovať ako postupné a relatívne nezvratné kvantitatívne a kvalitatívne
zmeny organizmu v čase. Prebieha ako zákonitý, štádiový proces
kvalitatívnych vzostupných zmien, stagnácie, regresie a úpadku v živote
jedinca (Švančara, 1980). S cieľom presnejšej charakteristiky celý vývin
delíme na určité časové etapy, v ktorých sa kumulujú identifikovateľné
znaky telesného a sociálneho vývinu. Univerzálne delenie vývinu
nemôžeme ohraničiť, pretože prechod medzi jednotlivými obdobiami je
pomalý, výrazne individuálny a plynulý.
Individuálne spoločenské vývojové podmienky sa veľmi rôznia a môžu
pôsobiť na ohraničenia vývinových období. V dlhších časových
obdobiach (50 rokov a viac) môže dôjsť k akcelerácií vývoja vplyvom
rôznych faktorov, ako je napr. racionálnejšia výživa, dokonalejšia
zdravotná starostlivosť a vedecko-technický pokrok. Tieto svojím
pôsobením v raných štádiách a etapách urýchľujú biologický, mentálny
a psychický rozvoj, v neskorších etapách odďaľujú a spomaľujú regresné
zmeny, čoho dôkazom je napr. skorší nástup puberty a naopak
predlžovanie ľudského veku. Aj napriek týmto skutočnostiam sa však
zákonitosti priebehu ontogenézy nemenia (Zapletalová, 2002).
Z pedagogického hľadiska sú osobitne zaujímavé predovšetkým etapy od
narodenia po dosiahnutie dospelosti, t. j. približne do 20 rokov, keď sa
snažíme vývin jednotlivca zámerne ovplyvňovať výchovnými
a vzdelávacími zásahmi zo strany rodiny, školy a inými spoločenskými
inštitúciami.
Ontogenéza motoriky prebieha v súlade so zákonitosťami vývinu
celého ľudského organizmu, ktoré sa vyznačujú určitou heterogénnosťou
a heterochronnosťou. Ontogenéza predstavuje individuálny vývin
pohybových schopností a zručností, pohybových foriem a prejavov
človeka v priebehu jeho života. Je sprevádzaná zmenami na bunkovej,
orgánovej a prejavovanej úrovni a podriadená základným vývinovým
zákonitostiam a špecifickým vývinovým motorickým princípom (Kasa,
1985).
Vo všeobecnosti sa motoricky vývin poníma buď kontinuálne ako sled
drobných zmien, alebo naopak štádiovo ako sled určitých krokov alebo
fáz, pričom toto ponímanie prevláda (Měkota, 1985).
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Jednotlivé vývinové štádia sa od seba kvalitatívne líšia. Jedno
štádium prechádza postupne do druhého. Vývin v jednom štádiu
ovplyvňuje nasledujúce alebo celkový vývin ako systém. Má individuálny
priebeh a jeho tempo je nerovnomerné. Ontogenéza je výsledkom
dlhodobého historického vývinu človeka ako druhu, ktorý označujeme
ako fylogenézu (Zapletalová, 2002).
Jednotlivé fázy motorického vývinu sa vyčleňujú a charakterizujú na
základe výrazných a typických znakov. Väčšina prác zaoberajúcich sa
stanovovaním etáp motorickej ontogenézy vychádza z periodizácie
Meinla (1977), ktorý ju rozdeľuje na jednotlivé fázy:
-

Fáza nediferencovaných „masových“ pohybov (0,2/0,3 rokov).
Fáza osvojenia si prvých koordinovaných pohybov (0,2/0,2 až 1/1,3
rokov).
Fáza osvojenia si rozmanitých pohybových foriem (1/1,2 až 3,6
rokov).
Fáza rýchleho zdokonaľovania rozmanitých pohybových foriem a
osvojenia prvých pohybových kombinácií (3/3,6 až 7/7,6 rokov).
Fáza rýchleho pokroku v motorickej docilite (7 až 10 rokov).
Fáza najlepšej motorickej docility v detstve (dievčatá 9/10 až 11/12;
chlapci 9/10 až 12,6/13,6 rokov).
Fáza prestavby štruktúry motorických schopností a zručností
(dievčatá 11/12 až 13/14; chlapci 12,6/13,6 až 14,6 až 15 rokov).
Fáza stabilizácie, výraznej individualizácie a pohlavnej diferenciácie
(dievčatá 13/14, chlapci 14/15 až 17,6/18,6 rokov).

Ostatní autori (Stepnička, 1979; Dovalil a kol., 1982; Kasa, 1994) si
väčšinou vypomáhajú vývinovými etapami, ktoré boli charakterizované
inými vednými disciplínami – najčastejšie vývinovou psychológiou alebo
biológiou doplnenou o motorické hľadisko. Vývoj motoriky závislí od
funkcií nervovej sústavy, od rastu kostí, osifikácie, a od rastu svalstva.
V priebehu ontogenézy sú fázy, v ktorých sa mimoriadne priaznivo
rozvíjajú určité pohybové schopnosti a zručnosti, fázy keď dochádza
k stagnácií v rozvoji určitých pohybových schopností alebo motorickej
výkonnosti ako celku a fázy jej prechodného alebo trvalého poklesu. Za
obdobie najprudšieho vývinu sa vo všeobecnosti považuje obdobie
vnútromaternicového vývoja, prvý, tretí, šiesty a desiaty až dvanásty rok
života. V prvých šiestich rokoch života je rýchlosť motorického vývinu
približne trikrát vyššia ako v dvoch nasledujúcich šesťročných etapách,
pričom tretie obdobie – puberta je v tempe prírastkov najmiernejšie
(Kasa, 1985).
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Vo všeobecnosti sa predpokladá, že rozdiely v motorickej výkonnosti
u detí a mládeže v značnej miere súvisia s biologickým vekom. Empirické
dôkazy ale nie sú jednotné. Niektorí autori preukázali významný vplyv
biologického veku na motorickú výkonnosť do 10 rokov, predovšetkým
v rýchlostných a silových ukazovateľoch. Autori (Šelingerová, Moravec,
1993; Šelingerová, Havlíček, 1999) predkladajú dôkaz, že vyšší
biologický vek sa vo všeobecnosti spája s vyššou výkonnosťou aj
v období puberty, a to v rýchlostno – silových a silových ukazovateľoch,
záporne však súvisí s výkonnosťou v rovnovážnej vytrvalosti. Tieto
empirické výstupy zovšeobecňujú priemerné hodnoty populácie
a príslušnej variačnej šírky. Individuálny, resp. skupinový vývin sa stratí.
Tieto rozdiely sú odlišné, modifikované s rôznymi dispozíciami
a vrodenými predpokladmi, ako aj pôsobením prostredia. Na základe
predpokladanej priemernej úrovne pohybovej aktivity sa vo väčšine
ukazovateľov motorickej výkonnosti prejavuje tendencia k asymetrickej
konvergencií, t. j. asymetrickej zbiehavosti výkonnosti nadpriemerných,
priemerných a podpriemerných jednotlivcov. Podľa Havlíčka (1987) je to
vyvolané tým, že priemerná pohybová aktivita stimuluje viac rozvoj
motoriky
priemerných
a podpriemerných
jednotlivcov
ako
nadpriemerných, a preto sa ich výkonnosť postupne spodobňuje. Pri
dostatočnej a riadenej stimulácií, napr. v tréningovom procese, k tomuto
javu nedochádza. Vývin jednotlivých výkonnostných pásiem je paralelný.
Pohybovo dostatočne stimulované deti rôznej výkonnostnej úrovne môžu
vykazovať divergentný motorický vývin, čo znamená, že nadpriemerné
deti sa vyvíjajú progresívnejšie ako priemerné a podpriemerné.
Ontogenéza motoriky prebieha v úzkej spojitosti s rastom organizmu,
psychickým vývinom a s ontogenézou nervového systému vrátane
senzomotorických systémov. Do 8 rokov je nervový systém na 90 %
rozvinutý a medzi 6. – 7. a 11. – 12. rokom života dosahuje osvojovanie
si nových pohybových štruktúr a rozvoj pohybovej koordinácie
nadpriemerné hodnoty (skvalitňujú sa funkcie analyzátorov a ich
súčinnosť).
Telesná výška chlapcov a dievčat pozitívne determinuje výkonnosť
v testoch rýchlostno – silových schopností horných a dolných končatín.
Telesná hmotnosť väčšinou negatívne determinuje motorickú výkonnosť
(výnimkou je hod plnou loptou), resp. pôsobí indiferentne. Rýchlostné
a koordinačné ukazovatele chlapcov sa najvýraznejšie rozvíjajú v období
najvyšších prírastkov v telesnej výške a hmotnosti, resp. súčasne s nimi.
Akcelerácia silových motorických výkonov po puberte súvisí so zvýšenou
hladinou koncentrácie testosterónu. Telesná výška a telesná hmotnosť
sa u dievčat zvyšujú rovnomerne približne do trinásteho roku života
a paralelne dievčatá v tomto období dosahujú najväčšie prírastky výkonu
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vo všetkých pohybových schopnostiach. Vo výbušnej sile dosahujú
dievčatá výrazné prírastky aj neskôr.
V rámci motorických schopností pôsobí faktor dedičnosti ako
generálny faktor, ktorý postihuje všetky pohybové schopnosti rôznou
mierou. Na ich rozvoji sa podieľa prostredie, životné podmienky a cieľovo
zameraný výchovno – vzdelávací program so svojimi inštrumentálnymi
nástrojmi pedagogického pôsobenia. Výkonnostný potenciál je možné
zámerne ovplyvniť, ale hranice možnej adaptability sú určované
geneticky. I keď existujú určité dôkazy o genetickej podmienenosti
motoriky človeka, minimálne a maximálne hranice jej premenlivosti sa
nedajú určiť v dôsledku nevyčerpateľných možností genotypu a fenotypu.
Ukazuje sa, že geneticky sú najviac determinované rýchlostné,
vytrvalostné a koordinačné schopnosti. Za najviac ovplyvniteľné sa
z pohybových predpokladov považujú niektoré prejavy silových
schopností.
3.1 Problematika motoriky detí v období 6 – 11 rokov
Jedným z najvýraznejších charakteristík 6- až 11- ročných detí sú
kvalitatívne a kvantitatívne zmeny organizmu v oblasti rastu a vývoja.
V tomto období je možné najvýraznejšie ovplyvniť všestranný rozvoj
dieťaťa, tak aj v oblasti telesného, pohybového a psychického
zdokonaľovania. Prirodzeným zdokonaľovaním funkcií organizmu sa
vytvárajú podmienky na rozvoj motoriky – dochádza k osvojovaniu si a
k zdokonaľovaniu pohybových činností, ktoré vyžadujú aj vysokú
motorickú koordináciu. Väčšina autorov sa stotožnila s názorom, že
pohybové koordinačné schopnosti dosahujú vo veku 6 – 7 rokov takmer
úroveň dospelých. Pohyby detí vo veku 6 – 8 rokov sú plynulejšie ako
v skupine detí predškolského veku. Charakteristické črty detskej motoriky
sú, že pohybom chýba úspornosť – ekonomickosť, ktorá sa prejavuje
v dospelom veku. Deti sa vyznačujú nadbytočnosťou pohybov (neúčelná
súhybnosť). Spontánnosť a nepresnosť je typická pre motoriku
prepubescenta, ktorý je neustále v pohybe, často do chôdze vkladá klus
poskočný a iné pohyby. Rozdiely v motorike chlapcov a dievčat nie sú
v období prepubescencie (6 – 8 rokov) výrazné, s pribúdajúcimi rokmi sa
rozdiely postupne zväčšujú. Beh v tomto stupni je základom všetkých
detských hier. V druhom období prepubescneta má pohyb často veľa
kvalitatívnych znakov optimálneho vykonania pohybovej činnosti.
S behom súvisí i rozvoj skokov. V tomto veku vyšší výkon v behu
podmieňuje vyšší výkon v skokoch. Pokiaľ je v predškolskom veku ju
možné pomerne presne charakterizovať rozličné motorické schopnosti
a je možné zovšeobecňovať, v skupine prepubescentov to už nie je
možné, pretože motorické aktivity sú veľmi rozdielne. Pri testovaní
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motorickej výkonnosti je variačné rozpätie veľké. Napr. hádzanie
v skupine detí do 6 rokov je veľmi rozdielne. Postup pohybu z trupu na
paže je veľmi vzácny, väčšina detí nezapája do pohybov trup a hádže len
pažou. Prejavuje sa nízka dynamická schopnosť. Zručnosť chytania lopty
sa rozvíja, na začiatku dieťa nevie predvídať dráhu letu lopty, takže
chytať loptu s priblížením sa k nej mu robí veľké ťažkosti. Táto schopnosť
sa získava postupne s nácvikom. Chytanie a hádzanie sa realizuje na
dobrej úrovni už v 7 – 8 rokoch. Spoločnému rytmu sa 7- až 8- ročné deti
prispôsobujú ťažkopádne. Od 8 rokov sa vzťah k spoločnému rytmu
zlepšuje a nespočetným opakovaním možno dosiahnuť značné pokroky.
V tomto veku sú motorické prejavy silne ovplyvnené telesnou a hudobnou
výchovou (Orffova škola – aj pre mladší vek). Podľa výskumných
sledovaní a skúseností detí v mladšom školskom veku, 6- ročné deti
ovládajú jednoduché pohybové činnosti, deti v 7 – 8 rokoch rozličné
cvičenia rovnováhy a pohybové činnosti, ktoré nemajú presne ohraničenú
formu a v 9 – 10 rokoch majú deti schopnosť vykonávať cieľavedomé
pohybové činnosti.
V pohybovom vývoji sa deti v 8 – 9 rokoch a 10 – 11 rokoch
vzájomne odlišujú. V prvom období je charakteristický rozvoj pohybových
funkcií, predovšetkým rýchlosti pohybov. Zároveň je nedostatočná
presnosť pohybov, pretože schopnosť koordinácie, predovšetkým malých
svalových skupín je malá. Až po 8. roku v dôsledku pokročilejších štádií
nervosvalového vývoja a II. signálnej sústavy, má dieťa lepší predpoklad
na jasnejší a presnejší pohyb. Súhra pohybu a hudby blaho pôsobí na
rozvoj koordinácie, plynulosť a presnosť pohybov. Pohybová činnosť sa
stáva cieľavedomejšou, rozmanitejšou, plynulejšou a harmonickejšou.
Pohybový rozvoj a tým aj výkonnosť a zdatnosť sú podmienené rozvojom
pohybových schopností. Deti v tomto veku majú fyziologické
a psychologické predpoklady na proporcionálny rozvoj základných
pohybových schopností, sú vytvorené reálne cesty k žiaducej úrovni
telesnej zdatnosti a výkonnosti a priebežný, harmonický rozvoj všetkých
pohybových schopností na všestrannom základe.
Výskumy a skúsenosti dokazujú, že detský organizmus potrebuje
dostatočné množstvo pohybových aktivít prispôsobených k veku,
v ktorom sú zastúpené všetky prostriedky a formy rozvíjajúce komplexnú
zdatnosť a výkonnosť s príslušnými výchovnými aspektmi. Rozhodujúci
pre telesnú zdatnosť je taký režim dieťaťa, ktorý zodpovedá jeho veku (aj
biologickému veku) a v najširšej miere a v dostatočnej intenzite rozvíja
jeho vrodené pohybové schopnosti. Zo všeobecných poznatkov
o funkčnom potenciáli dieťaťa tohto veku vyplýva, že prirodzeným
vývojom je vybavené na náročnejšie pohybové zaťaženia, ako sa
preukázalo v teórii a uplatňovalo v praxi. Detský organizmus má väčšie
adaptačné schopnosti ako dospelý. Je schopný lepšie znášať aj
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dlhotrvajúci pohybový podnet striedavým zaťažením a pokiaľ je
zameraná aj jeho intenzita na všestranných princípoch, nehrozí
detskému organizmu žiadne nebezpečie z preťaženia. Z výskumných
prác a z praxe vyplýva, že telovýchovný proces má byť všestranný,
intenzívny,
emocionálny,
s vysokou
variabilitou
prostriedkov
a v súťaživých podmienkach.
3.2 Problematika motoricky detí v období 11 - 14 rokov
Obdobie pubescencie je z hľadiska vývoja motoriky najbúrlivejšía
fáza premeny dieťaťa na dospelého človeka. Veľmi výrazne sa to
prejavuje v nerovnomernom vývoji. Všetky rastové nerovnomernosti
v organizme pubescenta ovplyvňujú jeho motoriku. Odráža sa to hlavne
v koordinačných schopnostiach. Stretáme sa s pohybmi, ktoré výstižne
charakterizujeme
termínom
„klátivými“
(neohrabanými,
nekoordinovanými, atď.) pohybmi. Určitý pohybový prvok naučený
v prepubescencií je pre dieťa niekedy veľmi náročné realizovať. Čím je
rast rýchlejší a čím je somatická disproporcionalita väčšia, tým
výraznejšie sú pri telesnom pohybe nekoordinované znaky. Tento pokles
koordinácie sa ale neodrazí v niektorých motorických testoch výkonnosti
(napr. skok do diaľky z miesta a iné, pretože s väčšou telesnou výškou
musí narastať aj výkonnosť).
V skupine pubescentov sa zhoršuje aj schopnosť presnosti
a plynulosti. Viaceré pohybové štruktúry, ktoré v období prepubescencie
boli harmonicky zladené, sú najmä v prevej fáze pubescencie
ťažkopádne a často nekoordinované. Objavujú sa súhybnosti (synkinéza)
a neúmerne veľký rozsah pohybov pri komplexnom motorickom výkone.
Tým sa znižuje hospodárnosť pohybovej štruktúry.
Z hľadiska dynamiky pohybov pozorujeme neprimerané kontrakcie
antagonistických svalov, takže motorický prejav je veľmi strnulý.
Pubescent sa učí nové pohyby výrazne uvedomelejšie, je schopný
analýzy a priebeh pohybu je schopný chápať lepšie pri porovnaní
s prepubescentom. V skupine dievčat sa pri nácviku nových pohybových
úloh, ktoré vyžadujú dávku odvahy, objavuje určitý stupeň strachu.
Pubescent je motoricky nepokojný, vyznačuje sa častými neuvedomelými
pohybmi, neustále zamestnáva ruky a charakteristické je tzv.
nemotivovaná telesná činnosť.
Morfologické disproporcie prispievajú k tomu, že predovšetkým
v druhej fáze pubescencie sa niektorí jednotlivci, hlavne dievčatá,
vyhýbajú telesným cvičeniam. Negatívne javy v motorike vrcholia v
skupine dievčat v priemere v 13. rokoch a v skupine chlapcov o 1 rok až
1,5 roka neskôr. Vývojové individuálne diferencie v tomto období sú
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značné. Ukazuje sa, že negatívne javy v oblasti koordinácie medzi
dievčatami sú menej výrazné ako medzi chlapcami. Na konci
pubescencie, v druhej fáze tohto obdobia, kedy sa proporcie vyrovnávajú
a dochádza k zvýrazneniu mužských a ženských anatomických znakov,
prejavujú sa špecifiká mužskej a ženskej motorike. Začínajú sa
prejavovať výraznejšie rozdiely medzi dievčatami a chlapcami vo
všetkých ukazovateľoch motorickej výkonnosti.
3.3 Senzitívne obdobia v rozvoji motorických schopností
V ontogenéze motoriky existujú obdobia, keď sa určitý ukazovateľ
alebo skupina ukazovateľov vyvíjajú progresívnejšie a pri ich zámernom
ovplyvňovaní sa dosahujú výraznejšie výsledky ako v iných oblastiach.
Obdobie akcelerácie určitého znaku (indikátora schopnosti) považujeme
za príznak a dôkaz existencie senzitívneho obdobia, ktoré je vhodné na
efektívny rozvoj príslušnej schopnosti (Měkota, 1985).
Senzitívne obdobia sa vyznačujú tým, že organizmus v tomto období
citlivejšie reaguje na určité vonkajšie vplyvy (pohybové podnety)
a odpovedá na ne výraznejšími vývinovými zmenami ako v iných
obdobiach. Gužalovskij (1977) v tejto súvislosti hovorí o kritickom období,
v ktorom prebieha zrýchlený rozvoj určitej pohybovej schopnosti. Toto
poznanie je nevyhnutné zámerne využiť na jej efektívny rozvoj tak
v školskej telesnej výchove, ako aj v športovej príprave detí a mládeže.
Citlivé obdobia rozvoja pohybových schopnosti sa často charakterizujú aj
ako obdobia zvýšenej trénovateľnosti a tempo prírastkov v motorickej
výkonnosti dosahuje výraznejšie pozitívne zmeny. Tieto zmeny
nemôžeme pripisovať len citlivému obdobiu, ale môžu byť výsledkom
komplexu faktorov, ktoré nemusia priamo súvisieť s telesným rastom,
rozvojom resp. s pôsobením vonkajších podnetov. Na hodnotenie miery
vplyvu podnetov v citlivom období poznáme metodologické prístupy.
Najjednoduchší prístup je podľa vývinových kriviek zostrojených na
základe priemerných výkonov alebo zmien v príslušnom ukazovateli osôb
rovnakého veku. Na takto zostavených krivkách sa hľadajú miesta
najstrmšieho vzostupu. V prípade možnosti sa testujú aj medziročné
prírastky. V prípade možnosti sa testujú aj medziročné prírastky.
K zrýchlenému vývinu dochádza vtedy, ak veľkosť prírastku za jeden rok
prevyšuje jeho priemernú hodnotu za dlhšie časové obdobie. Takéto
obdobie sa označuje ako kritické. Ak tak nie je, považuje sa obdobie za
subkritické.
Kritické obdobie podľa veľkosti prírastku sa delí na obdobie s nízkou,
strednou a s vysokou citlivosťou (Zapletalová, 2002). Východiskom pri
tomto delení je priemerná hodnota za uvedené, dlhšie časové obdobie,
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ktoré sa považuje za základnú jednotku. Ak je ročný prírastok výkonnosti
medzi 1,0 – 1,5 priemeru, ide o nízku citlivosť, pri ročnom prírastku 1,5 –
2,0 priemeru ide o strednú citlivosť a o vysokej citlivosti kritického
obdobia sa hovorí pri ročnom prírastku viac ako 2,1 priemeru. Za
rozhodujúce obdobie zámerného rozvoja príslušnej pohybovej
schopnosti, sa považuje kritické obdobie s vysokou citlivosťou. Iným
postupom je určenie veku, v ktorom deti, resp. mladí ľudia dosahujú 25
%, 50 % a 75 % celkového prírastku v určitom ukazovateli motorickej
výkonnosti. Sleduje sa pri tom vekový odstup potrebný na dosiahnutie
príslušných hodnôt celkového prírastku. Čím je menší, tým je rozvoj
progresívnejší (Zapletalová, 2002).
Senzitívne obdobia v ontogenéze motoriky existujú a boli preukázané
nielen
prierezovými
a longitudinálnymi
sledovaniami,
ale
aj
experimentálnym výskumom. Súčasné poznatky sa dajú zovšeobecňovať
a umožňujú relatívne objektívne určovať časový (vekový) úsek na
ohraničenie výraznej tendencie rozvoja pohybových schopností. Kritické
obdobia rozvoja pohybových schopností sa v podstate zhodujú
v záveroch jednotlivých autorov. Opierajúc sa o empirické výsledky
autorov (Winter, 1984; Šemetka, 1982; Beunen et al., 1988; Havlíček,
1996; Moravec a kol., 1990; Mleczko, 1991; Hirtz, 1982 a iní) v oblasti
určovania senzitívnych období rozvoja pohybových schopností sme
zostavili tabuľky jednotlivých pohybových schopností (tab. 6, 7, 8, 9, 10,
11).
Tab. 6 Senzitívne obdobia rozvoja rýchlostných schopností
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Tab. 7 Senzitívne obdobia rozvoja vytrvalostných schopností

Tab. 8 Senzitívne obdobia rozvoja silových schopností
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Tab. 9 Senzitívne obdobia rozvoja ohybnosti a pohyblivosti

