
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED

KATEDRA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A PORADENSTVA
Centrum športových aktivít

VEDECKÉ PRÁCE KSSaP 2015
RESEARCHS PAPERS DSS AND C 2015

Vedecký zborník

Trnava 20153.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Názov:   Vedecké práce KSSaP 2015 
   Researchs papers DSS and C 2015 
   Vedecký zborník 
Vedecký editor:   prof. PaedDr. Marián Merica, PhD. 
Recenzenti:   prof. Dr. hab. Anatoly D. Skripko 
   prof.  PaedDr. Karol Görner, PhD. 
   prof. PaedDr. Marián Merica, PhD. 
   doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD. 
Redakčné  
a zostavovateľské práce:   prof. PaedDr. Marián Merica, PhD. 
   PhDr. Michal Imrovič, PhD. 
   Mgr. Martin Daško 
Technické spracovanie:   PhDr. Michal Imrovič, PhD. 
 
Za obsahovú stránku textu jednotlivých príspevkov zodpovedajú autori. 
 
Vydala:     Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015 
Náklad výtlačkov:  150 ks 
Počet strán:   324 
 
 
ISBN 978-80-8105-733-5 

 
 
 
 
 



 
 

 
OBSAH 
 

ÚVOD................................................................................................................................ 6 
 
TRÉNING FREE DIVINGU  POTÁPAČOV ZAČIATOČNÍKOV ZAMERANÝ NA ROZVOJ VITÁLNEJ 
KAPACITY  
Igor BARAN ...................................................................................................................... 8 
 
ŠTUDENTI ZO SLOVENSKA NA NEMECKEJ VYSOKEJ ŠKOLE TECHNICKEJ V BRNE 
V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ   
Libor BERNÁT...................................................................................................................... 17 
 
INTENZITA AERÓBNEHO ZAŤAŽENIA NA VESLÁRSKOM TRENAŽÉRI A HLADINA KRVNÉHO 
CUKRU  
Ľubica BÖHMEROVÁ, Matej ŠMÍDA................................................................................... 32 
 
ÚROVEŇ OHYBNOSTI U  FUTBALISTOV A ATLÉTOV VO VEKU 10-15 ROKOV  
Natália CZAKOVÁ, Matej ŠVAJDA...................................................................................... 41 
 
ÚROVEŇ VYBRANÝCH KOORDINAČNÝCH SCHOPNOSTÍ 12- AŽ 18-ROČNÝCH STOLNÝCH 
TENISTOV 
Ladislava Doležajová, Adrián Gajdoschík ......................................................................... 46 
 
MOŽNOSTI A LIMITY PREVENTÍVNE ORIENTOVANEJ ARTETERAPIE AKO TERAPEUTICKÉHO 
KONCEPTU V SKUPINE KLIENTOV  S VIACNÁSOBNÝM POSTIHNUTÍM  
Zuzana Fábry Lucká........................................................................................................... 54 
 
PODPORA SAMOSTATNOSTI KLIENTA S POSTIHNUTÍM V INTERVENČNOM PROCESE 
Monika Gazarková, Barbora Kováčová ............................................................................ 60 
 
PREJAVY A FORMY LATENTNEJ AGRESIE V SKUPINÁCH PREDŠKOLSKÉHO VEKU 
Katarína Gergelyová ........................................................................................................ 71 
 
METHODOLOGY OF MANAGEMENT OF COMPETITIVE ACTIVITY IN SPORTS 
Vladimir Guba, German Khrustalyov, Anatol Skrypko, Lukasz Lamcha ............................. 79 
 
VÝZNAM A PERSPEKTÍVY VÝBERU TALENTOV PRE ŠPORT 
Horváth Rudolf, Bernasovský Ivan, Bernasovská Jarmila, Petrejčíková Eva, Nemčík Marek85 
 
VLIV VELIKOSTI BYDLIŠTĚ NA VYBRANÉ ASPEKTY ŽIVOTNÍHO STYLU UČITELŮ TĚLESNÉ  
VÝCHOVY  
Petr Jansa, Kamil Kotlík .................................................................................................... 92 
  
ANALÝZA VÝSLEDKOV  PRIJÍMACIEHO KONANIA Z PLÁVANIA NA FAKULTE  
TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  
V AKADEMICKOM ROKU 2015/16  
Ľubomír Kalečík - Ľubomíra Benčuriková ......................................................................... 102 
 



 
 

 
VÝSKYT PLOCHÝCH NÔH U ŽIAKOV 5. AŽ 9. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ  ŠKOLY V NITRE  
Janka KANÁSOVÁ – Lenka ŠIMONČIČOVÁ – Jaroslav KRAJČOVIČ .................................... 109 
 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МЕТОDОM „MATHCAD” 
А. КЕЙЗЕР, А. СКРИПКО, В.ОСЯНИН, Е.ЗАДОРОЖНЮК, М. БОРИСЕНКО ..................... 117 
 
SKRYTÁ AGRESIA : PERSPEKTÍVY V PROSTREDÍ ŠKOLY  
Barbora KOVÁČOVÁ ........................................................................................................ 132 
 
POROVNANIE ÚROVNE VYBRANÝCH KOGNITÍVNYCH SCHOPNOSTÍ  PRAVIDELNE  
ŠPORTUJÚCEJ A NEŠPORTUJÚCEJ MUŽSKEJ POPULÁCIE 
Stanislav KRAČEK, Petra PAČESOVÁ, Viktor OLIVA .......................................................... 140 
 
DRAMATOTERAPIA AKO SPÔSOB REGULÁCIE EMÓCIÍ PRE KLIENTOV SO ZÁVISLOSŤAMI 
Ivana LIŠTIAKOVÁ ............................................................................................................ 147 
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF VOLLEYBALL TECHNIQUES IN THE AGE  
OF 10-12 YEARS, AND COORDINATION AND MENTAL ABILITIES 
Jan ŁOJEWSKI, Łukasz LAMCHA, Anatol SKRYPKO,  Dariusz PARKITNY ............................ 153 
 
TELOVÝCHOVA A ŠPORT V SALEZIÁNSKYCH ÚSTAVOCH VO VYBRANÝCH MESTÁCH  
SLOVENSKA DO ROKU 1944 
Dalibor LUDVIG ................................................................................................................ 166 
 
EFEKTÍVNOSŤ IDEOMOTORICKÉHO UČENIA V TECHNIKE PRSIARSKEHO SPÔSOBU 
Yvetta MACEJKOVÁ, Lukáš ODRÁŠKA, Ľuboš GRZNÁR .................................................... 174 
 
OPTIMIZMUS OSOBNOSTI UČITEĽA 
Katarína MACKOVÁ  ........................................................................................................ 180 
 
RACIONÁLNA VÝŽIVA U DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE 
Marián MERICA, Veronika JAKABOVÁ .............................................................................. 187 
 
KOMPARÁCIA  OBJEKTÍVNEJ A SUBJEKTÍVNEJ METÓDY HODNOTENIA INTENZITY 
ZAŤAŽENIA POČAS AEROBIKU A SPINNINGU 
Lenka NAGYOVÁ,   Jana LABUDOVÁ ................................................................................. 199 
 
DIURNÁLNA PREFERENCIA A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ ŠPORTUJÚCICH DIEVČAT  
Barbora NOVOTNÁ, Naďa NOVOTNÁ ............................................................................... 208 
 
HODNOTENIE UČEBNEJ ČINNOSTI ŽIAKOV  
Monika ORLÍKOVÁ ............................................................................................................ 220 
 
POROVNANIE ORGANIZOVANEJ A NEORGANIZOVANEJ POHYBOVEJ AKTIVITY ŽIACTVA  
Z VYBRANÝCH GYMNÁZIÍ ZO SLOVENSKA A Z NEMECKA  
Janka PERÁČKOVÁ, Klaudia KUKUROVÁ ........................................................................... 231 
 



 
 

 
ŠKÁLA OBĽÚBENÝCH HIER A DYNAMICKO-RYTMICKÝCH POHYBOVÝCH ČINNOSTÍ  
DOJČIAT VO VODNOM PROSTREDÍ 
Zuzana PINTÉROVÁ, Janka PERÁČKOVÁ ........................................................................... 241 
 
GOLF – MODERNÍ TREND DOMÁCÍHO SPORTOVNÍHO TURISMU  
Lenka PŠAJDLOVÁ ............................................................................................................. 249 
 
INTERRELATION OF INDIVIDUAL TACTICAL ACTIONS WITH PSYCHOMOTOR ABILITIES OF 
VOLLEYBALL PLAYERS 
Andrey RODIN, Anatol SKRYPKO, Łukasz LAMCHA……………………………………………………….. 257 
 
VPLYV AQUAFITNESS V PLYTKEJ VODE NA ÚROVEŇ ROVNOVÁHOVÝCH SCHOPNOSTÍ  
Eva RÝZKOVÁ, Jana LABUDOVÁ ........................................................................................ 264 
 
PSYCHOLÓGIA KOMUNIKÁCIE S JEDINCOM SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM  
Peter SLOVÁK, Angelika DUDŽÁKOVÁ .............................................................................. 272 
 
WPŁYW MIEJSCA ROZGRYWANIA MECZÓW NA SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA PIŁKARZY LIGI 
HISZPAŃSKIEJ W SEZONIE 2013/1014 
Aleksander STUŁA, Andrzej SOROKA, Wladimir P. GUBA ................................................. 279 
 
SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA PIŁKARZY MISTRZOWSKIEGO POZIOMU SPORTOWEGO  
W SYTUACJACH GRY JEDEN PRZECIWKO JEDNEMU 
Andrzej SZWARC, Krzysztof KROMKE, Aleksander STUŁA ................................................ 291 
 
ÚSTAVNÉ SÚDNICTVO AKO ŠPECIFICKÝ DRUH SÚDNICTVA V PRÁVNOM ŠTÁTE 
Bystrík ŠRAMEL  ............................................................................................................... 303 
 
POHYBOVÁ AKTIVITA VYSOKOŠKOLÁČOK V ICH DENNOM REŽIME V MINULOSTI 
A V SÚČASNOSTI 
Martina TIBENSKÁ, Lenka NAGYOVÁ ............................................................................... 309 
 
PREKURZORY PROBLÉMOVÉHO SPRÁVANIA V HROVEJ EXPRESII DIEŤAŤA  
ŠKOLSKÉHO VEKU 
Erika TICHÁ  ...................................................................................................................... 317 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
 

 
ÚVOD 
Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave  vznikla 1. 12. 2011 na základe rozhodnutia rektora o jej 
zriadení po predchádzajúcom súhlase Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda 
(UCM) a po kladnom vyjadrení Akreditačnej komisie vlády SR. Základom v poradí štvrtej fakulty 
UCM sa stalo pracovisko katedry politológie Filozofickej fakulty, ktoré bolo dňa 20. 9. 2010 
organizačne zmenené na Inštitút sociálnych vied UCM. Týmto krokom vedenie univerzity 
jednoznačne deklarovalo snahu o vytvorenie nového akademického pracoviska, ktoré sa 
orientuje ako výučbové a vedecké centrum v oblasti sociálnych vied. 
Takýto typ fakulty je doteraz jediným v trnavskom akademickom priestore. Nová fakulta začala 
svoju činnosť prostredníctvom štyroch akreditovaných študijných programov prevzatých z 
predchádzajúceho inštitútu, kde popri už spomínanej politológie boli postupne pridané nové 
študijné programy Verejná správa, Európske štúdiá a Sociálne služby a poradenstvo vo verejnej 
správe.  
Vydanie vedeckého zborníka „Vedecké práce KSS a P 2015“ na Fakulte sociálnych vied UCM 
v Trnave, ktorá je s ďalšími troma fakultami a jedným inštitútom súčasťou univerzity, je v súlade 
s poslaním Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktoré sa nesie v duchu kresťanských ideálov 
a v súlade s demokratickými zásadami vychovávať kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú 
schopní úspešne rozvíjať slovenskú kultúru, vedu a vzdelanosť v kontexte európskeho a 
svetového kultúrneho dedičstva. UCM v Trnave rozvíja viac ako osemnásť rokov trvajúcu 
tradíciu vysokoškolského vzdelávania a výskumu v Trnave.  
Cieľom predkladaného vedeckého zborníka „Vedecké práce KSS a P 2015“ je podporiť 
spoluprácu medzi odborníkmi pôsobiacich predovšetkým na vysokých školách a súčasne 
dosiahnuť vzájomnú informovanosť o realizovaných výskumných projektoch a výsledkoch 
výskumu.  
Hlavným poslaním univerzít je vytvoriť podmienky na pozitívny rozvoj kultu umu a ducha, ktorý 
však už od dôb starovekého Grécka bol organicky spojený aj s rozvojom kultu telesnej zdatnosti. 
Je potešiteľné, že tento fenomén odolal parametru času a zachoval sa až do súčasnosti. Fakulty 
univerzít v rámci svojich možností vytvárajú pod vedením svojich  pedagógov pre študentov 
zdravotné a športové prostredie, kde môžu študenti nájsť podmienky na uspokojenie ich 
vedomostných a vnútorných potrieb, či už aktívnou – súťažnou formou, alebo rekreačnou – 
nesúťažnou, čím významne prispievajú pri ich náročnom vysokoškolskom štúdiu i k celkovej 
psychickej a telesnej regenerácii študentov. 
 Zborník „Vedecké práce KSS a P 2015“ obsahuje 36 príspevkov širokého spektra 
vedeckej tvorivosti od 67 autorov a spoluautorov z viacerých univerzít a fakúlt Slovenska (FSV 
UCM Trnava, PF TU Trnava, FTVŠ UK Bratislava, PF UKF Nitra, PF UK Bratislava, FF UK Bratislava, 
CVI Bratislava, FF UMB Banská Bystrica, FHV ŽU Zvolen, PU Prešov), z Česka (FTVS UK Praha), 
z Poľska (WWF i FPO Opole, WKF Gorzow,  AWF Poznaň, PWSZ-WRS Kalisz), z Ruska (MSRU 
Moskva, SŠATK a Š Smolensk) a z  Bieloruska (BGUT Gomeľ). 
 Autori príspevkov – vysokoškolskí pedagógovia v zborníku približujú teoretické, 
empirické a výskumné poznatky z viacerých vedných disciplín (sociológia, právo, politológia, 
športová edukológia, psychológia, pedagogika, filozofia). Aj keď sa témy prezentovaných 
príspevkov týkajú rôznych problémov, ich spoločným záverom je úsilie aplikovať obohatené 
teoretické poznatky do praxe. 
 Uvedomujeme si, že šírka záberu problematiky, ktorej venujeme pozornosť, do istej 
miery narúša sústredenosť, ktorá je vo vedeckej práci nevyhnutná, na druhej strane vieme 
a cítime aj to, že práve istý problémový rozptyl môže pôsobiť inšpirujúco vo viacerých vedných 
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disciplínach. Silným výstupovým prvkom je hlavne to, že mnohé príspevky sú úzko prepojené na 
vedecké projekty VEGA. 
 Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania na každej univerzite je kvalitný výskum. Preto náš 
zborník „Vedecké práce KVP a VS 2015“ je zameraný na rozšírenie poznatkov z oblasti riešenia 
projektov a výsledkov výskumu na fakultách, školách a univerzitách.  
Jednou zo základných povinností vysokoškolského učiteľa okrem edukačnej činnosti je jeho 
vedeckovýskumná a publikačná činnosť. Vysokoškolský pedagóg by nemal len využívať poznatky 
získané štúdiom a interpretovať myšlienky iných autorov, ale v prvom rade by mal prezentovať 
svoje vlastné myšlienky, ako výsledok skúmania svojich skúseností a poznatkov. Sme 
presvedčení, že výstupy prác vo vedeckom zborníku „Vedecké práce KSS a P 2015“ sú jasným 
dôkazom spomínanej myšlienky a dobrou prezentáciou poslania vysokoškolských pedagógov, 
ktorých snaha a úsile sleduje okrem iného aj nasmerovanie tej správnej životnej cesty pre 
svojich študentov. 
Témy autorských príspevkov vo vedeckom zborníku „Vedecké práce KSS a P 2015“ svedčia o 
tom, že nové prístupy a východiská je možné neustále objavovať, rozširovať a zároveň 
prispievať k rozvoju vedných disciplín a k neustálému vzostupu ich vedeckého poznania a 
myslenia. 
 

                                                                                      prof. PaedDr. Marián Merica, PhD., 
                                                                                  zostavovateľ a vedecký editor zborníka 
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TRÉNING FREE DIVINGU  POTÁPAČOV ZAČIATOČNÍKOV ZAMERANÝ NA ROZVOJ 

VITÁLNEJ KAPACITY 
 

FREE TRAINING BEGINNERS DIVING DIVERS FOCUSED ON THE DEVELOPMENT OF 
VITAL CAPACITY 

 
Igor BARAN 

 
 
ABSTRAKT 
    Cieľom  práce bolo zistiť vplyv free divingu na objemové zmeny vo vitálnej kapacite pľúc. 
Experimentálnu skupinu tvorilo 8 probandov, ktorým bol zostavený špeciálny tréningový plán a 
kontrolnú skupinu tvorilo 8 probandov, ktorí trénovali podľa ich vlastných potrieb. Na 
očakávané zmeny v hodnotách vitálnej kapacity u experimentálního súboru sme použili 
uplatnenie modelu špecialného tréningu.Vo výsledkovej časti  sme vyhodnotili zmeny v objeme 
vitálnej kapacity pľúc, ale nepotvrdili sme hypotézu o vplyve freedivingu na objemové zmeny 
vitálnej kapacity pľúc. U niektorých probandov v experimentálnej skupine sme zaznamenali 
zmeny v objeme V.C. vo väčšej miere, až 1,20L počas sledovaného makrocyklu. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
vitálna kapacita pľúc, freediving, objemové zmeny, spirometer 
 
ABSTRACT 
 The aim of this Bachelor thesis was to learn if there is any direct inpact of freediving on 
volume changes of the vital lung capacity. While members of the first group (a control group) 
followed a training plan that reflected their own individual needs and goals, we used a special 
training model to examine our hypothesis of volume changes in vital capacity of lungs for the 
second group (an experimental group). Finally, we evaluated all statistical inputs but we have 
not confirmed our hypothesis about the inpact of freediving on volume changes of vital 
capacity. The vital capacity of some participants from the experimental group was increased by 
even more than 1,20 liters. 
 
KEY WORDS 
vital capacity of loungs, freediving, volume changes, spirometry 
 
1.ÚVOD 
 V našej práci sme sa zamerali na rozvoj vitálnej kapacite pľúc. Vitálna kapacita pľúc a free 
diving sú vo veľmi úzkom prepojení. Bez vysokej vitálnej kapacity pľúc je časovo obmedzený 
pobyt pod vodou a naopak vďaka free divingu je zvyšovaná vitálna kapacita pľúc.  
    Free diving, alebo aj nádychové potánie má hlboké základy v minulosti, ale aj napriek tomu je 
považovaný za novodobý šport. Z fyziologických parametrov sa  uplatňuje vo vysokej miere 
vitálna kapacita pľúc, pružná bránica a samozrejmosťou je aj vysoká flexibilita hrudníka. Tým, že 
free diver vôlovo spomalí srdcovú frekvenciu zabezpečí menšiu spotrebu kyslíka vo svaloch a 
tak zabezpečí dlhší pobyt pod vodou. 
 



 

9 
 

Vedecké práce KSSaP 2015 / Researchs papers DSS and C 2015 // Vedecký zborník 

1.1 Respiračný systém 
 Dýchanie je základným fyziologickým procesom a podieľa sa na metabolizme O2 v ľudskom 
tele. Zabezpečuje príjem O2 v tele a výdaj CO2. Samotná výmena plynov nastáva v pľúcach, ale 
na dýchaní sa podieľajú aj iné orgány. Pľúca majú tvar kužeľa a sú hlbokou šikmou štrbinou 
rozdelené na laloky, pravé pľúca majú tri a ľavé dva laloky. (Gooden,1994).Priedušky sa po 
vstupe do pľúc rozvetvujú do tenších priedušničiek (bronchioles), ktoré ďalším vetvením 
prechádzajú do terminálnych priedušničiek (terminal bronchiles). Tie sa na záver vydúvajú do 
mnohopočetných pľúcnych mechúrikov (alveoli). Výmena plynov prebieha na úrovni alveol. Ak 
by sa tieto alveoly rozprestreli na rovnú plochu, pokryli by 60 až 80 metrov štvorcových 
(Krajčovič, 2013). 
Mechanizmus dýchania prebieha kombinovaným pohybom svalstva hrudného koša a bránice. 
Objem hrudého koša (pľúc) sa kontrakciami a uvoľnením týchto svalov zväčšuje alebo 
zmenšuje. Podľa prevahy činnosti medzirebrových svalov alebo bránice pri dýchaní rozlišujeme 
rebrové (kostálne) a brušné (abdominálne, bránicové) dýchanie. Pri normálnom dýchaní sa 
zúčastnujú oba typy. (Novomestský, 2013) 
1.2 Vitálna kapacita pľúc 
 Vitálna kapacita pľúc sa u ľudí pohybuje medzi 4 a 7 litrami. Táto hodnota sa stabilizuje počas 
prvých 20 rokov života. V tomto období sa môže stále rozvíjať prostredníctvom aeróbnych 
aktivít, neskôr je už ťažšie tento objem zvýšiť. 
 Môžme predpokladať, že priemerná hodnota vitálnej kapacity u väčšiny ľudí je okolo 5 litrov. 
Pri pokojnom dýchaní vdýchne zdravý človek asi 0,5 litra vzduchu, čo nie je ani desatina jeho 
vitálnej kapacity. (Anderson,2001) 
 
1.3 Pojem spirometria a jej meranie vo svete 
Je najpoužívanejším vyšetrením. Na základe vzduchu vydychovaného do prístroja je možné zistiť 
kapacitu pľúc. Kapacitu pľúc ovplyvňuje vek, pohlavie a výška, preto sa výsledky porovnávajú 
s priemernými hodnotami ľudí v rovnakej skupine v závislosti od parametrov, ktoré ju 
ovplyvňujú. Týmto vyšetrením, ktoré sa zameriava predovšetkým na meranie vitálnej kapacity 
pľúc sa zaoberal aj Fereeetti (2008) , ktorý skúmal dychové objemy bežnej populácie v 
Helsinkách pomocou spirometrického vyšetrenia. 
 
1.4 Objem V.C. vo freedivingu 
U free divingu zohráva veľkú úlohu vitálna kapacita pľúc a tým spolu s absorciou kyslíka do 
svalov vytvára limitujúci faktor pre tento šport. Vyšší objem vitálnej kapacity pľúc može, ale aj 
nemusí ovplyvniť výkon v tomto športe, nakoľko sú tu aj iné limitujúce faktory, ktoré ovplyvňujú 
výkon ako je napr. extrakcia kyslíka do svalov, psychika. Predpokladom na zlepšenie výkonu je 
aj zvýšenie vitálnej kapacity pľúc. Objem V.C. je dôležitý aj v samotných hĺbkových ponoroch 
ako sú disciplíny CWT, No Limit, CNF. 
 
Základne dychové objemy a ich využitie v ponore:  
Frekvencia - Počet dychových opakovaní (nádych a výdych) za 1 minútu. Frekvencia je často v 
nepriamej úmere k veľkosti tela, tzn. aj vzrastom malý jedinec môže mať pomalé dýchanie aj 
keď je predpoklad, že má menšie pľúca a tým rýchlešie cirkuluje kyslík. 
Rytmus - Vždy platí rovnaký vzorec pravidelnosti nádychu a výdychu. Freediver sa riadi rytmom 
svojich dýchaní, tzn. ak spozoruje zmeny na sebe,ako je napr. zrýchlené dýchanie, ktoré je 
predpokladom nato, aby vydržal málo pod vodou, tak jedinec, ktorý sa chystá na ponor odloží 
svoj ponor na obdobie, kedy bude jeho dychová frekvencia a rytmus v norme. (Ferretti,2001) 
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Dychový objem pľúc- Množstvo vzduchu, ktoré sa dostane z/do pľúc pri pokojnom a 
normálnom dýchaní. Obvykle sa pohybuje v hodnotách 0,3 - 0,6l,. Závisí od pružnosti a 
schopnosti reakcie nádychových a výdychových svalov. (Ferretti,2001) 
Nádychový rezervný objem- Maximálne množstvo vzduchu, ktoré je možné ešte vdýchnuť po 
ukončení pokojného nádychu, 
Výdychový rezervný objem- Maximálne množstvo vzduchu, ktoré je možné ešte vydýchnuť po 
ukončení kľudného výdychu .Rozmedzie 1 až 2l.  
Reziduálny objem pľúc- Množstvo vzduchu, ktoré zostane v pľúcach po usilovnom výdychu .U 
bežnej populácie sa pohybuje okolo 0,8 - 1,2l (Novomestský, 2013).  
Vitálna kapacita pľúc- Súčet dychového objemu pľúc, nádychového rezervného objemu a 
výdychového rezervného objemu.U bežnej populácie 3,5L ženy a 4,5L muži 
Celková kapacita pľúc -Súčet vitálnej kapacity ( dychového objemu pľúc, nádychového 
rezervného objemu a výdychového rezervného objemu ) s reziduálnym objemom pľúc. 
(Novomestský, 2013) 
 
2 CIEĽ,  HYPOTÉZA A ÚLOHY PRÁCE 
 
2. 1 CIEĽ PRÁCE 
Cieľom práce bolo vyhodnotiť špeciálizované tréningové techniky aplikované v príprave free 
divingu na objemové zmeny vitálnej kapacity pľúc. 

 
2. 2 HYPOTÉZA PRÁCE 
H1: Vplyvom špecializovaného modelu tréningu zistíme štatistické významné zmeny v objeme 
vitálnej kapacity pľúc u experimentálnej skupiny. 
 
2. 3 ÚLOHY PRÁCE 
Vychadzajúc z cieľa a hypotézy práce sme stanovili nasledovné úlohy práce. 
Ú1:  Zistiť objem vitálnej kapacity pľúc v experimentálnej a kontrolnej skupine pred začatím 
experimentu. 
Ú2: Navrhnúť model tréningu v zameraní na rozvoj vitálnej kapacity pľúc u experimentálnej 
skupine freedivierov. 
Ú3:  Porovnať zmeny objemu vitálnej kapacity pľúc po aplikovaní špecializovaného tréningu u 
experimentálnej a kontrolnej skupine.  
 

3 METODIKA PRÁCE  
 
3. 1  Stanovenie  výskumnej situácie 
V práci sme využili kvantitatívny výskum a realizovali sme dvojskupinový intraindividuálny 
experimentálny výskum s použitím metód dvojskupinového experimentu, kde každý proband 
experimentálneho aj porovnávacieho súboru absolvoval tréningové programy v rámci 
stanovených úloh práce. Na vyvolanie očakávaných zmien v zmysle H1 sme použili metódu 
uplatnenia modelového tréningového programu. Probandov sme rozdelili do dvoch skupín, na 
experimentálnu skupinu, kde probandi postupovali podľa nami navrhnutého modelového 
tréningového programu a kontrolnú skupinu, u ktorej probandi trénovali podľa zaužívaných 
tréningových postupov uplatňovaných v klube športového potápania Slovakia Freedive Team.  
 
3.2  Charakteristika súboru   
Sledovaný súbor tvorilo 16 členov Slovakia Freedive Teamu. Rozdelili sme si ich na dve skupiny, 
experimentálnu a kontrolnú, kde každú skupinu tvorilo 8 probandov. Experimentálnu skupinu 
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tvorilo 8 probandov, ktorým bol zostavený špeciálny tréningový plán a kontrolnú skupinu 
tvorilo 8 probandov, ktorí trénovali podľa ich vlastných potrieb. Vekový rozdiel sa pohyboval v 
rozmedzí  20 až 41 rokov.  
 
 
3. 3  Metódy získavania údajov 
Hodnoty vitálnej kapacity pľúc sme merali pomocou prenosného vitalometra - spirometra. Na 
začiatku každého merania sa probanti rozcvičili (statický strečing) pod podmienkov, že vždy 
použijú tie isté strečingové metódy, aby sa zabránilo chybám v meraní. Prvý výdych bol vždy 
pokusný a druhý na ostro. Spirometer sme kalibrovali vždy po pol roku, aby nenastali prípadné 
odychlky v meraní. Počas merania V.C. sme priebežne merali aj iné parametrické javy ako je 
napr. FEV ( forzálna kapacita pľúc - taktiež dôležitý parameter v dychovom objeme). 
 
3.4 Metódy spracovania a vyhodnocovania získaných údajov  
Základné údaje o sledovaných probandoch pri uplatnení experimentálneho činiteľa (modelový 
tréningový program), sme etapovite zaznamenávali do tabuliek a vyhodnocovali prostredníctvom metód 
matematickej štatistiky .Na zistenie rozdielov v objemoch vitálnej kapacity pľúc sme využili základné 
porovnávacie metódy, ktoré sme pre jednoduchšiu ilustráciu vyjadrili vo forme grafov, tabuliek a 
štatistík. Pri interpretácií výsledkov sme využili analýzu a syntézu. Údaje zo spirometra boli zaznamenané 
v tabuľkách a následne prenesené do MS Excel. Sledované hodnoty zmien V.C. sme náslesledne 
vyhodnotili v zameraní na  maximálnu a minimálnu srdcovú frekvenciu. 

Úspešnosť tréningových prostriekov a metód sme porovnali a vyjadrili vo forme grafov,ale aj 
percentuálnym vyhodnotením štatistickou metódou Mann-Whitney U - testom (percento 
úspešnosti). 
 