Tab. 10 Senzitívne obdobia rozvoja koordinačných schopností

Tab. 11 Senzitívne obdobia formovania pohybových zručností a návykov
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Senzitívne obdobia rozvoja jednotlivých druhov rýchlostných
schopností u dievčat je možné situovať do obdobia mladšieho, v skupine
chlapcov
mladšieho
a stredného
školského
veku.
Podobné
charakteristiky platia pre dievčatá v oblasti rozvoja silových schopností.
Pre chlapcov, okrem vzácnych výnimiek, označujeme za senzitívne
obdobie rozvoja jednotlivých druhov silových schopností stredný školský
vek. Rovnováhová vytrvalosť sa ukazuje v skupine chlapcov vývinovo
neutrálna (bez výraznej akcelerácie v určitom období). V skupine dievčat
môžeme ohraničiť senzitívne obdobia rozvoja rovnováhovej vytrvalosti na
mladší školský vek. Pri rozvoji ohybnosti sa senzitívne obdobia pre
dievčatá pripisujú obdobiu mladšieho školského veku a pre chlapcov sa
senzitívne obdobie mierne posúva do obdobia stredného školského veku.
Z motorických schopností majú koordinačné schopnosti relatívne
jednotne stanovené obdobia na efektívny rozvoj jednotlivých kvalít. Kým
v skupine dievčat sú senzitívne obdobia ohraničené vekom 7 – 10 až 11
rokov, pre chlapcov je obdobie ohraničené 7 – 12 rokov. V niektorých
empirických prácach sa objavujú poznatky, že senzitívne obdobia
niektorých koordinačných schopností (reakčný čas, rovnováhová
schopnosť, priestorová orientácia) sa posúvajú do skorších rokov (4 – 6
rokov). V podstate môžeme konštatovať, že najcitlivejšie obdobia na
rozvoj koordinačných schopností sú v období mladšieho školského veku.
Tento sumárny poznatok nás nepriamo vyzýva na to, aby obsahová
orientácia jednotlivých hodín telesnej a športovej výchovy v mladšom
školskom veku (aj v predškolskom veku) vytvárala potencionálne
predpoklady na efektívnu docilitu pohybových činností.
3.4 Problematika testovania pohybových schopností, telesného
rozvoja, funkčnej a telesnej zdatnosti
Pohybové schopnosti (motorické schopnosti) vytvárajú štruktúru,
ktorá je predmetom teoretických a praktických úvah od začiatku 20.
storočia. Ich výsledkom sú rôzne teórie o štruktúre pohybových
schopností. Významným pokrokom na pochopenie štruktúry systému
motorických schopností majú tzv. faktorové teórie, ktoré odhalili
existenciu, aj dôležitosť jednotlivých prejavov pohybových schopností.
Majú význam nielen z hľadiska teórie poznania a z metodologického
hľadiska, ale aj z hľadiska praktickej činnosti, ktorá vedie k rozvoju alebo
k stabilizácii ´pohybových schopností podľa cieľových a z nich
odvodených pohybových úloh. Pohybové schopnosti sa chápu ako
všeobecné, spoločné faktory, vždy pre určitú skupinu pohybových
činností. Integračná úroveň pohybových schopností podmieňuje úroveň
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techniky pohybovej činnosti. Aj je okamžitým prejavom výkon integrácie
motorických schopností a zručností (technika vykonania pohybovej
úlohy), tak ich úroveň určuje vek, pohlavie, motorická úroveň, somatické
ukazovatele, výživa, atď. Motorický výkon ovplyvňujú aj základné
psychické funkcie. Pri posudzovaní jeho úrovne prostredníctvom
motorických testov hodnotíme preto aj jeho psychickú zložku, ktorá
ovplyvňuje spúšťacie, akcelerujúce, resp. stabilizujúce mechanizmy.
Napr. žiak vykonáva motorický test skok do diaľky z miesta (hodnotíme
vzdialenosť). Výkon je závislý od dynamickej sily dolných končatín a od
spôsobu vykonania skoku, t. j. od zručnosti predviesť správnu techniku
skoku do diaľky z miesta. Motorickými testami nepriamo hodnotíme
pohybové schopnosti (prvou skupinou sú kondičné schopnosti:
rýchlostné, silové, vytrvalostné a ohybnostné schopnosti a druhou
skupinou sú koordinačné schopnosti: reakčná, rovnováhová, rytmická,
orientačná v priestore, kinesteticko – diferenciačná schopnosť,
schopnosť spájať pohyby do celku a schopnosť prestavby pohybových
činností). Testy sú validným indikátorom pohybových schopností
a z výsledkov testov, ktoré získame v absolútnych hodnotách,
posudzujeme úroveň pohybových schopností.
Validita (platnosť) a reliabilita (spoľahlivosť) motorických testov sú
predpokladom objektivity meraní úrovne pohybových schopností.
V 50. – 60. rokoch sa aj v západoeurópskych krajinách a v Severnej
Amerike objavili nové testové batérie zamerané na hodnotenie telesnej
zdatnosti a výkonnosti školskej populácie. V roku 1987 „Výbor pre rozvoj
športu“ pri Rade Európy sformuloval základné východiská sledovania
stavu telesného rozvoja a motorickej výkonností detí a mládeže.
Medzinárodná skupina odborníkov a vedeckých pracovníkov postupne,
v rokoch 1983 a 1988 vydali monografie „Eurofit“, v ktorých
zosumarizovali empirické výsledky a určili metodiku vykonávania
jednotlivých motorických testov.
Do batérie testov zahrnuli:
-

test rovnováhy „Plameniak“,
tanierový tapping,
predklon s dosahom v sede,
skok do diaľky z miesta,
ľah – sed za 30 s.,
výdrž v zhybe,
člnkový beh 10 x 5 m,
vytrvalostný člnkový beh.
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Súčasťou merania pohybovej výkonnosti v rámci „Eurofitu“ bola aj
somatometria (telesná výška, telesná hmotnosť, percentá tuku
prostredníctvom meraní podkožných rias).
Metodika tvorby testov sa postupne formovala v intenciách potrieb
komplexného posúdenia rozvoja pohybových schopností detí a mládeže.
Hľadali sa také pohybové úlohy, ktoré nevyžadovali výraznú motorickú
zručnosť. Súčasne sa vyberali testy, ktoré nevyžadujú na ich realizáciu
náročný prístrojový park. Metodika realizácie jednotlivých testov sa
postupne spresňovala tak, aby svojou platnosťou a spoľahlivosťou
relatívne objektívne preukazovali úroveň rozvoja pohybových schopností.
Z pohľadu motorickej výkonnosti sa formovali testové položky na
hodnotenie jednotlivých kondičných a koordinačných schopností.
Prihliadalo sa na jednoduchosť elementárneho pohybového prejavu bez
potrieb výrazného osvojenia techniky pohybovej úlohy.
V súčasnosti sa najviac používajú motorické testy na hodnotenie
pohybovej výkonnosti školskej populácie opierajú o batérie testov z
„Eurofitu“ s určitou špecifickou modifikáciou na súčasné potreby.
Kondičné schopnosti:
1. Oblasť rýchlostných schopností
a. reakčná rýchlosť,
b. akceleračná rýchlosť,
c. maximálna rýchlosť,
d. bežecká rýchlosť so zmenami smeru.
2. Oblasť silových schopností
a. dynamická sila dolných končatín,
b. dynamická sila horných končatín,
c. dynamická sila bedrovo – stehenného svalstva,
d. statická a dynamická sila horných končatín.
3. Oblasť vytrvalostných schopností
a. aeróbna vytrvalosť.
4. Oblasť ohybnosti a pohyblivosť
a. kĺbová pohyblivosť trupu.
Koordinačné schopnosti:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

reakčná schopnosť,
rovnováhová schopnosť,
rytmická schopnosť,
kinesteticko – diferenciačná schopnosť,
priestorovo – orientačná schopnosť,
schopnosť spájať pohyby do celku,
schopnosť prestavby pohybových činností.
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Kondičné schopnosti sú primárne determinované energetickými
procesmi a koordinačné schopnosti sa opierajú o centrálne mechanizmy
riadenia a regulovania pohybu.
Somatometria:
a. telesná výška,
b. telesná hmotnosť,
c. BMI – index.
Základná pohybová a funkčná zdatnosť:
a. komplexná motorická zdatnosť,
b. telesná zdatnosť hodnotená pomocou Ruffierovej skúšky.
Na hodnotenie základného pohybového fondu – základnej motoriky
zaraďujeme celostný motorický test (CMT) podľa Jacíka (1985). Tento
motorický test obsahuje fylogenetický prvok (zmena horizontálnej polohy
tela na vertikálnu) a ontogenetický prvok (prvý komplexný pohybový
prejav dieťaťa – dosiahnutie vertikálnej polohy so vzpriameným držaním
tela). V testovej položke sú zmeny polohy tela vonkajším, merateľným,
výkonnostným prejavom súčinnosti pohybových schopností (obr. 17).

Obr. 17 Grafické znázornenie CMT testu (Jacík, 1985)
Popis testu:
ZP – základná poloha, ľah na chrbte
1. stoj spojný (vzpriamený trup, vystreté kolená, päty pri sebe),
2. ľah na bruchu (hrudník sa dotýka podložky),
3. stoj spojný (vzpriamený trup, napnuté kolená, päty pri sebe),
4. ľah na chrbte (lopatky a päty sa dotýkajú podlahy).
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Tento sled zmien polôh testované osoby opakujú v čo najvyššom
tempe so snahou dosiahnuť maximálny počet vykonaní polôh v čase
dvoch minút. Prechody z jednej do druhej polohy tela je možné vykonať
ľubovoľným spôsobom. Pri vykonaní testu je bezpodmienečne nutné
dodržať určené polohy podľa popisu. Každá vykonaná zmena polohy tela
sa hodnotí jedným bodom. CMT meria individuálnu výkonnostnú úroveň
funkčného potenciálu základného pohybového fondu človeka. Normy
testu sú uvedené v tab. 12 a obr. 18.
Tab. 12 Normy motorického kvocientu v teste CMT v rôznych vekových
kategóriách (Jacík, 1985)

Obr. 18 Vývojová krivka výkonnosti populácie v teste CMT (n = 34 682)
(Jacík, 1985)
Na hodnotenie telesnej zdatnosti zaraďujeme modifikovanú Ruffierovú
skúšku podľa (Štulajter, Scholzová, 1999) (tab. 13, 14, 15).
Východiskový pulz, požadovaná zmena po definovanom štandardnom
zaťažení a rýchlosť návratu pulzu sa využívajú v rôznych skúškach
(testoch), ktoré slúžia na hodnotenie telesnej zdatnosti (step - test,
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Letunovova skúška a i.). Zaujímavým testom je Ruffierova skúška, ktorá
má výhody, spočívajúce v tom, že nevyžaduje žiadne náradie a je
rovnaká pre všetky vekové kategórie.
Modifikovaná Ruffierová skúška (Štulrajter – Scholzová, 1999)
PF1 + PF2 + PF3 - 200
Index =
10
PF1 – PF v sede po 30 min. pokoja
PF2 – PF po 30 drepoch a za 45 s v stoji
PF3 – PF v sede po 1 min. od skončenia drepov
PF meriame za 10 s a násobíme šiestimi
Tab. 13 Všeobecné normy hodnotenia výsledku Ruffierovej skúšky
(uvádzame v počte pulzov za minútu) (Štulajter, Scholzová, 1999)

Tab. 14 Normy Ruffierovej skúšky pre vekové kategórie dievčat (Štulajter,
Scholzová, 1999)
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Tab. 15 Normy Ruffierovej skúšky pre vekové kategórie chlapcov
(Štulajter, Scholzová, 1999)

V rámci somatometrie zaraďujeme meranie telesnej výšky, hmotnosti
a BMI – indexu.
Telesná výška
Potreby na meranie:
-

antropometer, resp. pásová miera umiestnená (prilepená páskou) na
dostatočne priestrannej kolmej stene,
pravouhlý trojuholník na odčítavanie hodnôt na odčítanie hodnoty
z pásovej miery.

Pokyny pre probanda: proband bez topánok, stojí vystretý chrbtom
k antoropometru, resp. k pásovej mierke umiestnenej na stene
v maximálnom vystretí, v stoji spojnom, päty spolu. Ak je pri stene
(pásová mierka), dotýka sa jej pätami, sedacími svalmi a chrbtom. Hlava
je orientovaná kolmo vpred.
Pokyny pre examinátora: probanda merať v maximálnom nádychu,
hlavu meraného jemne vytiahnuť v mastodiálnej oblasti hore, pričom päty
musia zostať na podložke. Nahmatať kortex (najvyššie položený bod na
lebke), priložiť naň rameno antropometra, resp. jednu odvesnu
pravouhlého trojuholníka, zatiaľ čo druhá odvesna je celá pritlačená
o stenu je približne rovnobežná s mierkou, odčítať hodnotu telesnej
výšky. Presnosť merania je nutné dodržať minimálne na 0,5 cm.
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Telesná hmotnosť
Potreby na meranie:
-

lekárska váha resp. kalibrovaná osobná váha (max. váživosť do 120
kg).

Pokyny pre probanda: proband sa váži v spodnom prádle bez
topánok, na váhe stojí rovnomerne na oboch nohách, pozerá sa priamo
pred seba, paže má spustené voľne pozdĺž tela.
Pokyny pre examinátora: examinátor na stupnici odčíta hodnotu
s presnosťou na 0,5 kg.
BMI – index
Body Mass Index (BMI) vyjadruje proporcionalitu tela. Získame ho tak,
že telesnú hmotnosť v kilogramoch delíme druhou mocninou telesnej
výšky v metroch. Niekedy sa tento index nazýva aj Queteletov intex
podľa belgického autora (Adolf Quetelet). Pre svoje jednoduché merania
a výpočet je jedným z najrozšírenejších nástrojov na identifikáciu
problémov s obezitou v populácií.
Ontogenéza motorickej výkonnosti sa sledovala na základe výkonov
vo vybraných motorických testoch v rámci semilongitudinálneho
sledovania chlapcov a dievčat slovenskej populácie (Zapletalová, 2002).
Na základe dynamiky vývinu výkonnosti v motorických testoch môžeme
sledovať ich rozdielnu úroveň podľa veku a pohlavia. Ukazuje sa, že
motorická výkonnosť 6- až10- ročných detí v sledovaných testoch (beh
na 50 m, skok do diaľky z miesta, hod plnou loptou, výdrž v zhybe, ľah –
sed, 12 – minútový beh a beh k métam) má podobnú tendenciu vývoja
v oboch pohlaviach, s určitou vyššou absolútnou úrovňou výkonnosti
v skupine chlapcov. Výraznejšie rozdiely nastanú od 11 rokov, keď
v skupine chlapcov dochádza k vzniku výraznejších odlišností vo
vývojových trendoch výkonnosti v testoch (tab. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
zdroj: Zapletalová, 2002).
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Tab. 16 Vývin výkonnosti 7 až 18 ročných detí a mládeže v skoku do
diaľky z miesta

vek

7

priemer
sm.odch.
vek
8
9
10

130,1
17,48

priemer
sm.odch.
vek
8
9
10

8
9
10
7 - 11-roční chlapci (n = 153 )
141,7
148,1
155,1
15,54
17,22
17,51

12,14**
14,71**
19,82**

5,81**
12,85**

6,89**

12
13
14

7 - 10-ročné dievčatá (n = 162)
124,9
134,6
141
146,7
16,28
15,55
16,88
17,98
10,43**
13,74**
19,05**

7,45**
12,2**

6,27**

12
13
14

11

12
13
14
11 - 14-roční chlapci (n =174)
174,9
187
196,9
16,29
19,35
20,86
t - test
10,30**
16
18,03** 11,49**
17
22,01** 17,06**
8,68**
18
164,6
14,92

11 - 14-ročné dievčatá (n = 167 )
158,7
168,8
171,1
173,2
16,27
17,46
19,18
20,5
t - test
9,79**
16
11,07**
2,04*
17
10,95**
3,40**
2,07*
18

15
16
17
18
15 - 18-roční chlapci (n = 188 )
218,1
226,2
229,4
234
20,74
18,71
18,51
19,67
7,83**
10,80**
12,66**

3,44**
7,13**

5,63**

15 - 18-ročné dievčatá (n = 170 )
182,7
185,9
186,1
187,4
17,66
17,21
15,9
17,74
3,28**
3,05**
3,81**

0,18
1,24

1,08

Tab. 17 Vývin výkonnosti 7 až 18 ročných detí a mládeže v behu na 50 m

vek
priemer
sm.odch.
vek
8
9
10

priemer
sm.odch.
vek
8
9
10

7

8
9
10
7 - 11-roční chlapci (n = 153 )
10,46
9,98
9,54
9,28
0,769
0,774
0,791
0,759
10,80**
13,30**
21,40**

7,06**
14,80**

4,38**

12
13
14

7 - 10-ročné dievčatá (n = 162)
10,89
10,36
9,93
9,64
0,932
0,811
0,765
0,769
8,99**
17,37**
20,16**

8,68**
13,90**

8,57**

12
13
14

11

12
13
14
11 - 14-roční chlapci (n =174)
9,00
8,78
8,29
8,12
0,668
0,679
0,629
0,661
t - test
4,87**
16
15,98** 12,14**
17
18,23** 12,78**
4,50**
18
11 - 14-ročné dievčatá (n = 167 )
9,25
8,96
8,71
8,76
0,606
0,563
0,647
0,659
t - test
8,59**
16
12,84**
6,15**
17
11,47**
4,62**
1,370
18

15

16
17
18
15 - 18-roční chlapci (n = 188 )
7,63
7,29
7,34
7,36
0,578
0,514
0,58
0,568
14,07**
8,89**
7,08**

1,640
1,810

0,500

15 - 18-ročné dievčatá (n = 170 )
8,49
8,5
8,61
8,58
0,603
0,651
0,652
0,590
0,130
1,390
1,110

0,630
0,890

1,560
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Tab. 18 Vývin výkonnosti 7- až 18- ročných detí a mládeže v hode plnou
loptou

vek
priemer
sm.odch.
vek
8
9
10

priemer
sm.odch.
vek
8
9
10

7

8
9
10
7 - 11-roční chlapci (n = 153 )
255
297,5
354,2
392,5
58,03
60,05
83,73
81,52
11,88**
19,74**
25,04**

12,74**
21,44**

8,99**

12
13
14

7 - 10-ročné dievčatá (n = 162)
222,4
263,4
331,7
368,2
44,5
61,82
85,89
86,11
11,57**
19,24**
26,02**

14,96**
21,42**

9,2**

12
13
14

11

12
13
14
11 - 14-roční chlapci (n =174)
467,6
517
598,8
644,9
74,18
79,37
99,77
130,98
t - test
10,59**
16
23,05**
16,1**
17
19,62**
15,1**
6,35**
18
11 - 14-ročné dievčatá (n = 167 )
438,5
497,3
547
558,1
84,39
94,76
98,6
106,99
t - test
13,58**
16
19,99** 10,32**
17
18,57**
9,78**
2,24*
18

15

16
17
18
15 - 18-roční chlapci (n = 188 )
852,9
924,6
1003,6
1034,4
137,9
166,03
171,06
188,07
8,82**
18,46**
1,26**

9,07**
9,96**

3,35**

15 - 18-ročné dievčatá (n = 170 )
679,6
692,7
703
715,6
121,5
136,7
130,1
142,8
2,03*
3,56**
4,16**

1,24
2,62**

1,56

Tab. 19 Vývin motorickej výkonnosti 7- až 18- ročných detí a mládeže vo
výdrži v zhybe a zhyboch (7-10 rokov - výdrž v zhybe, 11-18 rokov dievčatá výdrž v zhybe, chlapci zhyby)

vek
priemer
sm.odch.
vek
8
9
10

priemer
sm.odch.
vek
8
9
10

7

8
9
10
7 - 11-roční chlapci (n = 153 )
11,81
15,07
16,75
18,55
9,34
10,78
12,64
14,46
4,88**
6,09**
7,13**

2,38*
4,22**

2,51*

12
13
14

7 - 10-ročné dievčatá (n = 162)
11,38
10,64
12,11
12,15
10,82
7,85
10,51
10,13
1,14
0,85
0,93

2,04*
2,12*

0,06

12
13
14

11

12
13
14
11 - 14-roční chlapci (n =174)
1,92
2,37
3
4,01
2,287
2,407
2,984
3,243
t - test
3,65**
16
5,93**
4,45**
17
10,39**
9,95**
7,19**
18
11 - 14-ročné dievčatá (n = 167 )
11,3
12,02
12,69
12,75
10,07
9,48
9,79
10,94
t - test
1,46
16
2,17*
1,37
17
1,99*
1,23
0,13
18

15

16
17
18
15 - 18-roční chlapci (n = 188 )
5,5
7,6
7,75
7,54
3,942
4,806
5,092
4,949
9,03**
9,42**
7,93**

0,68
0,26

1,19

15 - 18-ročné dievčatá (n = 170 )
18,09
20,32
20,68
20,29
14,69
14,0
16,78
12,90
2,31*
1,79
1,84

0,32
0,03

0,397
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Tab. 20 Vývin výkonnosti 7- až 18- ročných detí a mládeže v ľahu-sede

vek
priemer
sm.odch.
vek
8
9
10

7

8
9
10
7 - 11-roční chlapci (n = 153 )
27,97
33,65
36,42
39,52
8,357
8,317
8,531
9,33
9,39**
13,23**
16,96**

4,3**
9,11**

5,07**

12
13
14

7 - 10-ročné dievčatá (n = 162)
28,25
32,06
34,18
37,2
9,386
7,845
9,444
9,486

priemer
sm.odch.
vek
8
9

7,1**
9,49**

3,74**

-

12
13

10

12,54**

8,47**

6,15**

14

11

12
13
14
11 - 14-roční chlapci (n =174)
41,33
43,89
46,3
47,14
8,879
9,395
8,679
8,736
t - test
4,38**
16
8,66**
4,38**
17
9,22**
4,99**
1,68
18
11 - 14-ročné dievčatá (n = 167 )
38,32
39,16
39,38
40,46
7,069
7,449
6,793
7,56
t - test
1,6
16
2,07*
0,5
17

3,74**

2,54*

2,70*

18

15

16
17
18
15 - 18-roční chlapci (n = 188 )
49,59
52,51
53,37
52,72
9,356
8,989
9,255
8,64
6,86**
7,72**
5,31**

2,09*
0,39

1,23

15 - 18-ročné dievčatá (n = 170 )
44,98
47,21
48,19
47,49
8,408
8,88
8,927
9,726
4,89**
6,32**

2,32*

-

4,18**

0,52

1,28

Tab. 21 Vývin výkonnosti 7- až 18- ročných detí a mládeže v behu k
métam

vek
priemer
sm.odch.
vek
8
9
10

priemer
sm.odch.
vek
8
9
10

7

8
9
10
7 - 11-roční chlapci (n = 153 )
10,69
9,64
9,22
8,76
1,227
1,08
1,009
0,994
11,59**
13,41**
17,35**

5,26**
10,15**

6,66**

12
13
14

7 - 10-ročné dievčatá (n = 162)
10,82
9,87
9,55
9,21
1,274
1,045
1,124
1,098
10,20**
13,77**
15,27**

3,91**
7,19**

5,06**

12
13
14

11

12
13
14
11 - 14-roční chlapci (n =174)
8,54
8,03
7,76
7,46
0,966
0,759
0,811
0,818
t - test
7,26**
16
9,68**
4,35**
17
13,43**
9,24**
5,69**
18
11 - 14-ročné dievčatá (n = 167 )
8,91
8,36
8,23
8,13
0,841
0,764
1,064
0,971
t - test
8,84**
16
8,48**
1,74
17
10,00**
3,11**
1,83
18

15

16
17
18
15 - 18-roční chlapci (n = 188 )
7,51
7,24
7,21
7,18
0,841
0,828
0,736
0,937
5,43**
6,34**
6,10**

0,62
0,998

0,591

15 - 18-ročné dievčatá (n = 170 )
7,95
7,72
7,56
7,76
0,788
0,628
0,718
0,772
3,93**
6,67**
3,04**

2,60**
0,68

2,72**
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Tab. 22 Vývin výkonnosti 7- až 18- ročných detí a mládeže v 12minútovom behu

vek

7

priemer
sm.odch.
vek
8
9
10

priemer
sm.odch.
vek
8
9
10

8
9
10
7 - 11-roční chlapci (n = 153 )
1767,7
1885,1
1948,7
2045,5
298,8
317,6
303,4
351,3
5,35**
7,32**
10,39**

3,13**
6,84**

5,31**

12
13
14

7 - 10-ročné dievčatá (n = 162)
1601,1
1697,6
1748,7
1872,8
263,43
294,16
323,43
343,99
4,30**
5,78**
9,21**

2,9**
7,73**

5,83**

12
13
14

11

12
13
14
11 - 14-roční chlapci (n =174)
2162,4
2202,2
2324,5
2393,9
365,8
368,7
326
383,3
t - test
1,85
16
6,37**
5,19**
17
7,88**
6,32**
2,91*
18

15

16
17
18
15 - 18-roční chlapci (n = 188 )
2661,6
2732,2
2775,5
2787,4
310,2
315,8
304,3
309,7

11 - 14-ročné dievčatá (n = 167 )
1948,1
1956,8
1979,9
1998,2
233,0
238,9
296,0
313,4
t - test
0,63
16
1,73
1,41
17
2,45
2,11*
0,92
18

15 - 18-ročné dievčatá (n = 170 )
2126,4
2157,8
2167,2
2143,6
235,0
263,6
265,8
221,8

4,63**
6,03**
7,02**

0,12
2,81**
1,72

2,36*
3,29**

0,87
1,75

0,85

0,61

Vyskúšajte sa:
1. Aké sú jednotlivé fázy motorického vývinu v ontogenéze detí
a mládeže?
2. Aké sú senzitívne obdobia rozvoja pohybových schopností?
3. Aké testy používame na hodnotenie telesnej zdatnosti detí
a mládeže?
4. Aký test používame na hodnotenie komplexnej motorickej zdatnosti?
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4. Východiská
pri
výbere
pohybových
aktivít
so zameraním na rozvoj pohybových schopností detí
a mládeže
Pri výbere pohybových prostriedkov na rozvoj jednotlivých
pohybových schopností sa opierame o poznanie telesného, biologického
a motorického vývoja v ontogenéze detí a mládeže. V nadväznosti na
psychický vývoj detí adekvátny výber pohybových prostriedkov
orientujeme v intenciách potrieb komplexného pôsobenia na rozvoj
motorických, intelektuálnych a emocionálnych schopností detí a mládeže.
Ukazuje sa, že cielené a systematické pohybové aktivity rozličným
obsahom výrazne podporujú nielen motorickú zdatnosť ale aj celkový
intelektuálny rozvoj dieťaťa. Pohyb, ako prirodzená, spontánna činnosť
detí na princípe fenoménu hry v priebehu jeho realizácie, sa hodnotí
a spracováva so snahou dosiahnuť čo najväčší rozvojový potenciál.
Emocionálny náboj pohybových aktivít má nesledujúce charakterizujúce
znaky:
Nenahraditeľnosť –

obsahuje
jedinečnú
v priestore a v čase.

udalosť

ohraničenú

Jedinečnosť –

spočíva v nemožnosti zameniť jeden zážitok za
druhý.

Individuálnosť –

každé dieťa prežíva danú situáciu inak, podľa
svojho, na základe individuálnych zložiek
osobnosti
a predchádzajúcich
skúsenosti
a pohybovej aktivity.

Intencionálnosť –

zážitkov je neoddeliteľná od „obsahu pohybovej
aktivity“.

Neprenositeľnosť –

zážitky nie je možné prenášať na druhú osobu.
Zážitok je výrazne individuálna záležitosť, nie je
možné ho preniesť, pretože komplexnosť
zapojenia všetkých zložiek osobnosti pri
prežívaní nie je možné nahradiť len vizuálnym
alebo sluchovým vnímaním.

Komplexnosť –

pri získavaní zážitkov nemôžeme znížiť len
racionálne
alebo
emocionálne
zaujatie.
Psychosomatická a motorická jednota je zrejmá
práve v reflexe tohto fenoménu a zapojenie
telesných
a duševných
charakteristík
je
nevyhnutnou podmienkou na získanie silného
zážitku.
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Východiská pri obsahovej tvorbe hodiny telesnej a športovej výchovy
vyžadujú komplexnú sumarizáciu pohybových aktivít pri súčasnom
rešpektovaní fyziologických a motorických účinkov. Pozitívny prínos
hodiny musí prebiehať na princípoch súťaživosti, vysokej variabilnosti
pohybových aktivít spojených s vysokou intenzitou emocionálnych
zážitkov. Tieto atribúty významne prispievajú k vysokej angažovanosti
detí (sebamotivácia) do priebehu realizácie pohybových aktivít.
Fyziologická
a psychická
dimenzia
zaťažovania
zabezpečuje
komplexnosť vplyvu rozličných pohybových aktivít s cieľom prirodzeným
spôsobom formovať vzťah detí k pohybu aj v dospelom veku.
Vnútorná štruktúra pohybových aktivít na hodinách telesnej
a športovej výchovy v období mladšieho školského veku je orientovaná
viac menej na „mnohoschopnostný“ rozvoj schopností. Vo výnimočných
prípadoch môžeme zvýrazniť „jedno“ alebo „dvojschopnostný“ rozvoj (aj
v individuálnych prípadoch). Diferencovaný obsah na rozvoj jednej, resp.
dvoch schopností sa postupne presadzuje v strednom školskom veku,
resp. až neskôr napr:

Obsahová orientácia pri „a“ variante - výber pohybových aktivít môže
mať rôznu proporcionalitu, ale poradie cvičení na rozvoj jednotlivých
schopností by malo byť dodržané (koordinačné cvičenia, rýchlostné
cvičenia, silové cvičenia, vytrvalostné cvičenia, ohybnostné cvičenia).
Obsahová orientácia pri variante „b“ – celková orientácia je cielená na
stimulovanie koordinačných schopností, resp. pri „c“ variante na
zvyšovanie podielu obsahovej orientácie na rozvoj koordinačných
a rýchlostných schopností.
Popri variabilnosti pohybových aktivít je nevyhnutné organizovať
a dávkovať jednotlivé cvičenia tak, aby so svojou intenzitou dosahovali
významný fyziologický efekt. Dynamika pulzu detí by sa mala pohybovať
od 130 do 175 až 180 pulzov za minútu. Oscilácia pulzu je ovplyvňovaná
aj mierou vnútornej angažovanosti detí – sebamotiváciou. Táto
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požiadavka priamo závisí od výberu a organizácie a od dávkovania
pohybových aktivít riadených na súťaživých princípoch a emocionálnych
zážitkoch. Z pohľadu psychických procesov na začiatku a na konci
hodiny pohybovým obsahom stimulujeme emočno – motivačné atribúty,
v strede hodiny poznávacie a vôľové procesy.
Vyskúšajte sa:
1. Aké sú východiská pri výbere pohybových aktivít so zameraním na
rozvoj pohybových schopností detí a mládeže?
2. Aké sú možnosti tvorby pohybových aktivít so zameraním na rozvoj
pohybových schopností na hodinách telesnej a športovej výchovy?
3. Čo znamená súťažný, variabilný a emocionálny princíp riadenia
hodiny telesnej a športovej výchovy?
4. Čím je ovplyvnená oscilácia pulzu detí na hodinách telesnej
a športovej výchovy?
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5. Výber pohybových aktivít so zameraním na rozvoj
rýchlostných a rýchlostno – silových schopností
Charakteristickou črtou detského organizmu je schopnosť vykonávať
krátkotrvajúce pohybové činností pri maximálnej (resp. submaximálnej)
intenzite. Táto prirodzená vlastnosť sa opiera o plastickosť mozgových
buniek, citlivosť nervosvalovej koordinácie (rýchle striedanie kontrakcie
a relaxácie svalových vlákien) a o vysokú vyspelosť centrálneho
nervového systému. Dieťa vo veku 7 – 8 rokov má na približne 90 %
dokončený vývoj nervového systému. Komplexné predpoklady
v organizme dieťaťa mladšieho školského veku vytvárajú vhodné
podmienky na rozvoj jednotlivých prejavov rýchlostných schopností
(rýchlosť reakcie, rýchlosť jednorazového pohybu, lokomočná rýchlosť so
zvýraznením na frekvenčnú, akceleračnú zložku a rýchlosť so zmenami
smeru). Spolu s koordinačnými schopnosťami má rýchlosť optimálne
podmienky na rozvoj (senzitívne obdobie). Vysoká generická
podmienenosť (až do 80 %) rýchlostných schopností výrazne zužuje
priestor na ich rozvoj. Dôležitým predpokladom rozvoja sú parametre
pomeru bielych (rýchlych glykolytických) a červených (pomalých,
oxidatívnych) svalových vlákien. Stimulácia rýchlych vlákien prebieha len
pri maximálnej (resp. submaximálnej) intenzite, v trvaní od 5 do 10
sekúnd. Detský organizmus automaticky znižuje intenzitu pri väčšej
únave, ale súčasne disponuje regeneračnou schopnosťou v krátkom
čase, čo mu umožňuje opakovať relatívne veľký objem intenzívnych
úsekov. Tento „samoregulačný“ systém je funkčnejší pri realizácií
jednotlivých cvičení hravou formou, ktorá má motivačný a emočný náboj.
V praxi pozorujeme rozvoj reakčnej rýchlosti v kombinácii s rýchlosťou
jednotlivých pohybov i s lokomočnou rýchlosťou. Program spojenia
rozličných cvičení s rýchlostným a koordinačným obsahom na kruhovom
princípe má v detskom organizme vysoký stimulačný efekt. Deti nemajú
vyvinutú schopnosť vopred regulovať určenú intenzitu pohybovej činnosti.
Prirodzeným spôsobom vykonávajú pohyby veľkým nasadením.
Jednoduché, elementárne cvičenia, ktoré nevyžadujú vysokú motorickú
zručnosť umožnia deťom udržiavať vysokú intenzitu.
Pomôcky, ako sú napr.: reakčná lopta, frekvenčný rebrík, kužele,
prekážky rôznej výšky (paličky), balančné pomôcky, lavičky, plné lopty
atď., tvoria základ na tvorbu obsahu jednotlivých cvičení rýchlostného,
rýchlostno-silového a koordinačného zamerania.
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Niektoré cvičenia na rozvoj reakčnej rýchlosti:
-

zrkadlové cvičenia vo dvojici,
cvičenia s palicami, malými loptičkami (tenisové),
cvičenia na zmeny polohy tela, na základe rýchlych podnetov
(zvukové, vizuálne),
štarty z rôznych polôh,
nenáročné pohybové hry (hra vyvolávanie čísiel, zvieratá, dediny
atď.),
využívanie špeciálnych pomôcok napr. reakčná loptička (obr. 19).

Obr. 19 Reakčná loptička
Niektoré cvičenia na rozvoj rýchlosti jednotlivých pohybov (horné
končatiny, dolné končatiny, trup, izolované alebo komplexné cvičenia):
-

cvičenia s rôzne veľkými loptami na princípoch škôlky hravou formou
hádzanie (loptičky na diaľku, na presnosť, odbitím o zem atď),
zmeny polohy tela na rôzne signály,
cvičenia vo dvojiciach – napodobňovanie pohybov,
skokové cvičenia (skočnosť) – jednorázové, opakovacie,
cvičenia so švihadlom,
cvičenia na lavičke,
nenáročné pohybové hry (štafetový princíp, vybíjanie, hra na jeleňa,
hra červený – biely atď.)

Niektoré cvičenia na rozvoj lokomočnej rýchlosti (komplexného
rýchlostného prejavu):
-

rôzne bežecké cvičenia (atletická abeceda s rôznymi variantmi – aj
na koordináciu napr. rozdielna činnosť dolných a horných končatín,
ľavá noha vykonáva inú činnosť ako pravá atď.),
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akceleračné cvičenia,
variácie intenzity pohybov na rôznych bežeckých úsekoch,
štarty z rôznych polôh aj s rôznymi dodatočnými pokynmi,
štafetové hry,
komplex koordinačných dráh, spojených rôznymi rýchlostnými
a rýchlostno – silovými cvičeniami,
nenáročné pohybové hry s konkrétnymi úlohami,
elementárne cvičenia športových hier,
rôzne slalomové dráhy so zmenami smeru, kombinované s rôznymi
skokovými a koordinačnými cvičeniami,
cvičenia „agility“ – cvičenia vysokou frekvenciou pohybov
s akceleračnými prvkami, spomalením so zmenami smeru, vpred,
vzad, bočné pohyby atď. Postupne náročnejšie cvičenia na
vymedzenej dráhe, s rôznymi pomôckami a meraním času výrazne
zvyšuje nielen presnosť, ale hlavne komplexný účinok,
cvičenia v premenlivých podmienkach (piesok, mierny kopec).

Vzhľadom na vývojové tendencie svalovej hmoty a celkový telesný
rozvoj detí do 10 rokov, pri výbere prostriedkov so zameraním na rozvoj
silových schopností preferujeme prirodzené posilňovanie vlastnou
hmotnosťou, resp. miernym odporom, je základom pre výber
prostriedkov, so zameraním na rozvoj silových schopností. Jednotlivé
cvičenia sú viac menej v spojení s rýchlostnými schopnosťami
(rýchlostno – silový akcent). Vhodné cvičenia sú skokové, akceleračné
cvičenia, hody a cvičenia so zmenami smeru, cvičenia v piesku, do
mierneho kopca, vo vodnom prostredí atď. Výrazne stimulujú aj silový
komponent rýchlostnej sily. Ďalšie cvičenia, ktoré možno do tejto skupiny
zaradiť, sú:
-

-

šplh na lane, chôdza po lane („slackline“ - obr. 20), po strome,
lezenie po rebrinách, rúčkovanie, rôzne visy, zhyby, ako aj cvičenia
v prírode, prenášanie a hádzanie polien, hádzanie aj väčších
kameňov atď.
úpolové cvičenia, rôzne formy úpolových hier, zápasenie,
preťahovanie lanom, pretláčanie atď.
cvičenia s náčiním, plné lopty (prenášanie, hádzanie, kotúľanie),
skokové cvičenia so švihadlom,
cvičenia v sťažených podmienkach, drobné hry v kopcovitom teréne,
súťaže vo vodnom prostredí, cvičenia v piesku atď.
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Obr. 20 „Slackline“
Realizácia jednotlivých „silových“ cvičení má krátkotrvajúci
(rýchlostný) charakter, na princípoch hravosti a pestrosti, so zameraním
na spevnenie celého „korzetu“ a vytvorenie dobrých predpokladov na
ďalší rozvoj silových schopností v období 10 – 12 rokov, resp. 13 – 15
rokov. Ďalšie zdokonaľovanie nervovo – svalovej regulácie, ako aj
prirodzený nárast svalovej hmoty umožňuje do obsahu hodín telesnej
výchovy postupne zaraďovať (aj častejšie) silové prvky. Aj naďalej má
rýchlostno – silový obsah cvičení dominantné postavenie a tvorí ho
množstvo skokov, hodov, akceleračných behov, aj so zmenami smeru
a podobne. Výbušné prejavy jednotlivých cvičení, aj s väčším počtom
opakovaní v pomalom tempe (10 – 15x) výrazne ovplyvňuje celkovú
kondíciu detí. V období 10 – 12 rokov sa chlapci v silových
ukazovateľoch začínajú výrazne líšiť od dievčat. Aj naďalej sa cvičenia vo
väčšej miere vykonávajú s vlastnou hmotnosťou (kľuky, drepy, ľah – sed,
zhyby, šplh, hody plnou loptou, výskoky z drepu atď.). Medzi rôznymi
pohybovými hrami (športovými), je efektívne zaraďovať silové cvičenia,
kde po prerušení hry deti vykonávajú silové cvičenia a následne
pokračujú v hre (2 – 4 prerušenia). Dôraz kladieme aj na techniku
vykonávania jednotlivých silových cvičení. Ich súčasťou môžu byť aj
základy vzpieračskej techniky v komplexných, aj analytických prejavoch
s minimálnym odporom (na začiatku len s palicou). Dôležité je upozorniť
na správnu techniku dýchania. Nezabúdame ani na zaraďovanie
strečingových a kompenzačných cvičení.
Na konci stredného školského veku (13 – 15 rokov) sa naďalej
zvýrazňuje potreba diferencovaného prístupu podľa pohlavia. Zvýšená
produkcia pohlavných a rastových hormónov urýchľuje štrukturálnu
prestavbu svalových vlákien. Zvýrazňuje sa rozdiel medzi kalendárnym
a biologickým vekom, čo v oblasti uplatňovania silových cvičení vyžaduje
určitý individuálny prístup. Primeraným zvyšovaním objemu cvičení (aj
vytrvalostného charakteru) pri zachovaní dynamiky výrazne podporíme
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celkový silový fond detí, čo prispieva k zvyšovaniu telesnej aj duševnej
zdatnosti. Komplexné „vzpieračské“ cvičenia s tyčou (hmotnosť 3 – 5 kg)
v rôznych imitovaných polohách s rozličným počtom opakovaní
podporuje nielen silové schopnosti, ale aj rovnováhu, kinesteticko –
diferenciačnú, rytmickú schopnosť a ďalšie schopnosti. Dominantné
postavenie majú naďalej cvičenia s využitím vlastnej hmotnosti (kľuky,
drepy, zhyby, šplh na lane a pod.) a rôzne skokové cvičenia
s prekonávaním prekážok, viacskoky, odhody, prenášanie spolucvičenca,
cvičenie s pieskom plnenej bicyklovej duše, ľahkými gumovými
expandermi, cvičenia s malými činkami na kruhovom princípe, resp.
cvičenia na stanovištiach. Kombinácie týchto cvičení s rôznym počtom
opakovaní, s rôznou veľkosťou odporu, s rôznou zložitosťou (s
komplexným
a izolovaným
charakterom)
výrazne
prispievajú
k zvyšovaniu celkovej zdatnosti detí a mládeže.

5.1
Diagnostika rýchlostných a rýchlostno - silových
schopností
Kategorizácia testov zameraných na diagnostiku rýchlostného prejavu
vychádza z delenia rýchlostných schopností, ktoré sú až na malé detaily
vo väčšine publikácií podobné. Měkota, Novosad (2005) delia rýchlostné
schopnosti:
● Reakčná rýchlosť
▪ jednoduchá reakcia,
▪ výberová (komplexná) reakcia,
▪ akčná rýchlosť pohybu,
▪ acyklická rýchlosť,
▪ cyklická rýchlosť.
Autori uvádzajú odporúčania k diagnostike rýchlostných schopností,
v ktorých poukazujú na potrebu diferencovaného prístupu v závislosti od
testovania úrovne reakčnej rýchlosti, úrovne acyklickej základnej rýchlosti
a od schopnosti zrýchlenia a úrovne komplexnej rýchlosti.
Kasa (2003) delí testy rýchlostných schopností na:
•
•

Testy reakčnej rýchlosti,
Testy akčnej rýchlosti;

▪ testy akčnej rýchlosti jednoduchých pohybov acyklického
charakteru,
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▪ testy akčnej rýchlosti jednoduchých pohybov cyklického
charakteru,
▪ testy akčnej rýchlosti komplexných pohybov.
Testy reakčnej rýchlosti (Kasa, 2003)
•
•

reakcia ruky stlačením tlačidla reaktometra,
zachytenie voľne padajúceho predmetu s rôznymi modifikáciami.

Testy akčnej rýchlosti jednoduchých pohybov (Kasa, 2003)
•
•

tapping rukou,
tapping nohou.

Testy akčnej rýchlosti komplexných pohybov (Kasa, 2003)
•
•
•

•
•

beh na 50m s pevným štartom,
beh na 20m s letným štartom,
člnkový beh:
o obyčajný člnkový beh 4x15 metrov,
o beh 4x10metrov s prenášaním predmetov,
o beh 4x10metrov s obiehaním a dotýkaním sa mét,
o beh 10x5 metrov,
slalomový beh,
beh na mieste.

Tapping
Test zameraný na frekvenčnú rýchlosť ruky alebo nôh je možné
realizovať bez alebo s pomocou diagnostických zariadení.
Agility test
Test predstavuje účinný diagnostický prostriedok na získavanie
informácií o úrovni disjunktívnych (výberových) reakčno-rýchlostných
schopností. Ide o test, ktorý spája zložku reakcie na zrakový podnet s
následnou motorickou zložkou - vybraným pohybom dolných končatín.
Schopnosť reagovať na zrakový podnet rýchlym pohybom je dôležitou
zložkou viacerých športových disciplín, najmä športových hier ,ako sú
futbal, hokej, basketbal a iné. Jednou z možností testovania agility je
zariadenie FiTRO Agility check (obr. 22).
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Obr. 22 Fitro Agility check (zdroj fitronic.sk)
Diagnostický systém (obr. 22) pozostáva zo štyroch kontaktných
platní, ktoré fungujú podobne ako tlačidlo domového zvončeka (stlačenie
chodidlom vyvolá kontakt a uvoľnením platne sa kontakt preruší)
a v tomto zariadení majú funkciu časového spínača. Platne sú napojené
na počítač so špeciálnym softvérom, ktorý riadi priebeh testu a po jeho
skončení znázorní namerané dáta. Podľa autorov Zemková, Hamar
(2001) sa štandardný test vykonáva tak, že testovaná osoba stojí medzi
štyrmi platňami, ktorých vzdialenosť je 50 cm od vnútorných okrajov. Jej
úlohou je dotknúť sa čo najrýchlejšie dolnou končatinou jednej z platní
podľa umiestnenia podnetu v príslušnom rohu obrazovky. Ako stimul sa
používa žltý kruh na čiernom pozadí. Jedno vyšetrenie tvoria tri série po
60 stimulov (15 do každého smeru). Hodnotiacim kritériom v teste je
priemerný reakčný čas 8 najlepších reakcií do každého smeru. Uvedený
systém je možné okrem testovacích protokolov využiť aj v tréningoch
zameraných na zlepšovanie úrovne reakčno-rýchlostných schopností.
Člnkový beh 10x5 m
Motorický test zaradený do súboru testov Eurofit je zameraný na
diagnostiku bežeckej rýchlosti so zmenami smeru. Úlohou žiaka je
prekonať vyznačený úsek 5 m s návratom na štartovú čiaru, ktorú musí
(tak ako aj protiľahlú čiaru) prekročiť obidvoma nohami v rozsahu 5
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cyklov. Výsledný čas, ktorý je potrebný na prekonanie desiatich 5metrových úsekov, meraný s presnosťou na desatinu sekundy,
predstavuje ukazovateľ bežeckej rýchlosti so zmenami smeru. Podrobný
popis testu s presne stanovenými pokynmi pre testovanú osobu
a examinátora je popísaný v spomenutej publikácii Eurofit (Moravec et
al., 2002).
Beh 4x10 metrov s obiehaním a dotýkaním sa mét
Motorický test je zaradený do kategórie člnkových behov. Úlohou
žiaka je na štartový povel vybehnúť k méte vzdialenej 10 metrov od
štartovej čiary. Po obehnutí tejto méty sa vracia k štartovej čiare tak, aby
jeho dráha pohybu medzi druhým a tretím úsekom napodobnila osmičku.
Po absolvovaní tretieho úseku sa mení úloha žiaka z obehnutia méty na
dotyk rukou. Po dotyku sa vracia najkratšou cestou k štartovej čiare,
ktorá zároveň predstavuje cieľ. Podrobný popis testu s grafickým
znázornením je uvádený v publikácii Kasu (2003).
Beh na 30 metrov
Test zameraný na meranie úrovne rýchlosti akcelerácie a maximálnej
bežeckej rýchlosti sa realizuje z nízkeho, resp. z polovysokého štartu.
Možnou alternatívou zvýšenia presnosti výsledkov je použitie fotobuniek.
Možnosti modifikácie testu sú vysoké, vytvárajú sa v závislosti od
materiálneho a priestorového zabezpečenia školy a v závislosti od
účelovosti meraní. Popis testu s podrobnými inštrukciami a orientačnými
hodnotami je uvedený v publikácii Šimoneka (2012).
Kategorizácia testov zameraných na diagnostiku silových schopností,
obdobne ako v prípade rýchlostných, vychádza zo základnej
kategorizácie prejavu a formy produkcie sily, ktorá však už vykazuje
väčšie odlišnosti. Základné delenie silových schopností hovorí
o maximálne
silových,
rýchlostno-silových
a silovo-vytrvalostných
schopnostiach (Kampmiller, Vanderka, 2004).Väčšinu popisovaných
testov radíme k tzv. terénnym testom. Ich výhodou je najmä materiálna
nenáročnosť,
pomerne
jednoduchá
realizácia,
vykonávanie
v podmienkach blízkych športovému výkonu, resp. vyučovaciemu
procesu a možnosť prispôsobenia aktuálnym podmienkam (napr. nie je
rozhodujúce, či sa kľuky budú vykonávať v malej alebo vo veľkej
telocvični). Nevýhodou je horšia štandardizácia, neuspokojivá objektivita
(napr. v testoch „do odmietnutia“ výkon výrazne závisí od motivácie)
a vzhľadom na jednoduchosť výstupov nemožnosť skúmať hlbšie
súvislosti v pohybovom prejave človeka. Okrem terénnych testov
definujeme aj laboratórne testy. Tento typ testov je náročnejší na
materiálne vybavenie, spravidla sa pri nich využívajú zložitejšie prístroje,
ktoré vyžadujú vyškolený personál. Výhodou laboratórnych testov je
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najmä dostačujúca štandardizácia, presnosť a komplexnosť získaných
údajov a možnosť podrobnejších analýz pohybových schopností.
V tejto časti publikácie uvádzame známe, bežne vykonávané testy
silových schopností a venujeme sa základnej charakteristike testov
silových schopností testovej batérie Eurofit. Ďalej charakterizujeme
niektoré vybrané motorické testy rýchlostno-silových schopností, ktoré
vyžadujú použitie špeciálnych zariadení a ktorých využitie považujeme za
prínosné pri zisťovaní úrovne vybraných silových parametrov.
Testy statickej sily, statickej lokálnej vytrvalosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

test statickej sily chrbtového zhybu v stoji,
dynamometria,
test statickej sily zdvihu vystretím nôh v stoji,
test statickej sily flexie v lakťovom kĺbe,
test statickej sily extenzie v kolennom kĺbe,
flexia v lakťovom kĺbe (testovanie výdrže),
výdrž v zhybe (modifikácie),
výdrž v záklone v sede,
výdrž v ľahu s prednožením poniže,
výdrž v záklone v ľahu na zemi,
výdrž v podpore ležmo,
výdrž v prednose,
výdrž vo vzpore na predlaktí jednej ruky na zemi,
stoj na jednej nohe v podrepe s oporou chrbta o stenu.

chrbtová

Testy dynamickej sily a dynamickej vytrvalosti v sile
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zhyby a ich modifikácie,
kľuky vo vzpore na začiatku bradiel,
kľuky na zemi,
kľuky vo vzpore kľačmo,
kľuky s oporou o stoličku,
ľah-sed a jeho modifikácie,
4-stupňový sed-ľah,
7-stupňový sed-ľah,
test „potlač-potiahni“,
vystieranie a krčenie nôh v podpore sedmo vzadu,
vstávanie zo stoličky,
vznosy,
prednožovanie (v zvise na rebrinách, v ľahu, v podpore na
predlaktí),
dvíhanie činky - tlak nadhmatom v ľahu, relatívny, s pípaním,
dvíhanie činky - ťah v ľahu na bruchu na lavici,
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•
•
•
•
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dvíhanie činky - drep s činkou na prsiach,
dvíhanie činky - bicepsový zdvih v stoji pri stene,
záklony (v ľahu na zemi, na debni),
drepy jednonožne na vyvýšenej ploche,
opakované drepy,
test % z jednorazového maxima,
maximálny bicepsový zdvih.

Testy výbušnej sily a vytrvalosti v odrazovej výbušnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vertikálny výskok a jeho modifikácie,
Sargentov test vertikálneho výskoku,
maximálny dosah vo výskoku z rozbehu,
výskok z drepu bez švihu paží (Boscov test),
výskok z drepu s protipohybom,
Abalakov test odrazovej výbušnosti,
Boscov test - výskok po zoskoku,
opakovaný vertikálny výskok,
skok do diaľky z miesta znožmo,
dvojskok do diaľky z miesta znožmo,
trojskok do diaľky z miesta znožmo,
trojskok na ľavej (pravej) nohe,
štvorskok z nohy na nohu,
Kalamenov test odrazovej výbušnosti,
desaťskok,
preskoky prekážky,
preskoky prekážky (2-stupňový test),
45-sekundový prekážkový test agility,
50 m skokový beh,
hod jendoručne na vzdialenosť,
hod plnou loptou obojručne,
hod plnou loptou zo sedu,
hod plnou loptou zboku zo stoja,
hod plnou loptou zospodu,
hod plnou loptou sponad hlavy,
hod plnou loptou cez hlavu vzad,
hod plnou loptou sponad hlavy z kľaku,
hod guľou z chrbtového postavenia,
hod kriketovou loptičkou,
hod jendoručne basketbalovou loptou zo sedu,
hod jendoručne hádzanárskou loptou proti stene,
vrh obojručne guľou (7,257kg),
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vrh jednoručne guľou (5kg),
test sily úderu.