4 VÝLEDKY PRÁCE 
 
4.1 Hodnoty objemov vitálnej kapacity u experimentálneho a  kontrolného súboru pred 
zahájením experimentu 
 Všetkých 16 probandov sa podrobilo vstupným meraniam. Na základe týchto výsledkov sme 
porovnávali rozdiely medzi 1. , 2. , 3. tréningovým cyklom. Každý cyklus sme zobrazili graficky a 
porovnávali sme ho v závislosti od predchádzajúceho cyklu.   
1. podmienky merania museli byť vždy rovnaké  
2. tréningová frekvencia bola 3x týždenne  
3. po 3 mesiacoch sa každý bol probant absolvoval spirometrického merania bez nároku na 
manipulatívne, vôlové rozcvičenie aby nedošlo k skresleniu údajov. 

 

Graf 1 : Grafické porovnanie nameraných vstupných hodnôt vitálnej kapacity pred zahájením 
experimentu u experimentálnej a kontrolnej skupiny 
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Navrh model tréningu v zameraní na rozvoj vitálnej kapacity pľúc na vybranú skupinu free divierov  
 
 1.Makrocyklus 

 
Tabuľka 1 : Program tréningu v 1. makrocykle 

 
 
2.Makrocyklus 

 
Tabuľka 2 Program tréningu v 2. makrocykle 

 
 
3.Makrocyklus 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabuľka 3 : Program tréningu v 3. Makrocykle 

Pondelok  (voda) 
Statický strečing (max. 15min.) 
Rozplávanie 400m (do 120tep/min.) 
1 x maximálka DNF 
12 x 50m DNF (do 2min) 
10 x 1min. na výdych 
800m kraul celý v tempe 
160tep/min. 
200m vyplávať 

Streda (sucho) 
Statický strečing (max. 15min.) 
1 x STA max. 
10 x apneawalk in 1min (rest. 30s) 
16 x 1´30 na jeden nádych a výdych 
Statický strečing do max bránice 
(4polohy) 

Piatok (voda) 
Statický strečing (max. 15min.) 
Rozplávanie 400m (do 120tep/min.) 
1 x maximálka DYN 
12 x 50m DYN (do 1´30min.) 
5 x 1´30min. na jeden nádych 
a výdych 
800m kraul celý v tempe 
160tep/min. 
200m vyplávať 

Pondelok (voda) 
Statický strečing (max. 15min.) 
400m rozplávanie (do 120tep/min.) 
1 x maximálka DNF 
8 x 65-75% maximálka DNF (2min 
rest) 
6 x 100m prsiarské nohy na 1nádych 
na 50m 
2 x 400m kraul celý v tempe 
170tep/min. 
200m vyplávať 

Streda (sucho) 
Statický strečing (max. 15min.) 
1 x STA max. 
10 x apneawalk in 1min (rest. 30s) 
16 x 1´30 na jeden nádych a výdych 
Statický strečing do max bránice 
(4polohy) 

Piatok (voda) 
Statický strečing (max. 15min.) 
400m rozplávanie (do 120tep/min.) 
1 x maximálka DYN 
4 x 400m kraul na každý 13 nádych 
10 x 50m DYN po prvej kontrakcií 
štart 
2 x 400m kraul celý v tempe 
170tep/min. 
200m vyplávať 

Pondelok (voda) 
Statický strečing (max. 15min.) 
Rozplávanie 400m (do 120tep/min.) 
2 x maximálka DNF 
20 x 50m DNF (do 1´30min) 
20 x 1min. na výdych 
800m kraul celý v tempe 
160tep/min. 
200m vyplávať 

Streda (sucho) 
Statický strečing (max. 15min.) 
2 x STA max. 
20 x apneawalk in 1min (rest. 30s) 
24 x 1´30 na jeden nádych a výdych 
Statický strečing do max bránice 
(4polohy) 

Piatok (voda) 
Statický strečing (max. 15min.) 
Rozplávanie 400m (do 120tep/min.) 
2 x maximálka DYN 
20 x 50m DYN (do 1´15min.) 
12 x 1´30min. na jeden nádych a 
výdych 
800m kraul celý v tempe 
160tep/min. 
200m vyplávať 



 

13 
 

Vedecké práce KSSaP 2015 / Researchs papers DSS and C 2015 // Vedecký zborník 

 

4.2 Porovnanie zmien objemu vitálnej kapacity pľúc po aplikovaní špecializovaného tréningu 
v experimentálnej s porovnávacou skupinou 
 
4.2.1 Prvý makrocyklus - namerané hodnoty a poznámky k zakončenej fáze 
 Počas tohto makrocyklu sme pozorovali sekundárne vplyvy na možné zvýšenie vitálnej 
kapacity pľúc ako bolo hlavne rozcvičenie pred tréningom. Každý makrocyklus sme vybrali 
jedného probanda, ktorý venoval rozcvičeniu dlhší čas ako další probandi. Pre tento 
makrocyklus sme si vybrali probanda č.2, ktorý mal zistený aj najvačší nárast v objeme V.C.  
Taktiež nás zaujala aj hodnota FEV1, čo je nameraná hodnota úsilného výdychu v prvej sekunde 
pri spirometrickom meraní. Pozoruhodné bolo, že náš vybraný proband č.2 vydýchol v prvej 
sekudne až 4,94L, čo je takmer 84% z jeho maximálnej hodnoty V.C. 
Ako možme pozorovať v  grafe 2, hodnoty v porovnaní so vstupnými meraniami sú viditelné 
vyššie v experimentálnej skupine. 

 
Graf 2 : Namerané údaje po 1. Makrocykle 

 
4.2.2  Druhý makrocyklus - namerané hodnoty a poznámky k zakončenej fáze 
 Tento makrocyklus je charakteristický kontrastným striedaním hodnôt. Podľa merania po 
druhom makrocykle štatisticky najvýraznejšie zmeny dosiahol proband č. 7 ( až +0,47L ), ktorý 
sa zúčastnil 24 skupinových tréningov a 12 individuálnych. Najmenej výrazné zmeny v objeme 
V.C. dosiahli probandi č. 1 a 8. Namerané hodnoty v tomto makrocykle sa pohybovali v rozsahu 
0,09 až 0,47L, ktoré prezentujeme v tabuľke 6.  
V grafe 3 prehľadne ilustrujeme namerané hodnoty V.C. v druhom makrocykle. Je viditelný nárast v 
objeme V.C. a tým sa aj v tomto makrocykle potvrdila naša hypotéza.  
 

 
Graf 3 : Namerané údaje po 2. makrocykle 
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4.2.3 Tretí makrocyklus - namerané hodnoty a poznámky ku zakončenej fáze 
 Počas tohto makrocyklu, podľa náších predpokladov, nastali štatistické najvýraznejšie zmeny 
v objeme vitálnej kapacity pľúc v dôsledku výrazného zvýšenia náročnosti úrovne tréninového 
cyklu. Štatisticky najvýraznejšie zmeny dosiahol probant č.3 (+0,60L), štatisticky najmenej 
výrazné zmeny dosiahol proband č. 8 (+0,14L).  V kontrolnej skupine boli opäť podobné nárasty 
v objeme V.C., avšak proband č.2 z kontrolnej skupiny nadobudol až +0,14L hodnoty, ktorá je 
rovnaká ako proband č.8 z experimentálnej skupiny. Tento vyšší nárast pripisujeme zvýšenej 
aktivite na vlastnej tréningovej jednotke.  V grafe 4 zobrazujeme pre lepší prehľad namerané 
hodnoty V.C. experimentánej a kontolnej skupine.  

 
                                 Graf 4 : Namerané hodnoty po 3. Makrocyke 
 
4.4   Porovnanie zmien objemu vitálnej kapacity pľúc po aplikovaní špecializovaného 
tréningu v experimentálnej a kontrolnej skupine 
Ako je možné pozorovať, nastali  viditeľné zmeny v objeme vitálnej kapacity pľúc počas obdobia 
9 mesiacov, ktoré sme si rozdelili na 3 makrocykly.  
V grafe číslo 5 prezentujeme provnanie experimentálnej a porovnávanej skupiny medzi sebou. 
Na základe tohto grafického zobrazenia sa nepotvrdila naša hypotéza na hladine štatistickej 
významnosti o vplyve free divingu na objemové zmeny vitálnej kapacity pľúc.  
 

 
Graf 5 : Porovnanie experimentálnej a kontrolnej skupiny 
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5 ZÁVERY PRÁCE 
 
5.1 Porovnanie objemov vitálnej kapacity pľúc v experimentálnej a porovnávacej skupine 
pred začatím experimentu 
 Každého z probandov sme podrobili vstupným meraniam. Probandi v kontrolnej skupine mali vyššie 
počiatočné hodnoty vitálnej kapacity pľúc ako probandi v experimentálnej skupine.  Priemer 
v experimentálnej skupine bol 5,69L. Priemer v kontrolnej skupine bol  5,92L, čím sú potvrdené vyššie 
hodnoty V.C. Zistené hodnoty V.C sa pohybovali v norne bežnej populácie, čo vytváralo predpoklad 
porovnateľnosti aplikácie tréningového prpogramu na zvýšenie V.C. 
 

5.2 Návrh modelu tréningu v zameraní na rozvoj vitálnej kapacity pľúc na vybranú skupinu 
free divierov 
 Nami zostavení model tréningu pre uskutočnenie experimentu bol zostavený na základe 
praktických skúsenosti a poznatkov z literatúry, ktorá sa venuje free divingu. Experiment bol 
rozdelený na 3 makrocykly a to si vyžiadalo 3 rôzne variácie tréningu. Každý týždeň sme 
pridávali objem aby nedošlo k stagnácií.  
 V 2. makrocykle sme obmenili techniky a taktiež sme každý týžden pridali vačší objem zo 
základného modelu. 
  V 3. makrocykle sme použili rovnaký model tréningu ako v 1. makrocykle s rozdielom 
v počiatočnom objeme. Probandi trénovali podľa nami zostaveného modelu bez akejkoľvek 
zmeny v modelu. 
 
5.3 Vyhodnotenie zmien objemov vitálnej kapacity pľúc po uplatnení experimentálneho 
tréningového modelu v experimentálnej skupine v porovnaní s porovnávacou skupinou. 
 U niektorých probandov sa objemové zmeny vo vitálnej kapacite pľúc prejavili vo zvýšenej 
miere a u niektorých v zníženej miere. V porovnaní experimentálnej a kontrolnej skupine nastali 
zmeny v objeme V.C. pľúc aj v dôsledku precízneho, predtréningového procesu.. Rozcvičenie do 
15 min. pred tréningom - najvhodnejšie statický strečing (aby nenastal v tele stav, pri ktorom sa 
zvýši srdcová frekvencia a free diver nebude môct podať požadovaný výkon), može ovplyvniť 
objemové zmeny V.C., avšak požadovaný efekt nastáva až po kombinácií so špecializovanými 
free divingovými, tréningovými technikami. V experimentálnej skupine sa pohybovali hodnoty v 
objeme vitálnej kapacity pľúc v rozsahu [0,27L – 1,20L]. Po porovnaní s kontrolnou skupinou, v 
ktorej sa hodnoty pohybovali v rozmedzi [0,09L – 0,26L], sa nepotvrdila hypotéza, ale hodnoty v 
objeme V.C. boli viditeľne vyššie v experimentálnej skupine ako v kontrolnej skupine. Aj napriek 
tomu, že sa nepotvrdila stanovená hypotéza, zistili sme, že špeciálne free divingové tréningové 
techniky vplývajú na objemove zmeny vitálnej kapacity pľúc. Potvrdilo sa aj to, že samotné 
trénovanie free divingu bez špecialné zostaveného tréningového plánu má tiež vplyv na 
objemové zmeny vitálnej kapacity pľúc, aj keď v mj miere, ale už vplyvom samotných techník 
tohto športu nastávajú preukazateľné zmeny počas ročného tréningového cyklu vo V.C. 
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ŠTUDENTI ZO SLOVENSKA NA NEMECKEJ VYSOKEJ ŠKOLE TECHNICKEJ V BRNE 
V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ 

 
STUDENTS FROM SLOVAKIA AT THE GERMAN TECHNICAL UNIVERSITY IN BRNO 

IN THE INTERWAR PERIOD 

 

Libor BERNÁT 
 

 

ABSTRAKT 
V príspevku na základe archívnych materiálov analyzujeme zastúpenie študentov zo Slovenska 
na Nemeckej vysokej škole technickej v Brne v školských rokoch 1918/19 – 1938/39. Sústredili 
sme sa na zistenie ich počtu, miesta narodenia a bydliska. Výsledky čiastočne porovnávame so 
študentmi zo Slovenska na Českej vysokej školy technickej v Brne v tom istom období. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
študenti, technická vysoká škola, odbor, počty študentov, miesto narodenia, miesto bydliska 
 
ABSTRACT 
In the article, on the basis of archival materials, we analyze the representation of students from 
Slovakia at the German Technical University in Brno in the school years 1918/19 – 1938/39. We 
have focused on finding their number, place of birth and residence. The results are partly 
compared with students from Slovakia to the Czech Technical University in Brno, in the same 
period. 
 
KEY WORDS 
students, technical college, department, student numbers, place of birth, place of residence 
 
 
1. ÚVOD 
 
 Na území terajšieho Slovenska sa pred 1. svetovou vojnou nachádzali tieto vysoké školy: 
právnické akadémie v Prešove a Košiciach, Evanjelická teologická akadémia v Prešove, 
Alžbetínska univerzita v Bratislave, Vysoká škola banícka a lesnícka v Banskej Štiavnici. Situácia 
vo vysokom školstve sa začala meniť po skončení prvej svetovej vojny, keď bolo vytvorené 
Československo. Alžbetínska univerzita v Bratislave zanikla, právnická akadémia v Košiciach, 
Evanjelická teologická akadémia v Prešove, Vysoká škola banícka a lesnícka v Banskej Štiavnici 
boli preložené do Maďarska (PLACHT, O. 1925, s. 5 – 6). 
Dňa 27. júna 1919 bol prijatý zákon o zriadení Štátnej univerzity v Bratislave.  Vládnym 
nariadením z 11. novembra 1919 došlo k jej premenovaniu na Univerzitu Komenského. V roku 
1919 tiež vznikol návrh na zriadenie Technickej vysokej školy v Košiciach. Minister s plnou 
mocou pre správu Slovenska Vavro Šrobár poveril brnianskeho profesora Michala Ursínyho 
(1865 – 1933), aby vykonal prípravné práce. Ten predložil správu o dôležitosti technickej 
vysokej školy s baníckou, hutníckou a drevárskou fakultou, ale už vtedy sa ozývali hlasy 
o nadbytočnosti ďalších vysokých škôl (MATES, P. – PRŮCHA, P. – SVATOŇ, J. 1984, s. 14). 

Študenti zo Slovenska preto tak pred prvou svetovou vojnou, ako aj po nej odchádzali študovať 
na technické vysoké školy do Budapešti a Čiech (Praha, Brno), alebo na nemecké univerzity 
(Viedeň, Mníchov, Drážďany), príp. inam do zahraničia. 
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V Prahe aj v Brne existovali nezávisle vedľa seba česká i nemecká vysoká technická škola. 
Slovenskí bádatelia veľkú pozornosť Nemeckej vysokej škole technickej (ďalej „NVŠT“) 
nevenovali. Preto sa po stručnej charakteristike NVŠT v Brne sústredíme na niektoré 
demografické údaje, ako zistenie počtu študentov zo Slovenska na jednotlivých odboroch a ich 
percentuálny podiel zo všetkých študentov NVŠT. Ďalej zmapujeme, v ktorých lokalitách sa 
študenti zo Slovenska narodili a kde mali bydlisko. Zistené údaje porovnáme s údajmi z Českej 
vysokej školy technickej v Brne (ďalej „ČVŠT“). Aspoň čiastočne tým objasníme formovanie 
„technickej“ inteligencie v medzivojnovom období a v rámci nej podiel absolventov NVŠT 
v Brne.   
Stanovený rozsah článku nám umožňuje len čiastočne sa venovať štúdiu žien zo Slovenska na 
NVŠT v Brne. Takmer vôbec sa nezaoberáme otázkami národnosti, konfesie, dĺžky štúdia, 
dosiahnutému najvyššiemu ročníku štúdia, sociálnemu pôvodu študentov, atď. Nebudeme sa 
tiež venovať otázke štúdia na strednej škole, čo ešte zdôvodníme. Z NVŠT, na rozdiel od ČVŠT, 
nemáme k dispozícii komplexné archívne pramene o výsledkoch štátnych záverečných skúšok 
(BERNÁT, L. 2014). Nevenujeme sa tiež otázkam súvisiacim s vojenskou prezenčnou službou 
študentov z dôvodu absencie údajov v „nationáliách“. 
Článok je voľným pokračovaním štúdií, ktoré sme už v minulosti publikovali na stránkach 
vedeckého recenzovaného časopisu Slovenská štatistika a demografia (BERNÁT, L. 2013b, c), 
a príspevkov na danú tému zverejnenými v iných časopisoch. Výsledky už zverejnených zistení 
čiastočne využijeme aj v tomto článku. 
 
2. CHARAKTERISTIKA NVŠT V BRNE 
 
NVŠT v Brne bola pokračovaním Stavovskej akadémie založenej v roku 1752 v Olomouci. V roku 
1849 sa presťahovala do Brna a názov inštitúcie zmenili na Technické učilište (Technische 
Lehranstalt). V roku 1873 sa definitívne zmenila na C. k. vysokú školu technickú (Technische 
Hochschule). V období Rakúsko-Uhorska prosperovala NVŠT v Brne aj vďaka migrácii profesorov 
na nemecky hovoriacich vysokých technických školách – v Prahe, vo Viedni a v Štajerskom 
Hradci. Po 1. svetovej vojne sa situácia radikálne zmenila. Zatiaľ čo ČVŠT sa vnímala ako škola 
českého (československého) národa, NVŠT sa chápala ako škola nemeckej národnosti (menšiny) 
(BOEHM-PILSEN, J. J. 1990, s. 233). 
 NVŠT v Brne sa členila na odbory (oddelenia, súčasné fakulty): 
1. stavebné inžinierstvo (Abteilung für Ingenieurbauwesen) „A“ a „B“, 1 a zememeračské 
inžinierstvo (Abteilung für Vermessungsingenieruwesen); 
2. pozemné staviteľstvo a architektúra (Abteilung für Hochbau und Architektur); 
3. strojnícke inžinierstvo (Abteilung für Machichenbau); 
3 a. elektrotechnické inžinierstvo (Abteilung für Elektrotechnik); 
4. chemické inžinierstvo (Abteilung für Teschnische Chemie); 
5 a. kurz poistnej techniky (Versicherungstechnischer Kurs); 
5 b. prednášky pre učiteľov stredných škôl (Vorlesungen für Kandidaten des 
Mittelschullehramtes). 
 Pražská NVŠT mala podobnú štruktúru ako NVŠT v Brne, len III. odbor sa skladal ešte z 
dvoch subodborov III. c. baníckeho (Montanistischer Vorbereitungskurs) a III. d. hutníckeho 
(Montanistischer Vorbereitungskurs – Hüttenleute) (BERNÁT, L. 2013c). V. odbor, 
poľnohospodárska akadémia (Abteilung für Ladwirtschaft) v Děčíne-Libverdě, bol začlenený do 
štruktúry NVŠT v Prahe až v školskom roku 1921/22. Po mníchovskom diktáte sa odbor 
poľnohospodárskej akadémie stal jedinou vysokou školou na území odstúpenom 
Veľkonemeckej ríši. VI. všeobecný odbor Algemeine Abteilung zahŕňal tiež dvojročný kurz pre 
obchodné akadémie (Zweijähriger Kurs zur Heranbildung von Lehkräften für höhere 
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Handelschule, Handelsakademien) (Vorlesungsverzeichnis, 1929 – 1936). Úsilie o zriadenie 
vysokej školy obchodnej nevyšlo, čomu bránil tak stav financií, ako aj národnostné hľadisko. 
Nevýhodou pre NVŠT v Prahe bolo tiež zriadenie vysokej školy obchodnej na Českom vysokom 
učení technickom v Prahe zákonom č. 461/19 Zbierky zákonov a nasledujúcich predpisov (Česká 
technika, 2004, s. 86). 
Postavenie NVŠT v Brne sa zmenilo po vzniku Protektorátu Čiech a Moravy, keď sa NVŠT stala 
súčasťou ríšskych vysokých škôl. Úplne novým a vynúteným opatrením bolo zriadenie funkcie 
kurátora, ktorý mal na starosti ekonomicko-správne a personálne záležitosti. Podliehal mu 
v týchto kompetenciách rektor a celá akademická obec. Vysoká škola sa členila na fakulty. 
Ďalšia významná zmena nastala po tom, ako nacisti 17. novembra 1939 nariadili zatvoriť všetky 
české vysoké školy. O poslednom období máme dosť málo informácií. Nemôžeme sa oprieť 
o protokoly zo zasadnutí profesorského zboru a zachované materiály neprinášajú pre našu 
práce veľa informácií. V apríli 1945 bola NVŠT v Brne preložená do Prahy a potom do 
Innsbrucku (ŠIŠMA, P. 2002, s. 268).  
 Dekrétom prezidenta republiky z 18. októbra 1945 sa zrušili nemecké technické vysoké 
školy v Prahe a Brne symbolicky s účinnosťou od 17. novembra 1939. Vedecké ústavy aj so 
zariadením a celým majetkom pripadli českým technickým vysokým školám (Česká technika, 
2004, s. 99). 
  
3. ANALÝZA ŠTUDENTOV ZO SLOVENSKA NA NVŠT V BRNE 
 
Za študentov zo Slovenska na účely tohto článku považujeme poslucháčov NVŠT v Brne, ktorí sa 
narodili alebo bývali na území Slovenska, to znamená aj študentov inej ako slovenskej 
národnosti. Súčasne sem zaraďujeme aj študentov slovenskej národnosti bývajúcich mimo 
územia Slovenska. V „nacionáliách“ a štatistikách sa často za študentov zo Slovenska považujú 
aj študenti bývajúci v Podkarpatskej Rusi, keď študent uviedol lokalitu nachádzajúcu sa 
v Podkarpatskej Rusi a do zátvorky uviedol (Slowakei). 
Do skúmaného súboru sme nezaradili študentov neslovenskej národnosti, ktorí navštevovali 
strednú školu na Slovensku, alebo ich rodičia mali trvalý pobyt (domovskú obec) na Slovensku, 
prípadne tam pracovali. Vzorku všetkých týchto študentov nedokážeme zaznamenať kvôli 
absencii údajov alebo ich neúplnosti  v „nacionáliách“. V položke o stredoškolskom vzdelaní 
„Grundlage, auf welcher die Immatrikulation erfolgte“ študenti uviedli napr. maturita „Abitur“, 
alebo len typ strednej školy „Gymnasium“, resp. položku nevyplnili vôbec. Takéto vypĺňanie 
vyžadovala vysoká škola ešte pred prvou svetovou vojnou a s rovnakým zápisom sa stretávame 
aj na NVŠT v Prahe. V prípade, že študent prišiel z inej vysokej školy, uviedol ju  v položke 
„Zuletzt besuchte Lehranstalt“.  
V našom súbore študentov zo Slovenska nie sú tiež zahrnutí študenti z Čiech a Moravy, ktorí 
neskôr pracovali na území Slovenska (BERNÁT, L. 2013c, s. 48). Medzi študentov zo Slovenska 
počítame len tých, ktorí boli na NVŠT v Brne imatrikulovaní a tu študovali aspoň jeden 
semester. Nezapočítavame tam študentov, ktorí tu absolvovali len niektorú štátnicovú skúšku. 
Súčasťou skúmaného súboru študentov sú aj ženy. V danom období navštevovalo NVŠT v Brne 
14 študentiek, ktoré tvorili 1,5 % zo všetkých študentov zo Slovenska na NVŠT v Brne 
v medzivojnovom období. Ženy mohli navštevovať vysoké školy až po roku 1919, keď vtedajšie 
Ministerstvo školstva a národnej osvety zrušilo nariadenie brániace ženám študovať na 
vysokých školách. Všetky pokusy o umožnenie štúdia žien na NVŠT v Brne predtým profesorský 
zbor zamietol (MZA Brno, Německá technika Brno, fascikl 439).  Ženám, ktoré predtým študovali 
ako hospitantky alebo mimoriadne poslucháčky, bolo štúdium uznané. Netýkalo sa to však ani 
jednej študentky zo Slovenska. Študenti zo Slovenska začali navštevovať NVŠT v Brne až po 
zrušení zákazu v roku 1919. Zo 14 žien až desať navštevovalo odbor chemického inžinierstva 
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a po dve študentky si zvolili odbory strojníckeho a elektrotechnického inžinierstva (M. 
Porjeszová, V. Schnirerová) a poistnej techniky (G. Kovačovská, W. Sandnerová). Štúdium na 
NVŠT ukončilo päť študentiek (R. Brodiová, K. Feldmannová, G. Landsmannová, W. Sandnerová, 
W. Schnirerová) a I. Löwyová po prestupe na odbor chemického inžinierstva na ČVŠT v Brne. 
Fond NVŠT v Brne nachádzajúci sa v tamojšom Moravskom zemskom archíve (ďalej „MZA“) je 
síce objemný, skatalogizovaný, ale nie všetky položky boli už nafoliované. Fond ČVŠT je 
podstatne objemnejší a lepšie spracovaný. V štúdii vychádzame z primárnych prameňov 
„nacionálií“ študentov a výkazov o absolvovaní prvej a druhej skúšky, prípadne z iných 
archívnych prameňov. 
NVŠT v Brne používala jednostranný formulár „Ordenlicher Hörer“, prípadne „Außerordenlicher 
Hörer“. Obsahoval číslo a deň matrikulácie študenta, ročník štúdia, odbor, bydlisko v Brne, 
dátum a miesto narodenia, miesto bydliska, údaje o otcovi (poručníkovi), náboženstve, 
národnosti (Nationalität) a materinskom jazyku (Muttersprache). Súčasťou formulára bol tiež 
záznam o poslednom štúdiu a absolvovanej skúške na strednej škole. Na rozdiel od „nacionálií“ 
na ČVŠT, nenachádzajú sa tam záznamy o vojenskej službe. Boli tu však riadky na záznam o 1. 
a 2. štátnici a doktoráte. Ďalej nasledovali položky s predmetmi a examinátormi. 
 Zápisy mali rôznu kvalitu a nie vždy boli úplné. Napr. v „nacionáliách“ Artúra Lederera 
v školskom roku 1921/22 je len obyčajnou ceruzkou záznam o odbore „Architektur?“, alebo pri 
Júliovi Madlerovi v tom istom školskom roku otáznik pri mieste jeho narodenia. Zapisovateľ 
uvádzal tiež rok štúdia, veľmi často rímskymi číslicami, ktoré niekedy nie sú zreteľné, splývajú, 
takže sa ťažko rozlišuje napr. medzi III. a IV. Niekedy si zapisovali študenti dva ročníky – napr. 
v školskom roku 1923/24 Gejza Reich, študent chemickej fakulty, si zapísal „2. u. 3. Jahrgang“. 
Podobne pri Gejzovi Wertheimovi v školskom roku 1926/27 sa uvádza, že navštevoval 3. ročník, 
pričom v zimnom semestri zložil 2. štátnu skúšku, ktorá sa skladala až po absolvovaní štvrtého 
ročníka. 
 
3.1 POČTY ŠTUDENTOV ZO SLOVENSKA NA NVŠT V BRNE 
 
Celkový počet študentov mal v sledovanom období dva výrazné vrcholy – v školskom roku 
1920/21 navštevovalo NVŠT v Brne až 2 326 študentov (najviac v skúmanom období) 
a v nasledujúcom školskom roku o niečo menej – 2 161 študentov. Vysokému počtu študentov 
napomáhala aj to, že na NVŠT v Brne bol odbor pozemného staviteľstva a architektúry, zatiaľ čo 
na ČVŠT sa zriadil až v školskom roku 1919/20. Hranica 2 000 študentov bola prekročená už 
v školskom roku 1931/32, čo je prekvapujúce vzhľadom na hospodársku krízu. Naopak, 
najmenej študentov navštevovalo NVŠT v Brne v školských rokoch 1936/37 – 1938/39, keď ich 
počet klesol pod 950, resp. v poslednom skúmanom školskom roku 1938/39 dokonca len na 554 
študentov. 
Problém identifikácie študentov zo Slovenska sťažuje niekoľko faktorov.  Študenti navštevovali 
odbory s rôznou dĺžkou štúdia, napr. stavebný odbor, odbor architektúry a pozemného 
staviteľstva boli päťročné, odbor strojníckeho, elektrotechnického inžinierstva a chemického 
inžinierstva štvorročné a odbor zememeračského inžinierstva bol po reorganizácii v školskom 
roku 1927/28 predĺžený z dvojročného na trojročný.  
Niektorí študenti navštevovali vysokú školu kratšie – napr. len jeden rok (250 študentov, t. j. 
27,5 % zo všetkých študentov zo Slovenska navštevujúcich NVŠT v Brne v medzivojnovom 
období), resp. keď na NVTŠ v Brne prešli z inej vysokej školy, ale aj dlhšie, ak nedokázali ukončiť 
štúdium v riadnom čase. Z tohto dôvodu nájdeme aj študentov, ktorí pobudli na NVŠT až 15 (F. 
Austin, A. Széll), 14 a 13 rokov (A. Köhler, resp. D. Nozdroviczi). Na oboch technických vysokých 
školách sa nachádzajú záznamy o študentoch, ktorí študovali ešte dlhšie, aj 20 rokov. 
Neexistoval zákon, ktorý by obmedzoval dĺžku štúdia. Často sa stávalo, že študent sa zapisoval 
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na odbor prerušovane, napr. Ladislav Lax z odboru elektrotechnického inžinierstva študoval 
v rokoch 1925/26, 1928/29 a 1931/34, Koloman Iritz študoval šesť rokov odbor stavebného 
inžinierstva v školských rokoch 1926/28, 1929/32, 1934/35. Štúdium bolo len denné. 
Ďalším problémom záznamov v „nacionáliách“ je ich neúplnosť. Zo zachovaných protokolov 
k prvej a druhej štátnici vyplýva, že poslucháči študovali na NVŠT v Brne v danom školskom 
roku, hoci zápis o ich štúdiu v „nacionáliách“ absentuje. Zachoval sa napr. matričný list Ladislava 
Radványiho z odboru strojníckeho inžinierstva, nebol však vypísaný. Je diskutabilné, či študoval 
v školskom roku 1933/34, alebo len začal štúdium a neukončil ani jeden semester, alebo 
štúdium vôbec nezačal. 
 