Registrácia sily maximálnej izometrickej
dynamometria

kontrakcie

– ručná

Predstavuje ďalšiu z možností zisťovania úrovne maximálnej sily. Na
tento účel sa v praxi používajú tzv. dynamometre, ktoré môžu byť
pružinové, piezoelektrické alebo elektromechanické. V telovýchovnej
praxi je rozšírený ručný dynamometer, ktorý sa používa na orientačné
posudzovanie silových schopností na základe merania sily stisku ruky.
Vychádza sa pri tom zo známej súvislosti medzi silou jednotlivých
svalových skupín, teda z predpokladu, že ak má niekto silný stisk ruky,
bude mať silné aj ostatné silové skupiny.
Ručná dynamometria je charakterizovaná ako test statickej sily
dominantnej ruky. Realizácia testu vyžaduje materiálne zabezpečenie
v podobe ručného dynamometra. Okrem sledovania sily stisku
dominantnej ruky sa ponúka možnosť porovnávania sily flexorov ruky
pravej a ľavej hornej končatiny, výsledkom čoho je vyčíslenie miery
laterálnej vyhranenosti žiaka. Pri hodnotení výstupov z testov statickej
sily si treba uvedomiť skutočnosť, že nameraná sila je dosiahnutá
v statickom – izometrickom režime, v presne vymedzenej polohe. Takto
získaná informácia neplatí pre celý rozsah pohybu, čo predstavuje
limitáciu tejto metódy pri predikcii silových schopností v dynamickom
režime, resp. počas pohybového prejavu. Väčšina pohybov
v telovýchovnom procese sa uskutočňuje v dynamických podmienkach a
v ohraničenom časovom úseku pri meniacich sa uhlových
charakteristikách v pracujúcich kĺboch. Preto pri posudzovaní silových
schopností je vhodné zamerať sa okrem samotnej sily (F) aj na hodnoty
rýchlosti (v), zrýchlenia (a) a výkonu (P), pri ktorých sa jednotlivé fázy
pohybu vykonávajú (Hamar, 1993).
Registrácia sily pomocou dynamometrickej platne
Dynamometrická platňa v kombinácii s počítacom a so špeciálnym
softvérom predstavuje metódu testovania silových schopností, ktorá
umožňuje zaznám sily a výpočet ostatných parametrov (rýchlosť,
zrýchlenie, výkon, dráha) v celom rozsahu pohybu v prirodzených
podmienkach. Pri meraní jednoduchších pohybov, ako sú drep, odraz
postačuje použitie jednej voľne stojacej dynamometrickej platne a možno
ju využívať aj mimo laboratórií napríklad v posilňovniach. Určitý
nedostatok predstavuje vysoká cena kompletného zariadenia
a náročnejší postup merania a vyhodnocovania v porovnaní napr.
s výskokovým ergometrom. Pri zisťovaní dynamických charakteristík
zložitejších pohybov (chôdza, beh, horizontálne odrazy) je nevyhnutné
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používať
viacero
pevne
zabudovaných
synchronizovaných
dynamometrických platní, čo znemožňuje mobilitu zariadenia a odsúva
využitie tejto metódy do laboratórií.
Určovanie parametrov sily pri cvičeniach so závažím
Ďalšiu možnosť posudzovania úrovne silových schopností predstavuje
nepriamy výpočet základných parametrov silových schopností, t.j. sily,
vytrvalosti v sile, rýchlosti a zrýchlenia pomocou výpočtov z nameraných
hodnôt času, dráhy a hmotnosti činky. Tento typ diagnostiky možno
vykonávať v reálnych podmienkach pri cvičení s činkami, resp. na
posilňovacích strojoch. V našich podmienkach sa najčastejšie využívajú
prístroje s komerčným názvom FiTROdyne a Myotest. Uvedené
zariadenia umožňujú v podmienkach, príbuzných aplikácii sily pri
konkrétnom športovom výkone, zostaviť individuálne krivky závislostí
priemernej sily, rýchlosti a výkonu od hmotnosti činky. Na základe
zistených výsledkov je následne možné silový tréning optimalizovať
individuálne pre každého žiaka. Napríklad dvaja žiaci s rovnakými
hodnotami izometrickej sily sa môžu značne líšiť v sile, ktorú sú schopní
vyvinúť pri vyšších rýchlostiach (obr. 23). Takáto informácia môže
trénerovi poslúžiť ako východisko pri výbere vhodných pohybových
prostriedkov, zameraných na posun krivky sily a výkonu želaným
smerom.
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Obr. 23. Závislosť sily od rýchlosti pohybu u dvoch jedincov (Schickhofer,
1994).
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V športových disciplínach, kde sa uplatňuje výbušná sila, má
športovec, ktorý je schopný uplatniť silu i pri vyšších rýchlostiach,
predpoklad k lepšiemu výkonu ako športovec, ktorého maximálna sila je
pri vyšších rýchlostiach nižšia (Hamar, 1993). Ako diagnostické kritérium
najmä v rýchlostno – silových disciplínach sú dôležité najmä sila a výkon,
ktoré testovaný jedinec dosiahne pri vysokých rýchlostiach (obr. 23).
Zisťovanie týchto parametrov pri rýchlostiach približujúcich sa
športovému výkonu poskytuje z hľadiska špecifických požiadaviek
konkrétnej športovej disciplíny oveľa presnejší obraz o úrovni silových
schopností ako napr. metóda jednorazového maxima.
Výskokový ergometer
Výbušná sila dolných končatín je vo viacerých druhoch športu (napr.
atletické
šprinty,
skoky,
volejbal
atď.)
limitujúcim parametrom športového výkonu.
Güllich, Schmidtbleicher (1998) definujú
výbušnú silu ako schopnosť produkovať čo
najstrmšiu krivku silového gradientu počas
kontrakcie kratšej ako 200 ms. Popri
jednoduchých motorických testoch ako napr.
skok do diaľky z miesta, jump and reach test
alebo vertikálny výskok z miesta je možné na
posudzovanie odrazovej výbušnosti využívať
viaceré počítačom riadené systémy. Zrejme
najviac rozšírené zariadenie na diagnostiku
výbušnej sily dolných končatín je výskokový
ergometer (obr. 24).
Obr. 24 Výskokový ergometer na meranie rýchlostno - silových
schopností
Jedná sa o počítačom riadené zariadenie, ktoré pomocou kontaktnej,
odrazovej platne sníma trvanie kontaktu a trvanie letu pri výskoku, resp.
pri opakovaných výskokoch (Hatze, 1998). Softvér zariadenia je následne
schopný kalkulovať ďalšie parametre dôležité na posúdenie úrovne
odrazových schopností: výšku výskoku, zrýchlenie počas odrazu, celkový
výkon a výkon v aktívnej fáze odrazu (Hamar, 2004). Pri hodnotení
všeobecne platí, čím je kratšie trvanie kontaktu (odrazu) a dlhšie trvanie
letovej fázy, tým je úroveň odrazovej výbušnosti lepšia, čo sa prejaví
nárastom hodnôt výkonu v aktívnej fáze odrazu. Výkon v aktívnej fáze
odrazu teda predstavuje parameter, ktorý je schopný posúdiť intenzitu
odrazu, čím poskytuje informáciu o úrovni odrazovej výbušnosti dolných
končatín. V porovnaní s jednoduchými motorickými testami výskokový
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ergometer poskytuje aj informácie o parametroch, ktoré odrážajú
komplexnejší obraz o úrovni výbušnej sily dolných končatín. Oproti
dynamometrickej platní má výskokový ergometer výhodu predovšetkým
v jednoduchšej manipulácie so zariadením, užívateľsky prístupnejšou
obsluhou
softvéru,
menej
zložitou
organizáciou
testovania
a v neposlednom rade mnohonásobne nižšou cenou. Určitou nevýhodou
výskokového ergometra je chýbajúca možnosť priameho záznamu síl
pôsobiacich pri pohybe, čo znemožňuje podrobnejšiu biomechanickú
analýzu pohybu. Ďalším nedostatkom je nebezpečenstvo získania
skreslených výsledkov testovania pri nedodržaní správnej techniky.
Novým trendom v diagnostike rýchlostných a rýchlostno-silových
schopností je používanie zariadení (napr. Myotest), ktoré na základe dát
získaných zo zabudovaných 3-D akcelerometrov poskytujú informácie
o fyzikálnych parametroch rôznych preddefinovaných testov. Poskytujú
informáciu o sile, zrýchlení, rýchlosti výkone, dráhe, čase letovej
a kontaktnej fázy pri behu a pri horizontálnych a vertikálnych odrazoch.
Svojou univerzálnosťou spájajú funkcie výskokového ergometra
a zariadení na monitorovanie parametrov sily pri cvičeniach so závažím.
Výdrž v zhybe
Predstavuje test statickej, vytrvalostnej sily horných končatín. Na
základe odporúčaní testovacieho systému Eurofit je spôsob držania
hrazdy podhmatom. Žiak začína test v polohe bradou nad úrovňou
hrazdy (žrde). Meria sa čas od začatia testu až po moment klesnutia
roviny brady, očí pod úroveň hrazdy (žrde). Alternatívou uvádzaného
testu je vykonanie zhybov v dynamickom režime, čím sa testuje
dynamická vytrvalosť v sile. Voľba tejto alternatívy predpokladá vyššiu
úroveň silových schopností adeptov.
Ľah-sed za 30 sekúnd
Test dynamickej vytrvalosti v sile brušného a bedrovo-driekového
svalstva predstavuje asi najviac zaužívaný test silových schopností.
Trvanie testu je prispôsobené silovým dispozíciám vybranej vekovej
kategórie. Cvičenie sa realizuje z polohy ľah vzadu, ruky na zátylku
a dolné končatiny pokrčené s 90-stupňovým uhlom v kolennom kĺbe.
Pokus sa považuje za platný, v prípade ak počas cyklu prechodu z ľahu
do sedu a späť sa lakte žiaka dotknú kolien a následne po návrate do
východiskovej polohy ruky podložky. Pozícia rúk a dolných končatín má
byť zachovaná. Hodnotí sa počet správne vykonaných pohybov za
zvolený časový interval.
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Skok do diaľky z miesta
Predstavuje test odrazovej výbušnosti dolných končatín. Dĺžka skoku
sa meria od odrazovej čiary po najbližšie miesto dotyku s podložkou po
vykonaní odrazu. Z dôvodu správneho zachytenia miesta doskoku, sa
odporúča použiť drevenú palicu. Alternatívou skoku do diaľky z miesta sú
opakované skoky, viacskoky.
Podrobný popis testov „ručná dynamometria“, „výdrž v zhybe“, „skok do
diaľky z miesta“ a „ľah-sed za 30 sekúnd“ s presne stanovenými pokynmi
pre testovanú osobu a examinátora sú popísané v publikácii Eurofit
(Moravec et al., 2002). Autori Kasa (2003) a Šimonek (2012) uvádzajú
ďalšie testy zaužívané v športovej a telovýchovnej praxi. Ich presné
ohraničenie a kategorizácia nie je naším cieľom.
Trojskok do diaľky z miesta, znožmo
Opakované skoky do diaľky z miesta znožmo, testujú okrem
odrazovej výbušnosti dolných končatín aj schopnosť spájať pohyby.
Ponúka sa možnosť porovnať výsledky testu trojskoku s trojnásobnou
hodnotou skoku do diaľky znožmo. Tento ukazovateľ môže dokresliť
obraz o úrovni silových schopností žiakov.
Hod plnou loptou obojručne
Test meria úroveň výbušnej sily horných končatín a hornej časti tela.
Modifikácia testu (rôzne spôsoby hodu, výber veľkosti plnej lopty, ...)
ponúkajú značnú variabilitu a možnosť uplatnenia testu v diagnostike sily
horných končatín rôznych vekových kategórií.
Kľuky na zemi
Test hodnotí vytrvalosť v sile horných končatín. Správna realizácia
cyklu vychádza zo stabilnej východiskovej a konečnej polohy vo vzpore
ležmo na úplne vystretých pažiach a z „medzipolohy“, ktorá sa
charakterizuje dotykom hrudníka podložky. Modifikácia testu (rôzne
spôsoby vykonania - aj v zľahčených podmienkach, rôzna dĺžka intervalu,
resp. do odmietnutia na maximálny počet opakovaní...) ponúkajú značnú
variabilitu a možnosť uplatnenia pre rôzne vekové kategórie.
Opakované drepy
Test je možné realizovať aj v podobe jednorazového drepu na
hodnotenie správnosti vykonania pohybu, s doplnkovou záťažou na
hodnotenie maximálnej sily, príp. vytrvalosti v sile, alebo s vlastným telom
na počet opakovaní za vybraný časový interval, resp. do odmietnutia.
Rozsah pohybu je obecne stanovený na 90 stupňov pokrčenia
v kolennom kĺbe. Voľba ťažších alternatív vykonania testu predpokladá
nácvik správnej techniky realizácie pohybu.
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Silová príprava detí
Osobitnou a asi najviac kritizovanou oblasťou pohybovej prípravy detí
a mládeže býva silová príprava v mladom veku. Krištovič (2006) uvádza,
že aj napriek nejednoznačnému prístupu k problematike posilňovania detí
sa väčšina odborníkov zhoduje v tom, že v mladom veku je svalová sila
do istej miery trénovateľná. Do 13. – 14. roku života (u dievčat do 15.
roku života) sa svalová sila zvyšuje takmer lineárne, potom dochádza
súbežne so zrýchľovaním rastu k jej prudkému rastu. Tempo rozvoja sily
podľa Peřiča (2008) je značne individuálne, najväčší prírastok sa však
dosahuje u dievčat vo veku 10 – 13 rokov, u chlapcov medzi 13. – 15.
rokom. U nešportujúcich žien končí silový rozvoj približne medzi 17. – 18.
rokom, u nešportujúcich mužov okolo 18.-20. roka života. Krištovič (2006)
dodáva, že v detskom veku je dôležitejší rozvoj medzisvalovej
koordinácie ako nárast absolútnej sily. Zvýšenie sily v tomto období je
predovšetkým dôsledkom neurologickej adaptácie a nie svalovej
hypertrofie, ku ktorej v predpubertálnom období ešte takmer vôbec
nedochádza. Preto by v pohybovom zaťažení mali prevažovať dynamické
a vedené pohyby nad výdržami. Negatívne názory na silovú prípravu detí
pretrvávajú aj napriek štúdiám, ktoré sa snažili tieto „mýty“ vyvrátiť. Isaac
(2005) vo svojom článku uvádza, že niektoré štúdie výskumníkov hlásajú
signifikantný
nárast
silových
schopností
následkom
cvičení
s hmotnosťami, resp. vzpieračskými cvičeniami v skupinách chlapcov
a dievčat v predpubertálnom období. Dodáva, že Weltman et al. (1986)
tak isto dokazujú, že detský motorický výkon (výbušnosť, skoky) sa môže
rozvíjať silovým tréningom s poznámkou, že takéto pôsobenie ale nie je
predstaviteľné bez odborného dohľadu. Výskum v súvislosti s účinnosťou
posilňovania v detskom veku uskutočnili Faigenbaum, Westcott (2005).
Rozdelili 63-členný súbor mladých chlapcov na skupinu 8- až 12-ročných
a na skupinu 13- až 16-ročných a aplikovali 8-týždňový program, s 2
jednotkami za týždeň, s 20-minútovým silovým a 20-minútovým
vytrvalostným programom. Zistili, že u každého člena súboru bol
merateľný nárast v úrovni silových schopností.
Hamar (2006) uvádza, „že sa odporúča cvičiť s hmotnosťami, ktoré
umožňujú vykonať 6 až 15 opakovaní, čo zodpovedá približne 50 až 75
% jednorazového maxima“. Tréning by mal obsahovať 6 až 12 cvikov
zameraných na hlavné svalové skupiny celého tela. Každé cvičenie by sa
malo vykonať v 1 až 3 sériách. Medzi sériami treba deťom dopriať
dostatočnú prestávku v trvaní aspoň 2 až 3 minúty. Príliš krátke
odpočinkové intervaly vedú totiž k prílišnej aktivácii procesov anaeróbnej
glykolýzy, pričom je známe, že detský organizmus ešte nie je dostatočne
zrelý na to, aby si dokázal účinne poradiť s vyšším stupňom laktátovej
acidózy, ktorá je sprievodným prejavom príliš intenzívneho silového
tréningu. Tréning by sa mal vykonávať 2 až 3 krát týždenne s minimálne
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jednodňovou prestávkou. Dôležité je precvičovať okrem viditeľných
svalov aj neviditeľné hĺbkové svaly napr. okolo chrbtice, či svaly rotátorov
manžety. Ľahké formy plyometrie sú súčasťou aktivít a nie je potrebné
ich z programu vylučovať absolútne.
Vyskúšajte sa:
1. Čím sú ovplyvnené krátkotrvajúce vysokointenzívne pohybové
činnosti ako prirodzená vlastnosť detí?
2. Akú schopnosť rozvíjame pomocou reakčnej loptičky?
3. Aká je štruktúra rýchlostných a rýchlostno-silových schopností a aké
motorické testy môžeme používať na ich diagnostikovanie?
4. Aké sú požiadavky silovej prípravy detí?
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6. Výber pohybových aktivít so zameraním na rozvoj
vytrvalostných schopností
Ak vychádzame zo základnej tézy, že pohyb je prirodzeným
atribútom organizmu, tak unaviteľnosť má nekonečnú dimenziu, za
predpokladu, že obsah pohybových aktivít má vysokú mieru súťaživosti,
variabilnosti a emocionálnych zážitkov.
Pravdepodobne najdôležitejším prostriedkom rozvoja vytrvalostných
schopností detí sú pohybové a športové hry. Svojou podstatou
predstavujú zaťaženie strednej intenzity. Pri neriadenej hre sa deti hrajú
v takom režime, v akom samé chcú. Určitá forma hry môže byť aj
riadená. Organizácia cvičení sa deťom vopred určuje, aby sa v priebehu
hry nezastavovali, ale neustále vykonávali pohyb. Tento zámer môže
zvýšiť účinnosť rozvoja vytrvalostných schopností. Stimulovanie aeróbnej
vytrvalosti prostredníctvom hier, ktoré obsahujú veľké množstvo
krátkotrvajúcich intenzívnych úsekov (5 – 20 s) v anaeróbnych
podmienkach komplexne rozvíja nielen fyziologické ukazovatele, ale
vplýva aj na zvyšovanie psychickej odolnosti. Dlhšietrvajúce cvičenia (20
– 40 s) so švihadlom, cvičenia s kondično – koordinačný obsahom, ako aj
cvičenia „agility“ výrazne stimulujú vytrvalostné schopnosti. Súčasťou
rozvoja vytrvalostných schopností môžu byť aj rôzne varianty aerobiku (aj
pre chlapcov), s určitou kombináciou jednoduchých posilňovacích
cvičení.
V mladšom školskom veku sú priaznivé podmienky na rozvoj
aeróbnej vytrvalosti pre chlapcov aj pre dievčatá. Chlapci, vzhľadom na
telesný rozvoj, dosahujú vyššie parametre. Tento rozdiel sa zvýrazňuje
v strednom školskom veku, predovšetkým v prepubertálnom a v
pubertálnom období. Od 12 – 13 rokov je možné postupne zaraďovať aj
intervalové zaťaženia (s určenou dĺžkou trvania činnosti, intenzitou,
objemom zaťaženia a odpočinkovým intervalom medzi opakovaniami) so
zameraním na rozvoj anaeróbnej vytrvalosti. V tomto vekovom období
môžeme zaradiť aj turistické pochody, turistiku na bicykloch a pod. Malé
deti už vo veku 10 – 11 rokov sú schopné bez problémov absolvovať
turistické pochody, spojené s novými zážitkami v prírode, dlhé 10 – 15
km. Významnou pohybovou aktivitou na efektívny rozvoj vytrvalostných
schopností sú rôzne tanečné prvky (so sprievodom hudby), kde
emocionalita pohybovej činnosti v značnej miere odďaľuje pocity únavy.
Efektívnym prostriedkom na rozvoj aeróbno – silovej vytrvalosti sú
cvičenia na kĺzavých doskách, tzv. slide – boardoch (obr. 25). Doska je
vyrobená z umelej hmoty (60 x 200 cm), so zarážkami na kratších
stranách. Žiak si natiahne na topánky špeciálne návleky a v podrepe sa
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odrazom presúva z jednej strany na druhú (imitácia korčuliarskeho
pohybu).

Obr. 25 Slide – board
Vytrvalostné schopnosti nemôžeme odtrhnúť od motorického prejavu.
Všetky pohybové aktivity, v ktorých sa prejavuje určitý stupeň vytrvalosti,
závisia od kapacít a koordinácie dýchacieho, obehového, metabolického
a centrálneho nervového systému. Základnú vytrvalosť rozvíjame takými
pohybovými aktivitami, ktoré prebiehajú v aeróbnych podmienkach
(štiepenie energetických zdrojov s dostatočným prísunom kyslíka do
pracujúcich svalov). Spotreba kyslíka je ukazovateľom výkonnosti
všetkých systémov v celku. Tento ukazovateľ výrazne koreluje
s výkonnosťou v 12-minútovom behu (Cooper test, r = 0,90). Pohybové
aktivity vysokou intenzitou a dlhším trvaním (15 – 20 s až do 1 min.),
resp. pohybové aktivity s krátkym trvaním (8 – 15 s), ale s malými
odpočinkovými intervalmi (intenzívny intervalový tréning) podporujú
anaeróbnu vytrvalosť (štiepenie energetických zdrojov bez prísunu
dostatku kyslíka do pracujúcich svalov). Cieľový rozvoj tejto náročnej
schopnosti môžeme začať zaradovať až na konci stredného školského
veku (od 14 – 15 rokov).
6.1 Diagnostika vytrvalostných schopností
Podobne,
ako
v prípade
rýchlostných
a rýchlostno-silových
schopností, testy vytrvalostných schopností môžeme rozdeliť na terénne
a laboratórne. Pri terénnych testoch získavame najmä informácie
o rýchlosti lokomócie (najčastejšie behu), absolvovanej vzdialenosti
a dosiahnutom čase. Laboratórne testy umožňujú sledovať fyziologické
ukazovatele, najmä srdcovú frekvenciu, spotrebu kyslíka a hodnoty
laktátu v krvi. V súčasnosti dochádza vďaka využitiu moderných
technológií k miniaturizácii diagnostických zariadení, čo umožňuje
vykonávať niektoré laboratórne testy aj v terénnych podmienkach.
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Typickými a najčastejšie používanými terénnymi testmi sú 12-minútový
beh (Cooperov test) a deťmi lepšie tolerovaný vytrvalostný člnkový beh.
Cooperov test
Test vytrvalostných schopností v trvaní 12 minút sa považuje za
ukazovateľ aeróbnej vytrvalosti. Úlohou žiaka je prekonať čo najdlhšiu
vzdialenosť na atletickej dráhe za sledovaný časový interval. Test
zároveň ponúka možnosť (Šimonek, 2012) nepriameho odhadu hodnoty
maximálnej spotreby kyslíka (VO2max).
Vytrvalostný člnkový beh
Vytrvalostný člnkový beh predstavuje štandardizovaný diagnostický
postup na zisťovanie úrovne bežeckých vytrvalostných schopností
a nepriamu kalkuláciu maximálnej spotreby kyslíka (VO2max).
V diagnostickom programe pre školskú mládež – Eurofit - je vytrvalostný
člnkový beh uvedený ako alternatíva k testu hodnotiacemu
kardiorespiračnú zdatnosť na bicyklovom ergometri (W-170). Vytrvalostný
člnkový beh vytvoril a štandardizoval v roku 1983 prof. Luc Léger.
Princípom testu (Moravec et al., 2002) je opakovaný beh na úseku 20
m. Priestor pre každú testovanú osobu by mal byť najmenej 1 m široký.
Testovaná osoba opakovane prekonáva 20 m vzdialenosť od jednej čiary
k druhej podľa vymedzených zvukových signálov, z reproduktorov
pripojených k osobnému počítaču na základe pokynov špeciálneho
riadiaceho softvéru. Test sa začína rýchlou chôdzou, resp. poklusom.
Rýchlosť behu sa zvyšuje od 8,5 km.h-1 na začiatku každej minúty o 0,5
km.h-1. Na začiatku testu je rýchlosť nízka, ale každú ďalšiu minútu sa
pomaly a pravidelne zvyšuje.
Podmienkou vykonávania testu je, aby sa testovaná osoba pri
zaznení každého zvukového signálu nachádzala na úrovni jednej z
hraničných čiar dvadsaťmetrového úseku. Test sa končí, ak sa dvakrát
po sebe nohou nedotkne čiar vo vymedzenom časovom limite, t.j. pri
zaznení zvukového signálu (povolený je maximálny rozdiel dvoch
krokov).
Kritériom hodnotenia testu je počet prebehnutých 20 m úsekov, resp.
posledný dosiahnutý stupeň rýchlosti pred prerušením behu, keď
testovaná osoba už nie je schopná dvakrát po sebe dosiahnuť hraničnú
čiaru v okamihu zaznenia zvukového signálu. Zistený počet
prebehnutých úsekov sa využíva pri nepriamom stanovení – kalkulácii maximálnej spotreby kyslíka na kilogram hmotnosti (VO2max). Vychádza
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sa z poznania tesného korelačného vzťahu medzi odbehnutou
vzdialenosťou pri známej rýchlosti a hodnotou maximálnej spotreby
kyslíka.
Príklad nepriameho stanovenia hodnoty V02max
Testovaná osoba absolvovala podľa vymedzeného časového signálu
vzdialenosť 20 m celkom 35-krát, t. j. dokázala udržať tempo behu na
úrovni piateho rýchlostného stupňa 11,5 km.h-1 ešte štyri úseky. Potom
odhadnutá hodnota maximálnej spotreby kyslíka na kilogram hmotnosti
(V02max) je 31 [ml.kg-1.min-1] (Moravec, 2002).
Šimonek (2012) uvádza ďalšie testy zaužívané v športovej a
v telovýchovnej praxi rozdelené do kategórie testov aeróbnej vytrvalosti
a testov anaeróbnej vytrvalosti.
Testy aeróbnej vytrvalosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

viacstupňový člnkový beh na 20 metrov,
Williamsov plavecký člnkový test,
beh na 1 500 metrov,
chôdza na 1 500 metrov,
chôdza na 2 kilometre,
Cooperov 12-minútový beh,
beh na 800 metrov,
Harvardský step test,
Chesterský step test,
Kanadský step test,
Sharkeyho step test,
domáci step test,
Queens College step test,
YMCA 3-minútový step test.

Testy anaeróbnej vytrvalosti:
•
•
•
•
•
•
•
•

30-sekundový Wingate test,
10- a 30-sekundový 3-úrovňový anaeróbny test,
500-metrový veslársky test na ergometri,
Cunninghamov a Faulknerov test,
275-metrový člnkový beh,
člnkový beh na 55 metrov,
beh na 300 metrov,
beh na 2x200 metrov s intervalom odpočinku 2 minúty,
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beh na 10x30 metrov,
RAST test anaeróbnej vytrvalosti,
7x7-sekundový test,
6x30-metrový šprint,
intervalový test FIFA I,
intervalový test FIFA II,
Hemmanov člnkový beh,
závesný beh na bežiacom koberci,
točenie kľukou,
test rýchlych úderov,
Conconiho test,
plavecký test 7x200 metrov,
progresívny plavecký 10-metrový člnkový test.

Vyskúšajte sa:
1. V ktorom veku sú priaznivé podmienky na rozvoj aeróbnej vytrvalosti
a prečo?
2. Aké cvičenia sú efektívne na rozvoj aeróbnej vytrvalosti detí?
3. Aký je ukazovateľ „maximálna spotreba kyslíka“?
4. Prečo nie sú vhodné pohybové aktivity detí zamerané na rozvoj
anaeróbnej vytrvalosti?
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7. Výber pohybových aktivít so zameraním na rozvoj
koordinačných schopností
Problematika koordinačných schopností je v súčasnosti veľmi
aktuálna a závažná téma najmä preto, že koordinačné schopnosti tvoria
dôležitý
predpoklad
motorickej
výkonnosti
človeka.
Úroveň
koordinačných pohybových schopností je podmienená kvalitou
analyzátorov ako i centrálneho nervového systému a svalového systému.
Tieto schopnosti majú zastúpenie vo všetkých pohybových činnostiach a
podieľajú sa na ich riadení a regulácii. Sú významnou súčasťou
pohybovej činnosti a ovplyvňujú motorickú zručnosť detí a mládeže.
Podľa Kasu (2002) úroveň koordinačných schopností určujú tieto
schopnosti:
-

rýchlo reagovať na rozličné signály, predovšetkým na pohybujúci sa
objekt,

-

presne a rýchlo uskutočňovať pohybové činnosti v časovom limite,

-

diferencovať priestorové, časové a silové parametre pohybu,

-

prispôsobovať sa meniacej situácii a novým pohybovým úlohám,

-

predvídať polohu
okamihu,

-

orientovať sa v priestore a čase.

pohybujúceho sa objektu v dôležitom časovom

Význam rozvoja koordinačných schopností spočíva v tom, že:
-

uvedené schopnosti sú nevyhnutným predpokladom úspešného
motorického učenia najmä v koordinačne zložitých činnostiach,
ovplyvňujú tempo a presnosť osvojenia si techniky pohybov,
prispievajú k stabilizácii techniky a následne k väčšej plastickosti
a variabilite riadenia pohybov,
slúžia na zosúladenie jednotlivých častí pohybu v jeden celok pri
riešení konkrétnej pohybovej úlohy,
podieľajú sa na riadení pohybov,
umožňujú uskutočniť koordinačne zložité pohyby.

Ako základné koordinačné schopnosti sa najčastejšie uvádzajú:
-

reakčná schopnosť,
rovnováhová schopnosť,
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-

rytmická schopnosť,
priestorovo– orientačná schopnosť,
kinesteticko-diferenciačná schopnosť.

Okrem týchto základných schopností sa medzi koordinačné
schopnosti zaraďujú ešte diferenciačné, kombinačné a prestavbové
schopnosti a iné. Celkový počet koordinačných schopností kolíše od
základných až po 80 čiastkových a hybridných koordinačných
schopností. Koordinačné schopnosti kladú vysoké požiadavky na
analyzátory, CNS a menšie na energetický systém. Umožňujú rýchle
a dokonale zvládnuť športovú techniku, jej ďalšie zdokonaľovanie, ako aj
prispôsobovanie sa meniacim sa podmienkam.
Optimálne predpoklady na rozvoj koordinačných schopností sú od 5
do 16 – 17 rokov. Efektívnosť tréningu však nie je v každom veku
rovnaká. Ljach (1989) uvádza, že najvyššia efektivita sa dá dosiahnuť vo
veku 7 – 11 až 12 rokov, stredná vo veku 14 – 16 až 17 rokov, najmenšia
vo veku 12 – 14 rokov (obdobie puberty). Koordinačné schopnosti však
možno rozvíjať aj v dospelom veku. Na rozvoj koordinačných schopnosti
sa využívajú koordinačné cvičenia, ktoré sa vyznačujú značnou
koordinačnou zložitosťou, neobvyklosťou, mnohotvárnosťou nových
neočakávaných riešení pohybových úloh.
Pohybové aktivity so zameraním na rozvoj priestorovo orientačnej schopnosti
Nazývajú sa aj „pocity na priestor“. Je to schopnosť správne určiť
polohu tela a jeho jednotlivých segmentov v priestore, smere a v čase.
Nezastupiteľné miesto má v tých športoch, kde je dôležité, aby sa
športovec vedel rýchlo a správne zorientovať v priestore. Z hľadiska
dobrej orientačnej schopnosti má veľký význam hlavne zrakový,
vestibulárny analyzátor a pohybové skúsenosti. Základom tejto
schopnosti podľa Měkotu, Novosada (2005) je príjem a spracovanie
predovšetkým optických, ale aj kinestetických informácií. Orientačná
schopnosť sa uplatňuje aj v bežnej dennej činnosti. Vysoká úroveň
rozvoja poskytuje výhodnejšie podmienky na motorické učenie, znamená
väčšiu istotu. Je to schopnosť určiť a adekvátne zmeniť polohu, svoje
postavenie a aj riadiť pohyby tela v priestore a v čase v súlade s
vonkajším prostredím alebo pohybujúcim sa predmetom (lopta,
spoluhráč, súper). Tieto cvičenia sa snažíme vykonávať so zrakovou
kontrolou alebo bez nej.
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Patria sem:
-

všetky druhy kotúľov,
vertikálne skoky na mieste s obratmi okolo svojej osi,
zoskoky,
skoky na trampolíne,
náročnejšie cvičebné tvary ako saltá, premety, toče.

Pohybové aktivity so zameraním na rozvoj kinesteticko –
diferenciačnej schopnosti
Kinesteticko- diferenciačnú schopnosť Belej (2001) popisuje ako
schopnosť rozlišovať časové, priestorové a silové parametre pohybu
podľa zadanej pohybovej úlohy. Jej podstata spočíva vo vnímaní
(registrácii) senzorických rozdielov (diskriminácii) medzi podnetmi
(zrakovými, sluchovými, taktilnými, vestibulárnymi, kinestetickými) a ich
nasledujúcom rozlišovaní (diferenciácii) na základe vlastnej činnosti
(spätnej väzby).
Táto schopnosť umožňuje dosiahnuť súlad medzi jednotlivými
pohybovými fázami a medzi pohybmi jednotlivých častí tela. Prejavuje sa
v presnosti pohybov, čo si vyžaduje dokonalú diferencovanosť
priestorových, časových a dynamických parametrov pohybovej činnosti.
Telesné cvičenia sú presne realizované a sú zároveň ukazovateľom
úrovne zvládnutia konkrétnej pohybovej činnosti (Šimonek, 1979). Je
charakteristická vysokou presnosťou pohybov, riadených v dynamike, v
priestore a v čase. Pre túto schopnosť je typický správny odhad priestoru
a časovej následnosti (Lednický, 2005). Podľa Lednického (2002) súvisí
s riadením a reguláciou pohybov človeka a rozhoduje o presnosti,
zladenosti, precíznosti, ekonomickosti jednotlivých pohybov, fáz a
činnosti, prejavuje sa často pri časovom deficite napr. pri bránení súpera
a pod.
Charakterizuje ju aj schopnosť ovládať a diferencovať rôzne pohyby
rúk a nôh pri koordinačne náročnom úkone v časových, priestorových a v
silových parametroch. Niektorí autori ju považujú za pomerne samostatnú
schopnosť, ktorej úroveň môže mať značný význam pri vykonávaní
zložitejšej techniky v športových alebo pohybových hrách. Ešte väčšiu
dôležitosť jej priraďujeme v koordinačne náročných športoch ako je
športová gymnastika (riadenie pohybu a jeho častí napr. pri letových a
rotačných cvičebných tvaroch), moderná gymnastika (spojenie
športového výkonu so žonglovaním náčinia lopty, stuhy, kruhu, kužeľov),
krasokorčuľovanie (súhra partnerov, odhad sily a rotačných impulzov), v
tancoch napr. v akrobatickom and rolle (chytanie partnerky po saltových
rotáciách) a pod. Pri tejto pohybovej schopnosti hovoríme o špecifických
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prejavoch pohybového cítenia, o takzvanej kinestéze (gr. kinesis- pohyb
a aisthésis- pocit), ktorá je typická pre rôzne športové odvetvia. Hovoríme
o pocite ľadu u krasokorčuliara či hokejistu, pocite snehu u lyžiarov,
pocite náradia u gymnastu, pocite tlaku u zápasníka či džudistu.
Kinestézia ovplyvňuje nielen vonkajšiu stránku techniky, ale súčasne aj
techniku jej predvedenia.
Zameriavame sa pritom na rozvíjanie schopnosti usmerňovať
priestorové, časové a silové parametre pohybov spočiatku izolovane,
neskôr komplexne. Prostriedky na rozvoj sú často tie isté, ale pozornosť
cvičenca sa musí zameriavať vždy na príslušnú charakteristiku. Cvičenec
sa učí rozlišovať a vnímať pohyby od jednoduchých k zložitejším, od
vykonávania so zrakovou kontrolou a bez nej. Ide o:
-

Jednoduché a zložité pohyby vykonávané počas stanoveného
časového intervalu, na signál sa zrýchľujú alebo spomaľujú.
Gymnastické cvičebné tvary vykonávané v optimálnych časových
intervaloch.
Rôzne pohybové hry, pri ktorých sa snažíme upozorňovať na väčšie
alebo menšie použitie svalového úsilia.
Pohybové aktivity so zameraním na rozvoj reakčnej schopnosti

Lednický (2005) ju charakterizuje ako schopnosť nielen rýchlo začať,
ale aj realizovať krátkotrvajúcu pohybovú činnosť maximálnej intenzity na
zadaný signál. Táto pohybová schopnosť hrá významnú úlohu takmer vo
všetkých športoch i v bežnom živote. Dobre rozvinutá reakčná schopnosť
umožňuje športovcovi adekvátnou pohybovou činnosťou rýchlo reagovať
na vonkajší podnet, resp. na aktuálnu zmenu situácie. Rozlišujeme
jednoduchú reakciu(vopred poznáme druh signálu ako aj spôsob
odpovede - štart v atletických behoch) a zložitú reakciu (vopred
nepoznáme ani druh signálu, ani spôsob odpovede - športové hry).
Rýchlosť reakcie sa vyjadruje časom, ktorý uplynie od podnetu po začatie
pohybovej činnosti. Reakčné schopnosti sa dajú tréningom rozvíjať, aj
keď sú značne geneticky podmienené. Najrýchlejšia reakcia nasleduje po
dotykovom podnete, potom na zvukový a nakoniec na zrakový vnem
(Strešková, 2005). Rýchlosť pohybového prejavu je znakom trénovanosti.
Ide o maximálnu rýchlosť pohybu v priamom smere (i so zmenou smeru),
akceleráciu a maximálnu frekvenciu cyklických pohybov (Lednický,
2002). Akceleračná a frekvenčná rýchlosť pohybov sa vyskytuje nielen v
behoch na krátke vzdialenosti v atletike, ale i v športových hrách, pri
rozbehu pred skokom do diaľky, ale i v prípravnej fáze na skok
krasokorčuliara, v rozbehu pred preskokom ponad koňa u športového
gymnastu, či hokejistu alebo rýchlokorčuliara. Reakčná rýchlosť na
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zvukový podnet sa prejavuje u šprintéra, reakčná rýchlosť na zrakový
podnet horných končatín sa prejavuje u tenistu, resp. na dotykový podnet
o pružnosti žrde u gymnastu pri cvičení na bradlách či na hrazde. Pri jej
rozvoji je dôležité, aby sa pri cvičeniach používal predovšetkým taký
signál, ktorý je charakteristický pre výslednú pohybovú činnosť
(Strešková, 2005).
Prejavuje sa v schopnosti cvičencov bezprostredne reagovať na
vzniknutú situáciu:
-

bezprostredná zmena podmienok pri cvičení (po cvičení na kvalitnom
náradí hneď zacvičiť ten istý cvičebný tvar na menej kvalitnom
náradí),
oneskorená informácia o tom, aké cvičenie má vykonať (pred
posledným skokom na trampolíne povedať, čo má cvičenec skočiť),
po rôznej lokomócii na signál zaujať vopred určenú polohu.
Pohybové aktivity so zameraním na rozvoj rytmickej schopnosti

Väčšina športových výkonov vyžaduje dodržať určitý rytmus pohybov.
Schopnosť realizovať v pohybovej činnosti vlastný vnútorný rytmus, alebo
vykonávať pohyby v súlade so zadaným vonkajším rytmom. Je to
schopnosť, ktorá napomáha pri dosahovaní kvalitných športových
výkonov nielen v športoch, ktoré sa hodnotia na základe súladu
vonkajších podnetov (napr. hudby) a pohybu, ale aj pri vykonávaní
akejkoľvek pohybovej činnosti. Dôležité je udržať vlastný rytmus aj bez
vonkajších podnetov. Tie môžu mať rôzny charakter - akustický, taktilný
alebo kinestetický. Na jeho základe športovec prispôsobuje svoj pohyb
tak, aby bol účelný a čo najefektívnejší. Dosiahnutie vysokého stupňa
rytmickej schopnosti umožňuje predviesť kvalitný výkon (napr. dvojtakt,
rozbeh na smeč a pod.). Rovnako dôležitá je však aj schopnosť meniť
rytmus, a to nielen v individuálnych výkonoch, ale aj v rytme celého
kolektívu (Lednický, 2005). Rytmické schopnosti sú podľa Raczek,
Mynarsky, Ljach (1998) založené na zachytávaní, zapamätaní, znovu
vytvorení a realizovaní vymedzenej časovo-dynamickej štruktúry
cyklických a acyklických pohybov.
Rytmická schopnosť podľa Streškovej (2005) zahŕňa:
-

schopnosť riadiť pohyby,
schopnosť prispôsobiť a preorganizovať pohyb (striedanie cyklických
a acyklických pohybov),
schopnosť motorickej docility.
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Väčšinou ide o vnímanie akustického, ale aj vizuálne zadávaného
rytmu, ktorý sa prenáša do pohybovej činnosti. Ide o schopnosť čo
najpresnejšie reagovať na rytmické podnety a je jednou zo základných
koordinačných schopností. Prejavuje sa dodržiavaním optimálneho
pohybového rytmu činnosti:
-

skoky cez švihadlo,
baletná príprava,
cvičenia na hudbu.

Pohybové
schopnosti

aktivity so zameraním na rozvoj rovnováhovej

Rovnováhová schopnosť patrí medzi koordinačné schopnosti, ktorá je
zastúpená vo všetkých športových odvetviach. Predstavuje predpoklady
človeka udržať alebo znovu získať narušenú rovnováhu po vykonaní
určitej činnosti. Tieto predpoklady sa vyžadujú najmä pri riešení takých
pohybových činností, ktoré si vyžadujú udržanie stability na malej ploche
opory.
V koordinačne
náročných
športoch,
ako
sú
gymnastika,
krasokorčuľovanie, úpolové športy, hokej atď. sa riešia jednotlivé
pohybové úlohy štandardným alebo variabilným spôsobom. Najúčelnejší
spôsob správneho a hlavne najekonomickejšieho riešenia pohybovej
úlohy sa nazýva technika. Správna technika je v prevažnej miere
podmienená úrovňou koordinačných schopností a ich realizáciou
a vhodným použitím v danom momente. Preto rozvoj koordinačných
schopností tvorí súčasť tréningového procesu. Ako uvádza Strešková
(2005), v ich rozvoji treba dodržiavať a rešpektovať viaceré zásady:
menší počet opakovaní, dlhší interval odpočinku, zaradenie na začiatku
tréningovej jednotky, dodržiavanie senzitívneho obdobia rozvoja,
prostriedky rozvoja. Na to, aby sme zabezpečili zlepšenie rovnováhovej
schopnosti musíme rozvíjať navzájom dve dokonca tri koordinačné
a kondičné schopnosti. Pri dynamickej, ale aj statickej rovnováhe ide
nielen o záťaženie vo faktore rovnováhy, ale aj v statickej sile (Strešková,
2005).
Udržanie rovnováhy je základnou podmienkou takmer všetkých
ľudských pohybov. Je to schopnosť udržať rovnováhu tela, prípadne ju
obnoviť pri jej predchádzajúcom narušení späť do pôvodnej polohy.
Rozlišujeme statickú, dynamickú rovnováhu a balansovanie s
predmetom. Na udržaní rovnovážnej polohy sa podieľajú všetky
analyzátory, najmä zrakový, vestibulárny a kinestetický, ale najdôležitejší
je vestibulárny analyzátor, ktorý sa nazýva orgánom rovnováhy. Vníma
odchýlky postavenia hlavy a celého organizmu v priestore. Telesnými
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cvičeniami sa zdokonaľuje funkcia vestibulárneho analyzátora a zároveň
je potvrdená priama závislosť medzi funkčným stavom vestibulárneho
analyzátora a kvalitou formovania niektorých pohybových návykov
(Strešková, 2005). Efektivita väčšiny pohybových činností je závislá od
schopnosti udržať rovnováhu.
Prostriedky rozvoja rovnováhovej schopnosti delíme do troch skupín:
1. cvičenia izometrického posilňovania posturálnych svalov,
2. cvičenia na rozvoj trénovanosti vestibulárneho analyzátora,
3. komplexné cvičenia na rozvoj rovnováhy – balansovanie.
1. Cvičenia izometrického posilňovania posturálnych svalov
Spevňovacie cvičenia môžu by v ľahu, v stoji, vo vise a ich výhodou je
že ich môžeme využiť ako hromadnú formu tréningu. Polohu pri
izometrickom posilňovaní držíme 6 - 8 sekúnd a opakujeme 4- až 6- krát,
pričom by sme nemali zadržiavať dych. Môžeme využiťa aj cvičenia ako:
Ľah, päty na zvýšenej podložke, váľanie sudov, podpor ležmo na
predlaktí, obraty vo vzpore ležmo, kyvadlo, stolička, húpanie na kruhoch
a veľa ďalších.
2. Cvičenia na rozvoj trénovanosti vestibulárneho analyzátora
Tvoria súbor cvičení, kde dochádza k reakcii vestibulárneho
analyzátora na zmeny polohy tela, zrýchlenie pohybu, ale aj na obraty
okolo vertikálnej osi. Cvičenia by sme mali vzhľadom na podráždenie
vestibulárneho analyzátora opakovať 6–krát po 2 sériách, náročnosť
cvičení postupne zvyšujeme. Ak dôjde k tomu, že dieťa sa bude sťažovať
na točenie hlavy je nutné cvičenie prerušiť a vedieť ku každému dieťaťu
pristupovať individuálne. V jednej tréningovej (vyučovacej jednotke)
aplikujeme najviac 4 cvičenia a medzi jednotlivými cvičeniami
zaraďujeme dlhšiu pauzu. Príklady cvičení: prevaly vzad i vpred spojené
s výskokmi, prevaly vzad i vpred s obratom o 180°, obraty v predklone do
5 opakovaní a chôdza po čiare, obraty vo vise strmhlav na kruhoch,
kotúle vpred zo šikmej plochy a ďalší kotúľ, opakované skoky na
trampolíne i s obratmi o 90° a veľa ďalších.
3. Komplexné cvičenia na rozvoj rovnováhy - balansovanie
Začíname s najjednoduchšími cvičeniami, ako sú: chôdza po čiare s
dôrazom na správne držanie tela (nepozerať na zem), stoj na jednej nohe
a druhú prednožiť, zanožiť, unožiť alebo prednožiť skrčmo, chôdza vo
výpone a neskôr výdrž vo výpone na prednej časti chodidla, poskoky na
pravej a ľavej nohe s uvedomením si osi tela. Ďalej pridávame polohy a
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pohyby na zúženej ploche opory, udržiavanie rovnováhy na pohyblivej
lavičke, cvičenie na fit loptách, cvičenie na trampolíne, polohy strmhlav,
opakované kotúle či obraty v horizontálnej i vertikálnej osi. Typická pre
tieto rovnováhové cvičenia je nízka intenzita zaťaženia, ale súčasne sú
vysoké nároky na nervosvalovú koordináciu (Strešková, 2005).
Schopnosť udržiavať a obnovovať statickú a dynamickú rovnováhu:
-

udržiavanie
statickej rovnováhy v rôznych stojoch, stojoch
jednonožne, drepoch, výponoch, kľakoch na lavičke, kladine,
prostných,

-

zachovanie statickej rovnováhy v polohách dolu hlavou – stojka na
lopatkách, na hlave, na rukách, vo visoch strmhlav so zrakovou
kontrolou a bez nej,

-

zachovanie dynamickej rovnováhy pri lokomócii na dolných
a horných končatinách v rôznych smeroch so zrakovou kontrolou
a bez nej,

-

zachovanie dynamickej rovnováhy pri zoskokoch a doskokoch po
viacnásobnej rotácii so zrakovou kontrolou a bez nej.

7.1 Diagnostika koordinačných schopností
Diagnostika priestorovo - orientačnej schopnosti
Beh k métam
Pomôcky: krieda, 6 lôpt (kuželov), stopky.
Pokyny pre testovaného: Testovaný sa postaví na stred štartovacej
čiary chrbtom k očíslovaným loptám. Na povel (vyvolanie čísla) vykoná
obrat a beží k lopte označenej vyvolaným číslom. Po jej dotyku beží na
východiskové miesto, aby sa dotkol lopty na štartovacej čiare. Tesne
predtým dostáva informáciu, ku ktorému ďalšiemu číslu musí bežať
a podobne sa postupuje až do vyvolania tretieho čísla. Test končí
dotykom lopty na štartovacej čiare.
Pokyny pre examinátora: vyznačí štartovaciu čiaru dlhú 2 metre a na
stred umiestni loptu. Očíslované lopty od 1 do 5 rozmiestni po obvode
kružnice s polomerom 3 metre. Vyvoláva čísla náhodne od 1 do 5. Meria
čas od prvého povelu až po posledný dotyk. Vyvolávané čísla sú pre
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každého testovaného rôzne. Odporúčame kombinácie čísel si zapisovať
a použiť ich v rovnakom poradí pre toho istého testovaného.
Hodnotenie: Výsledkom je výsledný čas.
Diagnostika kinesteticko - diferenciačnej schopnosti
Skok do diaľky na presnosť
Faktor: kinesteticko-diferenciačná schopnosť dolných končatín.
Pomôcky: meracie pásmo, krieda.
Pokyny pre testovaného: Testovaná osoba vykoná dva skoky do diaľky
z miesta s maximálnym úsilím. Úlohou testovaného je skočiť pätami (tri
pokusy) čo najbližšie na 75% vzdialenosť z maximálneho skoku.
Východisková poloha je stoj spojný (mierne rozkročný).
Pokyny pre examinátora: Odmeria najlepší výkon z vykonaných pokusov
a vyznačí čiaru v 75% vzdialenosti z najlepšieho výkonu. Po absolvovaní
pokusu sa hodnotí vzdialenosť päty od vyznačenej čiary.
Hodnotenie: Výsledkom je priemerná vzdialenosť z troch absolvovaných
pokusov.
Zoskok z vyvýšeného miesta na presnosť
Faktor: kinesteticko-diferenciačná schopnosť dolných končatín.
Pomôcky: meracie pásmo, krieda, debňa (90 cm vysoká), žinenka.
Pokyny pre testovaného: Testovaná osoba stojí na 90 cm vysokej
švédskej debne. Na zemi je položená žinenka, na ktorej je vo vzdialenosti
100 cm od švédskej debny nakreslená čiara. Úlohou je odrazom znožmo
doskočiť pätami presne na čiaru. Meria sa vzdialenosť päty najbližšej
končatiny od nakreslenej čiary. Testovaný má jeden nácvičný pokus
a dva súťažné.
Pokyny pre examinátora: Zmeria najlepší výkon z vykonaných pokusov.
Hodnotenie: Výsledkom je priemer z dvoch pokusov.
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Hod loptičkou na presnosť
Faktor: kinesteticko-diferenciačná schopnosť horných končatín.
Pomôcky: 10 loptičiek, kužel, meracie pásmo.
Pokyny pre testovaného: Testovaný sedí v rozličnej vzdialenosti od
horizontálneho terča v polovičnej vzdialenosti podľa výkonu v hode
loptičkou so sedu. Úlohou je presne 10-krát trafiť do vyznačeného terča.
Testovaný má dva cvičné hody a potom 10 súťažných pokusov.
Pokyny pre examinátora: Meria vzdialenosť každého pokusu od stredu
cieľa.
Hodnotenie: Výsledkom je priemer zo všetkých pokusov.
Diagnostika reakčnej schopnosti
Chytanie tenisových loptičiek
Pomôcky: tenisové loptičky.
Pokyny pre testovaného: Dvojica stojí oproti sebe, pričom jeden
v predpažení drží loptičky. Testovaný stojí
oproti nemu v strehu
a pohybom protiľahlej ruky (podľa padajúcej loptičky) zhora dole, sa
snaží chytiť loptu, ktorú nečakane pustil spolucvičiaci. Pustenie loptičky je
nepravidelné, nestrieda sa pravá a ľavá ruka. Vykonávame 10 pokusov.
Pokyny pre examinátora: počíta počet úspešne chytených pokusov.
Hodnotenie: Výsledkom je počet chytených loptičiek. Hodnotenie je
spoločné pre chlapcov a dievčatá:
10 – 8

výborne,

7–6

veľmi dobre,

5–4

uspokojivo,

3–0

nedostatočne.