Tabuľka č. 1: Študenti zo Slovenska na NVŠT v Brne v školských rokoch                               
1918/19 – 1938/39 

Školský rok 
Počet študentov Podiel študentov zo 

Slovenska celkový zo Slovenska 

1918/19 1 592   23   1,4 

1919/20 1 813 194  10,7 

1920/21 2 326 302                 13,0 

1921/22 2 161 369   17,0 

1922/23 1 404 291   20,7 

1923/24 1 467 280   19,1 

1924/25 1 680 265   15,8 

1925/26 1 704 201   11,8 

1926/27 1 722 181   10,5 

1927/28 1 647 130     7,9 

1928/29 1 722 123     7,1 

1929/30 1 955 115     5,9 

1930/31 1 981 113     5,7 

1931/32 2 044    95     4,6 

1932/33 1 646    77     4,7 

1933/34 1 456    61     4,2 

1934/35 1 326   45     3,4 

1935/36 1 111   40     3,6 

1936/37     943    37     3,9 

1937/38     914    29     3,2 

1938/39     554   24     4,3 

Zdroj údajov: MZA Brno, Německá technika Brno, Nacionále 281 – 325, 331 seznam 
studujících, podrobivších se 1. st. zk. 1883 – 1924, 422 6 zápis cizinců 1934 – 1944, vlastné 
výpočty 
 
 Ak pozorne sledujeme počty študentov zo Slovenska, tak predstavujú takmer Gaussovu 
krivku s vrcholom počiatkom 20. rokov, keď presiahli hranicu 300 študentov (302 študentov v 
školskom roku 1920/21 a až 366 študentov v školskom roku 1920/21). 
 Najnižší počet študentov zo Slovenska v sledovanom období mala NVŠT v školskom roku 
1918/19. Vysvetlenie treba hľadať v dozvukoch vojny, neistých pomeroch na Slovensku, ale od 
vysokoškolského štúdia odrádzali aj napr. problémy s ubytovaním v Brne. Napriek tomu tento 
najnižší počet študentov zo Slovenska predstavuje už pomerne vysoký nárast v porovnaní 
s počtom študentov na tejto vysokej škole v predchádzajúcom školskom roku. Zachovala sa 
správa rektora cisársko-kráľovskej nemeckej technickej vysokej školy Františka Jozefa 
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vtedajšiemu ministerstvu školstva, podľa ktorej na spomínanej vysokej škole študovali len traja 
študenti z Uhorska. Zmeniť tento stav sa ministerstvo školstva a národnej osvety snažilo 
úľavami účastníkom 1. svetovej vojny až do roku 1924. 
Ani hospodárska kríza v rokoch 1921 – 1923, ani pokles industrializácie Slovenska sa nepodpísali 
pod znížený počet študentov. Naopak, ich počet rástol predovšetkým preto, že na NVŠT prišli 
študenti z budapeštianskej techniky, kde v tomto období začal platiť numerus clausus na 
poslucháčov so židovským pôvodom. S podobným javom sa stretávame aj na ostatných 
vysokých technických školách v Čechách. ČVŠT v Brne až taký výrazný prílev študentov 
z Budapešti nezaznamenala. Súviselo to najmä s tým, že s výnimkou už spomínaných študentov 
židovskej národnosti bola študentom nemeckej alebo maďarskej národnosti jazykovo bližšia 
NVŠT. Z 518 študentov zo Slovenska (t. j. 57 % zo všetkých študentov zo Slovenska) hlásiacich sa 
k židovskej viere len 18 (3,5 %) uvádzalo slovenskú národnosť (BERNÁT, L. 2013a).  
Pozoruhodný je ale prudký pokles študentov, ktorý môžeme sledovať od školského roku 
1931/32, keď ich počet nedosiahol ani 100 poslucháčov. Pritom, ako sme už upozornili, celkový 
počet študentov v tomto školskom roku na NVŠT v Brne bol tretí najvyšší v medzivojnovom 
období. Pravdepodobne sa pod to podpísala snaha o zrušenie, resp. zlúčenie nemeckých 
vysokých technických škôl. Vo fonde NVŠT v MZA v Brne sa nachádza obsiahly fascikel č. 689 
s názvom Boj o udržanie nemeckej techniky 1925 – 1934. Určitú úlohu pri poklese počtu 
študentov NVŠT zohrala zvyšujúca sa úroveň českých technických škôl, nástup nacizmu 
v Nemecku, silnejúci nacionalistický prúd na NVŠT (PERNES, J. 2009, s. 48), zriadenie technickej 
vysokej školy v Košiciach, atď. Výhodou českých technických vysokých škôl bola možnosť 
udeľovať štipendiá, napr. pre Slovákov to bolo východoslovenské štipendium, ďalej dekani 
a profesorský zbor boli zhovievaví k úľavám na školnom, zatiaľ čo na NVŠT v Brne sa veľmi často 
nekompromisne objavovala v „nacionáliách“ pečiatka „Geschtrichten wegen Nichtzahlung“... 
(vyčiarknutý pre nezaplatenie školného...) s uvedením dátumu. Predovšetkým po roku 1928 
prišla NVŠT v Brne o niektoré svoje výhody a školné bolo dvakrát vyššie pre zahraničných 
študentov ako pre domácich študentov (FRANĚK, O. 1969, s. 191). To spôsobilo pokles 
zahraničných študentov, ktorí pochádzali predovšetkým z Balkánu, Poľska, Pobaltia a iných 
krajín. 
Hospodárska kríza priniesla so sebou okrem sociálnych aspektov aj nadprodukciu technickej 
inteligencie, čím sa zostrila konkurencia pri obsadzovaní pracovných miest. Naliehavou sa stalo 
hľadanie odpovede na otázku aktuálnu v celom medzivojnovom období, ako reformou štúdia 
dosiahnuť konkurencieschopnosť absolventov  zahraničných technických vysokých škôl 
(FRANĚK, O. 1969, s. 143). 
Mierny nárast študentov zo Slovenska (na 40) na NVŠT v Brne nastal v školskom roku 1939/40. 
Až 14 študentov navštevovalo odbor strojníckeho a elektrotechnického inžinierstva, deväť 
študentov odbor chemického inžinierstva, osem študentov odbor stavebného inžinierstva a šesť 
odbor architektúry a pozemného staviteľstva. Ani jeden študent nenavštevoval všeobecný 
odbor. Zvýšenie spôsobil príchod študentov z ČVŠT, ktorí chceli ukončiť vysokú školu, a tak si 
podali žiadosť o štúdium cudzinca na NVŠT s vyjadrením lojality k Veľkonemeckej ríši. Rektor, 
resp. v tomto období už dosadený kurátor, vyhovel žiadostiam študentov vyšších ročníkov. 
Pokiaľ bol daný odbor otvorený na Slovenskej vysokej škole technickej (ďalej SVŠT) v Bratislave, 
časť študentov tam prestúpila. Ak aj niektorí študenti zo Slovenska získali po roku 1939 
inžiniersky titul na NVŠT, po druhej svetovej vojne si ho museli dať nostrifikovať na SVŠT 
v Bratislave alebo na niektorej českej vysokej škole technickej. 
Na Slovensku počet obyvateľov v skúmanom období neprestajne rástol. Zatiaľ čo v roku 1920 tu 
žilo 2 996 336 obyvateľov, a v roku 1937 už ich počet dosiahol 3 555 157 obyvateľov (SVETOŇ, J. 
1969, s. 256). Slovensko v demografickom vývoji predstihlo české krajiny (PLESNÍK, P. a kol. 
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1974, s. 359). Ak by sme to vyjadrili graficky, je to rastúca priamka oproti Gaussovej krivke 
študentov zo Slovenska na NVŠT v Brne.  
 
3.1.1 ŠTUDENTI JEDNOTLIVÝCH ODBOROV 
 
Na všetkých odboroch NVŠT v Brne študovalo v medzivojnovom období 943 poslucháčov zo 
Slovenska. Najviac ich bolo na odbore strojníckeho a elektrotechnického inžinierstva (473 
študentov, t. j. 50,2 % zo všetkých študentov zo Slovenska na NVŠT v Brne v medzivojnovom 
období). Nasledovali  odbor chemického inžinierstva, ktorý mal 228 študentov zo Slovenska 
(24,2 %), a odbor staviteľstva so 112 študentmi zo Slovenska (11,9 %). Architektúru a pozemné 
staviteľstvo študovalo 76 poslucháčov zo Slovenska (cca 8 %). Najmenší záujem študentov zo 
Slovenska si získal všeobecný odbor (zememeračského inžinierstva, poisťovacej techniky), ktorý 
navštevovalo 54 študentov zo Slovenska (5,7 %). 
 Ak uvedené počty študentov zo Slovenska na NVŠT porovnáme s ČVŠT v Brne, jednoznačne 
najväčšiemu záujmu študentov zo Slovenska sa aj tam tešil odbor strojníckeho 
a elektrotechnického inžinierstva (331 študentov). Druhým najnavštevovanejším bol odbor 
inžinierskeho staviteľstva (182 študentov). Až potom nasledoval odbor chemického inžinierstva 
so 76 študentmi. Odbor architektúry a pozemného staviteľstva mal len 45 študentov zo 
Slovenska a odbor zememeračského inžinierstva, naopak, až 70 študentov, ktorí pochádzali zo 
Slovenska. 
 
Graf č. 1: Študenti zo Slovenska na NVŠT v Brne v školských rokoch 1918/19 – 1938/39 podľa 
jednotlivých odborov 

 
Zdroj údajov: MZA Brno, Německá technika Brno, Nacionále 281 – 325, 331 seznam 
studujících, podrobivších se 1. st. zk. 1883 – 1924, 422 6 zápis cizinců 1934 – 1944, vlastné 
výpočty 
 
Celkový počet študentov zo Slovenska na NVŠT v Brne bol, samozrejme, nižší ako spomínaných 
942 študentov, pretože 32 študentov navštevovalo dva odbory. Buď po absolvovaní jedného 
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odboru študovali na druhom odbore, alebo prestúpili na iný odbor. Najviac poslucháčov (13) 
prestúpilo z odboru strojníckeho a elektrotechnického inžinierstva, jedenásti z odboru 
stavebného inžinierstva, šiesti z odboru chemického inžinierstva a dvaja študenti prestúpili 
z odboru architektúry a pozemného staviteľstva. Spolu teda v medzivojnovom období študovalo 
na NVŠT v Brne 910 študentov zo Slovenska, čo je o 243 viac ako na ČVŠT v Brne. V počte 667 
študentov zo Slovenska na ČVŠT v Brne však nie sú započítaní študenti poisťovacej techniky, 
pretože ich „nacionáliá“ sa nezachovali.  
Odbor strojníckeho a elektrotechnického inžinierstva mal najviac, 177 poslucháčov v školskom 
roku 1921/22, v školskom roku 1923/24 to bolo 165 poslucháčov a v školskom roku 1924/25 už 
len 160 poslucháčov. Druhým odborom s najvyšším počtom študentov bol odbor chemického 
inžinierstva, ktorý v dvoch školských rokoch po sebe (1920/21 a 1921/22) navštevovalo viac ako 
100 študentov (105, resp. 125 študentov). Až potom nasleduje odbor stavebného 
a zememeračského inžinierstva, ktorý mal však viac študentov ako odbor chemického 
inžinierstva len v školskom roku 1933/34, keď sa na odbor chemického inžinierstva zapísali traja 
študenti a odbor stavebného inžinierstva štyria študenti. Najmenej študentov, ak abstrahujeme 
od poistného kurzu, navštevovalo odbor architektúry a pozemného staviteľstva i keď je 
zaujímavé, že od školského roku 1927/28 bol počet poslucháčov na tomto odbore vyšší ako 
počet poslucháčov odboru staviteľstva.  
 
3.2 MIESTA NARODENIA ŠTUDENTOV ZO SLOVENSKA NA NVŠT V BRNE 
 
S určením lokality pôvodu študentov zo Slovenska na NVŠT v Brne bol niekedy problém, pretože 
v archívoch je zapísaná skomolene, často foneticky. Napr. v školskom roku 1923/24 je pri 
študentovi Maximiliánovi Scherrovi uvedené miesto narodenia „Paražská Bystrica“, pri ďalších 
sa uvádzajú lokality nachádzajúce sa na území Podkarpatskej Rusi s tým, že ležia na Slovensku. 
S podobnými nepresnosťami v zápisoch sa stretávame aj v „nacionáliách“ na NVŠT v Prahe. Až 
17 študentov (1,9 %) neuviedlo miesto narodenia. 
Správne zriadenie na Slovensku sa v období rokov 1918 – 1939 trikrát menilo. Z hľadiska 
prehľadnosti sme sa preto usilovali zistiť, z ktorých okresov študenti pochádzali. Dôvodom bol 
fakt, že krajinské zriadenie síce župy zrušilo, ale okresy zachovalo. Bolo ich 79 a až na drobné 
zmeny zostali tie isté.  
 Z celkového počtu 910 študentov sa 203 (t. j. 22,3 % zo študentov pochádzajúcich zo 
Slovenska) narodilo mimo územia Slovenska, a to v trinástich krajinách, najviac v Maďarsku (133 
študentov, t. j. 14,6 %). Až 16 študentov (1,8 %) sa narodilo na území dnešného Rumunska a 15 
študentov (1,6 %) v Rakúsku. Nasleduje osem študentov (0,9 %) narodených v Poľsku (M. 
Engelhart, Ľ. Fischer, O. Friediger, J. Gutfreund, H. Jokobowitz, V. Minarech, E. Steiner, A. 
Weinberger), šesť študentov (0,7 %) z Moravy (P. Fuchs, W. Haselböck, S. Kohn, A. Lang, K. 
Politzerová, F. Trosztler), po piatich  študentoch (0,6 %) z Čiech (B. Haas, O. Charvat, F. Lauer, O. 
Meyer, H. Pilny) a bývalej Juhoslávie (V. Figusch, F. Langfelder, I. Nemeth, I. Roth, I. Roth), po 
štyroch študentoch (0,4 %) z Nemecka (H. Hirt, Ľ. Hirtl, H. Stark, R. Szeidler), Podkarpatskej Rusi 
(Z. Arató, V. Gottlieb, L. Rácz, I. Varkonyi) a Sliezska (L. Dömök, F. Krautmann, G. Margótsy, R. 
Stern). Jeden študent (0,1 %) sa narodil v Bulharsku (J. Graner), Rusku (B. Piskun) a USA (K. 
Majtányi).  
Vysoký počet študentov narodených v Maďarsku a Rakúsku, respektíve v častiach bývalého 
Rakúsko-Uhorska, neprekvapuje vzhľadom na fakt, že Slováci boli súčasťou Uhorska, resp. 
Rakúsko-Uhorska. Zaujímavé je skôr to, že len jeden z nich sa narodil v USA.  
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Mapa č. 1: Miesta narodenia študentov zo Slovenska na NVŠT v Brne v školských rokoch 
1918/19 – 1938/391  

 
Zdroj údajov: MZA Brno, Německá technika Brno, Nacionále 281 – 325, 331 seznam 
studujících, podrobivších se 1. st. zk. 1883 – 1924, 422 6 zápis cizinců 1934 – 1944, vlastné 
výpočty 
 
 Ak porovnáme zistené údaje s informáciami o študentoch na ČVŠT v Brne, tak môžeme 
konštatovať, že počet študentov narodených mimo Slovenska bol na ČVŠT v Brne nižší (115 
študentov, t. j. 17,2 %) ako na NVŠT v Brne. Najviac študentov sa narodilo na Morave (29, t. j. 
4,3 % z celkového počtu študentov navštevujúcich ČVŠT v Brne). Až potom nasledujú študenti 
narodení v Maďarsku (26 študentov, t. j. 3,9 %).  
Po piatich študentoch (t. j. 0,7 %) na ČVŠT v Brne zo Slovenska sa narodilo v USA (J. Džupa, Š. 
Fajnor, A. Kuzma, F. R. Matyáš, J. Nosko) a v Poľsku (R. Dittrich, L. Fischer, V. Lacko, V. Podolán, 
H. Weinberger). Vyšší počet študentov narodených v USA na ČVŠT na rozdiel od NVŠT v Brne bol 
daný predovšetkým tým, že sa tam vysťahovávali obyvatelia slovenskej národnosti z nižších 
sociálnych vrstiev. Všetci študenti sa narodili v USA v rokoch 1901 – 1915. Boli to teda deti 
narodené predovšetkým rodičom, ktorí boli súčasťou tretej a štvrtej vlny vysťahovalectva, t. j. 
Slovensko opustili v rokoch 1897 – 1906 a tesne pred vypuknutím prvej svetovej vojny 
(SVETOŇ, J. 1969, s. 193, porovnaj PLESNÍK, P. a kol. 1974, s. 362). 

                                                           
1 BA - Bratislava mesto, BB - Banská Bystrica, BH - Bratislava vonkov, BJ - Bardejov, BN - Bánovce nad Bebravou, BR 
- Brezno nad Hronom, BS - Banská Štiavnica, CA - Čadca, DK - Dolní Kubín, DS - Dunajská Streda, FE – Feledince 
(dnes Jesenské), GA - Galanta, GC - Giraltovce, GE - Gelnica, HC - Hlohovec, HE - Humenné, IL - Ilava, KA - Krupina, 
KC - Kráľovský Chlmec, KE - Košice mesto, KK - Kežmarok, KM - Kysucké Nové Mesto, KN - Komárno, KR - Kremnica, 
LE - Levoča, LM - Liptovský Svätý Mikuláš, LU - Lučenec, LV - Levice, MA – Malacky, MB - Moldava nad Bodvou, MD 
- Modra, ME - Medzilaborce, MI - Michalovce, MK - Modrý Kameň, MT - Turčiansky Svätý Martin, MY - Myjava, NB - 
Nová Baňa, NI - Nitra, NO - Námestovo, NM - Nové Mesto nad Váhom, NZ - Nové Zámky, PA – Parkan (dnes 
Štúrovo), PB - Považská Bystrica, PD - Prievidza, PN - Piešťany, PO - Prešov, PP - Poprad, PU - Púchov, RA - Revúca, 
RS - Rimavská Sobota, RU - Ružomberok, RV - Rožňava, SA - Šaľa, SB - Sabinov, SD - Stará Ďala (dnes Hurbanovo), SE 
- Senica, SI - Snina, SL - Skalica, SĽ - Stará Ľubovňa, SN - Spišská Nová Ves, SO - Sobrance, SS - Spišská Stará Ves, ST - 
Stropkov, ŠA - Šamorín, TA - Trstená, TB - Trebišov, TN - Trenčín, TO - Topoľčany, TR - Tornaľa, TT - Trnava, VB - 
Vráble, VBY - Veľká Bytča, VK - Veľké Kapušany, VT - Vranov nad Topľou, ZA - Žilina, ZC - Želiezovce, ZM - Zlaté 
Moravce, ZV - Zvolen. 
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 Najviac študentov z NVŠT v Brne v medzivojnovom období, ktorí sa narodili na Slovensku, 
uvádzalo Bratislavu ako miesto narodenia (94, t. j. 10,3 % zo všetkých študentov zo Slovenska 
na NVŠT v Brne). Bolo ich teda viac ako študentov narodených v regiónoch Spiš (Gelnica, 
Kežmarok, Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves, Spišská Stará Ves a Stará Ľubovňa – 80 študentov, 
t. j. 8,8 %) alebo Orava (osem študentov, t. j. 0,9 %). Druhým okresom s najvyšším počtom 
študentov zo Slovenska na NVŠT v Brne v medzivojnovom období boli Košice so 45 študentmi (5 
%). Pritom v okresoch „Bratislava-vonkov“ sa narodilo sedem študentov a v „Košiciach-vonkov“ 
deväť študentov. 
 Až 20 a viac študentov sa narodilo v okresoch Komárno (26 študentov, t. j. 2,9 %), Žilina (25 
študentov 2,7 %), Nitra a Prešov (23 študentov, t. j. 2,5 %), Spišská Nová Ves (21 študentov, 2,3 
%). 
Žiaden zo študentov na NVŠT v Brne v medzivojnovom období neuviedol ako miesto svojho 
narodenia vtedajšie okresy Feledince, Modrý Kameň a Veľké Kapušany. V každom 
z nasledujúcich desiatich okresov (Giraltovce, Humenné, Medzilaborce, Myjava, Považská 
Bystrica, Sabinov, Spišská Stará Ves, Stará Ďala, Šaľa, Tornaľa) sa narodil jeden študent zapísaný 
na NVŠT v Brne (0,3 %) a miestom narodenia dvoch študentov zo Slovenska na NVŠT v Brne boli 
okresy Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Sobrance, Trebišov, Zvolen a Želiezovce 
(0,2 %).   
 Pri porovnávaní miesta narodenia študentov zo Slovenska na NVŠT a ČVŠT zistíme viaceré 
rozdiely. Najviac študentov zo Slovenska na ČVŠT sa nenarodilo v okresoch Bratislava a Košice, 
ale v Turčianskom Svätom Martine a v Žiline (32, t. j. 5,8 %). Až za nimi nasledujú už spomínané 
okresy Košice s 30 študentmi (5,4 %) a Bratislava s 25 študentmi (4,5 %). Len v okrese Liptovský 
Svätý Mikuláš sa ako v jedinom vtedajšom okrese narodilo viac ako 20 študentov zo Slovenska 
( 21, t. j. 3,8 %). Ak porovnanie sumarizujeme, prídeme k záveru, že na ČVŠT v Brne nepresiahol 
najvyšší počet študentov z jedného okresu na Slovensku ani 6 %, na NVŠT v Brne predstavoval 
až 10 %.  
 
Mapa č. 2: Miesta narodenia študentov zo Slovenska na ČVŠT v Brne v školských rokoch 
1918/19 – 1938/39 

  
Zdroj údajov: ( Archiv Vysokého učení technického v Brne, rektorát ČVŠT (1897) 1899 – 1951 
(1971), inv. č. 1– 51). 
 



 

27 
 

Vedecké práce KSSaP 2015 / Researchs papers DSS and C 2015 // Vedecký zborník 

 Až v siedmych okresoch (Bardejov, Feledince, Medzilaborce, Modrý Kameň, Stará Ďala, Stará 
Ľubovňa, Stropkov, Šaľa) sa nenarodil ani jeden študent ČVŠT v Brne v medzivojnovom období. 
V siedmych okresoch (Moldava, Parkan, Spišská Stará Ves, Šamorín, Trebišov, Trstená, Veľké 
Kapušany) sa narodil jeden študent a v desiatich okresoch (Dunajská Streda, Giraltovce, 
Humenné, Kráľovský Chlmec, Púchov, Sabinov, Snina, Sobrance, Stará Ďala, Vranov) sa narodili 
dvaja študenti.  
Ak porovnáme počty študentov zo Slovenska na NVŠT a ČVŠT v Brne, môžeme konštatovať, že 
v 40 okresoch sa narodilo viac študentov NVŠT ako ČVŠT, v 31 okresoch viac študentov ČVŠT 
ako NVŠT a v ôsmich okresoch (Krupina, Modra, Nová Baňa, Rožňava, Sabinov, Sobrance, 
Spišská Stará Ves, Trenčín) bol rovnaký počet študentov. Pritom v okresoch Feledince a Modrý 
Kameň sa nenarodil žiaden študent oboch technických vysokých škôl v Brne. 
Ako vyplýva z mapy č. 2, najmenej študentov sa narodilo v južných, východných a severných 
okresoch Slovenska s výnimkou Košíc a Komárna. Boli to okresy, kde bol menej rozvinutý 
priemysel. Bratislava a Košice dominovali vďaka rozvinutému priemyslu, hustote obyvateľstva 
a stredným školám. Rodiny, ktoré tam žili, mali dosť finančných prostriedkov na to, aby si mohli 
dovoliť poslať svojich synov študovať do zahraničia. 
 
3.2 MIESTA BYDLISKA ŠTUDENTOV ZO SLOVENSKA NA NVŠT V BRNE 
 
 Naším posledným cieľom v tomto článku je analyzovať študentov zo Slovenska na NVŠT 
podľa uvádzaného miesta bydliska. V prípade, že študent menil miesto bydliska, evidujeme 
posledné.   
 Miesto bydliska 48 študentov (5,3 %) sa nepodarilo zistiť. Podobne ako pri mieste narodenia, 
išlo väčšinou o študentov, ktorí navštevovali NVŠT v Brne jeden alebo dva semestre. Niekedy 
v položke miesto bydliska absentuje zápis, alebo je len napísané „Slowakei“, inokedy je lokalita 
neidentifikovateľná. 
Až 50 študentov (5,5 %) bývalo mimo územia Slovenska, v jedenástich krajinách. Najviac, 15 
študentov (1,6 %) v Maďarsku, jedenásť na Morave (1,2 %), siedmi (0,8 %) v Čechách (J. 
Hassmann, J. Kopecký, M. a R. Micholovi, R. Salaschek, R. Schobert, J. Stumpfi), piati (0,5 %) 
v Podkarpatskej Rusi (B. Braun, Ľ. Glück, M. Mauskopf, E. Schönfeld, L. Vámos), po troch 
študentoch (0,3 %), v Poľsku (Š. Filwar, M. Neubart, I. Schütz) a Sliezsku (A. Huml, R. Lang, E. 
Rakus), dvaja (0,2 %) v Rakúsku (O. Hahmann, K. Szedlacsek), po jednom študentovi (0,1 %) 
v Juhoslávii (L. Wertheim), Nemecku (O. Bittlemeyer), Rumunsku (J. Martiny) a vo Švajčiarsku. 
Práve zápis o bydlisku vo Švajčiarsku v La Tour de Peily (kanton Vaud) u L. Richona, študenta 
strojníckeho a elektrotechnického inžinierstva je neobvyklý. 
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Mapa č. 3: Miesta bydliska študentov zo Slovenska na ΝVŠT v Brne v školských rokoch 
1918/19 – 1938/39 

 
Zdroj údajov: Zdroj údajov: MZA Brno, Německá technika Brno, Nacionále 281 – 325, 331 
seznam studujících, podrobivších se 1. st. zk. 1883 – 1924, 422 6 zápis cizinců 1934 – 1944, 
vlastné výpočty. 
 
 Najviac, 124 študentov (13,6 %) bývalo v Bratislave a 50 (5,5 %) v Košiciach. Miestom 
bydliska viac ako 30 študentov boli ešte okresy Žilina (32 študentov, t. j. 3,5 %) a Nitra (31 
študentov, t. j. 3,4 %). Hranicu 20 študentov prekročili okresy Prešov (27 študentov, t. j. 3 %), 
Komárno, Spišská Nová Ves (26 študentov, t. j. 2,9 %), Nové Mesto nad Váhom (24 študentov, 
2,6 %), Trenčín (22 študentov, t. j. 2,4 %) a Topoľčany (21 študentov, t. j. 2,3 %). 
Bydlisko nemali uvedené študenti z troch okresov (Feledince, Giraltovce, Námestovo). V 7 
okresoch (Kysucké Nové Mesto, Medzilaborce, Modrý Kameň, Revúca, Tornaľa, Veľké 
Kapušany, Želiezovce) sme zaznamenali bydlisko len jedného študenta a v 8 okresoch 
(Humenné, Moldava, Nová Baňa, Sabinov, Spišská Stará Ves, Trstená, Vráble, Zvolen) bydlisko 
dvoch študentov. 
 Z porovnania miesta bydliska študentov zo Slovenska na NVŠT a ČVŠT v Brne vyplýva 
nasledovné: na ČVŠT sa zo 667 študentov zo Slovenska nepodarilo zistiť miesto bydliska 14 
študentov, t. j. 2,1 % zo všetkých študentov zo Slovenska navštevujúcich ČVŠT v Brne 
v medzivojnovom období, čo je o 3,2 % menej ako na NVŠT v Brne. Informácie sú limitované 
množstvom a kvalitou archívneho materiálu.  
Až 50 študentov (8,7 %) ČVŠT v Brne uvádzalo miesto bydliska mimo územia Slovenska. Najviac 
ich bývalo na Morave (40, t. j. 6 %), zatiaľ čo v Čechách len jedenásť študentov (1,6 %). Presun 
na Moravu a do Čiech podobne ako v prípade NVŠT v Brne bol pochopiteľný vzhľadom na 
novovytvorený štát Československo. Ale až 51 študentov presťahovaných na Moravu je vysoký 
počet. Súvislosť treba hľadať buď s tým, že na Moravu sa presídlili rodičia študentov 
pochádzajúci z Čiech alebo Moravy, alebo išlo o sťahovanie Slovákov z rýdzo ekonomických 
dôvodov.  Ale aj tak, ak zoberieme do úvahy celkovú migráciu do českých krajín, je to 
v prospech Moravy vysoký počet. Veď napr.  v roku 1921 sa vysťahovalo zo Slovenska do Čiech 
11 229 obyvateľov, v tom do Prahy 3 708 obyvateľov, a na Moravu a Sliezsko 17 028 
obyvateľov. V roku 1930 sa vysťahovalo zo Slovenska do Čiech 36 727 obyvateľov, v tom do 
Prahy 8 979 obyvateľov, a na Moravu a Sliezsko 23 457 obyvateľov. V roku 1930 sa na Moravu 
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a do Sliezska vysťahoval oproti Čechám a Prahe ešte menší počet obyvateľov. Spolu to bolo 
69 163 obyvateľov oproti 31 965 obyvateľom v roku 1921. Traja študenti (0,4 %) uvádzali 
miesto bydliska v Podkarpatskej Rusi (Ľ. Glück, E. Kövér, L. Vámos). V každej z krajín ako 
Juhoslávia (Š. Nvota), Maďarsko (E. Demián), Poľsko (O. Blumenblatt) a Rumunsko (V. Ríša) mal 
bydlisko jeden študent (0,1 %). 
 
Mapa č. 4: Miesta bydliska študentov zo Slovenska na ČVŠT v Brne v školských rokoch 
1918/19 - 1938/39 

 
Zdroj údajov: Zdroj údajov: ( Archiv Vysokého učení technického v Brne, rektorát ČVŠT (1897) 
1899 – 1951 (1971), inv. č. 1– 51). 
 
 Najviac študentov bývalo v Bratislave (51 študentov, t. j. 7,6 %), ďalej v Žiline (37 študentov, 
t. j. 5,5 %), v Turčianskom Svätom Martine (35 študentov, t. j. 5,2 %) a v Košiciach (33 
študentov, t. j. 5 %). Hranicu 20 študentov prekročil Liptovský Svätý Mikuláš (22 študentov, t. j. 
3,3 %), v Trenčíne bývalo 20 študentov (3 %). 
Ani jeden študent ČVŠT v Brne nemal bydlisko v okresoch Bardejov, Feledince, Kráľovský 
Chlmec, Medzilaborce, Modrý Kameň, Moldava, Stará Lubovňa, Želiezovce, po jednom bývali 
študenti v okresoch Giraltovce, Humenné, Námestovo, Parkan, Sabinov, Sobrance, Spišská Stará 
Ves, Stropkov, Šaľa, Trstená a po dvoch v okresoch Bánovce nad Bebravou, Kysucké Nové 
Mesto, Levoča, Považská Bystrica, Revúca, Trebišov a Veľké Kapušany. 
 
4. ZÁVER 
 
Téme, ktorá je obsiahnutá v článku, sa dostupná literatúra venuje iba okrajovo. Poznatky, ktoré 
sa podarilo získať, umožňujú pohľad na vývoj technickej inteligencie v medzivojnovom období 
a poskytujú veľa zaujímavých detailov v širšom historickom kontexte. V medzivojnovom období 
bolo zastúpenie študentov zo Slovenska vyššie na NVŠT v Brne ako na paralelne fungujúcej ČVŠT 
v tom istom meste. Kým na NVŠT evidovali 910 študentov zo Slovenska, na ČVŠT to bolo napriek 
výhodám v udeľovaní štipendií, lacnejšom školnom a pod. o 243 menej (spolu 667 študentov). 
To znamená, že NVŠT navštevovali poslucháči z lepšie ekonomicky situovaných vrstiev, ktorí 
pochádzali z nemeckých, maďarských a židovských rodín.  
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 Počty študentov zo Slovenska na NVŠT v Brne predstavujú takmer Gaussovu krivku 
s vrcholom počiatkom 20. rokov, keď presiahli hranicu 300 študentov (302 študentov v 
školskom roku 1920/21 a až 366 študentov v školskom roku 1920/21). Najnižší počet študentov 
zo Slovenska v sledovanom období mala NVŠT v školskom roku 1918/19 a koncom 30. rokov. 
Podobné údaje sme zistili aj na ČVŠT v Brne a na ČVUT v Prahe. 
 Z celkového počtu 910 študentov sa 203 (22,3 % zo študentov pochádzajúcich zo Slovenska) 
narodilo mimo územia Slovenska v 13 krajinách. Na území terajšieho Slovenska sa najviac 
študentov narodilo v okrese Bratislava (94, t. j. 10,3 % zo všetkých študentov zo Slovenska na 
NVŠT v Brne), potom v okrese Košice (45 študentov, t. j. 5 %). 20 a viac študentov sa narodilo v 
okresoch Komárno, Žilina, Nitra, Prešov, Spišská Nová Ves. V troch okresoch sa nenarodil ani 
jeden študent. 
 Údaje zistené o mieste narodenia len čiastočne kopírujú údaje o mieste bydliska. Najviac, až 
124 študentov (13,6 %) bývalo v Bratislave a 50 (5,5 %) v Košiciach. Miestom bydliska viac ako 
30 študentov boli ešte okresy Žilina, Nitra. Hranicu počtu 20 študentov prekročili okresy Prešov, 
Komárno, Spišská Nová Ves, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín a Topoľčany. Bydlisko nemali v 
„nacionáliách“ uvedené študenti z troch okresov, teda rovnaký počet študentov ako neuviedol 
ani miesto narodenia. 
Aby nedošlo ku generalizácii, bude nevyhnutné v ďalšom bádaní komparovať výsledky s ČVUT 
a NVŠT v Prahe. Len týmto spôsobom, založenom na archívnom výskume, budeme môcť 
korektne odpovedať na otázku, ako sa formovala technická inteligencia na Slovensku v 20. 
storočí. 
 
Podstatná časť zberu materiálu na tento príspevok sa uskutočnila v rámci projektu KEGA č. 
206STU-4/2012 „Študenti zo Slovenska na pražských a brnianskych technických vysokých 
školách v medzivojnovom období“ na MTF STU Trnava.  
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INTENZITA AERÓBNEHO ZAŤAŽENIA NA VESLÁRSKOM TRENAŽÉRI A HLADINA 
KRVNÉHO CUKRU 

 
INTENSITY OF AEROBIC WORKOUT ON ROWING ERGOMETER AND BLOOD 

SUGAR LEVEL 
 

Ľubica BÖHMEROVÁ, Matej ŠMÍDA 
 

 
ABSTRAKT 
Cieľom výskumu bolo zistiť zmeny hladiny krvnej glukózy pri rôznej intenzite aeróbneho 
zaťaženia na veslárskom trenažéri. Testovaný súbor tvorili slovenskí veslári (n: 6, priemerný vek: 
22,2 ± 4,9 rokov, priemerná výška: 183,5 ± 4,0 cm, priemerná hmotnosť: 79,5 ± 6,0 kg), ktorí 
boli podrobení 4 testom: laktátová krivka, veľký glykemický profil, test intenzitou anaeróbneho 
prahu (IANP) a test intenzitou aeróbneho prahu (IAP). Merania glykémie boli vykonané v 
intervale 120 min pred testom a 120 min po teste glukomerom Accu-Chek Active. Získané 
výsledky sme vyhodnocovali neparametrickým Wilcoxonovým   T-testom pre závislé súbory. 
Rozdiel priemerných hodnôt glykémie v časovom intervale 120 minút pred zaťažením a po 
zaťažení nebol štatisticky významný. Rozdiel hodnôt glykémie   (o 2,2 mmol.l-1, resp. 46 %) 
bezprostredne pred testom a po teste IANP bol štatisticky významný (p ≤ 0,05). Test IAP 
nepreukázal štatistickú významnosť v rozdielnosti hladín glykémie (o 0,4 mmol.l-1, resp. 7 %) 
bezprostredne pred testom a po teste. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: krvný cukor, aeróbna vytrvalosť, veslársky trenažér, veslovanie. 
 
ABSTRACT 
Aim of this study was to investigate changes in blood sugar level after aerobic workout on 
rowing ergometer. Tested group consisted of Slovak rowers (n: 6, average age: 22.2 ± 4.9 years, 
average height: 183.5 ± 4.0 cm, average weight: 79.5 ± 6.0 kg). Group undertook 4 tests: lactate 
curve, glycaemic profile, rowing exercise at intensity of anaerobic threshold (IANT) and rowing 
exercise at intensity of aerobic threshold (IAT). Blood sugar level was measured during 120 min. 
intervals before workout and after workout with Accu-Chek Active unit. We used 
nonparametric Wilcoxon T-test for dependent files for evaluation of the results. Results have 
shown that the difference between average fluctuation of blood sugar during 120 minutes 
post- and pre-workout is not significant. Difference of glycaemia (by 2.2 mmol.l-1, 46 % resp.) 
immediately before and after the IANT test was significant (p ≤ 0,05). Difference of glycaemia 
(by 0,4 mmol.l-1, 7 % resp.) immediately before the IAT test and after the test was not 
significant.  
 
KEYWORDS: bloodsugar, aerobicendurance, rowingergometer, rowing. 
 
 
ÚVOD 
 
 Väčšina autorov sa venuje skúmaniu glykemickej odozvy na zaťaženie u osôb 
s ochorením diabetes mellitus. Preto je táto problematika v súvislosti so zdravými osobami 
pomerne nová a nepreskúmaná. V predkladanom príspevku sa venujeme skúmaniu vplyvu 
aeróbnej vytrvalostnej aktivity na veslárskom trenažéri na hladinu krvného cukru.  
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 Hladina krvného cukru (glykémia) vyjadruje koncentráciu glukózy v krvi. Referenčné 
hodnoty glykémie na lačno sa pohybujú medzi 3,8 – 6,6 mmol.l-1 v kapilárnej krvi. Stabilná 
hladina krvného cukru je dosahovaná hormonálnymi, autoregulačnými a nervovými 
mechanizmami. Tieto mechanizmy zaisťujú rovnováhu presunu glukózy z krvnej plazmy do 
buniek. Najdôležitejším z nich je pôsobenie protichodných hormónov. Katabolické hormóny 
(glukagón, katecholamíny, tyroxín a somatostatín) zvyšujú hladinu cukru v krvi a anabolický 
hormón (inzulín) znižuje glykémiu. Inzulín znižuje hladinu krvného cukru tým, že pôsobí na 
membrány svalových a tukových buniek, cez ktoré do nich vstupuje krvná glukóza (Bucci, 1983). 
Znížená glykémia, ku ktorej môže dôjsť medzi jedlami alebo vplyvom fyzickej aktivity, vyvoláva 
vylučovanie glukagónu, a teda následné štiepenie glykogénu. Približne 60 % glukózy 
produkovanej pečeňou na udržanie hladiny krvného cukru pochádza zo zásob glykogénu a 
zostatok pochádza z glukózy syntetizovanej z laktátu, pyruátu, glycerolu a aminokyselín vrátane 
alanínu (Hultman, Nilsson, 1971). Za stabilizáciu hladiny krvného cukru je primárne zodpovedný 
pečeňový glykogén, zatiaľ čo zdroj energie pre svalovú prácu predstavuje svalový glykogén. 
Krvná glukóza je hlavným zdrojom energie pre centrálny nervový systém (CNS) a jej nízka 
hladina v krvi spôsobuje pokles aktivity CNS súčasne so zvýšenou podráždenosťou a zníženou 
koncentráciou (Benardot, 2012). 
 Hladina krvného cukru sa môže merať veľmi presným laboratórnym meraním. Častejšie 
sa však meria glukomerom, prístrojom s jednoduchou manipuláciou, určeným na domáce a 
rýchle meranie glykémie (Fábryová, 2012).  
 Dlhšie trvajúca aeróbna fyzická aktivita využíva energetické zdroje pri dostatočnom 
prísune kyslíka. Pri tejto forme pohybovej aktivity sa zvyšuje spotreba energie v zaťažovanom 
svale a následne sa telo snaží vyrovnať energetický deficit vlastnými zdrojmi v podobe 
glykogénu a triglyceridmi tukového tkaniva. V prvých minútach počas záťaže je hlavným 
zdrojom energie glukóza zo svalového glykogénu a neskôr glukóza z pečene, kde sa odbúrava 
pečeňový glykogén a nastáva glukoneogenéza, ktorá rastie s dĺžkou trvania fyzickej záťaže. 
Postupným pokračovaním vo fyzickej záťaži sa začnú po niekoľkých hodinách uvoľňovať z 
tukového tkaniva voľné mastné kyseliny, ktoré sa stávajú hlavným zdrojom energie. Aeróbna 
fyzická aktivita nevedie k zvýšeniu svalového objemu, ale zlepšuje zdatnosť kardiovaskulárneho 
aparátu (Pelikánová, Bartoš, 2010). 
 Podstatu aeróbneho uvoľňovania energie tvorí spaľovanie uhlíka a vodíka substrátov na 
oxid uhličitý a vodu. Spojenie procesov terminálneho oxidačného reťazca a obnovy ATP a ADP 
sa označuje ako oxidatívna fosforylácia. Spolu s ostatnými reakciami aeróbneho metabolizmu 
prebieha v bunkových mitochondriách (Hamar, Lipková, 1998). 
 Veslovanie patrí do skupiny silovo-vytrvalostných. športov. Vykonáva sa cyklickou 
štruktúrou pohybu. Súťaží sa na trati dlhej 2000 metrov. Trvanie výkonu sa pohybuje od 5 min. 
40 sek. do 9  min. pri počte záberov 200 – 250 za minútu v závislosti od disciplíny a kategórie 
(Schickhofer, 2010). Aeróbny prah nezohráva veľkú úlohu v súťažení, avšak je dôležitým 
ukazovateľom tréningovej intenzity – elitní veslári podstupujú do 50 hodín tréningu mesačne na 
úrovni alebo pod úrovňou AP (Fikerstrand, Seiler, 2004). Anaeróbny prah reprezentuje tempo 
zodpovedajúce prostredným 3 minútam veslárskych pretekov na 2000 metrov. Niektoré štúdie 
(Ingham et al., 2002, Womack, 1996) uvádzajú, že výkon na úrovni anaeróbneho prahu koreluje 
s výkonom na 2000 metrov na veslárskom ergometri. Energia pre preteky na 2000 m pochádza 
z aeróbneho aj anaeróbneho systému. Autori (Jensen, Ingham, Nolte) sa zhodujú, že približne 
80 – 84 % energie sa počas pretekov získava aeróbnym spôsobom a 16 – 20 % anaeróbne a to 
primárne na štarte a počas posledných záberov pretekov. Aj preto nás zaujímalo, aké budú 
rozdiely a zmeny v regulácii krvného cukru počas aeróbneho výkonu na veslárskom trenažéry 
vykonaného v rovnakom objeme ale odlišnou intenzitou. V prvom prípade na úrovni aeróbneho 
a v druhom prípade na úrovni anaeróbneho prahu. 
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CIEĽ A ÚLOHY PRÁCE 
 
 Cieľom práce bolo zistiť zmeny hladiny krvnej glukózy pri rôznej intenzite aeróbneho 
zaťaženia. Predpokladali sme, že pri rovnakom objeme zaťaženia na veslárskom trenažéri bude 
nárast hladiny krvnej glukózy výraznejší pri intenzite anaeróbneho ako pri intenzite aeróbneho 
prahu. Úlohami práce bolo vybrať vhodný súbor probandov a následne stanoviť intenzitu 
aeróbneho a anaeróbneho prahu na základe stupňovaného testu na veslárskom trenažéri 
(laktátová krivka). Ďalej zistiť dynamiku zmien hladiny krvného cukru počas 24 hodín - veľký 
glykemický profil. Následne sledovať zmeny krvného cukru pred a po zaťažení intenzitou na 
úrovni anaeróbneho a aeróbneho prahu, spracovať a vyhodnotiť získané údaje. 
 
METODIKA PRÁCE 
 
 Sledovaný súbor v našej práci tvorilo 6 slovenských veslárov (priemerný vek: 22,2 ± 4,9 
rokov, priemerná výška: 183,5 ± 4,0 cm, priemerná hmotnosť: 79,5 ± 6,0 kg, priemerný športový 
vek: 10 ± 2,3 rokov). Výkonnostná úroveň veslárov v tomto súbore sa pohybovala od 
medailistov na majstrovstvách Slovenska po seniorských reprezentantov. 
 Probandi absolvovali ako prvý test laktátovú krivku, na základe ktorého sme určili  
východiskové hodnoty intenzity zaťaženia na úrovni aeróbneho a anaeróbneho prahu. V teste 
sme použili Clementisov a Schickhoferov (2014) protokol. Na meranie hladiny laktátu v krvi sme 
použili ručný laktátomer Lactate Scout+ (chyba merania ±3 %). Stupňovaný test bol vykonaný na 
veslárskom trenažéri Concept 2 model D. Na meranie pulzovej frekvencie sme použili hrudný 
pás Garmin HRM Premium, ktorý je kompatibilný s monitorom PM4 trenažéra Concept 2. 
 Veľký glykemický profil, bol vykonaný hlavne z dôvodu, aby sme zistili prípadné 
neprirodzené výkyvy glykémie a aby sme potvrdili vhodnosť probandov na ďalšie testovanie. 
Použili sme 8-bodový veľký glykemický profil: meranie glykémie večer pred spaním, na druhý 
deň ráno na lačno, 2 hodiny po raňajkách, pred obedom, 2 hodiny po obede, pred večerou, 2 
hodiny po večeri a pred spaním. Proband počas dňa nevykonával zvýšenú fyzickú aktivitu 
(tréning). 
 Ďalej sme sledovali zmeny hladiny krvného cukru pred a po zaťažení vykonanom 
intenzitou na úrovni anaeróbneho prahu. Začali sme meraním glykémie po zobudení na lačno, 
ďalej 30 minút po raňajkách, 60 a 120 minút po raňajkách, resp. bezprostredne pred začatím 
veslovania na veslárskom trenažéri intenzitou na úrovni anaeróbneho prahu. V momente keď 
proband nebol schopný udržať túto intenzitu nasledovalo meranie glykémie, laktátu a pulzovej 
frekvencie. Meranie glykémie po záťažovom teste na veslárskom trenažéri bolo vykonané v 5, 
10, 30, 60 a 120 minúte po ukončení fyzickej aktivity. Proband nekonzumoval žiadne jedlo ani 
sladené nápoje v čase od raňajok až do 120 minúty po ukončení fyzickej aktivity.  
 V nasledujúcom teste boli testované osoby podrobené zaťaženiu na veslárskom 
trenažéri intenzitou na úrovni aeróbneho prahu. Objem práce (vzdialenosť) bol stanovený na 
základe objemu práce vykonaného v predchádzajúcom teste intenzitou anaeróbneho prahu, a 
teda bol identický. Raňajky a podmienky merania krvnej glukózy, laktátu a pulzovej frekvencie 
boli tiež rovnako dodržané. 
Záťažové testy rôznej intenzity boli vykonané na veslárskom trenažéri Concept 2 model D. Pred 
každým testovaním bol dodržaný časový interval 72 hodín odpočinku, ktorého súčasťou boli len 
ľahké aeróbne tréningy, aby sme zamedzili ovplyvneniu výsledkov testov. Na meranie glykémie 
smepoužili ručný glukomer Accu-Chek Active s testovacími prúžkami Accu-Chek Active (chyba 
merania ± 4 %), pomocou ktorého sme získavali výsledky kalibrované „na plazmu“. 
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 Na spracovanie a vyhodnotenie získaných údajov sme tiež použili podporné funkcie 
programu Excel. Na vyhodnotenie testu laktátová krivka sme použili exponenciálnu 
aproximáciu. Získané výsledky sme vyhodnocovali neparametrickým Wilcoxonovým           T-
testom pre závislé súbory. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 
 Probandi boli podrobení stupňovanému testu na veslárskom trenažéri, pomocou 
ktorého sme skonštruovali graf závislosti laktátu od intenzity zaťaženia (laktátová krivka) a určili 
individuálne prahové hodnoty (IAP, IANP) testovaných osôb. Pri teste sme použili Clementisov a 
Schickhoferov (2014) experimentálny protokol. Tento protokol doposiaľ nebol použitý v iných 
štúdiách, preto môžeme konštatovať, že v našej práci sme preverili vhodnosť jeho použitia pri 
stanovení individuálneho anaeróbneho prahu. Namerané hodnoty laktátu po zaťažení IANP 
neboli štatisticky významne rozdielne od hodnôt určených testom laktátová krivka, a teda sme 
potvrdili vhodnosť použitia Clementisovho a Schickhoferovho protokolu pri diagnostike 
aeróbnych schopností veslárov testom laktátová krivka. Hodnoty aeróbneho prahu individuálne 
kolísali od 1,6 mmol.l-1 do 2,2 mmol.l-1 a hodnoty anaeróbneho prahu od 4,8 mmol.l-1 do 6,5 
mmol.l-1, čo pripisujeme použitiu exponenciálnej aproximácie zostavených kriviek pri 
vyhodnocovaní testu. Na základe získaných údajov sme vytvorili laktátové krivky, ktoré 
zobrazuje graf č. 1. Z grafu možno vyčítať rozdiely medzi jednotlivými probandami a tiež 
porovnať jednotlivých probandov s priemernou krivkou zostavenou na základe priemerných 
hodnôt výkonu a laktátu všetkých probandov. 
 

 
 Graf č. 1 – Laktátové krivky. 
  
 Vyhodnotenie veľkého glykemického profilu (VGP) ukázalo, že súbor nevykazoval 
abnormálne výkyvy krvného cukru počas testu a glykémia spadala do referenčných hodnôt 3,8 – 
6,6 mmol.l-1. Test potvrdil vhodnosť probandov na ďalšie testovanie. Preukázal sa ako vhodný 
na posúdenie kolísania hladiny krvnej glukózy počas dňa testovanej osoby. 
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Hladina krvného cukru a zaťaženie intenzitou na úrovni anaeróbneho prahu.  
 Priemerná glykémia bola v sledovanom súbore pred zaťažením 5,3 mmol.l-1. Vo fáze 
zotavenia mala glykémia súboru priemernú hodnotu 5,7 mmol.l-1. Rozdiel 0,4 mmol.l-1 
predstavuje 9 % zvýšenie glykémie. Porovnanie hodnôt súboru bezprostredne pred (5,0 mmol.l-

1) a po zaťažení (7,2 mmol.l-1) ukázalo nárast o 2,2 mmol.l-1, resp. o 46 %. Priemerný výkon 
súboru počas testu bol 269 wattov a priemerná hladina laktátu pri kontrolnom odbere bola 6,9 
mmol.l-1. Veslári veslovali v priemere 9964 metrov. Intraindividuálne rozdiely v hodnotách 
glykémie probandov zobrazuje graf č. 2. Hladina krvného cukru a zaťaženie intenzitou na úrovni 
anaeróbneho prahu preukázali štatisticky významné (p ≤ 0,05) zvýšenie hladiny krvného cukru 
bezprostredne po zaťažení. Takéto  signifikantné zvýšenie koncentrácie glukózy v krvi 
pripisujeme aktivácii sympatika. Ten podnecuje sekréciu glukagónu, a teda následné 
odbúravanie glykogénu. Glukagón môže tiež stimulovať glukoneogenézu. Približne 60 % glukózy 
produkovanej pečeňou na udržanie hladiny glykémie pochádza zo zásob glykogénu a zostatok 
pochádza z glukózy syntetizovanej z laktátu, pyruvátu, glycerolu a aminokyselín vrátane alanínu. 
Okrem glukagónu vplývajú na glykémiu ďalšie dva katabolické hormóny. Adrenalín je stresový 
hormón, ktorý iniciuje extrémne rýchle odbúravanie pečeňového glykogénu, aby rýchlo zvýšil 
hladinu krvného cukru. Kortizol, ktorý je tvorený kôrou nadobličiek, je tiež stresový hormón, 
ktorý podporuje katabolizmus svalových bielkovín. Tento rozklad bielkovín zabezpečuje 
niektoré glukogenické aminokyseliny pre glukoneogenézu čo rezultuje do zvýšenej glykémie. 
Intenzívnejšie zaťaženie teda nepriamo vplýva na zvyšovanie hladiny krvného cukru 
prostredníctvom katabolických hormónov (Brun, Dumortier, Fedou, Mercier, 2001). 
 

 
Graf č. 2 – Priemerné hodnoty glykémie súboru pred a po zaťažením IANP  
na veslárskom trenažéri 
 
Hladina krvného cukru a zaťaženie intenzitou na úrovni aeróbneho prahu. 
Priemerná glykémia súboru pred zaťažením bola 5,2 mmol.l-1. Vo fáze zotavenia mala glykémia 
súboru priemernú hodnotu 4,9 mmol.l-1. Rozdiel 0,3 mmol.l-1 predstavuje 4 % zníženie 
glykémie. Porovnanie hodnôt súboru (graf č. 3) bezprostredne pred (5,3 mmol.l-1) a po zaťažení 
(4,9 mmol.l-1) ukázalo pokles o 0,4 mmol.l-1, resp. o 7 %. Priemerný výkon súboru počas testu 
bol 194 wattov a priemerná hladina laktátu pri kontrolnom odbere bola 1,9 mmol.l-1. Objem sa 
zhodoval s objemom predošlého testu.  
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 Graf č. 3 – Priemerné hodnoty glykémie súboru pred a po zaťažení IAP  
na veslárskom trenažéri.  
 
 Glykémia pred vykonaním obidvoch záťažových testov dosiahla maximálnu hladinu v 30. 
minúte po raňajkách a následne sa stabilizovala. Hladiny krvného cukru ihneď po teste už boli 
rozdielne. Glykémia sa bezprostredne po teste IANP zvýšila o 2,2 mmol.l-1 (46 percentný 
nárast), kým po teste IAP sme zaznamenali mierny pokles o 0,4 mmol.l-1 (7 %). Hodnoty 
glykémie vo fáze zotavenia po testoch sa dostali na porovnateľnú úroveň v 30. min po ukončení 
zaťaženia, kedy rozdiel predstavoval 0,3 mmol.l-1, teda 6 %. Aj porovnanie priemerných hodnôt 
pred zaťažením a po zaťažení poukazuje na nárast hladiny krvného cukru po vykonaní zaťaženia 
(IANP) a pokles po zaťažení (IAP). V grafe č. 4 je znázornený priebeh hladiny glykémie počas 
testov intenzitou na úrovni IANP a IAP. Krivky hladiny krvného cukru pred testami sa takmer 
zhodovali. Avšak bezprostredne po teste sa krivka glykémie  po zaťažení IANP zvýšila, kým po 
zaťažení IAP mierne klesla. 30 minút po zaťažení sa hladina krvného cukru ustálila okolo 
hodnoty 5 mmol.l-1. 
 

 
 Graf č. 4 – Priemer glykémie súboru pred a po zaťažení IANP a IAP  
 na veslárskom trenažéri. 
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 Rozdiel priemerných hodnôt glykémie v časovom intervale 120 minút pred zaťažením a 
po zaťažení nie je štatisticky významný v ani jednom prípade (graf č. 5). Po porovnaní rozdielov 
hodnôt glykémie bezprostredne pred testami a po testoch sme zistili, že rozdiel v teste (IANP) je 
štatisticky významný na 5 % hladine významnosti (graf č. 6).  
 
 

 
 
 
 Graf č. 5 – Rozdiel priemerných hodnôt glykémie v časovom intervale 120 minút pred 
 zaťažením a po zaťažení (IANP) a (IAP). 
 
 

 
 
 
 Graf č. 6 – Rozdiel hodnôt glykémie bezprostredne pred a po zaťažení (IANP a IAP). 
  
 
 
 

p ≤ 0,05 

n.s. 

n.s. 
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ZÁVER 
 
 Na základe získaných a vyhodnotených výsledkov špeciálnych testov môžeme 
konštatovať, že pri rovnakom objeme zaťaženia na veslárskom trenažéri bude nárast hladiny 
krvnej glukózy výraznejší pri intenzite anaeróbneho ako pri intenzite aeróbneho prahu. Nárast 
hladiny krvnej glukózy po zaťažení intenzitou anaeróbneho prahu (2,2 mmol.l-1) vykazoval 
vyššiu hodnotu ako po zaťažení intenzitou aeróbneho prahu (-0,4 mmol.l-1). Zvýšenie hladiny 
glykémie po zaťažení IANP je štatisticky významné na 5 % hladine významnosti. 
  
 Na základe našich zistení môžeme odporučiť zaťaženie aeróbneho charakteru vyššej aj 
nižšej intenzity pre rekreačných športovcov, ktorí sa snažia docieliť úbytok, resp. stabilizáciu 
telesnej hmotnosti. Pohybová aktivita sa však čoraz častejšie stáva prostriedkom terapie pri 
mnohých civilizačných chorobách, napríklad pri diabete 2. typu. V tomto prípade by mohla 
hyperglykémia po zaťažení na úrovni intenzity IANP znamenať zhoršenie zdravotného stavu, a 
preto pre diabetických pacientov odporúčame vykonávať pohybovú aktivitu nižšej intenzity 
(IAP). Dodávame, že diabetik by mal dobre poznať metabolickú kompenzáciu svojho ochorenia 
ešte pred začatím záťaže a zosúladiť to s dôsledným meraním hladiny glykémie. 
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ÚROVEŇ OHYBNOSTI U  FUTBALISTOV A ATLÉTOV VO VEKU 10-15 ROKOV 
 

THE LEVEL OF FLEXIBILITY OF FOOTBALL PLAYERS AND ATHLETES AT THE AGE OF 
10 - 15 

 

Natália CZAKOVÁ, Matej ŠVAJDA  
 

 
 
ABSTRAKT 
Cieľom výskumnej úlohy bolo zistiť a porovnať úroveň ohybnosti u 10 – 12 ročných futbalistov a 
atlétov. V práci sme sa zaoberali mladším školským vekom, do ktorého spadajú kategórie 
testovaných detí. Zistili sme, že úroveň ohybnosti sledovaných futbalistov v porovnaní so 
štandardami dosahuje v teste Hlboký predklon v sede minimálne hodnoty. V teste Hlboký 
predklon v stoji dosahujú mladí futbalisti väčšinou priemerné hodnoty. Podobné hodnoty 
vykazujú aj atléti v oboch kategóriách.  
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: ohybnosť, futbal, atletika, mladší školský vek 
 
ABSTRACT 
The aim of the research project was to identify and compare the level of flexibility of football 
players and athletes at the age of 10-12. We dealt with younger schoolage in our paper, which 
contains the category to the testing of children. We found that the level of flexibility of 
observed football players when comparing to standards they achieved in the test seated 
forward bend minimum values. Young footballers usually reach average values in the test bend 
the trunk forwards, too. Similar values get also athletes in both categories. 
 