Diagnostika rytmickej schopnosti
Prebehy kruhov
Pomôcky: kruhy (polomer 60 cm), stopky.
Pokyny pre testovaného: Na vzdialenosti 30 m, sa v jednej línii
rozmiestnia kruhy nasledujúcim spôsobom: 3 kruhy tesne za sebou 5 m
od štartovacej čiary, potom 5 kruhov 14 m od štartovacej čiary a nakoniec
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3 kruhy 5 m od cieľovej čiary. Testovaný najskôr prebehne 30 m
vzdialenosť z vysokého štartu a po odpočinku bež 30 m cez kruhy,
pričom podmienkou je vstúpiť do každého kruhu.
Pokyny pre examinátora: vyznačí vzdialenosť 30 m a rozmiestni kruhy
podľa pokynov. Meria čas na hladkých 30 m a potom čas 30 m cez kruhy.
Meria čas s presnosťou 0,1 s.
Hodnotenie: Výsledkom je rozdiel časov.
Preskoky švihadla
Pomôcky: švihadlo, stopky.
Pokyny pre testovaného: Testovaný preskakuje znožmo švihadlo 20 s.
v individuálne zvolenom tempe. Pri opakovanom pokuse sa usiluje
vykonať rovnaký počet preskokov so snahou dodržať rovnaké tempo, aby
sa čo najviac priblížil času ako pri prvom pokuse.
Pokyny pre examinátora: Počíta počet preskokov počas prvých 20 s.
Vyzve testovaného, aby si pamätal počet preskokov, ktoré vykonal
v prvom pokuse, pričom zaznamenáva čas trvania druhého pokusu na
stopkách.
Hodnotenie: Výsledkom je rozdiel medzi trvaním druhého pokusu
s časovým limitom 20 s.
Diagnostika rovnováhových schopností
Základný test funkčného stavu vestibulárneho analyzátora
Faktor: dynamická rovnováha (vek: 6 – 10 rokov).
Pomôcky: krieda, meracie pásmo.
Pokyny pre testovaného: Testovanému zaviažeme oči šatkou. Postavíme
ho chrbtom k stene. Pomedzi chodidlá prechádza priamka, kolmá na
stenu. Úlohou testovaného je prejsť úsek 4 m, pričom sa snaží zachovať
priamy smer. Testovaný má kráčať plynulo, bez zastavovania a vedomej
zmeny smeru.
Pokyn pre examinátora: meria odchýlku po prejdení 4-metrového úseku.
Hodnotenie: Po prejdení 4 m sa zmeria odchýlka od priamky k stredu
vzdialenejšieho chodidla s presnosťou na cm.
Všeobecný test
podráždení

funkčného

stavu

vestibulárneho

analyzátora

po

Výber pohybových aktivít so zameraním na rozvoj koordinačných schopností 110

Faktor: dynamická rovnováha (vek: 10 – 14 rokov).
Pomôcky: žinenky, krieda, meracie pásmo.
Pokyny pre testovaného: Testovaný pred prejdením po priamke
absolvuje
aktívne
podráždenie
vestibulárneho
analyzátora
prostredníctvom vykonania 3 kotúľov vpred vykonaných rýchlo za sebou.
Zrakovú kontrolu vylúčime až po vykonaní kotúľov, testovaný si len zavrie
oči.
Pokyny pre examinátora: každý testovaný má dva pokusy, pričom sa
hodnotí lepší. Examinátor nasmeruje testovaného po vykonaní 3 kotúľov
vpred na smer priamky.
Hodnotenie: Po prejdení 4 m sa zmeria odchýlka od priamky k stredu
vzdialenejšieho chodidla s presnosťou na cm.
Výdrž v stoji na jednej nohe, zavreté oči
Faktor: statická rovnováha (vek: 6 – 10 rokov, 10 – 14 rokov).
Pomôcky: stopky.
Pokyny pre testovaného: Testovaný sa postaví na plné chodidlo bez
obuvi, voľnú nohu skrčí únožmo (koleno vytočí von). Chodidlo priloží
k vnútornej strane kolena stojacej nohy, ruky vbok, zavrie oči a dá pokyn
na spustenie stopiek. Hlava je počas celého testu vzpriamená. Test sa
opakuje dvakrát. Úlohou testovaného je vydržať čo najdlhšie, max. 60
sekúnd. Test konči, keď sa poruší postoj pohnutím sa z miesta,
oddialením paží od bokov, oddialením nohy od kolena, otvorením očí,
dotknutím sa zeme inou časťou tela, úklonom trupu viac ako 45 stupňov.
Meria sa dĺžka výdrže v sekundách a berie sa do úvahy lepší výkon.
Pokyny pre examinátora: každý testovaný má jeden nácvičný pokus. Test
sa opakuje dvakrát a berie sa do úvahy lepší výkon. Examinátor stojí na
boku testovaného. Test konči, keď sa poruší postoj pohnutím sa
z miesta, oddialením paží od bokov, oddialením nohy od kolena,
otvorením očí, dotknutím sa zeme inou časťou tela, úklonom trupu viac
ako 45 stupňov.
Hodnotenie: Meria sa dĺžka výdrže v sekundách a berie sa do úvahy
lepší výkon.
Plameniak
Faktor: statická rovnováha (vek: 6 – 10 rokov, 10 – 14 rokov).
Pomôcky: krátka malá kladinka (dĺžka 50 cm, široká 3 cm, vysoká 4 cm),
stopky.
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Pokyny pre testovanú osobu: Testovaný sa dominantnou nohou postaví
na malú kovovú kladinku tak, aby os chodidla bola s ňou v rovnobežnom
smere. Voľnou nohou zanožiť skrčmo a chytiť sa súhlasnou rukou za
priehlavok chodidla. Druhou pažou sa oprie o spolucvičenca a snaží sa
zaujať rovnovážnu polohu. Po jej zaujatí sa púšťa a snaží sa rovnovážnu
polohu zaujať čo najdlhšie (max. 1 min.). Počíta sa počet pokusov
potrebných na udržanie rovnováhy v priebehu jednej minúty.
Pokyny pre examinátora: každý testovaný má jeden nácvičný pokus.
Postavte sa pred testovanú osobu. Čas začnite merať, keď testovaný
zaujal požadovaný postoj a pustil sa vašej ruky. Ak už stratil rovnováhu,
okamžite zastavte stopky. Testovanému vždy pomôžte zaujať opäť
správne postavenie.
Hodnotenie: Počet pokusov (nie pádov), potrebných na udržanie
rovnováhy v priebehu jednej minúty.
Vhodným testom na hodnotenie dynamickej rovnováhy je test prebeh cez
lavičku s troma obratmi, ktorého popis a normy sa nachádzajú na strane
144 – 146.

Vyskúšajte sa:
1. Aká je štruktúra koordinačných schopností?
2. Aké sú najvýznamnejšie cvičenia na rozvoj jednotlivých kvalít
koordinačných schopností?
3. Aké testy môžeme používať na hodnotenie koordinačných
schopností?
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8. Výber pohybových aktivít so zameraním na rozvoj
ohybnostných schopností
Povinná školská dochádzka so sebou nesie jeden negatívny jav,
ktorým je dlhodobá, vynútená pracovná poloha – sedenie. Aby
nedochádzalo k zmene napätia príslušných svalových skupín, a tým k
chybnému držaniu tela, treba túto rovnováhu zámerne udržovať. Pretože
svaly majú prirodzenú tendenciu skracovať sa, je potrebné ich naťahovať.
Strečing je gymnastickou formou cvičenia, ktorá svaly optimálne naťahuje
bez vedľajších nepriaznivých účinkov, zbaví ich prílišného napätia a udrží
v pružnosti (Hospodárová, 1992).
Pre deti je pomalý pohyb s výdržou, uskutočňovaný so sústredenou
pozornosťou, náročným cvičením. Ale aj napriek tomu je možné a
nanajvýš vhodné zaraďovať na hodinách školskej telesnej výchovy
strečingové cvičenia alebo kratučké súbory niekoľkých málo cvičení,
ktoré by podporovali správne držanie tela a kompenzovali dlhé sedenie v
laviciach. Pri rozvoji rozsahu kĺbovej pohyblivosti pomocou cvičení v
dvojiciach musíme dbať na určité zásady a pokyny:
-

k cvičeniu pristupovať vždy pripravený (rozohriatie - obehového a
dýchacieho systému, telesné a duševné uvoľnenie), zaujať pohodlnú
východiskovú polohu. Ľah a sed je výhodný, naťahovanie je
najúčinnejšie, pri cvičení dbať na mäkké a citlivé vykonávanie,
vyvarovať sa nárazovým a trhaným pohybom,

-

čím dlhšie trvá natiahnutie, tým viac sa prispôsobujú aktívne aj
pasívne štruktúry a tým menší sa stáva odpor,

-

dodržiavať zásady správneho dýchania – vdych pri naťahovaní a
výdych pri uvoľnení

-

pri naťahovaní sa nesmie cítiť veľká bolesť, ľahká bolestivosť je
namieste, preto je aj potrebné mať dohovorený signál, keď
spolucvičenec prestane silou pôsobiť v smere ďalšieho naťahovania,

-

vzhľadom na kĺby sa podčiarkujú pravidlá opatrnosti a postupnosti,

-

po natiahnutí
antagonistov,

agonistov

je

potrebné

zapojiť

do

cvičenia

aj

Cvičenia kĺbovej pohyblivosti môžeme zaradiť do každého
tematického celku a do každej vyučovacej hodiny. Potrebné je zaradiť ich
aspoň do záverečnej časti vyučovacích hodín z tematického celku, ktorý
v ročnom pláne predchádza tematickému celku gymnastika, aby žiaci boli
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pripravení na zvýšené nároky na hodinách gymnastiky (Peráčková,
2000).
Zrubák, Štulrajter (1999) v praxi odporúčajú využívať tieto metódy:
Metóda postizometrického naťahovania – Sölvebornova metóda
Autorom tejto metódy je Švéd Sölverborn. Táto metóda (Sölverborn,
1983) spočíva vo využití začiatočného napínania svalovej skupiny, ktorú
hodláme precvičovať. Pri napínaní sa vytvorí teplo, ktoré fyzikálne uľahčí
naťahovanie svalových vlákien a je zároveň tréningom sily. Dôležitou
súčasťou je vypojenie tzv. antistrečingového reflexu. Túto metódu
cvičíme tak, že najprv sval 20 až 30 s. izometricky napíname, potom ho
krátko uvoľníme na 3 až 5 sek. a vzápätí ho vo vlastnej strečingovej fáze
naťahujeme tak dlho, ako sme ho napínali, teda 20 až 30 s. Cvičenia tejto
metódy v tréningovej jednotke najčastejšie zaraďujeme do rozcvičenia.
Toto by malo prebiehať, že po krátkom 5- až 7- min. zahriatí následne
zaradíme strečingové cvičenie v trvaní 15 min.
Metóda postupného naťahovania – metóda Boba Andersona
Autorom tejto metódy je Anderson (1982) a v presnom anglickom
preklade sa označuje ako metóda permanentného naťahovania. Sval
postupne naťahujeme vo viacerých, spravidla troch fázach. Po miernom
natiahnutí, ktoré trvá 7 až 15 s., nasleduje intenzívnejšie natiahnutie, ku
ktorému dobrí jednotlivci pridajú ešte ďalšie natiahnutie. Aj všetky ďalšie
fázy natiahnutia trvajú toľko, koľko prvá fáza. Takisto sa tu vyraďuje
antistrečingový reflex, lebo v prvej fáze natiahnutia sa po krátkom čase
niekoľkých sekúnd aktivujú Golgiho šľachové vypínacie receptory. Práve
pri tejto metóde odporúčame bezpodmienečne začínať miernym
natiahnutím. Jednotlivé svalové partie precvičujeme v postupnej
nadväznosti. Táto metóda je vhodná najmä ako relaxačné a regeneračné
cvičenie po štandardnej tréningovej jednotke.
Metóda prerušovaného naťahovania – PNF – Holtova metóda 3-S
Túto metódu vymysleli v amerických posilňovniach. Precvičujú sa ňou
veľmi veľké svalové skupiny naraz. Jedno cvičenie trvá 1 min. a cvičí sa
tak, že hlavný cvičenec asi 7 s dvíha pomocného cvičenca sediaceho na
jeho nohách, pleciach alebo chrbte. Pomocný cvičenec mu kladie
primeraný odpor. V druhej fáze hlavný cvičenec spúšťa príslušnú časť
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tela a primeranou silou pridŕža pomocného cvičenca, a to opäť v trvaní 7
s. Zopakujú sa 2 až 3 cvičenia v celkovej dĺžke 5 až 7 min. Cvičenia tejto
metódy zaraďujeme do tréningovej jednotky pri posilňovaní, a to ešte v jej
priebehu, ako aj po posilňovaní.
Dynamický strečing
Pri tejto metóde skáčeme najmä cez švihadlo alebo kráčame
chôdzou, najmä športovou. V oboch prípadoch sa primerane strieda
napínanie s uvoľňovaním svalu. Takéto cvičenie má priaznivý účinok na
pohyblivosť kĺbov, ako aj na srdcovocievny a dýchací systém. Zvyšuje sa
ním nielen kĺbová pohyblivosť, ale aj celková telesná zdatnosť alebo
trénovanosť. Preto dynamický strečing zaraďujeme do tréningovej
jednotky najmä v kondičnej príprave.
Príklady cvičení na rozvoj kĺbovej pohyblivosti a ohybnosti
Príklad 1
Cvičenie 1 (svalstvo paží – triceps, obr. 26)
A. Napnutie svalstva: lakeť s ohnutým predlaktím zdvihneme do
vzpaženia a tlačíme 20 – 30 s oproti stene alebo
inému odporu.
B. Uvoľnenie svalstva: 3 – 5 s.
C. Natiahnutie svalstva: pokrčenú pažu ťaháme
smerom vzad a dole za chrbát pomocou druhej
voľnej ruky 20 – 30 s. Vystriedame pravú aj ľavú
končatinu.
Obr. 26
Cvičenie 2 ( svalstvo pliec – vonkajšie rotátory ramenného kĺbu, obr. 27)
A. Napnutie svalstva: pokrčíme pažu za chrbtom a
tlačíme proti odporu napr. proti stene 20 – 30 s.
B. Uvoľnenie svalstva: 3 – 5 s.
C. Natiahnutie svalstva: po uvoľnení uchopíme pažu
druhou rukou a ťaháme lakeť smerom do stredu
chrbta 20 – 30 s. Vystriedame pravú a ľavú
končatinu.
Obr. 27
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Cvičenie 3 (svalstvo zadnej strany stehna – hamstringy, obr. 28)
A. Napnutie svalstva: v predklone sa chytíme za členky
a snažíme sa vzpriamiť trup proti odporu rúk 20 – 30
s.
B. Uvoľnenie svalstva: 3 – 5 s.
C. Natiahnutie svalstva: priťahujeme hornú časť trupu k
stehnám pomocou rúk 20 – 30 s.
Obr. 28
Cvičenie 4 (svalstvo pliec – svaly prednej strany ramien, obr. 29)
A. Napnutie svalstva: v stoji predpažíme, dlane
smerujú nadol. Položíme ich na rebriny a vyvíjame
tlak smerom nadol 20 – 30 s.
B. Uvoľnenie svalstva: 3 – 5 s.
C. Natiahnutie svalstva: uchopíme krátku tyč alebo
švihadlo. Predpažíme, dlane smerujú dole. Paže sú
stále vystreté a pomaly pretiahneme ponad hlavu
smerom vzad dole. Paže sa dostávajú na úroveň
bokov a následne sa vracajú do pôvodnej polohy.
Výdrž 20 – 30 s.
Obr. 29
Cvičenie 5 (svalstvo spodnej časti trupu – šikmé brušné svaly, obr. 30)
A. Napnutie svalstva: stoj bokom k rebrinám,
vzpažíme a mierne sa ukloníme smerom k
rebrinám, tam sa rukami zaprieme a tlačíme proti
rebrinám smerom nadol 20 – 30 s.
B. Uvoľnenie svalstva: 3 – 5 s.
C. Natiahnutie svalstva: ukloníme sa na druhú stranu
a kontrahované svaly naťahujeme 20 – 30 s.
Vystriedame pravú aj ľavú stranu.
Obr. 30
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Cvičenie 6 (svalstvo vnútornej strany stehna – adduktory, obr. 31)
A. Napnutie svalstva: v kľaku na zemi sa oprieme o lakte, chodidlá
smerujú do bokov. Napnutie vykonávame tlakom kolien smerom k
sebe a dole do podložky 20 – 30 s.
B. Uvoľnenie svalstva: 3 – 5 s.
C. Natiahnutie
svalstva:
naťahujeme
adduktory
ťahom
od
seba
a
pritláčaním
panvy
k
podložke 20 – 30 s.
Obr. 31
Príklad 2
Cvičenie 1 (svalstvo paží – triceps, obr. 32)
A. Napnutie svalstva: uchopíme uterák alebo švihadlo jednou rukou
zhora a druhou zospodu a napnutie vykonávame ťahom oboch rúk
od seba (ako keby sme chceli roztrhnúť uterák) 20 –
30 s.
B. Uvoľnenie svalstva: 3 – 5 s.
C. Natiahnutie svalstva: naťahujeme najprv hornú ruku
ťahom spodnej ruky nadol a potom spodnú ruku
ťahom hornej ruky nahor 20 - 30 s. Vystriedame
pravú aj ľavú končatinu.
Obr. 32
Cvičenie 2 (svalstvo zadnej strany stehna – hamstringy, obr. 33)
A. Napnutie svalstva: v stoji si oprieme vystretú dolnú končatinu o
vyvýšenú podložku čelom k podložke (má byť primeraná individuálnej
pohyblivosti), chodidlo smeruje vpred a tlačíme
do podložky 20 – 30 s.
B. Uvoľnenie svalstva: 3 – 5 s.
C. Natiahnutie svalstva: pomaly sa predkláňame a
snažíme sa dotknúť hrudníkom stehna zdvihnutej
končatiny, ktorá je stále vystretá. Výdrž 20 – 30 s.
Vystriedame obe nohy.
Obr. 33
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Cvičenie 3 (svalstvo hornej časti chrbta, obr. 34)
A. Napnutie svalstva: v stoji asi 1 meter od opornej dosky, ktorá je
umiestnená vo výške pliec vzpažíme a predkloníme sa, oboma
rukami sa oprieme o dosku. Nekrčíme paže
ani kolená ani sa neprehýbame v drieku.
Napnutie vykonávame tlakom rúk do dosky
smerom nadol 20 – 30 s.
B. Uvoľnenie svalstva: 3 – 5 s.
C. Natiahnutie svalstva: zachováme ten istý
postoj a trupom sa ťaháme nadol,
prehýbame sa v chrbte a ruky ostávajú na
doske. Výdrž 20 – 30 s.
Obr. 34
Cvičenie 4 (svalstvo spodnej časti trupu – šikmé brušné svaly, obr. 35)
A. Napnutie svalstva: ľah na boku, dolná paža vzpriamená a vystretá.
Dlaň smeruje dole na podložku. Touto pažou tlačíme do podložky 20
– 30 s.
B. Uvoľnenie svalstva: 3 – 5 s.
C. Natiahnutie svalstva: sed roznožný, trup vzpriamený, vzpažená a
vystretá tá istá končatina ako pri napínaní svalstva. Pomaly sa
ukláňame na nesúhlasnú stranu vzpriamenej paže. Druhá paža, teda
spodná, sa ťahá smerom k
nesúhlasnej dolnej končatine.
Vrchnou pažou sa snažíme
dotknúť špičky nesúhlasnej
dolnej končatiny. Výdrž 20 –
30 s. Vystriedame pravú aj
ľavú stranu.
Obr. 35
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Cvičenie 5 (svalstvo vnútornej strany stehien – adduktory, obr. 36)
A. Napnutie svalstva: stoj bokom k vyvýšenej podložke, ktorá je
približne vo výške bokov, unožíme vystretú dolnú končatinu a
oprieme ju pätou o podloţku. Tlačíme smerom nadol 20 – 30 s. Telo a
opornú nohu držíme nasmerované
dopredu. Môžeme sa pridržiavať rebrín.
B. Uvoľnenie svalstva: 3 – 5 s.
C. Natiahnutie
svalstva:
obe
dolné
končatiny sú stále vystreté. Horné
končatiny spojíme vo vzpažení a
začneme sa ukláňať na stranu
zdvihnutej nohy. Snažíme sa čo najviac
priblížiť bok trupu k stehnu. Výdrž 20 –
30 s.
Obr. 36
Cvičenie 6 (svalstvo zadnej strany stehna – hamstringy, obr. 37)
A. Napnutie svalstva: vyložíme si jednu nohu na
zvýšenú podložku a položíme si ruky na
koleno. Chodidlom opornej nohy tlačíme
smerom dopredu a dole 20 – 30 s.
B. Uvoľnenie svalstva: 3 – 5 s.
C. Natiahnutie svalstva: dodržíme také isté
postavenie nôh a pretlačíme boky smerom
dopredu ako sa dá a vydržíme tak 20 – 30 s.
Vystriedame pravú aj ľavú končatinu.
Obr. 37
8.1 Diagnostika ohybnostných schopností
Test 1 Dotyk prstov za chrbtom
Základné postavenie: mierny stoj rozkročný, vzpažiť pravou (ľavou),
druhá v zapažení, obe ohnuté v lakti. Testovaná osoba sa snaží dotknúť,
alebo prekryť konce prstov oboch rúk vzadu za telom. Páskovou mierou
odmeriame vzdialenosť medzi koncami prstov oboch rúk a výsledok
vyjadríme v centimetroch (s presnosťou na 0,5 cm). Skúšku opakujeme
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dvakrát v pozícii pravá paža hore a dvakrát v pozícii ľavá paža hore.
Hodnotíme vždy priaznivejší výsledok. Záznam: prekrývanie prstov
označíme znamienkom plus (+), ak sa prsty nedotýkajú, použijeme
znamienko mínus (-).
Test 2 Vzpažiť vzad v ľahu vpred
Testovaná osoba v ľahu vpredu, brada sa dotýka podložky, vzpažiť
s krátkou tyčou. Na pokyn examinátora sa testovaná osoba snaží
vystretými pažami ťahať smerom vzad, až do krajnej polohy. Pásovým
meradlom zistíme vertikálnu vzdialenosť tyče od podložky. Dĺžka tyče je
60 cm, držanie na šírku pliec. Zaznamenávame výsledok lepšieho z
dvoch pokusov s presnosťou na 0,5 cm.
Test 3 Hlboký predklon
Zariadenie: Stupienok, debna alebo lavica vysoká 50 cm, široká
najmenej 35 cm, k nej je pripevnené zvislé meradlo alebo meracie
zariadenie, ktorého základ tvorí posuvný jazdec. Na meradle sú
vyznačené centimetre; na úrovni stojnej plochy je hodnota 50 cm, nulová
hodnota bude teda asi vo výške kolien stojacej osoby. Pri takto zvolenom
nulovom bode budú výsledky všetkých testovaných osôb kladné. Čím
bude predklon hlbší, tým väčšie číslo zaznamenáme. Testovaná osoba
zaujme stoj znožný na zvýšenej ploche, vzpaží a postupne sa predkláňa.
Vystreté prsty rúk pritom sunie po dĺžkovom meradle čo najhlbšie. Dolné
končatiny musia zostať vystreté, v krajnej polohe predklonu je výdrž 2
sekundy.
Pravidlá testovania:
-

začíname výkladom a ukážkou;

-

testovaniu bezprostredne predchádza jednoduché štandardné
rozcvičenie: štyri hlboké predklony, pri poslednom z nich výdrž 2 s v
krajnej polohe; rozcvičujeme v stoji,

-

v základnom postavení, t.j. v stoji na zvýšenej ploche, sú chodidlá
paralelne, vzájomne sa dotýkajú, špičky sa dotýkajú zadnej strany
meradla; testovaná osoba je bosá,

-

vystretie dolných končatín examinátor hmatom tak, že drží
testovaného za koleno; palec má položený na kolene, ostatné
spojené prsty v podkolení; pokus s pokrčenými kolenami je neplatný,
zruší sa a nahradí sa novým pokusom,

-

krajné polohy v predklone nesmú byť dosiahnuté kmitom; platný je
len dotyk v polohe, v ktorej je možná výdrž (2 s),
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-

test sa opakuje dvakrát.

Záznam: Registrujeme dotyk prostredných prstov na meradle alebo
posuvnom jazdci a údaj zaznamenávame v celých centimetroch;
hodnotíme výsledok lepšieho pokusu (hlbšieho predklonu).
Test 4 Úklon vpravo (vľavo)
Testovaná osoba v stoji znožmom chrbtom tesne pri stene urobí čo
najhlbší úklon vpravo, pravú pažu pritom ponecháva kolmo k zemi, ruku
posúva po pristavenom dĺžkovom meradle. Nie je dovolená rotácia alebo
predklon trupu ani laterálny posun konca prostredného prstu pravej ruky
od podlahy v základnom postavení (vzpriamený stoj) a v krajnej polohe
úklonu. Testovým výsledkom je rozdiel oboch vzdialeností. Potom test
opakujeme na opačnú stranu. Výsledky môžeme porovnávať prípadne
sčítať.
Test 5 Sed roznožný čelne
V stoji chrbtom k stene má testovaná osoba predviesť čo možno
najširší stoj rozkročný alebo široký sed roznožný. Testovaná osoba stojí v
rohu miestnosti, trup je vzpriamený, dotýka sa steny, paže sa pri
rozkročení opierajú o stehná, chodidlá sú vytočené špičkami von. V
krajnej polohe zmeriame výšku sedacej kosti od zeme, alebo vzdialenosť
oboch piat a vyjadríme ju v centimetroch. Meriame v stoji,
antropometrom.
Test 6 Sed roznožný bočne
Zo stoja má testovaná osoba zaujať čo možno najširší stoj rozkročný
pravou (ľavou) nohou vpred, alebo sed roznožmo bočne pravou (ľavou)
nohou pred, tzv. bočný rozštep. Trup je v predklone, testovaná osoba sa
rukami dotýka zeme, nohy sú vystreté. V krajnej polohe zmeriame
vzdialenosť sedacej kosti od zeme, alebo vzdialenosť od päty prednej
nohy k ploche chodidla zadnej nohy a vyjadríme ju v centimetroch.