KEY WORDS: football, athletic, flexibility, younger school age 
 
 
ÚVOD 
Atletika je základom každej športovej disciplíny, pretože vychádza zo základných prirodzených 
lokomočných pohybov človeka. Futbal  
ŠImonek (2009) definuje vekové obdobie od 7 do 12 rokov je najoptimálnejšie pre rozvoj 
koordinačných schopností. Pohybové centrá mozgu sa v tomto období intenzívne rozvíjajú. Deti 
vo veku 7 až 12 rokov si osvojujú takmer všetky pohyby (aj koordinačné pohyby), ak nie je 
vyžadovaný veľký rozsah pohybov a neprejavuje sa značná sila, vytrvalosť a rýchlosť. Preto sa 
deti ťažšie naučia komplexné, obtiažne pohybové zručnosti (techniky), ktoré sa vyskytujú 
v športových hrách. Votík - Zalabák (2011) rozdeľujú školsky vek na: 6 až 10 rokov, 10 až 14 
rokov, 14 až 18 rokov.  
Futbal je športovou, kolektívnou a je jednou z najobľúbenejších športových hier na svete. Je to 
vhodná forma odpočinku a zábavy ako aj vhodnou alternatívou využitia voľného času a pre deti. 
Je preň charakteristické, že deti chcú v hre spolu súperiť, rozvíjať osobné schopnosti, mať 
radosť z hry a predovšetkým žiť v kolektíve.  
Gajdoš (2010) charakterizuje atletiku ako individuálne športové odvetvie, ktoré zahŕňa 47 
športových disciplín. Delí ich na bežecké (šprinty, behy na stredné a dlhé trate, prekážkové 
behy), technické (hody, vrhy a skoky) a viacboje. Kaplan - Hochmanová (2011) význam atletiky 
chápu z troch hľadísk. Za najdôležitejšie považujú tvrdenie, že atletika prispieva k vytváraniu 
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pohybovej gramotnosti dieťaťa, najmä v chôdzi, v behu, základných skokoch a základných 
hodoch, ktoré sú nevyhnutné pre bežný život detí. Jeřábek (2008) to dopĺňa a tvrdí, že atletika 
upevňuje základné pohybové štruktúry, ako je chôdza, behy, skoky a hody, ktoré sú nevyhnutné 
pre bežný život detí a mládeže aj pre vykonávanie radu telocvičných a športových činností. 
Podľa neho výkonnostná a vrcholová atletika svojím systematickým a dlhodobým pôsobením 
vytvára predpoklady pre optimálny rozvoj fyzických a psychických schopností vyvíjajúceho sa 
jedinca v zmysle všeobecnom a špeciálnom. Zo zdravotného hľadiska Kaplan – Hochmanová 
(2011) považujú aplikované atletické disciplíny za prevenciu jednostranného zaťažovania, či 
kompenzáciu nezdravého prostredia a spôsobu života. 
Podľa Šimoneka (2003) je kĺbová ohybnosť základným predpokladom vykonávania pohybov. 
Významne vplýva na ich rýchlejšie osvojenie a zdokonaľovanie, na zvyšovanie efektívnosti 
svalovej činnosti, na znižovanie únavy svalov a je prevenciou mnohých zranení. Vo väčšine 
športov limituje kvalitu osvojenia si racionálnej športovej techniky. Sedláček - Lednický (2010) 
hovoria o flexibilite ako dôležitom faktore celkového zdravia, ktorý podmieňuje optimálne 
vykonanie pohybovej činnosti. Tvrdí, že je značne geneticky determinovaná a niekedy je 
predpokladom úspešného osvojenia si špeciálnych zručností i faktorom určujúcim športový 
výkon. Dovala (2012) hovorí, že pri takých športoch ako je atletika, gymnastika, plávanie, ktoré 
kladú zvýšené nároky na ohybnosť, sa využíva iba 80 - 90 % anatomickej ohybnosti. Pričom sa v 
priebehu života u človeka značne mení veľkosť kĺbových plôch, elastickosť svalov a väzivového 
aparátu, hrúbka medzistavcových platničiek a pevnosť kĺbového puzdra. Čím sa samozrejme 
mení aj rozsah pohybov v kĺboch. Sedláček - Lednický (2010) chápu športové aktivity ako faktor 
negatívne vplývajúci na pohybový rozsah, a preto sa v rámci tohto treba špeciálne venovať 
rozcvičeniu pred tréningom alebo v samostatných tréningových jednotkách. Taktiež na 
pohybový rozsah negatívne vplýva zvyšujúci sa vek. 
 
CIEĽ A ÚLOHY PRÁCE 
Cieľom práce bolo zistiť a porovnať úroveň ohybnosti u mladých futbalistov a atlétov vo veku 
10-12 rokov.  
Zo stanoveného cieľa vyplynuli nasledujúce úlohy:  
1. Zvoliť vhodné testy 
2. Zvoliť vhodné súbory na prieskum 
3. Realizovať testovanie u všetkých probandov 
4. Zistené údaje spracovať a vyhodnotiť 
 
METODIKA PRÁCE 
Prieskum sme realizovali v troch futbalových kluboch – Spartak Trnava, FC Nitra, Duslo Šaľa 
a v atletických kluboch TJ Tatran SNV, AK Slávia TU KE, ŠG AO KE, ŠŠK Junior PO, VŠC Dukla BB, 
ŠG NR a na základnej škole Nábrežie mládeže, 5 Nitra. Zvolené kluby súťažia vo výkonnostne 
rovnakých súťažiach a ich tréningový proces je časovo aj rozsahovo podobný. Počet futbalistov 
zapojených do prieskumu bolo 48 v kategórii U10 a U12 a v kategórii U11 bolo 47 futbalistov. 
U atlétov neuvádzame pre malý počet testovaných kategóriu 10 ročných. V kategórii 11 ročných 
sme otestovali 13 a v kategórii 12 ročných 16 žiakov. Vzhľadom na nerovnaké počty 
testovaných uvádzame tabuľky oddelene.  
Na zisťovanie úrovne ohybnosti sme zvolili nasledovné testy podľa Měkotu – Blahuša (1983):  
Test č. 1 – hlboký predklon s dosahovaním v sede znožmo  
Test č. 2 – hlboký predklon v stoji 
Test č. 3 – úklon trupu vpravo 
Test č. 4 – úklon trupu vľavo 
Test č. 5 – hlboký predklon s dosahovaním v sede roznožmo 
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Všetky získané údaje sme zaznamenali do vopred pripravených tabuliek a následne vyhodnotili 
a porovnali nielen navzájom, ale aj so škálou podľa Sedláčka (2008).  
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA  
Kategória U10 podobne ako U11 je súčasť futbalovej prípravky a U12 je prvou žiackou 
kategóriou. Deti zaradené do testovania môžu vykazovať rozdiely v úrovni ohybnosti medzi 
samotnými deťmi a aj v porovnaní so štandardami podľa Sedláčka (2008). Všetky údaje 
v tabuľkách sú uvádzané v cm a vyjadrujú celkový priemer skupiny, modus, medián 
a smerodajnú odchýlku.  
U atlétov je rozdelenie podľa vekových kategórií iné. Delia sa na žiakov, mladších žiakov 
a starších žiakov. Avšak pre potreby prieskumu sme nechali rozdelenie detí podobné ako 
u futbalistov.  
 
Tabuľka 1 Futbalisti U10 

VÝSLEDKY T1 T2 T3 T4 T5 

Modus 2 2 13 15 60 

Medián 1,5 1 16,5 15 64 

SMO 5,09284 4,9364 4,25811 4,63227 9,32847 

Priemer 0,97917 0,41667 16,6875 16,4792 65,3542 

 
Priemerné hodnoty v kategórii U10 v testoch Hlboký predklon v sede a v stoji nedosahujú ani 1 
cm, čo považujeme za alarmujúce.  
 
Tabuľka 2 Futbalisti U11 

VÝSLEDKY T1 T2 T3 T4 T5 

Modus 3 4 20 21 68 

Median 3 4 20 20 72 

SMO 5,2168 4,80983 3,67319 4,13371 8,05813 

Priemer 3,38298 3,40426 19,6702 19,0532 72,7872 

Vo vyšších kategóriách sa situácia vylepšila, čo môžeme pripísať už aj určitej uvedomelosti detí, 
ako aj príprave na súťaže v poslednej prípravke a v žiackej kategórii.  
 
Tabuľka 3 Futbalisti U12 

VÝSLEDKY T1 T2 T3 T4 T5 

Modus 4 2 17 18 64 

Median 4 3 19,5 19 71 

SMO 4,50419 3,52613 3,75278 3,87248 4,31039 

Priemer 3,4375 3,0625 19,5 19,5625 70,4375 

Test Úklon trupu vpravo (vľavo) prináša vyrovnaé hodnoty na obe strany vo všetkých 
kategóriách. Rozdiely medzi kategóriami sú minimálne. Podobne je to aj v teste Hlboký 
predklon v dosahovaní v sede roznožnom.  
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U atlétov boli výsledky obdobné. Vo všetkých sledovaných ukazovateľoch dosiahli atléti 
podobné výsledky ako futbalisti. 
 
 
Tabuľka 4 Atléti 11 roční 

VÝSLEDKY T1 T2 T3 T4 T5 

Min -4 -5 55 15 17 

Max 18 9 82 31 34 

Priemer 5 2 70,5 24 25 

 
 
Tabuľka 5 Atléti 12 roční 

VÝSLEDKY T1 T2 T3 T4 T5 

Min -20 7 46 15 18 

Max 10 19 86 31 30 

Priemer 0 -1 65 22 23 

 
Tabuľka 6 Hlboký predklon s dosahovaním v sede znožmo v porovnaní so škálou podľa 
Sedláčka – Lednického (2008) 

 
Kategória 

Počet bodov 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

U10 46 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

U11 32 6 4 4 1 0 0 0 0 0 

U12 32 8 4 4 0 0 0 0 0 0 

Atl.11 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 

Atl.12 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Predklon v sede v porovnaní so škálou podľa Sedláčka – Lednického (2008) bolo najviac 
jednobodových hodnotení, čo predstavuje 98% v kategórii U10. V kategórii U11 prevažuje 
takisto jednobodové hodnotenie, čo predstavuje 78,72%. V kategórii U12, podobne ako pri 
predchádzajúcich dvoch kategóriách, prevažuje jednobodové hodnotenie, čo predstavuje 
66,67%. Atléti dosiahli ešte horšie výsledky ako futbalisti, čo je prekvapivé, avšak predmetom 
prieskumu nebola dĺžka trvania tréningového zaťaženia u detí. 
 
Tabuľka 7 Hlboký predklon v stoji v porovnaní so škálou podľa Sedláčka – Lednického (2008) 

 
Kategória 

Počet bodov 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

U10 5 5 6 10 14 6 1 0 1 0 

U11 0 1 2 2 4 14 15 5 0 4 

U12 1 0 0 1 8 15 17 6 0 0 

Atl.11 0 0 0 2 1 4 2 3 0 1 

Atl.12 3 0 1 2 0 4 1 4 1 0 

 
Hlboký predklon v stoji priniesol podstatne lepšie výsledky vo všetkých troch kategóriách.  
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ZÁVER 
Práca sa zaoberala úrovňou ohybnosti u mladých futbalistov a atlétov vo veku 10-12 rokov. 
Celkové zistenia priniesli zaujímavé výsledky. V testoch Hlboký predklon v stoji chlapci dosiahli 
v porovnaní so štandardami priemerné výsledky. Avšak v teste Hlboký predklon v sede to boli 
výsledky podpriemerné. Tieto zistenia mohli byť spôsobené aj samotnou technikou realizácie 
testu, kedy je v stoji umožnené posunutie ťažiska smerom vpred, čo v sede nie je možné. Preto 
považujeme test Hlboký predklon v sede znožnom za objektívnejší, čo by mohlo byť predmetom 
ďalšieho sledovania. Predmetom sledovania by mohli byť aj samotné štandardy, ktoré 
pravdepodobne vychádzali z populácie, ktorá aktívne športovala viac, ako dnešná „sedavá“ 
mládež.   
 
 
Príspevok je súčasťou grantovej úlohy VEGA 1/0310/13 „Prevencia funkčných porúch 
pohybového systému u detí a možnosti ich ovplyvnenia“. 

 
 
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 
DOVALA, A. 2012. Ohybnosť a jej rozvoj [online]. [cit. 2014-04-04]. Dostupné na internete: 
http://adriansport.blog.cz/1211/ohybnost-a-jej-rozvoj  
GAJDOŠ, A. 2010. Atletika [online]. [cit. 2014-04-04]. Dostupné na internete: 
<http://www.sportency.sk/encyclopedy/?q=content/atletika>  
JEŘÁBEK, Peter. 2008. Atletická příprava: děti a dorost. Praha : Grada Publishing, a.,s., 2008. 190 
s. ISBN 978-80-247-0797-6.  
KAPLAN, Aleš – HOCHMANOVÁ, Petra. 2011. Jaká je atletika na základní škole. In Tělesná 
výchova a sport mládež. ISSN 1210-7689, 2011, roč. 77, č. 2, s. 29-30.  
MĚKOTA, K. – BLAHUŠ, P. 1983. Motorické testy v tělesné výchově. Praha: SPN, 1983. 336 s. 
SEDLÁČEK, J. – LEDNICKÝ, A. 2010. Ohybnosť. In Kondičná atletická príprava. Bratislava: 
Slovenská vedecká spoločnosť pre tělesnu výchovu a šport, 2010. 167 s. ISBN 978-80-89075-34-
8 
ŠIMONEK, Jaromír. 2003. Základy kondičnej prípravy v športe. Bratislava : Univerzita 
Komenského, 2003. 190 s. ISBN 80-223-1116-2.  
ŠIMONEK, J.: Futbal. Rozvoj koordinačných schopnost., Bratislava: Peter Mačura – PEEM (2009), 
ISBN 978-80-89197-99-9, str. 42 
VOTÍK, J. - ZALABÁK, J.: Fotbalový trenér – základní průvodce tréninkem. Praha: Grada 
Publishing, a.s. (2011), ISBN 978-80-247-3982-3, str. 121 
 
Autor:  
Mgr. Natália Czaková, PhD.,  
PF UKF, Tr. A. Hlinku 1, - 949 74 Nitra,  
nczakova@ukf.sk 
 
Recenzent:  
Mgr. Ľubomír Paška, PhD.  
KTVŠ PF UKF Nitra,  
lpaska@ukf.sk 
 

 
 

mailto:nczakova@ukf.sk
mailto:lpaska@ukf.sk


 

46 
 

Vedecké práce KSSaP 2015 / Researchs papers DSS and C 2015 // Vedecký zborník 

ÚROVEŇ VYBRANÝCH KOORDINAČNÝCH SCHOPNOSTÍ 12- AŽ 18-ROČNÝCH 
STOLNÝCH TENISTOV 

LEVEL OF SELECTED COORDINATION ABILITIES OF  12 - TO 18-YEAR-OLD 
REPRESENTATIVES IN TABLE TENNIS  

 
Ladislava Doležajová, Adrián Gajdoschík 

  
 

ABSTRAKT 
V príspevku sme sa venovali problematike vybraných koordinačných schopností v stolnom 
tenise Cieľom bolo zistiť úroveň disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností 12- až 18- 
ročných reprezentantov chlapcov a dievčat v stolnom tenise počas prípravy na majstrovstvá 
Európy. Testovanie sme realizovali zariadením FiTRO agility check, pomocou ktorého sme 
realizovali modifikovaný štandardizovaný test. Po realizovaní testovania sme porovnali výkon 
medzi  vybranými skupinami testovaných pomocou štatistických metód. Predpokladali sme 
štatisticky významný rozdiel vo výkonnosti medzi chlapcami a dievčatami a medzi vekovými 
kategóriami. Vo výkonnosti medzi pravákmi a ľavákmi sme predpokladali rozdiely v stredných 
hodnotách, čo sa nám aj potvrdilo. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Stolný tenis, disjunktívne rýchlostno-reakčné schopnosti, pohybová 
výkonnosť, reprezentácia 
 
ABSTRACT 
In this work, we investigated selected coordination skills in table tennis. Our aim was to 
determine the level of disjunctive reaction-speed abilities of 14 - to 18-year-old male and 
female representatives in table tennis during their preparation for the European 
Championships. The test was carried out by means of the FiTRO agility check device; we 
undertook a modified standardized test. After completing the tests, we compared the 
performance results between selected tested groups using statistical methods. We assumed 
a statistically significant difference in performance levels between male and female subjects 
and between age groups. As regards the performance differences between right- and left-
handers, we expected differences in the mean values; these have been successfully confirmed 
 
KEY WORDS: 
Table tennis, disjunctive reaction-speed abilities, physical performance, representation 
 
ÚVOD 
Stolný tenis podľa Demetroviča (2003) je charakterizovaný vysokou rýchlosťou topspinového 
herného spôsobu, v ktorom sa uplatňujú hráči s nadpriemernou úrovňou reakčných schopností 
a musia bleskurýchlo reagovať na herné situácie okamžitým riešením. Hráč spracováva meniace 
sa variácie herného tempa, rotáciu a dráhu letu loptičky. Pri rýchlych topspinových úderoch 
dosahuje loptička až do 160-180 km/h. Reakcia na topspinovú hernú situáciu uskutočňuje hráč 
vo veľmi krátkom čase za 0,1-0,5 s.  
Na dĺžku reakčného času vplývajú predovšetkým vyššie časti centrálneho nervového systému. 
Táto centrálna zložka je v prevažnej miere vrodená. Tá zložka reakčného času, za ktorú 
zodpovedá kvalita a adaptabilnosť receptorov, má taktiež vrodenú zložku, ktorá sa mení 
s vývojom jedinca, ale aj zložku ovplyvnenú vonkajšími faktormi, napr. tréningovými podnetmi 
(Štulrajter, 1983). Zemková (2008) tvrdí, že pri hodnotách disjunktívnych reakčno- rýchlostných 
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schopností sa prejavuje určitá veková závislosť. Zvlášť výrazná je v detskom a pubertálnom 
veku. Senzomotorický čas sa so stúpajúcim vekom skracuje a po dosiahnutí najnižšej hodnoty 
v období dospelosti sa so zvyšujúcim vekom znova predlžuje. 
Ďalej Štulrajter (1987) uvádza, že v každej vekovej kategórii majú muži kratší reakčný čas ako 
ženy. Podľa autorov Goulian et al. (2005) je to na základe teórie prírodného výberu, ktorú 
vytvoril Charles Darwin. To znamená, že prostredie utvára reakčný čas a ďalšie správanie ľudí, 
aby bolo možné pre ne prežiť v prírode.  
Botwinick, Thompson (1966) tvrdia, že takmer všetky rozdiely medzi mužom a ženou sa 
pripisujú k oneskoreniu medzi prezentáciou podnetu na začiatku svalovej kontrakcie. Časy 
svalovej kontrakcie boli rovnaké pre mužov aj ženy. 
Ďalší autori Dykiert et al. (2012) potvrdzujú že muži majú rýchlejší a menej variabilný reakčný 
čas ako ženy. Avšak ešte nebolo stanovené, či tieto rozdiely sa vyskytujú aj u detí. Jedným z 
návrhov je, že rozdiely medzi pohlaviami v reakčnom čase a variabilitou môže byť v dôsledku 
pôsobenia pohlavných hormónov na mozog, a tým nepriamo možno očakávať, že to pôsobenie 
bude výrazné u dospelých a dospievajúcich, ale u detí nie. 
Hemisféry mozgu sú špecializované na rôzne úlohy. Ľavá hemisféra triedi informácie a robí 
logické závery. Pravá hemisféra riadi kreativitu, priestorové vzťahy, rozpoznávanie tváre a 
emócie. Tiež pravá hemisféra riadi ľavú časť tela a ľavá hemisféra riadi pravú časť tela. Vedci si 
myslia, že ľavá časť tela by mala byť rýchlejšia pri reakčných časoch (Kosinski, 2013). . To 
potvrdzuje aj štúdia Kanaski (2006), v ktorej dospel k záverom, že ľaváci majú rýchlejšie reakcie 
ako praváci, avšak presnosť reakcií nebola lepšia ako u pravákov. Kosinski (2013) tiež dospel k 
záveru, že ľavou rukou majú ľudia v prirodzených reakciách časovú výhodu.  
Cieľ a úlohy práce  
Zámerom príspevku je rozšíriť poznatky o úrovni disjunktívno reakčno-rýchlostných schopností 
14- až 18- ročných chlapcov a dievčat v stolnom tenise. 
Úlohy 
1. Porovnať úroveň výkonnosti medzi chlapcami a dievčatami. 
2. Porovnať úroveň výkonnosti medzi vekovými kategóriami chlapcov. 
3. Porovnať úroveň výkonnosti medzi pravákmi a ľavákmi. 
 
METODIKA 
Sledovaný súbor tvorila kadetská a juniorská reprezentácia v stolnom tenise vo veku od 12-18 
rokov. Chlapci (n = 5) a dievčatá (n = 4) z juniorskej kategórie. Ďalej chlapci (n = 4) a dievčatá (n 
= 4) z kategórie kadetskej.  Spoločne sa pripravovali na majstrovstvá Európy v stolnom tenise 
2013. Hráči a hráčky predstavovali aktuálnu reprezentáciu Slovenska. Testovanie sme realizovali 
v priebehu reprezentačného sústredenia pred majstrovstvami Európy. Testovanie sa realizovalo 
za stolnotenisovým stolom, kde boli hráči postavení podobne ako pri hre. Na stole bol položený 
počítač, z ktorého prichádzali stimuly a za stolom na zemi boli pripevnené dotykové platne. Po 
rozohriatí a rozcvičení sme postupne  testovali každého probanda. Použili sme diagnostický 
systém FiTRO agility check od Hamar, Zemková (2001). Vykonával sa štandardizovaný test, kde 
sme však čas pri generovaní podnetov znížili z dôvodov priblíženia sa štruktúre športového 
výkonu v stolnom tenise. V stolnom tenise je priemerný čas na reakciu prichádzajúcej loptičky 
pri topspinovej hernej situácii 0,1-0,5 s. Na vyhodnotenie získaných údajov sme využili 
štatistickú metódu Mann- Whitneyov U- test na 1% a5% hladine štatistickej významnosti. Pri 
interpretácii výsledkov a formulovaní záverov sme použili logické metódy. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
V tab. 1 až 4 uvádzame základné charakteristiky veku, telesných ukazovateľov, hodnotu 
reakčného času a dominantnej hráčskej ruky hráčov a hráčok kadetskej a juniorskej 
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reprezentácie, ktorí v čase testovania predstavovali najlepších stolných tenistov na Slovensku 
vo svojich kategóriách. 
V sledovaných tabuľkách sledujeme veľké variačné rozpätie veku, ktoré je stanovené podľa 
pravidiel  slovenského stolnotenisového zväzu v súlade s medzinárodnými pravidlami stolného 
tenisu. 
S veľkým variačným rozpätím veku úzko súvisia aj hodnoty telesných ukazovateľov sledovaných 
športovcov. Vo vekových kategóriách hráčov a hráčok sledujeme opäť veľké rozdiely v 
hodnotách telesnej výšky a hmotnosti. Je to pochopiteľné, pretože medzi hráčmi je rozdiel 
takmer 6 rokov. Ak sa na to pozrieme z pohľadu vzťahu telesných ukazovateľov k pohybovým 
schopnostiam, tak disjunktívne reakčno-rýchlostné schopnosti, priradené ku koordinačným 
schopnostiam, sú najmenej závislé od telesnej výšky a telesnej hmotnosti, teda aj somatotypu 
(Kampmiller, 1996). 
 
 

Tab. 1 Charakteristika hráčok kadetskej reprezentácie 

 Decimálny vek Reakčný čas (s) Telesná 
hmotnosť (kg) 

Telesná výška 
(cm) 

1/Praváčka 12, 73 641, 53 50 163 

2/Ľaváčka 14, 54 597, 53 63 167 

3/Praváčka 12, 97 675, 63 58 160 

4/Praváčka 12, 34 633, 93 45 155 

 
Tab. 2 Charakteristika hráčov kadetskej reprezentácie 

 Decimálny vek Reakčný čas (s) Telesná 
hmotnosť (kg) 

Telesná výška 
(cm) 

1/Pravák 13,72 610, 13 48 164 

2/Pravák 15, 23 647, 90 73 180 

3/Pravák 13, 35 597, 00 55 165 

4/Ľavák 14, 06 532,38 79 178 

 
Tab. 3 Charakteristika hráčok juniorskej reprezentácie 

 Decimálny vek Reakčný čas (s) Telesná 
hmotnosť (kg) 

Telesná výška 
(cm) 

1/Ľaváčka 18, 34 569, 75 56 174 

2/Praváčka 16, 91 595, 59 49 160 

3/Praváčka 18, 29 600, 09 50 163 

4/Ľaváčka 16, 15 594, 81 60 165 

 
Tab. 4 Charakteristika hráčov juniorskej reprezentácie 

 Decimálny vek Reakčný čas (s) Telesná 
hmotnosť (kg) 

Telesná výška 
(cm) 

1/Pravák 17, 30 556, 88 86 191 

2/Pravák 17, 25 644, 88 61 171 

3/Pravák 17, 33 608, 31 75 180 

4/Pravák 16, 79 570, 41 72 185 

5/Pravák 16, 05 535, 33 68 170 

 



 

49 
 

Vedecké práce KSSaP 2015 / Researchs papers DSS and C 2015 // Vedecký zborník 

Po zistení úrovne disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností sme porovnali úroveň 
výkonnosti medzi chlapcami a dievčatami. Pri zostrojení grafu (obr. 1) sme využívali stredné 
hodnoty dosiahnutých výkonov. Stredná hodnota výkonu chlapcov bola 587,53 ms a stredná 
hodnota výkonu dievčat bola 598,5 ms. Tak ako sme predpokladali, chlapci dosiahli lepší výkon 
pri porovnaní stredných hodnôt ako dievčatá. No zároveň sme sa domnievali, že výkon medzi 
nimi bude štatisticky významný, čo sa nám však nepotvrdilo, keď po vzájomnom porovnaní sme 
nezaznamenali štatisticky významný rozdiel ani na 5% hladine štatistickej významnosti.  
 
 

O
br. 1 Porovnanie stredných hodnôt disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností medzi 
hráčmi a hráčkami stolného tenisu 
 
 
Z obr. 1 vidíme, že rozdiel medzi chlapcami a dievčatami pri porovnaní stredných hodnôt bol  
len minimálny. Dôvodom môže byť špeciálna adaptácia na stolnotenisový tréning. Ako aj 
Botwinick a Thompson (1966) uvádzajú, takmer všetky rozdiely medzi mužom a ženou sa 
pripisujú k oneskoreniu medzi prezentáciou podnetu a začiatkom svalovej kontrakcie. Na 
základe týchto poznatkov môžeme odvodiť, že špecializovaným tréningom čas od prezentácie 
podnetu a začiatku svalovej kontrakcie sa môže aj u dievčat skrátiť až na takú úroveň akú 
dosahujú chlapci. 
Pri vyhodnocovaní výsledkov sme ďalej porovnávali úroveň medzi vekovými kategóriami, a to 
medzi kadetmi a juniormi. Pri zostrojení obr.2 sme použili stredné hodnoty dosiahnutých 
výsledkov juniorov - 549,81 ms a strednej hodnoty výkonu kadetov - 622,03 ms.  Tak ako sme  
predpokladali, juniori dosiahli lepší výkon pri porovnaní stredných hodnôt ako kadeti.  
Štatisticky významný rozdiel  sa nám potvrdil na 5% hladine štatistickej významnosti.  
Vysvetlenie výsledkov hľadáme predovšetkým v dĺžke špeciálnej športovej činnosti. Medzi 
kadetmi a juniormi môže byť viacej ako 3 ročný rozdiel v dĺžke športovej prípravy, čo znamená, 
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že juniori majú v priemere odohratých viac hodín tréningov a zápasov, tým pádom ich 
organizmus dostal viac podnetov na rozvoj senzomotorických schopností.  
 
 

 
Obr. 2 Porovnanie stredných hodnôt disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností medzi 
hráčmi kadetskej a juniorskej kategéorie v stolnom tenise 
 
Ďalej sme sa zamerali na porovnanie hráčov, ktorí hrajú ľavou alebo pravou rukou. Ľaváci 
dosiahli lepší výkon pri porovnaní stredných hodnôt ako praváci. Stredná hodnota ľavákov bola 
574,81 ms. a pravákov 608,66 ms. Snažili sme sa preukázať aj štatistickú významnosť rozdielov, 
ktorá sa potvrdila na 5% hladine štatistickej významnosti. Lepší výkon ľavákov potvrdzuje aj 
fakt, že v každej kategórii, kde sa nachádzal ľavák bol jeho výkon v rámci skupiny najlepší. Ľavák 
sa nachádzal u kadetov – 532, 38 ms (najnižší hodnota zo všetkých sledovaných výkonov) 
kadetiek a junioriek. U junioriek na nachádzali dve ľaváčky. Jedna dosiahla najlepší výkon 
v rámci junioriek, druhá dosiahla tretí najlepší výkon.   
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Obr. 3 Porovnanie stredných hodnôt disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností medzi 
hráčmi hrajúcich ľavou alebo pravou rukou v stolnom tenise 
 
 
 

 
 
Obr. 4 Porovnanie najlepších výkonov ľavákov a pravákov v sledovaných kategóriach 
 
Tvrdenie autorov, podľa ktorého ľaváci majú lepšie reakčné časy ako praváci sa nám preukázalo 
pri vyhodnocovaní našich výsledkov. Sme si však vedomí nízkej početnosti skupiny ľavákov, ale 
podľa výberu sme nemali možnosť pracovať s väčšou skupinou. Napriek malej početnosti sa 
nám podarilo preukázať dominanciu ľavákov v reakčnom čase. Ľaváci dosiahli vo svojej skupine 
vždy najlepšie reakčné časy. Aj keď neexistujú presné štatistiky, koľko svetových hráčov hrá 
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ľavou alebo pravou rukou, podľa vyjadrenia slovenských reprezentantov v stolnom tenise je ich 
v kategórii žien i mužov viacej. 
 
ZÁVER 
1. Výsledky všetkých porovnaní sú ovplyvnené malým počtom hráčov a hráčok v stolnom 
tenise. Súbor tvorila len vybraná kadetská a juniorská  reprezentácia pripravujúca sa na ME. Je 
nevyhnutné v budúcnosti realizovať testovanie na širšej vzorke hráčov a hráčok. 
2. Zistili sme štatisticky významný rozdiel medzi kadetmi a juniormi. Predpokladáme, že 
rozdielna výkonnosť  je spôsobená rozdielnym vekom a vyšším počtom tréningov, v ktorých sa 
realizujú činnosti zamerané na rozvoj disjunktívne reakčno-rýchlostných schopností. 
3. Zistili sme  významné rozdiely vo výkonoch medzi pravákmi a ľavákmi, v prospech 
ľavorukých hráčov. Opäť je potrebné vyhodnotiť viacej hráčov, a tým potvrdiť výsledky z 
odbornej literatúry. 
4. Je nevyhnutné si uvedomiť, že pri hodnotení výkonnosti hráča v stolnom tenise je 
potrebné posudzovať športový výkon i s inými faktormi ako napr. s technikou herného spôsobu 
alebo psychickými procesmi. 
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MOŽNOSTI A LIMITY PREVENTÍVNE ORIENTOVANEJ ARTETERAPIE AKO 
TERAPEUTICKÉHO KONCEPTU V SKUPINE KLIENTOV  S VIACNÁSOBNÝM 

POSTIHNUTÍM  
 

POSSIBILITIES AND LIMITS OF THE PREVENTIVE ART THERAPY AS A 
THERAPEUTIC CONCEPT IN GROUP OF CLIENTS WITH MULTIPLE DISABILITIES 

 
Zuzana Fábry Lucká 

 
ABSTRAKT  
Príspevok prezentuje výsledky autorského výskumu, kde autorka mapuje a analyzuje možnosti 
a limity profylaktickej funkcie arteterapie u klientov s viacnásobným postihnutím 
v predškolskom veku. Autorka predstavuje kvantitatívne orientovanú výskumnú štúdiu, kde 
metódou zberu dát bol dotazník distribuovaný do zariadení realizujúcich arteterapeutickú 
intervenciu ako jednu z poskytovaných služieb nielen pre klienta, ale aj pre jeho rodinu 
v Bratislavskom kraji. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: dieťa s viacnásobným postihnutím, predškolský vek, arteterapeutická 
intervencia 
 
ABSTRACT 
The paper presents results of research of copyright where the author map sand analyzes the 
possibilitiesand limits of prophylactic functionof art therapy with clients with multiple 
disabilities at an preschool age. The authoris aquantitatively oriented research study where 
data collection method was question nairedistributed toart therapyequipment, implementing 
the intervention asone of theprovided servicesnot only for clients but also for his family in 
Bratislava region. 
 
KEYWORDS: childwith multiple disabilities, preschool age,art therapy intervention 
 
ÚVOD 
Viacnásobné postihnutie je postihnutím, zasahujúcim celú osobnosť človeka, od narodenia až 
po smrť. Keďže ide o kombináciu rôznych druhov postihnutí, tak, ako je široké spektrum 
symptómov zasahujúcich do osobnosti klienta i do jeho rodinných vzťahov a väzieb, i možnosti 
pomoci a variabilita ponúknutých terapeutických intervencií je pomerne široká. Fenomén 
viacnásobného postihnutia nie je ani v súčasnosti ojedinelým. Vančová (2010) uvádza, že má 
práve naopak tendenciu zvyšovania výskytu. Viacnásobné postihnutie postihuje celú osobnosť 
dieťaťa, preto je potrebné intervenovať od skorého veku. Dôležitosť a potreba komplexných 
služieb pre rodinu a dieťa s viacnásobným postihnutím, nevynímajúc rôzne formy expresívnych 
podporných terapií v období raného veku je podporovaná teóriou i výsledkami výskumov 
z oblasti vývinovej psychológie, neuropsychológie ale aj edukácie detí v ranom veku (Tichá, 
2014) . Tieto výskumy jednotne zdôrazňujú významnosť prvých troch až piatich rokov života 
dieťaťa na jeho následný celkový osobnostný vývin. V tomto prípade žiadne dieťa 
s viacnásobným postihnutím pri tom nie je rovnaké, individuálny prístup v tomto prípade musí 
byť naozaj vysoko individualizovaný. Fábry Lucká (2014) vo svojom výskume analyzuje možnosti 
jednotlivých terapeutických intervencií, pričom arteterapia sa javí ako metóda využiteľná po 
celý život človeka s viacnásobným postihnutím. Arteterapia je tu jednou z možností, kedy sa 
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môže rozvíjať pri pre bežné deti prirodzenej aktivite. V skorom veku plní profylaktickú funkciu, 
v zmysle zamedzenia druhotných problémov dieťaťa.    
Ponuka rôznorodých stimulov v takto skorom veku dieťa s viacnásobným postihnutím rozvíja, 
arteterapeutické aktivity mu dávajú možnosť prežiť príjemný terapeutický zážitok spoločne 
s blízkymi rodinnými príslušníkmi. Dieťa s viacnásobným postihnutím potrebuje intenzívne 
stimuly, ktoré má možnosť uchopiť a zároveň tiež pochopiť na bazálnej úrovni. Stimulácia 
v tomto prípade by mala byť multisenzorická, kedy umožníme dieťaťu vnímať podnety 
viacerými zmyslami naraz. Napríklad pri práci s hlinou si okrem klasického využitia, uchopenia 
do ruky, má možnosť k hline privoňať, priložiť si ju na telo rôzne tvarovanú, vnímať jej chlad 
a tvrdosť materiálu.  
Arteterapia je tiež jednou z možností ako komunikovať, najmä ak komunikácia neprebieha na 
bežnej úrovni, je obmedzená, či na prvý pohľad úplne absentujúca. Lindsay, Black a Broxholme 
(2001) popisujú cestu umenia ako cestu pre alternatívnu komunikáciu. 
V kontexte biodromálneho ponímania arteterapie, je arteterapia vhodnou a využiteľnou 
metódou už od raného veku dieťaťa. Kováčová (2014) popisuje dôležitosť poskytovania 
vývinovo orientovanej arteterapie už od raného veku. V období predškolského veku má dieťa 
v Slovenskej republike len obmedzené možnosti s ohľadom na spektrum poskytovaných služieb. 
Pritom v iných krajinách je arteterapia jednou z intervencií ponúkaných už počas raného vývinu 
dieťaťa. Bedard-Bidwellová (2001) zdôraznila možnosti využitia arteterapie u ľudí 
s viacnásobným postihnutím, a upozornila na fakt, že v Kanade sú arteterapeuti súčasťou tímu 
už v nemocničnom prostredí, ktoré je najmä v začiatkoch života dieťaťa nevyhnutnosťou. 
Arteterapia je jednou z využiteľných a využívaných intervencií v kontexte viacnásobného 
postihnutia. Keďže komunikácia má v tomto prípade výrazné špecifiká, je nielen vhodnou 
formou prejavenia sa dieťaťa, ale i vhodnou formou pre nadviazanie komunikácie rodič – dieťa. 
Úlohou terapeuta v tomto skorom veku je najmä podporiť rodinné vzťahy a väzby. Rodinné 
prostredie je to, ktoré dieťaťu môže poskytnúť príležitosti k vývinovému posunu. Častokrát sa 
v tomto prípade využíva prepájanie s ďalšími z expresívnych terapií, ako je napríklad 
muzikoterapia, dramatoterapia, biblioterapia či psychomotorická terapia. Čím je podnet 
výraznejší, tým je pre dieťa porozumiteľnejší, uchopiteľnejší na jeho základnej úrovni.  
Komunikáciu podnecujeme od začiatku terapeutického procesu, kedy je potrebné vybrať si 
materiál na tvorenie – či už ide o hlinu, prstové farby, kriedové farby, atď. Aj dieťa 
s viacnásobným postihnutím môže mať v sebe kreativitu pri výbere materiálu, ktorú je potrebné 
len objaviť. Ak sa jeho kreativita podporuje a rozvíja, dieťa vo svojej výtvarnej činnosti môže 
pokračovať aj v ďalšom období svojho života. Terapeutický rámec tu prekračuje umelecké 
vnímanie celého procesu. Diela ľudí s viacnásobným postihnutím sa tak často stávajú 
hodnotným umeleckým dielom, vnímaným ako dielo tiež bežnou populáciou. Tento proces už aj 
v súčasnosti prekračuje národnú úroveň a ľudia s viacnásobným postihnutím sú oceňovaní aj vo 
svete za hranicami Slovenskej republiky. 
 
CIEĽ A ÚLOHY PRÁCE 
Výskumné bádanie predloženého príspevku je zamerané na analýzu profylaktickej funkcie 
arteterapie klienta so zdravotným znevýhodnením v ranom veku. Cieľom práce je identifikovať 
možnosti a limity arteterapie v ranom veku ako profylaktického faktora vedúceho k včasnému 
riešeniu problému dieťaťa.  
Koncipovali sme si niekoľko výskumných otázok: 
V koľkých zariadeniach a akého typu, je arteterapia využívaným prostriedkom pomoci dieťaťu 
so znevýhodnením v ranom veku a jeho rodine v Bratislavskom kraji? 
Aké špecifické terapeutické koncepty intervencie sú poskytované dieťaťu s viacnásobným 
postihnutím v predškolskom veku?  
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Aké konkrétne techniky arteterapie sa využívajú v intervencii pre dieťa predškolského veku 
s viacnásobným postihnutím? 
 
Na základe uvedených výskumných otázok sme si stanovili nasledovné úlohy:  
- vyhľadať a zosumarizovať informácie o zariadeniach, majúcich v ponuke arteterapiu pre 
klientelu detí s viacnásobným postihnutím v predškolskom veku; 
- vyhľadať a zosumarizovať informácie o najčastejšie používaných technikách arteterapie; 
Pre zodpovedanie uvedených otázok sme si stanovili výskumnú vzorku, ktorá pozostávala zo 
zamestnancov zariadení, pracujúcich metódou arteterapie, poskytujúcich intervenciu deťom 
v predškolskom veku a ich rodinám v Bratislavskom kraji. 
 
METODIKA PRÁCE 
Na základe popisovanej problematiky je metodika práce kvantitatívne orientovaná, pričom ide 
o analýzu získaných údajov z použitého dotazníka, distribuovaného elektronicky do zariadení 
v pôsobnosti Bratislavského kraja. Na základe analýzy dostupných adresárov zariadení 
ponúkajúcich služby pre deti v predškolskom veku s postihnutím či ohrozením vo vývine, sme 
vytvorili ich zoznam. Podľa získaných informácií ponuku služieb pre dieťa v predškolskom veku 
vytvára 28 zariadení v Bratislavskom kraji. Z toho 21 zariadení (58,8%) poskytuje služby nielen 
pre dieťa, ale i pre jeho rodinu, a v rámci svojich služieb ponúka aj sociálne poradenstvo pre 
rodinu. Sedem z uvedeného počtu zariadení (19,6 %) pracuje s rodinou len okrajovo, a ich 
hlavnou náplňou je práca s dieťaťom, nie s rodinou (Graf 1). 
 
 
Graf 1 Zariadenia poskytujúce služby pre raný vek v Bratislavskom kraji 

 
 
V rámci získavania informácií z jednotlivých zariadení sme sa zamerali na nasledovné faktory: 
- rozsah služieb dostupných pre dieťa s viacnásobným postihnutím predškolského veku 
a jeho rodinu; 
- sektor poskytovateľa služieb pre dieťa s viacnásobným postihnutím predškolského veku 
a jeho rodinu (verejný/súkromný), z hľadiska finančnej dostupnosti pre rodiny; 
- prítomnosť či absencia ponuky arteterapie v jednotlivých zariadeniach. 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Rozsah služieb dostupných pre dieťa so zdravotným postihnutím a jeho rodinu v predškolskom 
veku sa javí podľa získaných údajov v Bratislavskom kraji ako pomerne široký. Najširšia ponuka 
služieb je pre dieťa s oneskoreným psychomotorickým vývinom, pre ktoré poskytujú služby 
všetky z uvedených zariadení. Pri špecifikácii na detského klienta v predškolskom veku 
s viacnásobným postihnutím sa počet zariadení v Bratislavskom kraji znižuje. Podľa výsledkov 
nášho prieskumu je 6 z 28 uvedených zariadení (16,8 %) orientovaných na špecifickú skupinu 
detí s viacnásobným postihnutím a ich rodiny. Uvedené zariadenia majú v ponuke služieb 
špecifické terapeutické koncepty, ako sú Snoezelen terapia, Bazálna stimulácia, muzikoterapia, 
ale ďalej tiež logopedickú intervenciu a fyzioterapiu. Päť zariadení (14% z celkového počtu) 
poskytujúcich služby pre deti v predškolskom veku s viacnásobným postihnutím a ich rodiny 
ponúka medzi svojimi službami arteterapiu ako intervenčnú metódu. Početnosť zariadení, 
ponúkajúcich arteterapiu ako špecifickú intervenčnú metódu v predškolskom veku uvádzame 
v Grafe 2. 
Z výsledkov výskumu vyplýva že ponuka arteterapie v zariadení špecializovanom na dieťa 
s viacnásobným postihnutím v predškolskom veku a jeho rodinu v Bratislavskom kraji je 
dostupná a v tomto type zariadenia patrí medzi využívané terapeutické intervencie. Už 
Kováčová (2014) vo svojom výskume uvádza, že vývinovo orientovaná arteterapia je 
najčastejšie využívaným terapeutickým konceptom pomoci v ranom veku dieťaťa. 
Z uvedeného počtu zariadení, sú z hľadiska sektoru poskytovateľa služieb 4 zariadenia verejné, 
a dve súkromné. Podľa získaných informácií je dostupnosť služieb vyššia v zariadeniach 
v súkromnom sektore (65%), ktoré sú pre rodinu s dieťaťom s postihnutím finančne 
náročnejšie. 
 
Graf. 2 Zariadenia poskytujúce arteterapiu deťom v predškolskom veku s viacnásobným postihnutím 

 
 
Ďalším okruhom nášho záujmu boli konkrétne využívané techniky arteterapie u detí 
s viacnásobným postihnutím v predškolskom veku. Na základe informácií analyzovaných 
z elektronického dotazníkauvádzame v Grafe 3 využívané techniky: práca s hlinou (90%), maľba 
prstovými farbami (86%), maľba s kompenzačnou pomôckou na veľkej ploche (54%), 
reprodukcia výtvarného diela či obrázku obľúbenej osoby (43%). 
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Pri technike práce s hlinou išlo o vytváranie jednoduchých súčastí väčšieho diela, akými boli 
šulce hliny, placky z hliny, kúsky odtrhnutej hliny, pásy hliny. Podľa dotazníkového skúmania 
sme zistili, že hlina je použiteľná ako terapeutický prostriedok na vnímanie inej kvality dotyku. 
Z rozhovorov s odborníkmi vykonávajúcimi arteterapeutickú intervenciu vyplynulo, že najmä 
v počiatkoch terapeutickej práce je potrebné nielen pre deti s viacnásobným postihnutím 
terapeutickú hlinu preskúmať všetkými zmyslami, a až následne je možné z nej vytvárať dielo. 
Cieľom techniky práce s hlinou je tu dosiahnuť katarzný účinok prostredníctvom terapeutického 
materiálu. 
Ďalšou technikou bola maľba prstovými farbami. Pri tejto technike má dieťa s viacnásobným 
postihnutím možnosť vnímať svoju činnosť viacerými zmyslami naraz2, pričom výraz prstové 
farby nemusí zodpovedať skutočnosti, nakoľko prstové farby je možné použiť nielen 
prostredníctvom prstov, ale je možné využiť aj iné časti tela.  
Maľba s kompenzačnou pomôckou na veľkej ploche umožňuje dieťaťu s viacnásobným 
postihnutím samostatný prejav, pri ktorom nie je priestorovo obmedzený3. Pri maľbe tohto 
typu je možné využiť napr. tyče s valcami používané na bežné maľovanie stien, či pomôcku 
s priestorom na uchytenie štetca na pre dieťa vhodnom mieste, napríklad štetec umiestnený na 
hlave či nohe. Reprodukcia výtvarného diela či obrázku obľúbenej osoby je náročnejšia na 
koordináciu končatín, motoriku horných končatín ale tiež na kreativitu a výtvarné nadanie 
umelca, v tomto prípade dieťaťa.  
V zariadeniach, ktoré sa zameriavajú na podporu celej rodiny ako systému, sa ťažisková forma 
arteterapeutických aktivít odohrávala v spolupráci s rodinou dieťaťa. Na základe uvedeného 
vyplýva, že arteterapia je aktuálnou metódou pomoci už od skorého veku dieťaťa a je 
prevenciou pred vznikom druhotných problémov v neskoršom období života. 
 
ZÁVER 
Intervencia prostredníctvom arteterapie už od predškolského veku je profylaktickým faktorom 
s ohľadom na budúci rozvoj človeka s rôznymi typmi zdravotného znevýhodnenia, preto je 
potrebné zamerať sa na nasledovné, z výsledkov výskumu vyplývajúce faktory: 
- široká ponuka materiálovo-technického vybavenia, aby bolo možné ho terapeuticky 
využiť aj pre dieťa s telesným obmedzením; 
- zapájanie rodiny do spoločných arteterapeutických aktivít; 
- ponechávať priestor pre vlastnú kreativitu dieťaťa, podporovať ho v samostatnom 
prejave 
- zabezpečiť bezpečné prostredie bez zbytočných bariér, prispôsobené klientele 
- systematická intervencia presahujúca do ďalších vývinových období . 
 Na základe realizovaného výskumného bádania konštatujeme, že arteterapia je využívaným 
terapeutickým konceptom pomoci od skorého veku, kedy je dôležitým faktorom tiež spolupráca 
s rodinou.  
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PODPORA SAMOSTATNOSTI KLIENTA S POSTIHNUTÍM V INTERVENČNOM 
PROCESE 

 

PROMOTION OF THE INDEPENDENCE OF CLIENTS WITH DISABILITIES IN THE 
INTERVENTION PROCESS 

 

Monika Gazarková, Barbora Kováčová 
 

ABSTRAKT  
Príspevok prezentuje údaje z kvalitatívneho výskumu - úroveň životných kompetencií dieťaťa 
s Downovým syndrómom pred realizáciou intervenčného programu, návrh a záznam 
intervencie a záverečné zhodnotenie úrovne skúmaných oblastí vývinu po absolvovaní 
programu. Výsledky výskumu preukázali, že úroveň rozvoja životných kompetencií u klienta so 
zdravotným postihnutím bola signifikantne vyššia, ako pred realizáciou terapeutického 
programu a to vo všetkých skúmaných oblastiach. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: klient so zdravotným postihnutím, intervencia, program 
 
ABSTRACT  
The paper presents contains data from qualitative research - the level of competence of the 
child activity of daily living with Down syndrome before implementing therapeutic program, 
design and recording therapy intervention and final assessment of the level of examined 
developmental areas after completion of the program. The results of research have shown that 
the level of development of living competence in a clients with disabilities was significantly 
higher than before the implementation of a therapeutic program in all examined areas. 
 
KEYWORDS: clients with disabilities, therapy intervention, program 

 
 
VSTUP DO PROBLEMATIKY SAMOSTATNOSTI KLIENTA SO ZNEVÝHODNENÍM 
Problematika samostatnosti v súvislosti s výskumným zámerom v skupine klientov so 
zdravotným znevýhodnením zostáva vždy aktuálnou najmä v rámci terapeutických konceptov 
pomoci.  
V prípade terminologického vymedzenia pojmu samostatnosť nachádzame definíciu, ktorá 
poukazuje na fakt, že ide o možnosť, schopnosť sám o sebe rozhodovať, sám konať (bližšie 
Slovenský synonymický slovník, 2014). S pojmom samostatnosť sú uvádzané pojmy ako 
nezávislosť, svojbytnosť, autonómia, ktoré korešpondujú a do väčšej/menšej miery zohľadňujú 
vyššie uvedenú definíciu. Weber & Kozianka & Winkler (1974) prezentujú v súvislosti so 
samostatnosťou konkrétne dva stupne. Prvý stupeň samostatnosti sa spravidla objavuje u detí 
koncom tretieho roku života a v prvej polovici staršieho predškolského veku. Na tomto stupni sa 
samostatnosť prejavuje plnením určených pravidiel, ktoré sú dieťaťu zadávané. Príkladom môže 
byť situácia, kedy sa dieťa už samostatne prezúva, keď príde z pobytu vonku. Tento návyk je 
fixovaný aj v bežných i špeciálnych materských školách, kedy síce tento úkon všetky deti úplne 
neovládajú, ale samotný návyk prezúvať sa pri príchode a odchode sa formuje a pravidelne 
podporuje. Druhým stupňom a zároveň aj ukazovateľom vyššieho vývinového stupňa 
samostatnosti je schopnosť dieťaťa používať bez príkazu a pomoci dospelého navyknuté 
činnosti. Vypestovaná vlastnosť napríklad poriadkumilovnosť dieťaťa sa prejaví nie len doma, 
ale aj na návšteve u starých rodičov, v letnom tábore, v podstate akomkoľvek priestore, kde bez 
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vyzvania si poukladá hračky, či iné pomôcky, ktoré boli počas činnosti použité. Uvedené stupne 
sú v súvislosti so zdravotným znevýhodnením viac-menej vývinovo posunuté vzhľadom na typ 
a druh zdravotného znevýhodnenia.  
Subvencia autonómie klienta je možná cez rozšírenie jeho skúseností sprostredkované 
špecificky orientovanými terapeutickými modelmi pomoci (Kováčová, 2014a). Klient so 
zdravotným znevýhodnením sa stáva samostatnejším tak, že na báze prežitého a poznaného sa 
vytvoria u neho neuronálne modely konania, ktoré je schopné (samostatne, s pomocou) ďalej 
využívať aj pri podobných situáciách. Počas ranej výchovy, raného poradenstva alebo ranej 
intervencie terapeut využíva túžbu klienta po poznaní od raného veku, jeho potrebu 
zamestnania, sklon k napodobňovaniu a jeho úsilie o samostatnosť. Základom podpory 
samostatnosti je rodinná výchova (každý rodič by mal dieťaťu bez ohľadu na jeho zdravotný stav 
od raného veku dopriať priestor na čo najviac samostatnosti, aby všetko, na čo stačí a je 
schopné, vykonávalo samo). V prípade, že výchova v rodine nie je postačujúcou z rôznych 
dôvodov je vhodné využívať odbornú pomoc, ktorá využíva iné zdroje motivácie smerom 
k rozvoju samostatnosti. Podľa Kováčovej (2014b) úroveň konania súvisí s očakávaním vlastnej 
úspešnosti a s reakciami sociálneho prostredia. Ak je prostredie ústretové, oceňujúce, priateľské, 
tak sebaistota dieťaťa úmerne narastá a vo vývine je vyššia šanca progresu. Ide o podporu 
presvedčenia klienta, že to dokáže a najmä každý nový výkon mu dodá odvahu a túžbu po 
samostatnej činnosti/aktivite.  
 
KONCEPT AKTIVÍT DENNÉHO ŽIVOTA  
Koncept aktivít denného života (ADL) bol prvýkrát publikovaný v polovici 20. storočia autorkou 
Edith Buchwald a súvisel s vývojom meracích nástrojov na posudzovanie ADL (Bóriková, 
Tomagová, Žiaková 2014). Hlavnými posudzovanými aktivitami ADL boli mobilita, 
vyprázdňovanie, hygiena, jedenie a obliekanie, čo dávame do súvislosti so samostatnosťou, 
resp. s postupným dosahovaním samostatnosti pri klientoch so zdravotným znevýhodnením. Sú 
to bežné denné činnosti (hygiena, obliekanie, výživa, vyprázdňovanie, spánok, odpočinok), 
ktoré zdravý dospelý človek vykonáva samostatne, bez pomoci druhej osoby. Podľa Žiakovej 
a kolektívu (2009) je pre ne charakteristická ich pravidelnosť, automatickosť a časté spojenie s 
určitými rituálmi. Označujú sa ako rutinné aktivity, ktoré vykonáva jednotlivec pre seba samého 
v priebehu dňa (v zmysle sebaobsluhy a sebestačnosti). Súčasťou života a návykov sa stávajú v 
priebehu sociálneho učenia a vyjadrujú individualitu jednotlivca. Ide o vedomé naučené 
správanie, cieľovo orientované a ovplyvnené socio-kultúrnym kontextom.  
S pojmom sebaobsluha úzko súvisí aj pojem samostatnosť resp. závislosť a mieru participácie 
jednotlivca pri vykonávaní ADL. Za samostatného môže byť považovaný jednotlivec, ktorý nemá 
podstatné obmedzenie fyzických ani psychických schopností a ktorý samostatne, bez asistencie 
druhých osôb zvláda všetky potrebné ADL v prostredí, v ktorom žije. Ak jednotlivec vyžaduje 
podporu, dohľad alebo pomoc druhej osoby, alebo je závislý na pomôcke/prístroji, je 
považovaný za závislého (v určitej miere, alebo na určitej úrovni závislosti, bližšie Bóriková, 
Tomagová, Žiaková 2014). Aktivity denného života autoriek (ibidem) rozdeľujú podľa charakteru 
a náročnosti ich zvládania rozdeliť do niekoľkých skupín, a to bazálne ADL (BADL), 
inštrumentálne ADL, náročné ADL (bližšie popis Gazarková, 2015).  
Medzi najznámejšie a najčastejšie používané nástroje posudzujúce bazálne, základné ADL 
(BADL) a inštrumentálne ADL (IADL) patria Katzov index (The ADL Index) z roku 1963, 
Barthelovej test základných ADL (Barthel Index) z roku 1955 (Staudinger, Höß, Ostermann, 
2009) a Lowton-Brodyho Test inštrumentálnych ADL (The IADL Scale of Lowton&Brody) z roku 
1969 (Lowton, Brody 1969). Označujú sa aj ako testy fyzickej dizability. Môžu sa používať 
samostatne alebo sú súčasťou dotazníkových setov pre potreby komplexného posúdenia. 
Vzhľadom k tomu, že pokrývajú len malé spektrum ADL a nie sú dostatočne citlivé, sú vhodné 

http://www.igi-global.com/affiliate/victoria-h/1622/
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skôr na zhodnotenie východiskového stavu klienta (Bóriková, Tomagová, Žiaková 2014). 
V našom výskume sme zvolili na získanie vstupného, priebežného a výstupného zhodnotenia 
úrovne základných ADL Barthelovej test ADL. Pre jeho nízku citlivosť sme ako ďalší výskumný 
nástroj použili modifikovanú verziu Nottinghamského vývinového dotazníka (CEECA, 2007).  
 
CIEĽ A ÚLOHY VÝSKUMU 
Hlavným cieľom predkladaného výskumu bolo spracovať mieru samostatnosti počas aktivít 
denného života u klienta so zdravotným postihnutím ako súčasti zvyšovania kvality života.  
Zo stanoveného cieľa vyplynuli nasledovné výskumné úlohy:  
- Analyzovať dostupnú dokumentáciu klienta z hľadiska psychologického a liečebno-
pedagogického. 
- Zistiť úroveň rozvoja životných kompetencií klienta s Downovým syndrómom 
v skúmaných oblastiach prostredníctvom zvolených výskumných metód a nástrojov. 
- Identifikovať  problémové oblasti, ktoré znižujú mieru samostatnosti a tým kvalitu života 
dieťaťa s Downovým syndrómom.  
- Navrhnúť a aplikovať vhodnú intervenciu v podobe individuálneho ergoterapeutického 
programu cieleného na konkrétneho klienta. 
- Kvantitatívno-kvalitatívnou metódou analyzovať a interpretovať výskumné zistenia.  
- Posúdiť dosah navrhnutého programu pozitívny vplyv na skúmané oblasti vývinu, resp. 
zistiť mieru zlepšenia v skúmaných oblastiach vývinu klienta. 
 