Vyskúšajte sa:
1. Aká veková kategória je najvhodnejšia na rozvoj ohybnosti
a pohyblivosti?
2. V čom spočíva podstata strečingovej metódy?
3. Aké testy poznáme na meranie ohybnosti?
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9. Odporúčané testy a ich normy na hodnotenie telesnej
zdatnosti a pohybovej výkonnosti detí a mládeže
Na základe analýzy dostupnej domácej a zahraničnej literatúry
a dlhodobých praktických skúseností odporúčame také testy, ktoré
nevyžadujú zložité prístrojové vybavenie a súčasne relatívne komplexne
posudzujú telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť žiakov 1. a 2. stupňa
(ISCED – 1 a ISCED – 2). Popis testov a ich jednotlivé normy sú
prezentované v jednotlivých kapitolách učebného materiálu. Pri
normovaní testových výsledkov vyjadrujeme pozíciu žiaka voči súboru
iba pomocou percentilov. Percentily poskytujú informáciu, koľko percent
výkonov v jednotlivých testoch v súbore (Eurofit, populácia telesného
rozvoja, motorického a funkčného fondu) je nižších a vyšších ako
nameraný výkon. Grafický postup hodnotenia výsledkov v testoch
(intraindividuálne a interindividuálne) umožňuje zaradiť žiaka do
jednotlivých pásiem, resp. hodnotiť voči populácií.
Oblasť telesného rozvoja:
1. telesná výška,
2. telesná hmotnosť,
3. BMI index.
Oblasť základného pohybového a funkčného fondu:
1. celkový motorický test (CMT),
2. ruffierova skúška.
Oblasť telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

tanierový tapping,
predklon s dosahovaním v sede,
skok do diaľky z miesta,
ľah – sed (30 sekúnd),
výdrž v zhybe,
člnkový beh (10 x 5 metrov),
hod plnou loptou,
vytrvalostný člnkový beh,
beh k métam,
prebeh cez lavičku s tromi obratmi.
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Metodika realizácie testových položiek v oblasti telesnej zdatnosti
a pohybovej výkonnosti
1. Tanierový tapping (Eurofit, 2002)
Faktor: Frekvenčná rýchlosť ruky.
Popis testu: Rýchle striedavé dotýkanie dvoch kruhov (terčov)
dominantnou rukou. Zariadenie: Stôl s nastaviteľnou výškou (švédska
debna). Dva kruhy, každý s priemerom 20 cm, ktoré sú pripevnené na
podložke stola. Stredy týchto kruhov sú od seba vzdialené 80 cm (okraje
diskov 60 cm). Medzi týmito kruhmi je umiestnená doštička v tvare obdĺžnika s rozmermi l0 x 20 cm v rovnakej vzdialenosti od oboch kruhov.
Stopky.
Pokyny pre testovanú osobu: Postav sa pred stôl, na ktorom je
položená testovacia pomôcka. Svoju nedominantnú ruku polož dlaňou na
doštičku v tvare obdĺžnika, ktorá je v strede medzi kruhmi. Prsty
dominantnej ruky sa vo východiskovej polohe dotýkajú kruhu na
protiľahlej strane. Na štartový povel začni pohyb dominantnou pažou a
striedavo sa dotýkaj obidvoch kruhov. Pohyb vykonaj maximálnou
frekvenciou 25-krát (obr. 38, Eurofit, 2002).
Pokyny pre examinátora: Upravte výšku stola tak, aby siahal do úrovne
bokov testovaného. Pohybovú úlohu dôkladne vysvetlite a testovanej
osobe umožnite urobiť jeden nácvičný pokus. Odstúpte od stola a
sústreďte pozornosť na kruh zvolený testovanou osobou (prsty
dominantnej ruky). Rátajte počet dotykov o tento kruh. Nedominantná
ruka zostáva položená na obdĺžnikovej doštičke počas celého testu. Za
predpokladu, že testovaný začína na kruhu A, stopky zastavte, keď sa ho
dotkne 25-krát. Celkový počet dotykov na kruhoch A a B je potom 50.
Tento test sa odporúča vykonávať za asistencie dvoch testujúcich. Jeden
meria čas a povzbudzuje testovaného a druhý počíta dotyky. Ak sa
testovaný nedotkne kruhu, je potrebné pridať ďalší dotyk tak, aby
dosiahol požadovaných 25 cyklov.
Hodnotenie: Započítava sa lepší dosiahnutý výsledok z dvoch pokusov.
Výsledkom testu je čas, potrebný na vykonanie 25 dotykov každého
kruhu s presnosťou na desatinu sekundy. Normy pre test uvádzame
v tab. 23, 24.
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Obr. 38 Tanierový tapping (Eurofit, 2002)

Tab. 23 Normy pre test – tanierový tapping – chlapci (Eurofit, 2002)
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Tab. 24 Normy pre test – tanierový tapping – dievčatá (Eurofit, 2002)

2. Predklon s dosahovaním v sede (Eurofit, 2002)
Faktor: Kĺbová pohyblivosť trupu.
Popis testu: V predklone v sede predpažiť a čo najďalej dosahovať
rukami.
Zariadenie: Testovací stolík alebo lavica s rozmermi: dĺžka 35 cm, šírka
45 cm, výška 32 cm. Rozmery hornej dosky: dĺžka 55 cm, šírka 45 cm.
Horná doska presahuje o 15 cm rovinu, o ktorú sa opierajú nohy. V
strede vrchnej dosky je vyznačená mierka od 0 do 50 cm. Nulový bod je
predná hrana tejto dosky. Na hornej doske stolíka je vodorovne položené
pravítko dlhé asi 30 cm, ktoré testovaný posúva tlakom prstov.
Pokyny pre testovanú osobu: Predklon v sede, chodidlá opreté o
lavicu, vystreté ruky sa dotýkajú jej hornej hrany. Tlakom prstov posúvaj
horizontálne umiestnené meradlo po stupnici. Predklon vykonaj pomaly,
plynulo, bez pokrčenia nôh v kolenách (obr. 39).
Pokyny pre examinátora: Postavte sa vedľa testovaného a rukou
kontrolujte, aby mal neustále vystreté nohy v kolenách. Výsledkom sa
testuje najväčší dosah stredných prstov rúk v predklone, zaregistrovaný
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na mierke. Ak prsty oboch rúk nedosahujú do rovnakej vzdialenosti,
výsledkom testu je priemer týchto
vzdialeností.
Hodnotenie: Hodnotí sa lepší výsledok z
dvoch pokusov s presnosťou na jeden cm.
Normy pre test uvádzame v tab. 25, 26.
Obr. 39 Predklon s dosahovaním v sede (Eurofit, 2002)
Tab. 25 Normy pre test predklon s dosahovaním v sede – chlapci
(Eurofit, 2002)

Tab. 26 Normy pre test predklon s dosahovaním v sede – dievčatá
(Eurofit, 2002)
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Skok do diaľky z miesta (Eurofit, 2002)
Faktor: Výbušná sila dolných končatín.
Popis testu: Skok do diaľky z miesta odrazom znožmo.
Zariadenie: Nešmykľavá, spevnená podložka napr. tenká žinenka,
gumový pás. Krieda. Meracie pásmo.
Pokyny pre testovanú osobu: Zo stoja mierne rozkročného (špičky
chodidiel za odrazovou čiarou) predklon, hmit podrepmo do zapaženia,
mohutný odraz so súčasným pohybom paží vpred. Snažiť sa doskočiť
znožmo čo najďalej a potom zaujať vzpriamený postoj bez posunu
chodidiel vzad. Test sa vykonáva dvakrát a započítava sa lepší výsledok
(obr. 40).
Pokyny pre examinátora: Na žinenke, na ktorú testovaný doskakuje, sú
nakreslené čiary s 10 cm odstupom, rovnobežné s čiarou odrazu,
začínajúce 1 m od nej. Presné meranie dĺžky skoku sa vykonáva
pásmom, ktoré je položené kolmo na čiaru odrazu. Dĺžka skoku sa meria
od odrazovej čiary k bližšej päte chodidla. Nepovoľuje sa posun chodidiel
vpred pred odrazom. Náhradný pokus možno povoliť, ak testovaná osoba
spadne vzad, alebo sa dotkne žinenky inou časťou tela.
Hodnotenie: Započítava sa lepší z dvoch pokusov. Výsledky sa
uvádzajú s presnosťou na jeden cm. Normy pre test uvádzame v tab. 27,
28.

Obr. 40 Skok do diaľky z miesta (Sedláček, Cihová, 2009)
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Tab. 27 Normy pre test skok do diaľky z miesta (Eurofit, 2002)

Tab. 28 Normy pre test skok do diaľky z miesta (Eurofit, 2002)
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3. Ručná dynamometria (Eurofit, 2002)
Faktor: Statická sila dominantnej ruky.
Zariadenie: Kalibrovaný ručný dynamometer s nastaviteľnou rukoväťou
(napr. model 78010 od firmy Lafayette).
Pokyny pre testovanú osobu: V stoji v smere predĺženia predlaktia
uchop dynamometer dominantnou rukou. Postupne vyviň maximálny tlak,
pričom úsilie by sa malo stupňovať najmenej v priebehu dvoch sekúnd.
Zaznamenáva sa lepší výsledok z dvoch pokusov (obr. 41).
Pokyny
pre
examinátora:
Vynulujte
dynamometer a dohliadnite, aby v priebehu
merania jeho číselník smeroval k tvári
testovaného. Nastavte posuvnú časť rukoväte
dynamometra tak, aby siahala po prvý článok
prstenníka
testovanej
osoby.
Ruka
s
dynamometrom sa nesmie pri testovaní dotýkať
inej časti tela. Ručička dynamometra sa po
prvom pokuse nenuluje. Testovaný sa iba
presvedčí, či bol jeho pokus lepší ako prvý.
Hodnotenie: Hodnotí sa lepší výsledok z dvoch
pokusov v kilogramoch, resp. [N]. Normy pre test
uvádzame v tab. 29, 30.
Obr. 41 Ručná dynamometria (Eurofit, 2002)
Tab. 29 Normy pre test ručná dynamometria – chlapci (Eurofit, 2002)
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Tab. 30 Normy pre test ručná dynamometria – dievčatá (Eurofit, 2002)

4. Ľah-sed (Eurofit, 2002)
Faktor: Dynamická a vytrvalostná sila brušného, bedrovo-stehenného
svalstva.
Popis testu: Správne vykonať maximálny počet cyklov (jeden cyklus je
prechod z ľahu do sedu a späť do ľahu za 30 sekúnd.
Zariadenie: Mäkká a rovná podložka. Stopky. Pomocník.
Pokyny pre testovanú osobu: Zaujmi polohu ľah vzadu, kolená
pokrčené v pravom uhle, chodidlá vo vzdialenosti 30 cm od seba, paže
pokrčené vzpažmo, ruky spojené za hlavou. Opakovane vykonávaj sedľah čo najrýchlejšie v priebehu 30 s (obidvoma lakťami sa dotýkaj kolien)
(obr. 42).
Pokyny pre examinátora: " Kľaknite si alebo sadnite čelom k
testovanému, fixujte jeho chodidlá na zemi a kontrolujte zachovanie
stanoveného 90-stupňového pokrčenia kolien. Po pokynoch si testovaná
osoba vyskúša správne vykonanie cvičenia. Vlastný test sa robí
neprerušene počas 30 s. Nahlas počítajte každý úplný a správne
vykonaný ľah-sed. V priebehu merania testovanú osobu opravujte, ak sa
nedotýka podložky pažami alebo lakťami kolien, dané opakovanie
nezapočítavajte.
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Hodnotenie: Zaznamenáva sa počet správne vykonaných cyklov
(opakovaní cvičenia) za 30 sekúnd. Normy pre test uvádzame v tab. 31,
32.

Obr. 42 Ľah – sed (Eurofit, 2002)
Tab. 31 Normy pre test ľah – sed - chlapci (Eurofit, 2002)
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Tab. 32 Normy pre test ľah – sed - dievčatá (Eurofit, 2002)

5. Výdrž v zhybe (Eurofit, 2002)
Faktor: Statická, vytrvalostná sila svalstva horných končatín.
Popis testu: Udržanie polohy v zhybe podhmatom na hrazde čo
najdlhšie.
Zariadenie: Doskočná hrazda s priemerom 2,5 - 4 cm. Stopky. Žinenka
umiestnená pod hrazdou. Magnézium. Stolička alebo lavička.
Pokyny pre testovanú osobu: Vystúp na stoličku, uchop hrazdu
podhmatom. Pomôžem ti tým, že ťa nadvihnem do takej výšky, aby si
mal bradu nad úrovňou žrde. Vydrž v polohe zhybu čo najdlhšie bez toho,
aby si sa bradou dotýkal hrazdy. Test sa končí v okamihu, keď oči klesnú
pod úroveň hrazdy (obr. 43).
Pokyny pre examinátora: Pohodlné zaujatie základnej polohy v zhybe
umožní použitie stoličky, na ktorú testovaný na pokyn vystúpi. Pomocník
ju po spustení stopiek odsunie. Testovanú osobu možno chytiť aj za
stehná a vyzdvihnúť do požadovanej výšky. Zabráňte hojdavým pohybom
tela testovaného a povzbudzujte ho. Stopky zastavte, keď sa testovaná
osoba už nemôže udržať v požadovanej polohe, jej brada klesne pod
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úroveň hrazdy. V priebehu testu neposkytujte testovanému informácie o
čase.
Hodnotenie: Meria sa čas výdrže v zhybe s presnosťou na desatinu
sekundy. Normy pre test uvádzame v tab. 33, 34.

Obr. 43 Výdrž v zhybe (Eurofit, 2002)
Tab. 33 Normy pre test výdrž v zhybe – chlapci (Eurofit, 2002)
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Tab. 34 Normy pre test výdrž v zhybe – dievčatá (Eurofit, 2002)

6. Člnkový beh 10 x 5 m (Eurofit, 2002)
Faktor: Bežecká rýchlosť so zmenami smeru.
Popis testu: Opakované prebehnutie vymedzenej vzdialenosti v čo
najkratšom čase. Zariadenie: Čistá nešmykľavá podlaha, najlepšie
gumový pás. Stopky. Meracie pásmo. Krieda alebo lepiaca páska.
Dopravné kužele.
Pokyny pre testovanú osobu: Zaujmi polohu polovysokého štartu. Na
štartový povel rýchlo vybehni smerom k protiľahlej čiare a vráť sa späť
tak, aby si ju, resp. štartovú čiaru prekračoval oboma chodidlami. Test
pokračuje bez prerušenia po absolvovanie piatich cyklov. Pred
dobehnutím do cieľa sa nespomaľuje. Test sa vykonáva jedenkrát (obr.
44).
Pokyny pre examinátora: Na podlahe sa kriedou alebo lepiacou páskou
vyznačia dve rovnobežné čiary, ktoré sú od seba vzdialené 5 m. Obe
čiary sú dlhé 1,20 m a na ich koncoch sú umiestnené kužele. V priebehu
testu sledujte, či testovaná osoba prekračuje čiary chodidlami oboch nôh
a beží po vytýčenej dráhe. Nahlas počítajte každý ukončený cyklus. Test
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končí, keď testovaná osoba prekročí jednou nohou cieľovú čiaru.
Testovaný sa nesmie pri zmenách smeru behu šmýkať.
Hodnotenie: Čas potrebný na vykonanie desiatich 5 m úsekov (tam a
späť) meraný s presnosťou na desatinu sekundy. Normy pre test
uvádzame v tab. 35, 36.

Obr. 44 Člnkový beh (Eurofit, 2002)
Tab. 35 Normy pre test člnkový beh – chlapci (Šimonek, 1999)
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Tab. 36 Normy pre test člnkový beh – dievčatá (Šimonek, 1999)

7. Hod 2 kg plnou loptou (Sedláček, Lednický, 2010)
Potreby na meranie: Niekoľko plných lôpt, hmotnosť každej je 2 kg
(najlepšie 3), meracie
pásmo, lepiaca páska, krieda, rovná palička dlhá 80 – 100 cm.
Pokyny pre meraného: Zaujmi stoj mierne rozkročný (vedľa meracieho
pásma) – asi na šírku pliec, obe špičky chodidiel sú tesne pred čiarou
hodu, chodidla sú vedľa seba, zakročenie ani vykročenie pred, v
priebehu, ani po vykonaní hodu nie je dovolené. Pevne uchop loptu,
vzpaž, zakloň sa (aby si nestratil rovnováhu) a hoď loptu „autovým
vhadzovaním“ šikmo hore vpred tak, aby si dosiahol, čo najlepší výkon.
Po hode nesmieš stratiť rovnováhu, nesmieš prepadnúť vpred (prešľap) a
dotknúť sa akoukoľvek časťou tela priestoru, kde sa meria. Vykonávajú
sa 3 pokusy ihneď po sebe (obr. 45).
Pokyny pre examinátora: Testovanie spravidla vykonávame v telocvični
na parketách alebo na palubovke. Sektor by mal mať dĺžku do cca 15 m,
ale iba starší chlapci dokážu občas prehodiť 10 m vzdialenosť. Za čiaru
hodu zvolíme vhodnú čiaru v telocvični, prípadne ju vytvoríme lepiacou
páskou alebo kriedou. Šírka čiary hodu je cca 120 cm. Vhodné (ale nie
nutné) je taktiež využiť položenie pásov palubovky (čiara hodu by mala
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byť rovnobežná s pásmi palubovky). Na podlahu lepiacou páskou
prilepíme meracie pásmo tak, že 0 je na začiatku čiary hodu a pásmo je
rovnobežné s predpokladaným smerom hodu (resp. kolmo na čiaru hodu,
alebo pásy palubovky). Meracie pásmo nie je v strede čiary hodu, ale na
jednej, či druhej strane. Je vhodné pre ľahšiu orientáciu si v očakávaných
vzdialenostiach kriedou urobiť každého pol metra podľa položeného
pásma čiaru asi 30 – 40 cm a celé metre si popísať väčším číslom
kriedou. Examinátor sa nachádza mierne bokom v miestach
očakávaného dopadu plnej lopty, aby dokázal presne identifikovať miesto
dopadu, priložil si ihneď po dopade paličku na miesto najbližšej
vzdialenosti k čiare hodu a odhadol kolmicu k meraciemu pásmu a
odčítal výkon s presnosťou na 1 dm. Výkon sa odčítava podľa atletických
pravidiel, teda výkon skutočne dosiahnutý. Započítava sa najlepší výkon.
Je vhodné mať pomocníkov spomedzi necvičiacich; jeden zapisuje
dosiahnutý výkon do pripravených hárkov a dáva pozor na porušenie
pravidiel na čiare hodu, alebo na poradie žiakov. Druhý vracia lopty
kotúľaním späť na čiaru hodu. Normy pre test uvádzame v tab. 37, 38.
Poznámka: Test je štandardizovaný v súlade s uvedeným popisom. Je
ale faktom, že tento test koreluje viac s maximálnou silou celého tela ako
iba s výbušnou silou horných končatín. Bez vykročenia je celá
biomechanika a kineziológia pohybu úplne iná, nevyužijeme potenciál
dolných končatín a trupu, potom môže byť vhodnejšie robiť hod zo sedu
alebo kľaku. Najmä v športovej praxi sa dá využiť upravený hod plnou
loptou s možnosťou výkroku po odhode. Tak umožníme testovanému
zapojiť aj potenciál dolných končatín a trupu.

Obr. 45 Hod plnou loptou – 2 kg (Sedláček, Lednický, 2010)
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Tab. 37 Normy pre test hod plnou loptou – chlapci (Sedláček, Lednický,
2010)

Tab. 38 Normy pre test hod plnou loptou – dievčatá (Sedláček, Lednický,
2010)
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8. Vytrvalostný člnkový beh (Eurofit, 2010)
Faktor: Bežecká vytrvalostná schopnosť (v anglickom origináli „cardiorespiratory enduRance“).
Popis testu: V programe Eurofit je vytrvalostný člnkový beh uvedený ako
alternatívne kritérium testu hodnotiaceho kardiorespiračnú zdatnosť na
bicyklovom ergometri (W 170). Testovaná osoba opakovane prekonáva
20 m vzdialenosť od jednej čiary k druhej podľa vymedzených zvukových
signálov, ktoré sú reprodukované z magnetofónu. Začína sa rýchlou
chôdzou, resp. poklusom. Rýchlosť behu sa zvyšuje od 8,5 km.h-1 na
začiatku každej minúty o 0,5 km.h-1.
Zariadenie: Telocvičňa alebo dostatočne veľký priestor na vyznačenie 20
m vzdialenosti s rezervou 1 m na oboch stranách, meracie pásmo 20 m,
lepiaca páska, krieda na vyznačenie čiar. Kazetový magnetofón s vyššou
hlasitosťou. Ručné stopky na overenie rýchlosti posunu pásky na
magnetofóne. Magnetofónová páska s nahratými zvukovými signálmi
podľa stanoveného programu.
Pokyny pre testované osoby: Rýchlosť behu (tam a späť na 20 m
úsekoch) sa riadi podľa záznamu na magnetofónovej páske. Na začiatku
je rýchlosť nízka, ale každú ďalšiu minútu sa bude pomaly a pravidelne
zvyšovať. Pri zaznení každého zvukového signálu by ste sa mali dostať
na úroveň jednej z hraničných čiar dvadsaťmetrového úseku. Test sa
končí, ak sa dvakrát po sebe nohou nedotknete čiar vo vymedzenom
časovom limite (povolený je maximálny rozdiel dvoch krokov). Na
magnetofónovom zázname v anglickom origináli je okrem signálu (v
slovenskej verzii bol doplnený aj o číslo prebehnutého úseku) na
dosiahnutie čiar aj priebežná informácia o stupni (časovej etape), ktorý
práve prebieha v intervale po pol minúte. Tento údaj nám pomôže pri
hodnotení ako výsledok testu, resp. posledné oznámené číslo pred
ukončením behu (obr. 46).
Pokyny pre examinátora: Priestor pre každú testovanú osobu by mal
byť najmenej 1 m široký. Čím širšia plocha je k dispozícii, tým viac
probandov možno naraz otestovať. V mladších vekových kategóriách sa
neodporúča testovať súčasne viac ako 10-15 žiakov. Na začiatku určuje
tempo behu vodič (examinátor) a dbá o to, aby žiaci bežali plynulo a na
úroveň hraničných čiar sa dostávali približne v čase zaznenia zvukového
signálu.
Pred meraním urobte kalibráciu zvukovej nahrávky a kontrolu hlasitosti
magnetofónu. Pri vyššom rozdiele ako 1 s oproti kalibrovaciemu
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záznamu treba vymeniť magnetofón. Testovanie môžu absolvovať iba
probandi, ktorí nemajú v čase merania zdravotné ťažkosti. V prípade
pochybnosti o ich zdravotnom stave sa odporúča konzultácia s lekárom.
Hodnotenie: Zaznamenanie počtu prebehnutých 20 m úsekov, resp.
posledný dosiahnutý stupeň rýchlosti pred prerušením behu, keď
testovaná osoba už nie je schopná dvakrát po sebe dosiahnuť hraničnú
čiaru v okamihu zaznenia zvukového signálu.
Priebežným podávaním doplňujúcej informácie o počte prebehnutých 20
m úsekov spolu s dosiahnutým stupňom rýchlosti behu sme sa snažili
zvýšiť citlivosť testu a motiváciu probandov pri testovaní. V tab. 39 a 40
predkladáme normy na
hodnotenie výsledkov testu
a v tab.
43
a
44
predkladáme tabuľky na
určenie
maximálne
spotreby kyslíka v skupine
chlapcov a dievčat (Eurofit,
2002; Brewer a kol, 1988;
Kazakov, 1987; Cooper,
1977).
Obr. 46 Vytrvalostný člnkový beh (Sedláček, Cihová, 2009)
Tab. 39 Normy pre test vytrvalostný člnkový beh – chlapci (Eurofit, 2002)
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Tab. 40 Normy pre test vytrvalostný člnkový beh – dievčatá (Eurofit,
2002)

Pri nepriamom stanovení hodnoty maximálnej spotreby kyslíka na
kilogram telesnej hmotnosti sa vychádza z poznania tesného
korelačného vzťahu k dosiahnutým výsledkom v testoch 6, 9, 12 –
minutový test a vytrvalostný člnkový beh. Po absolvovaní niektorého
testu bežeckej vytrvalosti možno takto odhadnúť hodnoty maximálnej
spotreby kyslíka, porovnať ich s normami pre jednotlivé vekové kategórie
a individuálne posúdiť úroveň telesnej zdatnosť. Príklad nepriameho
stanovenia hodnoty VO2max: Testovaná osoba absolvovala podľa
vymedzeného časového signálu celkom 54-krát dvadsaťmetrovú
vzdialenosť, t. j. dokázala udržať tempo behu na úrovni šiesteho
rýchlostného stupňa 11,5 km.h-1 ešte štyri úseky. Potom odhadnutá
hodnota maximálnej spotreby kyslíka na kilogram hmotnosti (VO2max) je
34,3 ml.kg-1.min-1. Normy pre prepočty uvádzame v tab. 41, 42, 43, 44.
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Tab. 41 Prepočet dobehnutých metrov v 12- a 9- minútovom behu na
hodnotu VO2max (Eurofit, 2002)

Tab. 42 Prepočet dobehnutých metrov v 6- minútovom behu na hodnotu
VO2max (Eurofit, 2002)
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Tab. 43 Prepočet dobehnutých úsekov a rýchlosti behu na hodnotu
VO2max (Eurofit, 2002)
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Tab. 44 Prepočet dobehnutých úsekov a rýchlosti behu na hodnotu
VO2max (Eurofit, 2002)

9. Beh k métam (Sedláček, Cihová, 2009)
Testom meriame úroveň rýchlostných schopností (reakčná a akceleračná
rýchlosť) a priestorovo orientačné schopnosti.
Skrátený popis testu: Päť plných lôpt očíslovaných od 1 do 5 (niektorí
autori menia poradie lôpt – obr. 30, na sťaženie testu) je rozostavaných
na kružnici vo vzdialenosti 1,5 m; šiesta lopta je od nich vzdialená 3 m
a je v strede kruhu (obr. 47). Testovaný štartuje od lopty v strede kruhu,
chrbtom k piatim označeným loptám. Vyráža na signál examinátora, ktorý
vyvolá číslo od 1 do 5. Testovaný sa otočí, beží k určenej lopte, dotkne
sa jej a vracia sa do stredu; predtým než sa dotkne stredovej lopty,
examinátor vyvolá ďalšie číslo, ku ktorému testovaný beží po dotyku
stredovej lopty; dotyk lôpt sa vykonáva stále rovnakou rukou (odporúča
sa označenie náramkom a pod.). Meria sa čas, za ktorý sa bežec dotkne
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troch lôpt (spomedzi tých, čo ležia na kružnici), test sa končí dotykom
stredovej lopty. Pokus sa opakuje 2x, berie sa lepší čas. Normy testu
uvádzame v tab. 45, 46.

Obr.47 Beh k métam (Sedláček, Cihová, 2009)
Tab. 45 Normy pre test beh k métam – chlapci (Sedláček, Cihová, 2009)

Výkon
Výrazný
podpriemer

Podpriemer

Priemer

Nadpriemer

Výrazný
nadpriemer

10,51 – 11,50

> 10,00

9,99 – 9,25

9,24 – 8,55

8,54 – 7,80

7,79 <

11,51 – 12,50

> 9,50

9,49 – 8,80

8,79 – 8,10

8,09 – 7,40

7,39 <

12,51 – 13,50

> 9,30

9,29 – 8,60

8,59 – 7,90

7,89 – 7,15

7,14 <

13,51 – 14,50

> 9,20

9,19 – 8,50

8,49 – 7,80

7,79 – 7,10

7,09 <

14.51 – 15,50

> 9,30

9,29 – 8,60

8,59 – 7,90

7,89 – 7,25

7,24 <

Počet bodov

1

2

3

4

5

Vek
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Tab. 46 Normy pre test beh k métam – dievčatá (Sedláček, Cihová,
2009)
Výkon
Výrazný
podpriemer

Podpriemer

Priemer

Nadpriemer

Výrazný
nadpriemer

10,51 – 11,50

> 10,00

9,99 – 9,30

9,29 – 8,60

8,59 – 7,90

7,89 <

11,51 – 12,50

> 9,80

9,79 – 9,10

9,09 – 8,40

8,39 – 7,70

7,69 <

12,51 – 13,50

> 9,60

9,59 – 9,00

8,99 – 8,20

8,19 – 7,50

7,49 <

13,51 – 14,50

> 9,50

9,49 – 8,70

8,69 – 8,00

7,99 – 7,20

7,19 <

14.51 – 15,50

> 9,30

9,29 – 8,50

8,49 – 7,70

7,69 – 6,90

6,89 <

Počet bodov

1

2

3

4

5

Vek

10. Prebeh cez lavičku s tromi obratmi
Skrátený popis testu: Testovaný stojí pred „švédskou“ lavičkou (dĺžka
3,6 m), ktorá je postavená užšou stranou nahor (šírka kladinky je 10 cm),
v stoji výkročnom (predná noha je položená na začiatku kladinky). Na
štartový signál examinátora vystúpi na lavičku s snaží sa prejsť na jaj
druhý koniec, pričom počas prechodu urobí 3 obraty o 360°. Ak stratí
rovnováhu, môže sa končatinou dotknúť podložky pri lavičke, avšak
maximálne dvakrát. Podmienkou je, aby sa testovaný vrátil na pôvodné
miesto a do pôvodnej polohy pri obrate. V opačnom prípade musí test
opakovať, maximálne však dvakrát. Hodnotí sa čas od štartového signálu
po dotyk zeme (vyznačené čiarou 30 cm za lavičkou). Za každý dotyk
zeme sa pripočíta k výslednému času 1 sekunda. Proband má jeden
skúšobný a dva merané pokusy. Najprv všetci probandi vykonajú jeden
skúšobný pokus, potom prúdovo merané pokusy. Hodnotí sa lepší pokus
s presnosťou na 0,01 s. Normy pre test uvádzame v tab. 47, 48.
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Tab. 47 Normy pre test beh cez lavičku – chlapci (Sedláček, Cihová,
2009)

Výkon

Výrazný
podpriem
er

Podpriemer

Priemer

Nadpriemer

Výrazný
nadpriemer

10,51 – 11,50

> 13,80

13,79 – 12,00

11,99 – 10,20

10,19 – 8,40

8,39 <

11,51 – 12,50

> 12,50

12,49 – 10,80

10,79 – 9,10

9,09 – 7,40

7,39 <

12,51 – 13,50

> 11,80

11,79 – 10,10

10,09 – 8,40

8,39 – 6,80

6,79 <

13,51 – 14,50

> 11,20

11,19 – 9,60

9,59 – 8,00

7,99 – 6,40

6,39 <

14.51 – 15,50

> 10,80

10,79 – 9,20

9,19 – 7,60

7,59 – 6,00

5,99 <

Počet
bodov

1

2

3

4

5

Vek

Tab. 48 Normy pre test beh cez lavičku – dievčatá (Sedláček, Cihová,
2009)
Výkon

Výrazný
podpriemer

Podpriemer

Priemer

Nadpriemer

Výrazný
nadpriemer

10,51 – 11,50

> 15,00

14,99 – 12,80

12,79 – 10,60

10,59 – 8,50

8,49 <

11,51 – 12,50

> 13,50

13,49 – 11,70

11,69 – 10,00

9,99 – 8,10

8,09 <

12,51 – 13,50

> 12,60

11,59 – 11,00

10,99 – 9,30

9,29 – 7,70

7,69 <

13,51 – 14,50

> 12,05

12,04 – 10,40

10,39 – 8,90

8,89 – 7,30

7,29 <

14.51 – 15,50

> 12,00

11,99 – 10,20

10,19 – 8,50

8,49 – 6,80

6,79 <

Počet
bodov

1

2

3

4

5

Vek
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Vyskúšajte sa:
1. Aké testy poznáme na:
a) Hodnotenie telesného rozvoja?
b) Hodnotenie základného pohybového a funkčného fondu?
c) Hodnotenie telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti?
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10. Základy matematicko-štatistického spracovania dát
v telesnej a športovej výchove
Získané empirické údaje (namerané hodnoty) podrobujeme
matematicko-štatistickému spracovaniu. Štatistika svojimi špecifickými
charakteristikami, resp. výrazmi popisuje hromadné javy. Štatistickými
metódami spracúvame získané údaje, aby sme vytvorili predpoklady na
prijatie spoľahlivých záverov o sledovaných javoch.
V tejto časti publikácie prezentujeme základné štatistické postupy
na výpočet základných štatistických charakteristík a štatistických metód,
stanovenie štatistickej významnosti rozdielov rozptylov a stredných
hodnôt.
V telesnej a športovej výchove a v športe získavame spravidla
veľké množstvo číselných údajov (dát). Aby sme z nameraných dát
získali potrebné informácie, je nevyhnutné najskôr ich spracovať. Na
splnenie uvedeného cieľa sa spravidla realizujú nasledujúce kroky:

♣ usporiadanie (zoradenie) dát a vytvorenie tabuliek,
♣ grafické znázornenie nameraných dát,
♣ výpočet
základných
štatistických
charakteristík

(opisné

charakteristiky).

10.1 Základné štatistické charakteristiky
Opisná charakteristika predstavuje číslo vypočítané podľa príslušného
vzorca zo štatistického súboru. Cieľom opisných charakteristík je
charakterizovať súbor.
Opisné charakteristiky sa delia na tri skupiny:
a) miery polohy (aritmetický priemer, medián, modus),
b) miery variability (variačné rozpätie, rozptyl, smerodajná odchýlka),
c) miery tvaru (šikmosť, špicatosť).
10.1.1 Miery polohy
Pri spracovávaní údajov potrebujeme spravidla namerané dáta
nejakým spôsobom výstižne a stručne charakterizovať – potrebujeme
určiť hodnotu, ktorá by všetky namerané hodnoty dobre „reprezentovala“.
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Vo výskumoch z oblasti telesnej a športovej výchovy a športu sa
najčastejšie používajú nasledujúce miery polohy:
•
•
•

aritmetický priemer ( , resp. M),
medián ( , resp. Me),
modus ( , resp. Mo).

Aritmetický priemer vypočítame ako súčet všetkých nameraných
hodnôt vydelený ich počtom. Označujeme ho pomocou symbolov
,
resp. M.
Na výpočet môžeme použiť vzorec:

kde
všetkých hodnôt.

sú všetky namerané hodnoty a n je celkový počet

Príklad:
Vypočítajte aritmetický priemer nameraných hodnôt: 2; 8; 9; 10; 1; 0; 5.

Výpočet v programe Microsoft Office Exel 2007:
Vloženie funkcie

štatistické

AVERAGE
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Vlastnosťou aritmetického priemeru je, že súčet odchýlok nameraných
dát od aritmetického priemeru sa rovná nule – napr. pre údaje z nášho
príkladu sú odchýlky od priemeru hodnoty -3; 3; 4; 5; -4; -5; 0 a ich súčet
je číslo nula.
Aritmetický priemer je najznámejšia stredná hodnota, ktorú v praxi
učitelia a tréneri bežne aplikujú pri svojich výpočtoch – štatistickom
spracovaní získaných (nameraných) dát.
Výhodou aritmetického priemeru je jeho jednoduchý matematický
výpočet a to, že sa uplatňuje pri ďalších štatistických výpočtoch. Preto je
aj všeobecne rozšírený, používa sa oveľa častejšie ako všetky ostatné
stredné hodnoty a je jednoducho interpretovateľný.
Za výhodu aritmetického priemeru je možné považovať aj skutočnosť,
že jeho hodnota závisí od všetkých dát skúmaného súboru – preto
predstavuje hodnotu, ktorá je pre daný súbor reprezentatívna.
Pri použití aritmetického priemeru si však treba uvedomiť, že za
určitých okolností nemusí správne charakterizovať úroveň dát
skúmaného súboru. Nevýhodou aritmetického priemeru je skutočnosť, že
je značne citlivý na tzv. extrémne hodnoty, ktoré sa od ostatných dát
výrazne odlišujú. Túto skutočnosť treba mať na zreteli nielen pri výpočte
aritmetického priemeru, ale už pri triedení nameraných údajov a treba
vopred posúdiť, či tieto extrémne hodnoty nie je vhodné zo súboru vylúčiť
a hodnotiť ich samostatne, alebo či nie je vhodnejšie použiť iné stredné
hodnoty (napr. medián, modus). Aritmetický priemer je možné vypočítať
z dát kvantitatívneho charakteru.
Medián (označovaný alebo Me) je stredná hodnota súboru, ktorý je
zoradený podľa veľkosti od najmenšej po najväčšiu hodnotu.
V prípade nepárneho počtu hodnôt je medián hodnota, ktorá
rozdeľuje súbor na dve rovnaké časti (počet hodnôt menších alebo
rovnako veľkých ako medián je rovnaký ako počet hodnôt väčších alebo
rovnako veľkých ako medián).
Príklad:
Pri testovaní žiakov v teste hĺbka predklonu s dosahovaním v sede boli
namerané nasledujúce hodnoty v cm: 11; 3; 18; 4; 11; 18; 4; 6; 8; 11; 8. Pre
tieto hodnoty určíme medián nasledovne:
Uvedené hodnoty najprv zoradíme podľa veľkosti (od najmenšej po
najväčšiu):
3 4 4 6 8 8 11 11 11 18 18
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Celý rad nameraných výsledkov má 11 hodnôt – nepárny počet, stredná
hodnota je hodnota na šiestom mieste, a to je číslo 8. Medián preto bude
= 8.
V prípade párneho počtu hodnôt sa medián vypočíta ako aritmetický
priemer z dvoch stredných hodnôt (hodnôt na miestach n/2 a n/2+1).
Príklad:
Ak by sme mali otestovaných 12 žiakov (párny počet) s nasledujúcimi
výkonmi v cm
3 4 4 6 8 8 11 11 11 18 18

20

tak medián vypočítame ako aritmetický priemer hodnôt na šiestom
a siedmom mieste:
(8 + 10)/2 = 9,5
Výhodou mediánu je, že nie je citlivý na extrémne hodnoty.
Medián môžeme počítať z dát, ktoré majú aspoň ordinálny (poradový)
charakter.
Výpočet v programe Microsoft Office Exel 2007:
Vloženie funkcie

štatistické

MEDIAN
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Modus (označovaný
alebo Mo) je hodnota, ktorá sa v danom
súbore dát vyskytuje najčastejšie (tá hodnota, ktorá má najväčšiu
početnosť).
Keď poznáme všetky namerané hodnoty, môžeme modus určiť veľmi
jednoducho – zistíme, ktorá hodnota sa v danom súbore vyskytuje
najčastejšie.
Príklad:
Pri testovaní žiakov v teste hĺbka predklonu s dosahovaním v sede boli
namerané nasledujúce hodnoty v cm: 11; 3; 18; 4; 11; 18; 4; 6; 8; 11; 8.
V tomto prípade je modus hodnota
v súbore najčastejšie).

= 11 (hodnota 11 sa vyskytuje

Podobne ako medián aj modus je nezávislý od extrémnych hodnôt
meranej premennej. Modus slúži prevažne iba ako provizórna stredná
hodnota – keď chceme získať základný prehľad o rozložení súboru
a neumožňuje ďalšie štatistické analýzy. Modus sa najčastejšie používa
pri dátach nominálneho charakteru (najčastejšie sa vyskytujúci druh
športu), ale je použiteľný aj pri dátach ordinálnych (poradových) alebo
metrických.
Určovanie modusu má zmysel iba v prípade tzv. jednovrcholového
rozdelenia (t.j. v prípade, keď iba jedna hodnota má najväčšiu
početnosť).
Výpočet v programe Microsoft Office Exel 2007:
Vloženie funkcie

štatistické

MODE

10.1.2 Miery variability
Získané (namerané) údaje nestačí charakterizovať iba strednou
hodnotou. Pomocou charakteristiky polohy je možné získať iba základnú
predstavu o dátach, ktoré spracovávame – ale táto predstava je ešte
nedostačujúca. Stredná hodnota iba uvádza, okolo ktorej hodnoty sú dáta
„rozložené“, resp. ktorá hodnota sa vyskytuje najčastejšie. Informáciu
o tom, ako ďaleko sú jednotlivé hodnoty okolo strednej hodnoty
„zoskupené“ (či naopak rozptýlené) vyjadrujú tzv. mieru variability.
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Variačné rozpätie je rozdiel medzi maximálnou (xmax) a minimálnou
(xmin) hodnotou skúmaných dát. Je najjednoduchšou mierou variability a
označuje sa R, resp. Vr.
R = xmax – xmin
Príklad:
Pri testovaní žiakov v teste hĺbka predklonu s dosahovaním v sede boli
namerané nasledujúce hodnoty: 11; 3; 18; 4; 11; 18; 4; 6; 8; 11; 8.
Variačné rozpätie výkonov určíme nasledovne:
Uvedené hodnoty je vhodné najprv zoradiť podľa veľkosti (od najmenšej
po najväčšiu):
3 4 4 6 8 8 11 11 11 18 18
R = 18 – 3 = 15
Rozdiel medzi najlepším a najhorším výkonom v teste hĺbka predklonu
s dosahovaním v sede je 15 cm.
Variačné rozpätie predstavuje iba základný prehľad o rozložení dát
skúmaného súboru. Jeho veľkosť závisí iba od veľkosti krajných hodnôt,
z ktorých jedna alebo obidve môžu byť extrémne veličiny, ktoré sú pre
skúmaný súbor netypické a môžu predstavu o variabilite súboru
podstatne skresľovať. Táto veľká citlivosť variačného rozpätia voči
extrémnym hodnotám a na druhej strane úplná necitlivosť voči ostatným
hodnotám znaku (ktoré do výpočtu vôbec nevstupujú) je najväčšou
nevýhodou variačného rozpätia.
Rozptyl
a smerodajná odchýlka sú najčastejšie používanými
mierami variability. Tieto dve charakteristiky spolu úzko súvisia. Majú
spoločnú vlastnosť, že na rozdiel od variačného rozpätia, pri ich výpočte
sa využívajú všetky dáta a obe sa vzťahujú k aritmetickému priemeru –
merajú rozptýlenosť dát okolo aritmetického priemeru.
Rozptyl (variancia) môžeme definovať ako aritmetický priemer zo
štvorcov odchýlok hodnôt znaku od aritmetického priemeru.
Vzhľadom na skutočnosť, že v telesnej a športovej výchove a športe
pracujeme prevažne s výberovým súborom (skupinou žiakov,...) a nie s
celým základným súborom, budeme rozptyl označovať s2 a na výpočet
môžeme použiť vzorec:
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sú všetky namerané hodnoty a n je celkový počet

Smerodajnú odchýlku (označenie s) vypočítame ako druhú odmocninu
z rozptylu:

Príklad:
Výpočet rozptylu a smerodajnej odchýlky budeme prezentovať na
príklade údajov, ktoré boli uvedené v súvislosti s výpočtom aritmetického
priemeru (2; 8; 9; 10; 1; 0; 5).
Na výpočet rozptylu potrebujeme najprv vypočítať aritmetický priemer
nameraných dát – ten sme už vypočítali v predchádzajúcej kapitole ( =
5). Všetky potrebné údaje už máme a dosadíme ich do vzorcov:

= 4,08
Pri snahe porozumieť výpočtu smerodajnej odchýlky môžeme
postupovať podľa nasledujúcich krokov:
1. Najprv si vypočítame jednotlivé odchýlky nameraných hodnôt od
aritmetického priemeru
, ktoré pre daný údaj znamenajú, ako
sa líši od strednej - typickej hodnoty.
2. Štvorec odchýlky (umocnenie na druhú) premieňa záporné odchýlky
na kladné čísla a zároveň väčším odchýlkam dáva väčšiu dôležitosť
(napr. odchýlke -2 dáva 4, ale odchýlke -3 dáva dôležitosť 9).
3. Súčet (suma) štvorcov odchýlok vyjadruje všetky odchýlky jedným
číslom.
4. Po vydelení číslom (n – 1) vypočítame aritmetický priemer zo
štvorcov odchýlok.
5. Odmocnina premení druhú mocninu do pôvodných jednotiek,
v ktorých sme údaje merali (napr. cm, s, kg,...).
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Výpočet smerodajnej odchýlky v programe Microsoft Office Exel 2007:
Vloženie funkcie

štatistické

STDEVA

Rozptyl
a smerodajná
odchýlka
charakterizujú
rozloženie
(rozptýlenosť) jednotlivých hodnôt okolo aritmetického priemeru. Čím viac
a čím častejšie sa jednotlivé hodnoty odchyľujú (odlišujú) od
aritmetického priemeru, tým je rozptyl i smerodajná odchýlka väčšia.
Naopak čím je hodnota smerodajnej odchýlky menšia, tým je skúmaný
súbor výkonnostne homogenejší.
Rovnako ako aritmetický priemer je aj smerodajná odchýlka citlivá na
extrémne hodnoty – aj jedna, alebo dve odľahlé hodnoty môžu výrazne
zväčšiť smerodajnú odchýlku. Z uvedeného dôvodu sa má smerodajná
odchýlka používať iba vtedy, keď je pri určení strednej hodnoty vhodné
počítať aritmetický priemer. Smerodajná odchýlka s = 0 jedine vtedy, keď
sú všetky hodnoty rovnaké, ináč je vždy s > 0.
10.2 Testovanie významnosti rozdielov stredných hodnôt
Voľba vhodnej štatistickej metódy závisí:

♣ od rozsahu sledovaného výberu (počtu žiakov v skúmanom súbore),
♣ od typu znakov (kvantitatívne – kardinálne, kvalitatívne – nominálne,
ordinálne),
♣ od normality rozdelenia početnosti atď.
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Z hľadiska uvedených požiadaviek rozoznávame:
•

•

parametrické štatistické metódy
♣ používajú sa pri vyhodnocovaní kvantitatívnych dát,
♣ sledované údaje spĺňajú normalitu rozdelenia početnosti
(Gaussovo rozdelenie),
♣ početnosť dát je dostatočne veľká,
♣ pri výpočtoch sa pracuje s parametrami súboru,
neparametrické štatistické metódy
♣ používajú sa pri vyhodnocovaní údajov ordinálneho
charakteru,
♣ ak vyhodnocujeme údaje kvantitatívneho charakteru –
dáta sú získané na malých súboroch (n < 25) a
nespĺňajú podmienku normality rozdelenia početnosti.

V tejto kapitole sa zameriame na základné štyri štatistické
metódy používané pri testovaní významnosti rozdielov stredných
hodnôt kvantitatívnych a ordinálnych znakov. Ich prehľad uvádzame
v nasledujúcej tabuľke:

Závislé
výbery
Nezávislé
výbery

Parametrické metódy

Neparametrické metódy

parametrický párový t-test

Wilcoxonov T-test

stupne voľnosti: n - 1

počet
rozdielov

parametrický nepárový t-test

Mann-Whitneyov U-test

stupne voľnosti: n1 + n2 - 2

stupne voľnosti: n1 , resp.
n2

nenulových

Pri testovaní významnosti rozdielov stredných hodnôt budeme
postupovať nasledovne:
1. zvolíme si hladinu významnosti p (p ≤ 0,05, alebo p ≤ 0,01),
2. vypočítame si hodnotu (výsledok) nami zvolenej štatistickej metódy,
3. v štatistických tabuľkách si pre dané stupne voľnosti a hladinu
významnosti vyhľadáme kritické hodnoty,
4. porovnáme vypočítanú hodnotu štatistickej metódy s kritickými
hodnotami a zhodnotíme získaný výsledok.
V nasledujúcej časti uvedieme konkrétny výpočet štatistickej metódy,
ktorú môžeme použiť pri testovaní významnosti rozdielov stredných
hodnôt závislých výberov - porovnanie hodnôt, ktoré sme získali
opakovaným meraním tej istej skupiny žiakov (napr. na začiatku a na
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konci školského roku). Namerané hodnoty u jedného žiaka tvoria vždy
pár.
Wilcoxonov T-test (neparametrická metóda pre závislé súbory)
Kritériom Wilcoxonovho testu je hodnota T – nižšia vypočítaná
hodnota súčtu poradí kladných, resp. záporných diferencií (diferencia –
vypočítaný rozdiel hodnôt medzi prvým a opakovaným meraním
u každého žiaka).
Príklad:
V skupine 13-ročných žiakov (n = 12) sme na začiatku školského roka
odmerali výšku vertikálneho výskoku. V tej istej skupine sme uvedený
test zopakovali aj na konci školského roka. Našou úlohou je zistiť
(vypočítať) štatistickú významnosť rozdielov stredných hodnôt – máme
určiť či počas školského roka sa úroveň skúmaných žiakov v teste
vertikálny výskok štatisticky významne zmenila.
Vertikálny
výskok (cm)

Číslo

Diferencia

Poradie

d

d

Poradie d

žiaka

začiatok
ŠR

koniec
ŠR

1.

20

23

+3

6.

2.

22

20

-2

3.

3.

18

23

+5

11,5.

11,5.

4.

19

22

+3

6.

6.

5.

21

20

-1

1.

6.

21

24

+3

6.

6.

7.

20

24

+4

9.

9.

8.

19

21

+2

3.

3.

9.

18

20

+2

3.

3.

10.

17

22

+5

11,5.

11,5.

11.

20

24

+4

9.

9.

12.

21

25

+4

9.

9.

Suma poradí diferencií

+

-

6.
3.

1.

74

4
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Pri Wilcoxonovom T-teste postupujeme tak, že najprv z každej dvojice
hodnôt vypočítame diferenciu d (rozdiel medzi výkonmi konkrétneho
žiaka na začiatku a na konci školského roka). Pri zlepšení úrovne bude
mať diferencia znamienko +, pri zhoršení bude mať znamienko -.
Jednotlivým diferenciám potom priradíme poradie podľa ich absolútnych
|d|.
Najmenšia diferencia medzi nameranými hodnotami |d| = 1 sa
vyskytuje iba u jedného žiaka, preto bude mať poradie 1. Diferenciu |d| =
2 majú 3 žiaci, a preto im priradíme priemerné poradie (2 + 3 + 4)/3 = 3.
A takto postupujeme až po najväčšiu diferenciu |d| = 5, ktorú dosiahli 2
žiaci a priradíme im poradie 11,5. ((11 + 12)/2).
Priradené poradia diferencií potom rozdelíme podľa znamienka (+, -)
do dvoch stĺpcov a každý stĺpec spočítame. Výsledkom bude menšie
číslo z oboch súčtov a to označíme ako T. V našom prípade T = 4.
Výslednú hodnotu T porovnáme s kritickou hodnotou, ktorú si
vyhľadáme v štatistických tabuľkách. Pri 12 pároch hodnôt a zvolenej
hladine štatistickej významnosti p ≤ 0,05 je kritická hodnota pre
Wilcoxonov T-test T0,05(12) = 13.
Ak je nami vypočítaná hodnota T menšia alebo rovná ako kritická
hodnota, tak potom medzi dvoma meraniami je na zvolenej hladine
významnosti štatisticky významný rozdiel.
V našom príklade je vypočítané T = 4 menšie ako kritická hodnota
T0,05(12) = 13. Pomocou Wilcoxonovho T-testu sme teda dokázali, že
medzi výkonmi žiakov v teste vertikálny výskok meranými na začiatku
a na konci školského roka je na hladine významnosti p ≤ 0,05 štatisticky
významný rozdiel (ich výkonnostná úroveň v teste vertikálny výskok je na
konci školského roka štatisticky významne vyššia).

Vyskúšajte sa:
1. Aký je rozdiel medzi aritmetickým priemerom, mediánom
a modusom?
2. Čo je to testovanie významnosti rozdielov stredných hodnôt?
3. Kedy používame parametrické a kedy neparametrické štatistické
metódy na hodnotenie významnosti rozdielov empirických hodnôt?
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