Po zadefinovaní cieľa a úloh sme skoncipovali nasledovnú výskumnú otázku: V ktorých 
konkrétnych životných kompetenciách v oblasti aktivít denného života dosahuje klient so 
zdravotným postihnutím najnižšiu samostatnosť ?  
  

METODIKA VÝSKUMU 
Na získavanie výskumných poznatkov a informácií sme zvolili metódy kvalitatívneho výskumu, 
ktorý bol zrealizovaný formou monografickej procedúry. Vo výskume boli použité výskumné 
metódy: experiment, posudzovacia škála, testové metódy, dotazník, pozorovanie, interview. 
Významné metódy týkajúce sa konkrétne hodnotiaceho procesu následne popíšeme. 
Na zisťovanie informácií ohľadom samostatnosti sme si zvolili modifikovanú verziu 
Nottinghamského vývinového dotazníka (CEECA, 2007), ktorý sme upravili do verzie numerickej, 
bipolárnej škály s 5-bodovým hodnotením, pričom 1 hodnotila skúmaný jav ako nezvládnutý 
vôbec, 5 ako úplne zvládnutý. Zamerali sme sa na oblasť samostatnosti - 
v domácnosti, v prostredí školy a mimo školy. Výsledky škálovania sme vyhodnocovali pomocou 
váženého priemeru. Pre originalitu tejto výskumnej metódy uvádzame aj posudzovacie škály 
v troch oblastiach (Tabuľka 1, 2, 3). Oblasť 1 - samostatnosť v domácnosti obsahuje 21 položiek 
zameraných prevažne na schopnosti súvisiace s prípravou stravy, obsluhou kuchynských 
zariadení a elektronických zariadení v domácnosti (Tabuľka 1). 
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Tabuľka č. 1  Nottinghamský vývinový dotazník (CEECA, 2007) – modifikovaná verzia 
     Samostatnosť v domácnosti 
 

Schopnosť 

Vstupné 
hodnotenie 

Priebežné 
hodnotenie 

Záverečné 
hodnotenie 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. S usmernením vie natrieť chlieb                

2. Vie otvoriť jednoduché krabice 
a balenia 

               

3. Vie si naliať vodu z džbánu bez 
vyliatia 

               

4. Vie doniesť pohár vody 
z vodovodu 

               

5. Bez dozoru si natrie chlieb 
(použije vhodné množstvo) 

               

6. Vie si prestrieť stôl, ak dostane 
vhodné náčinie 

               

7. Nachystá si veci na tácku 
a donesie ku stolu 

               

8. Po skončení jedla odnesie 
použitý riad na príslušné 
miesto 

               

9. Pod dozorom vie použiť 
jednoduché kuchynské 
spotrebiče (napr. hriankovač, 
MW) 

               

10
. 

Vie utrieť plochu (stôl, 
kuchynskú linku) 

               

11
. 

Vie si pripraviť sirup 
napustením vody z vodovodu 

               

12
. 

Vie prestrieť stôl pre skupinu, 
ak má k dispozícii náčinie 

               

13
. 

Vie používať kuchynské 
prístroje aj bez priameho 
dozoru 

               

14
. 

Za verbálnej pomoci pripraví 
kávu, čaj 

               

15
. 

Umyje, utrie riady pod 
dozorom 

               

16
. 

Umyje, utrie riady bez dozoru                

17
. 

Samostatne umyje, utrie riady 
pozbierajúc všetko neumyté 

               

18
. 

Vykoná aj také úlohy, v ktorých 
je viac než jeden proces, za 
verbálnej pomoci (hrianky 
s maslom a so syrom...) 

               

19
. 

Úlohy s viac než jedeným 
procesom vykonáva bez 
pomoci (hrianky s maslom a so 
syrom...) 

               

20
. 

Ovláda elektronické zariadenia 
pod dozorom (TV, rádio...) 
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21
. 

Ovláda elektronické zariadenia 
(TV, rádio...) bez pomoci 

               

(sprac. Gazarková, 2015) 
Oblasť 2 - samostatnosť a poznanie prostredia v škole pozostáva z 11 položiek (Tabuľka2).. 
 
Tabuľka č. 2  Nottinghamský vývinový dotazník (CEECA, 2007) – modifikovaná verzia 
     Samostatnosť a poznanie prostredia v škole 

 

Schopnosť 

Vstupné 
hodnotenie 

Priebežné 
hodnotenie 

Záverečné 
hodnotenie 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Spozná učiteľov z vlastnej triedy                

2. Nájde si učebňu bez pomoci                

3. Rozpozná spolužiaka                

4. Spozná ľudí aj z inej triedy                

5. Nájde inú miestnosť (herňa, 
jedáleň...) 

               

6. Pozná každé dieťa z triedy                

7. Pomenuje učiteľov z vlastnej 
triedy 

               

8. Pomenuje deti z vlastnej triedy                

9. Spozná väčšinu učiteľov, 
personálu školy 

               

10
. 

Spoľahlivo sa pohybuje v škole 
bez dozoru 

               

11
. 

Pozná a na požiadanie popíše 
prácu personálu v škole (napr. 
Norika varí) 

               

(sprac. Gazarková, 2015) 
Oblasť 3 - samostatnosť a poznanie prostredia mimo školy pozostáva z 18 položiek (Tabuľka 3). 
 
Tabuľka č. 3  Nottinghamský vývinový dotazník (CEECA, 2007) – modifikovaná verzia 
     Samostatnosť a poznanie prostredia mimo školy 

 

Schopnosť 

Vstupné 
hodnotenie 

Priebežné 
hodnotenie 

Záverečné 
hodnotenie 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Vo všeobecnosti sa správa 
prijateľne na ulici 

               

2. V obchodoch nechytá do rúk 
vyložený tovar 

               

3. Toleruje státie v rade, čakanie 
v obchode 

               

4. Samostatne stúpi a premáva 
pohyblivými schodmi 

               

5. Používa výťah                

6. Pod dozorom sa správa prijateľne 
v autobuse 

               

7. Do určitej miery chápe 
organizáciu obchodov (v zelovoci 
sa predáva hlavne ovocie, 
zelenina) 
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8. Do určitej miery chápe funkcie 
jednotlivcov v spoločnosti (poštár 
nosí poštu) 

               

9. Sám chodieva von                

10
. 

Sám si v reštaurácii objedná 
jedlo, nápoj 

               

11
. 

Spozná známe budovy, ak sa mu 
dostanú do zorného poľa 

               

12
. 

Objedná si aj zaplatí v reštaurácii, 
ak je vyzvaný  

               

13
. 

Očividne si vedomý 
nebezpečenstiev prostredia 
(hlboká voda, veľká premávka...) 

               

14
. 

Trafí sám na známe miesto 
(zastávka MHD, škola...) 

               

15
. 

Autobusom cestuje s minimálnou 
pomocou a spozná, kde má 
vystúpiť 

               

16
. 

Zdvihne telefón, volanú osobu 
zavolá k aparátu 

               

17
. 

Samostatne telefonuje                

18
. 

Známych pri náhodnom stretnutí 
pozdraví aj bez pripomenutia 

               

(sprac. Gazarková, 2015) 
 
Ďalej sme využili V práci sme použili Barthelovej test základných ADL (The Barthel lndex of 
Activities of Daily Living) autoriek Florence I. Mahoney a Dorothea W. Barthel (Bóriková, 
Tomagová, Žiaková 2014), ktorý bol pôvodne vyvinutý na rnonitorovanie výkonnosti u 
pacientov s neuromuskulárnym a muskuloskeletálnym ochorením, neurologickou dizabilitou. 
Barthelovej test ADL použili na skúmanie úrovne rozvoja životných kompetencií v oblasti 
sebaobslužných schopností.  
Zrealizovali sme tri merania – v prípravnej fáze vstupné zhodnotenie úrovne rozvoja životných 
kompetencií pred aplikáciou intervenčného programu, priebežné meranie po desiatom 
individuálnom stretnutí a výstupné zhodnotenie po zrealizovaní naplánovaných stretnutí 
programu. Hodnotenie testu sa realizovalo prideľovaním príslušného počtu bodov 
zodpovedajúceho úrovni zvládania skúmanej činnosti/kompetencie. Prisúdenie 0 bodov 
znamenalo, že klient nezvláda danú činnosť vôbec, 5 bodov, že klient zvláda danú činnosť 
s pomocou alebo len občas, 10/15 bodov (v niektorých položkách sa najvyšší počet bodov líšil) 
znamenalo, že klient zvláda danú činnosť samostatne, bez pomoci.  
 
VÝSLEDKY VÝSKUMU A ANALÝZA 
V nasledujúcej časti príspevku uvádzame vyhodnotenie získaných výsledkov, ktoré sme 
abstrahovali na základe vyššie popísaných výskumných metód použitými výskumnými 
metódami. Pri vyhodnocovaní sme postupovali kombinovanou metódou, použili sme 
kvantitatívne aj kvalitatívne metódy vyhodnocovania. 
1) Vyhodnotenie a analýza Barthelovej testu základných ADL 
Pre prehľadnosť získaných údajov uvádzame dosiahnuté číselné hodnoty v tabuľkovom 
a následne v grafickom znázornení. V Barthelovej teste základných ADL sme hodnotili 10 
položiek, s celkovým maximálnym možným dosiahnutým skóre 110 bodov.  
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Tabuľka č. 4 Výsledky Barthelovej testu základných ADL 

Činnosť 
Vstupné 

hodnotenie 
Priebežné 

hodnotenie 
Výstupné 

hodnotenie 

Jedenie/pitie 10 10 10 

Obliekanie  5 5 5 

Kúpanie  10 10 10 

Osobná hygiena 10 10 10 

Kontinencia moču 5 5 5 

Kontinencia stolice 10 10 10 

Použitie WC 5 10 10 

Presun z postele na stoličku 15 15 15 

Chôdza po rovine 15 15 15 

Chôdza po schodoch 10 10 10 

SPOLU: 95 100 100 

Pri vstupnom hodnotení skúmaných oblastí vývinu  dosiahol v klient celkovom hodnotení testu 
súhrnne 95 bodov z maximálneho možného počtu bodov 110. Táto hodnote podľa priloženej 
tabuľky zodpovedá miernej závislosti v skúmaných oblastiach vývinu. Znížený počet možných 
získaných bodov (5) klient získal v troch položkách – obliekanie, kontinencia moču a použitie 
WC. Ostatné položky v teste boli bodované plným počtom bodov. 
Pri priebežnom hodnotení získal klient 100 bodov. Pozitívne zmeny sme zaznamenali v položke 
použitie WC, z toho dôvodu bolo možné pri priebežnom hodnotní udeliť klientovi plný počet 
bodov. Ostatné skúmané položky zostali na pôvodných hodnotách. 
Pri výstupnom hodnotení získal klient 100 bodov. V skúmaných položkách nedošlo v porovnaní 
s priebežným hodnotením k žiadnej zmene. 
Na základe analýzy vstupných informácií a získaných výsledkov výskumu sme dospeli k záveru, 
že klient zlyhával v činnostiach, ktoré sú limitované obmedzeniami vyplývajúcimi z hlavnej 
diagnózy a v činnostiach, ktorých vykonávanie bolo kompenzované rodičmi, prípadne inou 
osobou poskytujúcou klientovi asistenciu. V činnostiach, ktoré sú limitované obmedzeniami 
vyplývajúcimi z hlavnej diagnózy, sme nezaznamenali zlepšenie. V činnostiach, ktorých 
vykonávanie bolo kompenzované rodičmi, prípadne inou osobou poskytujúcou klientovi 
asistenciu – obliekanie (oslabenia v jemnej a hrubej motorike), kontinencia moču (nezrelosť 
CNS), došlo k pozitívnej zmene hneď po inštruovaní a vystavení klienta skúsenosti s 
vykonávaním týchto činností. 
 
2) Vyhodnotenie a analýza Nottinghamského vývinového dotazníka 
Získané zaznamenané údaje z Nottinghamského vývinového dotazníka – modifikovanej verzie 
uvádzame v prehľadnom tabuľkovom a následne grafickom znázornení. Pre účely tohto 
príspevku uvádzame záverečné zhrnutia pre oblasť samostatnosti. Táto oblasť bola členená do 
troch kategórií – samostatnosť v domácnosti, samostatnosť a poznanie prostredia v škole 
a samostatnosť a poznanie prostredia mimo školy. 
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Tabuľka č. 5  Výsledky Nottinghamského vývinového dotazníka -  Oblasť samostatnosti 

Oblasť vývinu Kategória 
Výsledná priemerná hodnota 

Vstupné 
hodnotenie 

Priebežné 
hodnotenie 

Výstupné 
hodnotenie 

Samostatnosť 

Samostatnosť 
v domácnosti 

2,43 3,38 3,62 

Samostatnosť 
a poznanie 

prostredia v škole 
5,00 5,00 5,00 

Samostatnosť 
a poznanie 

prostredia mimo 
školy 

4,06 4,11 4,22 

 
a) samostatnosť v domácnosti 
Pri vstupnom hodnotení v oblasti samostatnosti v kategórii samostatnosť v domácnosti sme 
u klienta zaznamenali výslednú priemernú hodnotu 2,43 z možnej dosiahnutej hodnoty 5,00. 
Najnižšiu hodnotu (1) sme zaznamenali v ôsmich položkách – s usmernením vie natrieť chlieb, 
bez dozoru si natrie chlieb, pod dozorom vie použiť jednoduché kuchynské spotrebiče, vie 
používať kuchynské prístroje aj bez dozoru, za verbálnej pomoci pripraví kávu/čaj, samostatne 
umyje riady pozbierajúc všetko neumyté, vykoná aj úlohy, v ktorých je viac ako jeden proces za 
verbálnej pomoci, úlohy s viac než jedným procesom vykonáva bez pomoci. Podpriemernú 
hodnotu (2) sme zaznamenali v piatich položkách – vie otvoriť jednoduché krabice a balenia, 
nachystá si veci na tácku a donesie ku stolu, vie utrieť plochu, umyje/utrie riady pod dozorom, 
umyje/utrie riady bez dozoru. Najvyššie hodnoty (5) sme zaznamenali v štyroch položkách – vie 
doniesť pohár vody z vodovodu, po skončení jedla odnesie použitý riad na príslušné miesto, 
ovláda elektronické zariadenia pod dozorom, ovláda elektronické zariadenia bez pomoci. 
Pri priebežnom hodnotení v oblasti samostatnosti v kategórii samostatnosť v domácnosti sme 
zaznamenali pozitívnu zmenu, klient dosiahol úroveň 3,38 z možnej dosiahnutej hodnoty 5,00. 
Najnižšiu hodnotu (1) sme zaznamenali v dvoch položkách – pod dozorom vie použiť 
jednoduché kuchynské spotrebiče, vie použiť kuchynské prístroje aj bez dozoru. Podpriemernú 
hodnotu (2) sme zaznamenali v dvoch položkách – bez dozoru si natrie chlieb, úlohy s viac než 
jedným procesom vykonáva bez pomoci. Najvyššie hodnoty (5) sme zaznamenali v šiestich 
položkách - vie doniesť pohár vody z vodovodu, vie si prestrieť stôl, ak dostane vhodné náčinie, 
po skončení jedla odnesie použitý riad na príslušné miesto, vie si pripraviť sirup napustením 
vody z vodovodu, ovláda elektronické zariadenia pod dozorom, ovláda elektronické zariadenia 
bez pomoci. 
Pri výstupnom hodnotení sebaobslužných schopností v kategórii samostatnosť v domácnosti 
sme zaznamenali pozitívnu zmenu, klient dosiahol úroveň 3,62 z možnej dosiahnutej hodnoty 
5,00. Najnižšiu hodnotu (1) sme zaznamenali v dvoch položkách, nedošlo k žiadnej zmene 
v porovnaní s priebežným hodnotením. Najvyššie hodnoty (5) sme zaznamenali v siedmich 
položkách - vie doniesť pohár vody z vodovodu, vie si prestrieť stôl, ak dostane vhodné náčinie, 
po skončení jedla odnesie použitý riad na príslušné miesto, vie si pripraviť sirup napustením 
vody z vodovodu, vie prestrieť stôl pre skupinu, ak má k dispozícii náčinie, ovláda elektronické 
zariadenia pod dozorom, ovláda elektronické zariadenia bez pomoci. 
Po výslednej analýze vstupných informácií a záznamov konštatujeme, že úroveň rozvoja 
životných kompetencií v oblasti samostatnosti v domácnosti dosahovala pred intervenciou 
najnižšiu hodnotu zo všetkých skúmaných oblastí. Klient vykazoval najnižšie hodnotenie 
v položkách, s ktorými doposiaľ nemal osobnú praktickú skúsenosť. Pri týchto činnostiach neboli 
na klienta zo strany rodičov doposiaľ kladené žiadne požiadavky. V položkách limitovaných 
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absenciou osobnej skúsenosti sme po intervencii zaznamenali výrazné pozitívne zmeny už 
počas priebežného hodnotenia. K zmene nedošlo iba v položkách, ktoré obsahovali činnosti 
súvisiace s manipuláciou s kuchynskými spotrebičmi, kde stále u klienta (aj jeho rodičov) 
pretrvávala obava z ich použitia.  
 
b) samostatnosť a poznanie prostredia v škole 
Pri vstupnom hodnotení v oblasti samostatnosti v kategórii samostatnosť a poznanie prostredia 
v škole sme u klienta zaznamenali výslednú priemernú hodnotu 5,00 z možnej dosiahnutej 
hodnoty 5,00. Znamená to, že vo všetkých skúmaných položkách dosiahol klient najvyššiu 
možnú hodnotu (5). 
Pri priebežnom hodnotení v oblasti samostatnosti v kategórii samostatnosť a poznanie 
prostredia v škole sme nezaznamenali žiadnu zmenu, klient dosiahol úroveň 5,00 z možnej 
dosiahnutej hodnoty 5,00. Vo všetkých položkách bol hodnotený najvyšším možným 
hodnotením (5). 
Pri výstupnom hodnotení sebaobslužných schopností v kategórii samostatnosť a poznanie 
prostredia v škole sme nezaznamenali žiadnu zmenu, klient dosiahol úroveň 5,00 z možnej 
dosiahnutej hodnoty 5,00. Vo všetkých položkách bol hodnotený najvyšším možným 
hodnotením (5). 
Kategória samostatnosť a poznanie prostredia v škole bola vo všetkých svojich položkách 
hodnotená najvyššími hodnotami. Poukazuje to na fakt, že ak je klient správne vedený a má 
možnosť zažívať pocit vlastnej kompetencie, túto kompetenciu vie aj uplatňovať k svojmu 
prospechu. Preto sme usúdili, že v tejto oblasti klient nevyžaduje žiadnu intervenciu, iba 
odporúčanie pokračovať v umožňovaní zažívať nové situácie a prostredia a tým nadobúdať stále 
väčšiu samostatnosť a zmysluplnosť svojho života.  
 
c) samostatnosť a poznanie prostredia mimo školy 
Pri vstupnom hodnotení v oblasti samostatnosti v kategórii samostatnosť a poznanie prostredia 
mimo školy sme u klienta zaznamenali výslednú priemernú hodnotu 4,06 z možnej dosiahnutej 
hodnoty 5,00. Najnižšiu hodnotu (1) sme zaznamenali v troch položkách – samostatne stúpi 
a premáva pohyblivými schodmi, sám chodieva von, objedná si a zaplatí v reštaurácii. Najvyššie 
hodnoty (5) sme zaznamenali v jedenástich položkách – vo všeobecnosti sa správa prijateľne na 
ulici, v obchodoch nechytá do rúk vyložený tovar, toleruje státie v rade/čakanie v obchode, pod 
dozorom sa správa prijateľne v autobuse, do určitej miery chápe organizáciu obchodov, do 
určitej miery chápe funkcie jednotlivcov v spoločnosti, sám si v reštaurácii objedná jedlo/nápoj, 
spozná známe budovy, ak sa mu dostanú do zorného poľa, očividne si je vedomý 
nebezpečenstiev prostredia, autobusom cestuje s minimálnou pomocou a spozná, kde má 
vystúpiť, zdvihne telefón/volanú osobu zavolá k aparátu. 
Pri priebežnom hodnotení v oblasti samostatnosti v kategórii samostatnosť a poznanie 
prostredia mimo školy sme zaznamenali pozitívnu zmenu, klient dosiahol úroveň 4,11 z možnej 
dosiahnutej hodnoty 5,00. Najnižšiu hodnotu (1) sme zaznamenali v dvoch položkách – 
samostatne stúpi a premáva pohyblivými schodmi, sám chodieva von. Podpriemernú hodnotu 
(2) sme zaznamenali v jednej položke – objedná si a zaplatí v reštaurácii. Najvyššie hodnoty (5) 
sme zaznamenali v jedenástich položkách, v porovnaní so vstupným hodnotením nedošlo 
k žiadnej zmene. 
Pri výstupnom hodnotení sebaobslužných schopností v kategórii samostatnosť a poznanie 
prostredia mimo školy sme zaznamenali pozitívnu zmenu, klient dosiahol úroveň 4,22 z možnej 
dosiahnutej hodnoty 5,00. Najnižšiu hodnotu (1) sme zaznamenali v dvoch položkách, nedošlo 
k žiadnej zmene v porovnaní s priebežným hodnotením. Najvyššie hodnoty (5) sme zaznamenali 
v dvanástich položkách - vo všeobecnosti sa správa prijateľne na ulici, v obchodoch nechytá do 
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rúk vyložený tovar, toleruje státie v rade/čakanie v obchode, pod dozorom sa správa prijateľne 
v autobuse, do určitej miery chápe organizáciu obchodov, do určitej miery chápe funkcie 
jednotlivcov v spoločnosti, sám si v reštaurácii objedná jedlo/nápoj, spozná známe budovy, ak 
sa mu dostanú do zorného poľa, očividne si je vedomý nebezpečenstiev prostredia, autobusom 
cestuje s minimálnou pomocou a spozná, kde má vystúpiť, zdvihne telefón/volanú osobu zavolá 
k aparátu, samostatne telefonuje. 
Vyhodnotením a analýzou úrovne rozvoja životných kompetencií v oblasti samostatnosti mimo 
školy sme dospeli k názoru, že klient získal najnižšie hodnotenie iba v položkách, ktoré súvisia so 
samostatným pohybom mimo domova (bez dozoru), s nedostatkom/absenciou skúsenosti 
s danou činnosťou a z činnosťou, pri ktorej klient prežíva obavu zo straty kontaktu s pevnou 
podložkou. V ostatných položkách získal nadpriemerné, až najvyššie hodnotenie. Intervencia 
mala pozitívny vplyv na konanie klienta v položke súvisiacej s absenciou skúsenosti, kde sme po 
intervencii zaznamenali výrazný posun. V položke súvisiacej s obavou zo straty kontaktu 
s pevnou podložkou sme nezaznamenali žiadny posun. Bolo by vhodné skúsiť intervenovať aj 
iným typom terapie a zistiť, či by na činnosti tohto charakteru mali pozitívny vplyv. 
V činnostiach spojených s pohybom mimo školy/domova bez dozoru sme s podstaty 
charakteristiky klienta, jeho veku a hlavnej diagnózy, neintervenovali, ani nezaznamenali posun. 
Na základe vytvorenej výskumnej otázky môžeme skonštatovať, že z dôvodu rozdielnej citlivosti 
použitých výskumných metód – Barthelovej testu základných ADL a Nottinghamského 
vývinového dotazníka (modifikovaná verzia) – sme pri vyhodnocovaní výsledkov výskumu 
museli pristupovať individuálne pri každom z nich. Na základe výslednej analýzy výsledkov 
výskumu, získaných z Barthelovej testu základných ADL, by sme mohli konštatovať, že k 
pozitívnej zmene v jednotlivých oblastiach rozvoja životných kompetencií došlo iba v jednej 
skúmanej položke/životnej kompetencii – použitie WC. V ostatných položkách sme 
nezaznamenali žiadnu zmenu. Domnievame sa však a výsledky výskumu, získané 
z Nottinghamského vývinového dotazníka (modifikovaná verzia), to potvrdzujú, že 
k uvedenému javu došlo z dôvodu nedostatočnej citlivosti výskumného nástroja.  
Po výslednej analýze výsledkov výskumu, získaných z Nottinghamského vývinového dotazníka 
(modifikovaná verzia) môžeme skonštatovať, že po aplikovaní intervenčného programu nastali 
vo všetkých skúmaných životných kompetenciách pozitívne zmeny v rozmedzí 0,11 – 1,19 
hodnoty z 5-stupňového hodnotenia. Vo výsledkoch hodnotenia v oblasti  samostatnosti 
a poznania prostredia v škole, kde sme zaznamenali najvyššie hodnoty vo všetkých položkách už 
pri vstupnom hodnotení. Pri výstupnom hodnotení teda nedošlo k žiadnej zmene. Podotýkame 
však, že k zmene v tejto oblasti nedošlo iba v dôsledku nedostatočnej citlivosti výskumného 
nástroja, v skutočnosti sme aj tu mohli pozorovať pozitívnu zmenu. 
 
ZÁVER 
Výsledky výskumu, ktoré pre jeho experimentálny charakter nie je možné zovšeobecňovať, 
poukázali na problémové oblasti životných kompetencií klienta so zdravotným postihnutím 
a možné dôvody ich nedostatočnosti, odhalili tiež limity a možnosti v oblasti samostatnosti a ich 
vplyvu na zmenu úrovne rozvoja praktických kompetencií klienta so zdravotným postihnutím. 
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PREJAVY A FORMY LATENTNEJ AGRESIE V SKUPINÁCH PREDŠKOLSKÉHO VEKU 
 

MANIFESTATIONS AND FORMS OF LATENT AGGRESSION IN GROUPS OF 
PRESCHOL AGE 

 
Katarína Gergelyová 

 
ABSTRAKT 
Hlavným cieľ príspevku je posúdiť aktuálny stav (prítomnosť) prejavov latentne agresívneho 
konania v skupinách predškolského veku. Na základe výskumných zistení autorky vyvodzujú 
záver, že prejavy charakteristické pre latentne agresívne konanie sa v prostredí materských škôl 
vyskytujú vo veľkej miere, pričom ale nejde o samotnú latentnú agresiu, ktorú je náročnejšie 
odpozorovať a zaznamenať. Význam práce spočíva v pochopení fenoménu latentnej agresie, jej 
súvislostí a dopadu na zúčastnených. Je akýmsi východiskom pre odborníkov aj verejnosť, ktorí 
chcú byť informovaní o aktuálnej problematike v kontexte predškolského veku. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: agresívne konanie, latentná / skrytá agresia, materská škola, predškolský vek, 
správanie, prejavy, posudzovanie prejavov 
 
ABSTRACT The main aim of this papers is to assess the current status of the presence of 
manifestations of latent aggressive actions in groups of preschool age. Based on the research 
findings, the authors conclude that the manifestations characteristic for latently aggressive 
actions in an environment of kindergarten occur in large extend, yet it is not about mere latent 
aggression which is difficult to observe and record. The aims of this study are to inform and 
make aware practitioners as well as general public who need to know more about current 
issues in the context of pre-school age. 
 
KEYWORDS: aggressive action, latent / relational aggression, kindergarten, preschool age, 
behavior, manifestations, manifestations assessment 
 
ÚVOD 
Šikanovanie predstavuje špeciálnu formu agresie spočívajúcu vo fyzickom násilí alebo v jeho 
hrozbe, v krutom posmechu a ponižovaní. Je to násilné ponižujúce správanie jednotlivca alebo 
skupiny voči slabšiemu, ktorý zo situácie nemôže uniknúť a ani sa brániť. Obeť je predmetom 
agresie opakovane a nie je schopná účinnej obrany. Prejavy agresie možno rozdeliť na priame 
a nepriame (Tichá, 2010): 
 Priame prejavy šikanovania môžu mať rôzny charakter fyzického násilia a ponižovania 
(posmech, bitie, strkanie do obeti), psychického ponižovania a vydierania (nútené vyzliekanie, 
izolácia, nadávanie), deštruktívnych aktivít zameraných na majetok obetí (trhanie zošitov, 
ničenie vecí). 
 Nepriame prejavy šikanovania sú málokedy na prvý pohľad zjavné. Takýto jednotlivec je cez 
prestávky často sám, nemá kamarátov, vyhľadáva blízkosť pedagóga, pôsobí smutne, 
depresívne a nešťastne, zhoršuje sa jeho školský prospech, je zašpinený alebo má poškodený 
odev, má odreniny, škrabance a rany, ktoré nedokáže uspokojivo vysvetliť. 
Kollerová, Janošová (2011) poukazujú na fakt, že v posledných desaťročiach začala definícia 
šikanovania zahrňovať aj ďalšie, predtým neuvažované behaviorálne varianty, ako je vzťahová 
agresia, sociálne vylúčenie a pod. Adamík-Šimegová (2011) píše o šikanovaní v školskom 
prostredí ako o vážnom jave vyplývajúcom z narušených, resp. poruchovo sa vyvíjajúcich 
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vzťahov v skupine. Autorka (ibidem) v tejto súvislosti spomína pojem “vzťahová agresia”, o 
ktorom píše, že tomuto druhu tyranizovania je náročné porozumieť “pretože chýba hmatateľný 
dôkaz o fyzickom alebo slovnom napadnutí. Deti ťažko vypovedajú o utrpení, ktoré zažívajú, keď 
ich vlastní spolužiaci ostrakizujú, alebo im odopierajú priateľstvo, vylučujú ich zo spoločnosti 
spolužiakov a stavajú ich na okraj sociálnej skupiny” (Adamík-Šimegová, 2011 s. 16). Podobne 
Kováčová (2011a) píše o “spoločenskej agresii”, v užšom zmysle ako o nefyzickom agresívne 
zameranom správaní a konaní voči konkrétnej osobe či osobám v skupine, s negatívnym 
vplyvom na ich sociálny status v skupine, kolektíve, spoločnosti.  
V kontexte spoločenskej a vzťahovej agresie približujeme už užší pojem “nepriama agresia” 
(indirect aggression), ktorú Kováčová (2014a) popisuje ako úmyselné, poškodzujúce správanie 
jednotlivca alebo skupiny voči obeti. Prejavuje sa odmietnutím konkrétnej osoby so zámerom 
dosiahnuť postupnú izoláciu zo skupiny. Definícia nepriamej agresie sa najviac približuje “skrytej 
agresii” (relational aggression), alebo inak povedané latentnej. Kováčová (2011a, s. 66) tvrdí, že 
skrytá agresia „sa považuje za averzívne, nebezpečné a výrazne ohrozujúce správanie voči obeti 
a okoliu, v ktorom sa pohybuje“. Lochman, Powell, Clanton a McElroy (2006) ju definujú ako 
ubližovanie druhým nie fyzickým násilím, ale činmi, ktoré narúšajú rovesnícke vzťahy alebo 
vyhrážaním sa týmito činmi. Samotná skrytá agresia sa považuje za averzívne, nebezpečné a 
výrazne ohrozujúce správanie voči obeti a okoliu v ktorom sa pohybuje (bližšie napr. Kováčová, 
2011a; Crick, Werner, 1998). Kováčová (2014) tvrdí, že celý proces manipulačných stratégii voči 
obeti je založený na primárnom cieli poškodiť reputáciu obete a s tým spojené ohrozenie kvality 
života aj do budúcnosti. Autorka (ibidem) súhrnne tvrdí „že ide o kolektívnu, nepriamu, 
vzťahovú a sociálnu formu šikanovania. Jednotlivcovi (obeti) spôsobuje ujmu tým, že poškodzuje 
reputáciu, sebavedomie, status a v neposlednom rade i sociálne interakcie“ (Kováčová, 2014, s. 
18). 
Postupným bádaním a skúmaním odborníci ako napr. Říčan (1995); Čermák (1999); Kolář 
(2009), Lovaš (2010) charakterizovali a špecifikovali pojem agresívne konanie podľa rôznych 
hľadísk a kritérií. V posledných rokoch sa začalo písať o latentnej či skrytej agresii (napr. Crick, 
Werner, 1998; Šimegová 2011). V tomto kontexte je v súčasnosti dostupná výskumne 
orientovaná monografia zamerané na latentne agresívne prejavy v skupinách predškolského 
a školského veku (Kováčová, 2014a, 2014b). Autorka (ibidem) uvádza, že v predškolskom veku 
ide najskôr o nevinné postrkovanie či opakovanú neochotu detí integrovať kamaráta do hier. 
Odmietanie dieťaťa skupinou pokračuje. Podľa autorky môže byť pohnútkou k agresii snaha 
udržať si kamaráta, byť stredobodom pozornosti, alebo frustrácia samotného agresora. 
Zámerné ignorovanie dieťaťa postupne smeruje k jeho sociálnej izolácii. Ak je táto stratégia 
latentne agresívneho správania sa pozitívne akceptovaná skupinou, získava na dynamike 
a častosti. Neskôr, v mladšom školskom veku sú stratégie viac skryté a viac zraňujúce pre obeť. 
Kováčová (2014b, s. 31) ďalej tvrdí, že „latentné agresívne konanie v súvislosti so správaním 
predškoláka- agresor je charakteristické tým, že zvyčajne ide o intuitívne riešenie situácie, nie 
o vedomú kalkuláciu správania sa“. V porovnaní s mladším školským vekom, v tomto období už 
konanie dieťaťa viac konšpiračné, zámerné a dieťa- agresor používa viac premyslené 
manipulačné stratégie.  
 
CIEĽ A ÚLOHY VÝSKUMU 
Cieľom výskumu bolo zistiť a spracovať prejavy latentnej agresie v skupinách detí predškolského 
veku s dôrazom na latenciu v aktívnom konaní počas riadených edukačných aktivít a počas 
voľnej hry.   
 
V úvode výskumu sme si stanovili tieto výskumné úlohy:  

 určiť výskumnú vzorku,  
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 zrealizovať tri pozorovania v každej výskumnej skupine,  

 analyzovať získané údaje,  

 interpretovať a zhodnotiť získané údaje, 

 spracovať odporúčania pre prax liečebného pedagóga pracujúceho v rezorte školstva.  
 
Pre výskum sme si stanovili nasledovné predpoklady: 
1. Počas sociálnych situácií budú chlapci používať menej prvky latentne agresívneho 
konania v porovnaní s dievčatami. 
2. Latentne agresívne konanie sa bude vyskytovať častejšie v skupinách s integrovaným  
znevýhodneným jedincom ako v skupinách intaktných detí.  
3. Prejavy latentne agresívneho konania sa objavujú skôr u starších detí predškolského 
veku v porovnaní s deťmi do troch rokov.  
 

VÝSKUMNÁ VZORKA 
Výskumnú vzorku tvorili deti predškolského veku z materských škôl v Bratislavskom kraji. 
Výskumné skupiny(Ns=5) sú z hľadiska veku, pohlavia a počtu participantov heterogénne. Vek 
jednotlivých detí zúčastnených na výskume je v rozhraní 2 a pol a ž 6 rokov.  
Priestor, v ktorých sa pozorovania realizovali boli triedy alebo herne materských škôl, časovo 
aktuálne určené pre voľnú hru alebo prípravu na vzdelávaciu činnosť. Priestor bol vybavený 
hračkami rôznych materiálov a kvalít a spoločenskými hrami. Zároveň pedagóg alebo asistent 
pracoval s deťmi, ktoré mali záujem na tvorivej, tematicky zameranej aktivite. Vo výskumnej 
vzorke boli zastúpené bežné MŠ: 
- podľa statusu – bez právnej subjektivity ako súčasť obce, s právnou subjektivitou ako 
právnické osoby zriadené obcou, ako súčasť ZŠ 
- podľa zriaďovateľa – obec (vidiek, mestské časti)   
- podľa počtu tried – dvojtriedna MŠ, trojtriedna MŠ, štvortriedna MŠ, šesťtriedna MŠ 
- podľa budovy – účelovo projektovaná stavba ako MŠ, prispôsobenie pôvodných 
bytových priestorov pre prevádzku MŠ  
Výskumná vzorka A - Lesný klub Jadierko je projektom Občianskeho združenia Modrá Sova. 
Tento projekt je inšpirovaný lesnými materskými školami v Nemecku, Švédsku a v iných 
krajinách. Ponúka vzdelávaciu a výchovnú starostlivosť pre deti predškolského veku 2,5 – 6 
rokov. Maximálny počet detí v skupine je 15. V MŠ kladú dôraz na systematickú prácu so 
stabilnou skupinou detí. Lesný klub poskytuje celodennú prevádzku. Zázemie klubu je 
v rodinnom dome, ktorý disponuje samostatnou herňou, spálňou, jedálňou a kuchyňou, kde sa 
deti podieľajú na príprave niektorých jedál. K rodinnému domu patrí relatívne veľký pozemok 
pre voľnú hru detí. Výchovnú činnosť zabezpečuje jeden pedagóg a zahraničný dobrovoľník ako 
asistent.  
Výskumná vzorka B - EKOdomček je súkromná MŠ sídliaca v rodinnom dome. Deti majú 
k dispozícii jednu herňu a aj druhú herňu, poobede slúžiacu ako spálňa. K rodinnému domu 
patrí malý pozemok zariadený ako ihrisko pre deti. Nemčina je deťom prezentovaná pri hrách, 
aktivitách, ale aj pri bežnej komunikácii. MŠ zabezpečuje dennú starostlivosť pre deti od 2 do 6 
rokov, do začatia povinnej školskej dochádzky dvomi vychovávateľkami a jednej asistentke pre 
menšie deti.  
Výskumná vzorka C - Základná škola pre deti s autizmom, má zriadený prípravný ročník, ktorý 
navštevujú deti vo veku 6 až 7 rokov. Aktuálny roční navštevuje heterogénna skupina 4 detí 
s rôznymi diagnózami. Pedagogickú činnosť zabezpečujú rôzny učitelia, na vybraných 
predmetoch spolu s asistentom pedagóga. Priestor v triede má dve časti, pracovnú, kde má 
každé dieťa vlastný stôl, oddelenú policovým regálom od hernej časti, kde majú deti priestor 
pre oddych medzi vzdelávacími aktivitami.  
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Výskumná vzorka D - Centrum Happy je súkromná bilingválna MŠ pre 26 detí vo veku 2-6 rokov. 
Umiestnená je vo väčšom rodinnom dome s herňami samostatne pre staršie a mladšie detí. 
Pedagogickú činnosť zabezpečujú 3 vychovávateľky. Ku škôlke prislúcha aj väčší pozemok 
zariadený ako ihrisko pre deti.  
Výskumná vzorka E - MŠ Exnárová je štátna MŠ. VS E tvorí trieda detí predškolského veku,5-6 
rokov,v počte 24. Pedagogickú činnosť zabezpečuje jedna učiteľka v priestore veľkej triedy / 
herne a samostatnej spacej časti. Deti majú štruktúrovaný denný režim s prvkami prípravných 
vzdelávacích aktivít.  
 
METODIKA VÝSKUMU 
K zberu údajov sme použili výskumnú metódu pozorovanie, vo vybranej výskumnej vzorke, 
popísanej vyššie. Hlavným cieľom pozorovania v predmetnej príspevku  bolo sledovanie výskytu 
a foriem agresívneho správania, konkrétne zaznamenávanie prejavov latentnej agresie 
a situácii, v ktorých sa vyskytovala. Pozorovania sme následne vyhodnocovali v kontexte 
jednotlivých výskumných predpokladov s použitím sociogramických grafov, pre zachytenie 
konkrétnych agresívnych reakcií v popisovaných situáciách. Ďalšou výskumnou metódou, ktorú 
sme využili bola sociometria (ktorej výsledky uvádzame v súhrnných tabuľkách). Z techník 
analýzy sociálnych vzťahov sme využili interakčnú analýzu, ktorou sme realizovali spontánne 
interakcie medzi členmi skupiny za prirodzených podmienok. Takto získané výsledky sa viac 
približujú realite. Zozbieraný materiál v predmetnej práci sme analyzovali a konkrétne prejavy 
pozorovanej agresie sme komparovali s výsledkami iných výskumov a s odbornou literatúrou 
orientujúcou sa na problematiku latentne agresívneho správania. Výskum prebiehal v období 
od mája 2014 do júla 2015. 
 
ANALÝZA A INTERPRETÁCIA VÝSKUMNÝCH ZISTENÍ 
Súčasťou analýzy a interpretácii výskumných zistení nie je potvrdiť alebo vyvrátiť existenciu 
prejavov latentne agresívneho konania v materských školách, ale vyhľadať v kontexte 
pozorovaných situácii prítomné charakteristiky skrytej agresie v slovenských materských 
školách a zároveň  popísať prejavy a prostredie, v ktorom sa vyskytnú. 
Situácie zaznamenané počas pozorovaní sme tematicky rozdelili podľa troch výskumných 
predpokladov (popísané v časti Cieľ a úlohy výskumu). 
a) Sociálne situácie s latentne agresívnym konaním v triedach materských škôl 
Na základe získaných informácii máme k výskumnému predpokladu 1. Počas sociálnych situácií 
budú chlapci používať menej prvky latentne agresívneho konania v porovnaní s dievčatami, 
negatívne stanovisko. Teda, z výskumných zistení vyplýva, že zo 40 celkovo zaznamenaných 
akcií charakteristických pre latentne agresívne konanie bolo aktérmi v 57,5 % chlapci a v 42,5 % 
dievčatá. Dané výsledky vyvracajú naše tvrdenie a zároveň konštatujeme, že počas sociálnych 
situácií používajú chlapci viac prvky latentne agresívneho konania v porovnaní s dievčatami. 
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Tabuľka 1 Prejavy latentnej agresie v sociálnych situáciách v triedach MŠ, rozdiely medzi 
chlapcami a dievčatami  

Konkrétny prejav LA 
Frekvencia  
prejavov 

Početnosť 
prejavov 

CH/D 
Početnosť 
prejavov 

Rozširovanie nepravdivých informácii I, 2,5 % 1CH 

CH=57,5% 

Verbálna agresia s úmyslom ponížiť, 
segregovať obeť 

I, 2,5 % 1CH 

Nepriame/priame útoky voči 
znevýhodnenému dieťaťu 

I,I,I,I, 10 % 3D, 1CH 

Sociálna manipulácia I,I,I,I,I,I,I, 17,5 % 1D,6CH 

Sprostredkované poškodenie obete I, 2,5 % 1D 

Zámerné ignorovanie obete (z 
konkrétnych dôvodov) 

I,I, 5 % 2D 

Prehnaná kritika voči obeti I,I,I,I 10 % 3D,1CH 

D=42,5 % 

Spochybňovanie spôsobu uvažovania I,I, 5 % 2CH 

Znevažovanie predmetov patriacich 
obeti 

I, 2,5 % 1CH 

Konštruovanie prekážok v sociálnej 
interakcii 

I,I,I, 7,5 % 2D,1CH 

Podpora sociálnej izolácie obete I,I,I, 7,5 % 1D,2CH 

Odmietanie pravidiel I,I, 5 % 2CH 

Negatívne verbalizované poznámky I,I,I, 7,5 % 2D,1CH 

Útoky voči obeti so snahou 
zdôvodňovať svoje správanie 

I,I,I,I,I,I, 15 % 2D,4CH 

LEGENDA:  
LA – latentná agresia 

D – dievčatá      CH - chlapci 
 
b) Latentne agresívne konanie sa bude vyskytovať častejšie v skupinách s integrovaným 
znevýhodneným jednotlivcom ako v skupinách intaktných detí, 
Pre vyvrátenie alebo potvrdenie výskumného predpokladu 2 (ponúkame Tabuľku 2, v ktorej 
zaznamenávame výskyt charakteristických prejavov latentnej agresie v skupinách 
s integrovaným znevýhodneným jedincom. Na základe výskumných tvrdení môžeme potvrdiť 
výskumný predpoklad 2, len pre pozorované výskumné skupiny. V kontexte všetkých 
pozorovaných situácii sa však prejavy charakteristické pre LA v súvislosti so znevýhodneným 
jedincom vyskytujú v 15%. 
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Tabuľka 2 Výskyt prejavov LA v skupinách so znevýhodneným jedincom 

Konkrétny prejav LA 
Frekvencia  
prejavov 

Početnosť 
prejavov 

Situácie so 
znevýhodneným 

jedincom 

Početnosť 
prejavov 

Rozširovanie nepravdivých 
informácii 

   

Akcie v situáciách 
voči 

znevýhodnenému 
jedincovi=80% 

Verbálna agresia s úmyslom 
ponížiť, segregovať obeť 

   

Nepriame/priame útoky voči 
znevýhodnenému dieťaťu 

I,I,I,I, 40 % 4x 

Sociálna manipulácia I, 10 %  

Sprostredkované 
poškodenie obete 

   

Zámerné ignorovanie obete 
(z konkrétnych dôvodov) 

I,I, 20 % 2x 

Prehnaná kritika voči obeti I, 10 % 1x 

Spochybňovanie spôsobu 
uvažovania 

   

Ostatné situácie 
v skupinách so 

znevýhodneným 
jedincom=20% 

Znevažovanie predmetov 
patriacich obeti 

   

Konštruovanie prekážok v 
sociálnej interakcii 

I, 10 %  

Podpora sociálnej izolácie 
obete 

   

Odmietanie pravidiel    

Negatívne verbalizované 
poznámky 

   

Útoky voči obeti so snahou 
zdôvodňovať svoje 

správanie 

I, 10 % 1x 

LEGENDA:  
LA – latentná agresia 

 
c) Prejavy latentne agresívneho konania sa objavujú skôr u starších detí predškolského 
veku v porovnaní s deťmi do troch rokov 
 
Výskumný predpoklad 3, ktorý znie:, na základe výskumných zistení platí. K potvrdeniu nášho 
výroku prikladáme Tabuľku 3, ktorá poukazuje na percentuálne zastúpenie prejavov 
charakteristických pre latentnú agresiu u detí predškolského veku. 
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Tabuľka 3  Prejavy charakteristické pre LA u detí predškolského veku 

Konkrétny prejav LA 
Frekvencia  
prejavov 

Početnosť prejavov Početnosť prejavov 

Rozširovanie nepravdivých informácii I, 2,5 % 

Prejavy 
charakteristické 

pre LA u detí 
mladších ako 3 

roky= 2,5% 

Verbálna agresia s úmyslom ponížiť, 
segregovať obeť 

I, 2,5 % 

Nepriame/priame útoky voči 
znevýhodnenému dieťaťu 

I,I,I,I, 10 % 

Sociálna manipulácia I,I,I,I,I,I,I, 17,5 % 

Sprostredkované poškodenie obete I, 2,5 % 

Zámerné ignorovanie obete (z konkrétnych 
dôvodov) 

I,I, 5 % 

Prehnaná kritika voči obeti I,I,I,I 10 % 

Spochybňovanie spôsobu uvažovania I,I, 5 % 

Znevažovanie predmetov patriacich obeti I, 2,5 % 

Konštruovanie prekážok v sociálnej 
interakcii 

I,I,I, 7,5 % 

Podpora sociálnej izolácie obete I,I,I, 7,5 % 

Odmietanie pravidiel I,I, 5 % 

Negatívne verbalizované poznámky  I, I- dieťa 
do 3 rokov 

7,5 % 

Útoky voči obeti so snahou zdôvodňovať 
svoje správanie 

I,I,I,I,I,I, 15 % 

LEGENDA:  
LA – latentná agresia 

 
V závere kapitoly konštatujeme, že z výskumných zistení vyplýva, že prejavy charakteristické pre 
latentne agresívne konanie sa bežne vyskytujú v prostredí materských škôl, pričom však treba 
zdôrazniť, že nehovoríme o latentnej agresii ako o faktore vytvárajúcom bariéry a 
poškodzujúcom sociálne siete. 
 
ZÁVER 
Hlavnou časťou nášho príspevku bolo prezentovať prejavy latentnej agresie v skupinách detí 
predškolského veku s dôrazom na latenciu v aktívnom konaní počas riadených edukačných 
aktivít a počas voľnej hry. Uvedený zámer sme uskutočnili prostredníctvom priamych 
neštruktúrovaných pozorovaní. Následnými analýzami sme zisťovali prítomnosť alebo absenciu 
prejavov charakteristických pre latentne agresívne konania v popisovaných situáciách. Na 
základe zistení sme potvrdili alebo vyvrátili výskumné predpoklady v hraniciach pozorovaných 
výskumných skupín. Keďže neodhalené latentne agresívne správanie má spravidla negatívny 
vplyv na formujúcu sa osobnosť dieťaťa, je nutné zlepšiť povedomie pedagogických pracovníkov 
aj ostatných odborníkov v rezorte školstva o problematike latentnej agresie. Možné kroky 
popisujeme v závere práce, kde ponúkame odporúčania pre prax 
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METHODOLOGY OF MANAGEMENT OF COMPETITIVE ACTIVITY IN SPORTS 
 

Vladimir Guba, German Khrustalyov, Anatol Skrypko, Lukasz Lamcha 
 
ABSTRACT 
For effective management of competitive activity in sports, at the present stage, definition of 
an optimum line-up on the basis of integrated individual criteria of readiness  
of athletes for the purpose of effective management of competitive activity and achievement  
of high sports results is actual. The offered approach showed the high efficiency in the course of 
preparation of the main and youth structures of mini-soccer teams. All this testifies that  
in the analyzed games it is already expedient to select at early age athletes on individual 
indicators of readiness and on this basis to form complete game links, thus, without paying 
special attention to preliminary game role of the athlete. 
 
KEY WORDS: management, modeling, competitive activity, sports, integrated criteria. 
 
RELEVANCE  
In team sports including in five-a-side (futsal), basketball, hockey competitive activity 
represents specially organized form of interaction  
of athletes which allows to open to both individual players, and team in general the strengths 
which are developing and improved in the course of long sports training [1, 2, 7, 10, 11, 15, 18, 
19, 20]. 
A number of leading experts [3-6, 8, 13, 14, 17, 21] consider that for achievement of sports 
results by highly skilled players of peak on a row with introduction of innovative scientific and 
methodical approaches to improvement of process of sports preparation, development and 
integration of an effective control system of competitive process has very essential value. 
Theoretically, to develop the work purpose and experimentally to prove the concept of 
management of competitive activity of highly skilled teams in sports "without restriction" 
number of replacements. 
 
METHODS AND ORGANIZATION OF RESEARCHES 
The following methods of research were applied: analysis of special and scientific and 
methodical literature; anthropometry; functional diagnostics (spirography); pedagogical 
supervision; video filming; timing; control and pedagogical tests (tests); psychological 
diagnostics; biochemical diagnostics; genetic diagnostics; modeling; pedagogical experiment; 
methods  
of mathematical statistics. 
Research was conducted during the period from 2008 to 2013. Highly skilled hockey players (35 
people), basketball players (20 people) and two mini-soccer teams (26 people) participated in 
research. 
Teoretiko-metodichesky justification of efficiency of the concept  
of management of competitive activity of highly skilled teams in games included rational 
completing of structure of game links in the course  
of competitive activity based on individual compatibility the morfofunktsionalnykh of 
characteristics, integrated readiness, and biochemical parameters and genetic markers of 
athletes. The forming pedagogical experiment in which 44 highly skilled athletes of the main 
and youth line-ups  
of the listed sports took part was for this purpose made. 
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For check of efficiency of the offered model of formation of game links two groups – control 
and experimental, as the main, and youth structure in game sports were organized. 
The Control Group (CG) was engaged according to the program  
to preparation of teams of the highest sports skill. The Experimental Group (EG) was engaged, 
as well as control according to the program to preparation  
of teams of the highest sports skill in the look, however was applied rational equilibrium 
distributions of players on all game links on the basis of a modeling method taking into account 
individual the morfofunktsionalnykh  
of characteristics, level of integrated readiness, biochemical parameters and genetic markers of 
the athletes supplementing and providing achievement  
of high sports results during competitive activity. 
 
RESULTS OF RESEARCH AND THEIR DISCUSSION 
The conceptual basis of management of competitive activity offered  
by us in game types is based on formation of optimum structure of game links  
of highly skilled teams, is based on an integrated individual approach founders of which are B. 
M. Teplova [16] and V. S. Merlin [12]. 
The integrated individual approach is characterized by complete structure of individual 
properties of the person: biochemical, somatic, aerodynamic, properties of the personality, etc. 
Studying of communication between all properties of identity of the person is carried out in 
two directions now: 1) knowledge of structure  
of opportunities of the individual; 2) knowledge of properties of the individual. 
Effective completing of a team as hierarchical level, something is always caused by need of 
distinctions typical, the general for a certain group of people, and also individually peculiar, 
unique, inherent only in one person. 
This entire means, first, those psychophysiological dependences have  
to be expressed by means of the specific mathematical apparatus applied  
to all differently to-level communications. 
Secondly, application of mathematical concepts of area of system approach assumes that the 
problem of communication of the hereditary and acquired individual properties is a special case 
of more common problem  
of communication of individual properties of different levels. For example, communication 
between properties of the general type of nervous system and the relations of the personality 
is a communication hereditary and acquired. 
In our opinion, the basis of an integrated individual approach to formation of structure of game 
links of highly skilled athletes is formed by its following levels: organizational and pedagogical, 
functional and genetic, individual and psychological, psychogenetic, social and psychological. 
Thus summing up it should be noted that pedagogical conditions  
of special integrated identity of the athlete, the players providing comparability in social group - 
"a game link" have to be the basis for effective formation  
of game links in the sports considered by us. 
Development and deployment of new technology of formation of structure of game links of 
highly skilled team’s demands knowledge of features  
of process of modeling of individual activity of players. Technological justification of integrated 
system of formation of structure of game links of highly skilled teams can be divided into four 
stages. 
Conceptual stage - definite purposes and problems of modeling of game links of highly skilled 
teams. Within the developed concept, the priority directions of formation of game links are 
designated, organizational, methodical bases for research of data on determination of specific 
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features of athletes based on pedagogical, medico biological, psychological, and sociological 
researches are created. 
The diagnostic stage included development of a complex of the scientific researches allowing 
defining indicators of integrated identity of each athlete, identification of its priority indicators, 
which provide potentially strengths  
of readiness of the player. The offered program of research of specific features of highly skilled 
athletes showed the high efficiency and stability  
in achievement of results, in comparison with existing until this time. 
The modeling stage is based on creation of the mechanism of formation  
of optimum structure of game links of highly skilled teams based on individual compatibility of 
integrated indicators of readiness of athletes. The realization  
of the concept of modeling of structure of game links was enabled based on the individual and 
integrated approach including organizational and pedagogical, functional and genetic, 
psychogenetic, individual and psychological and social and psychological levels.  
The control stage allowed to define and estimate efficiency of the previous three stages, and to 
introduce amendments in the course of training  
of athletes based on rotation of structure and selection of the most compatible (according to 
experts) players in a game link. 
One of the main features of increase of efficiency of competitive activity of highly skilled teams 
is revision of system of completing of teams that means first of all modeling of structure of 
game links on the basis of allocation  
of integrated identity of athletes and their compatibility with players of other roles in a link. It is 
caused by requirements of modern game, and for maintenance of high rate of actions. 
At creation of profiles of structure of game links of highly skilled teams the scientific method of 
modeling which allows to define the most effective comparability of players in small social 
group and to predict further development of the athlete in system was taken as a basis. 
Because of the carried-out interkorrelyatsionny and the multiple-factor analysis of the studied 
indicators of readiness of the highly skilled athletes specializing in the analyzed games, it was 
succeeded to simulate profiles  
of game links, which promote achievement of a victory in a match. 
So, for example, the first game link of the highly skilled teams specializing in five-a-side (futsal) 
in the course of realization of technical and tactical actions has to carry out identical number of 
changes of a link with equal indicators of the pure time spent for a link platform for game. 
It is necessary to emphasize that the prize of a match is provided in case of attraction in the 
first game link of the football players having high rates  
of quantity and efficiency of the attacking actions in the second time a game link. Existence of 
high rates of the forced vital capacity of lungs in the first game link of mini-soccer teams 
provides high rates of pure time of game  
of a link and number of changes in a match with the high level of physical working capacity. 
For players of the first game link among functional indicators  
of respiratory system obligatory existence of good results of volume of the forced exhalation in 
1 second in 1 time and instantaneous volume velocity at the time of an exhalation of 25% in the 
2nd time. High activity of players in the second half of the first link promotes achievement of 
high rates of the forced vital capacity of lungs and vice versa. Important value for achievement 
of high sports result the first game link has the high level of game and high-speed endurance, 
thus they define high rates of volume of the forced exhalation  
in 1 second at players in 1 time. High rates of high-speed abilities more provides achievements 
of high quantity and efficiency of the attacking actions of players in the second time. 
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Primary presence at the first game link of football players about a genome provides to ICQ and 
PPARA achievement of high rates of functional readiness, which promotes achievement of high 
technical and tactical rates. Has to include the second game link of a highly skilled mini-soccer 
team the players having high rates of efficiency of the attacking and protective actions in the 
second time. Achievement of a good result in a match it is possible to achieve in case  
in the second link pure time of game actions among all players, and existence  
of a large number of attacks in the second time is optimized. 
It is characteristic that existence at players of the second link of high level of high-speed 
endurance promotes effective activity in the course of the pure time spent of a link for a 
platform. High rates of the forced vital capacity  
of lungs at players of the second game link in the 2nd time provides carrying out a large number 
of the attacking actions in the second half, and also complements a condition of high activity in 
a match and reduces a condition of uneasiness  
in the 2nd time. It is established that the high level of indicators of high-speed and power 
readiness of athletes 2 links promotes achievement of high rates  
of FZhEL in the 2nd time. 
Primary existence of alleles of the II gene provides to ICQ at players  
of the second game link achievement of high rates of efficiency of protective actions in the 2nd 
time, and also indicators of peak volume speed  
of an exhalation in the 2nd time, and alleles of the CC gene of PPARA promotes achievement of 
high level of high-speed abilities. It should be noted that low situational uneasiness of players 
of the second link in the second time provides high efficiency of the attacking actions of a link in 
the 2nd time. Provides high rates of peak volume speed of an exhalation in the second half to 
achievement  
of high rates of efficiency of protective actions of a link in the 2nd time. 
Among technical and tactical actions for highly skilled football, players  
of the third game link the leading value have existence of high rates of number of the attacking 
and protective actions of a link in the second time.  
It is characteristic that the number of changes and pure time of game of a link  
in many respects is defined by existence of high rates of the forced vital capacity of lungs in the 
second time. 
It should be noted that high rates of activity of a game link in the 2nd time promotes 
achievement of high rates of the forced vital capacity of lungs in the 2nd time. It is remarkable 
that if at all players low indicators of the forced capacity of lungs in the second time are noted, 
there is an increase in situational uneasiness at the third game link in the 2nd time. It is 
established that high rates of level of high-speed abilities and high-speed endurance at players 
of the third game link provide achievements of high rates of number of the attacking and 
protective actions at football players in the course of 2 times. 
Primary existence at players of the third game link of a gene from alleles of II and a gene of 
5HTT from alleles of LL provides to ICQ achievement  
of high level of high-speed endurance and high-speed abilities which in turn define quantitative 
competitive characteristics which size influences achievement of high sports result during a 
match. 
 
CONCLUSION  
For achievement of high competitive rates during official matches as club, so national teams in 
game sports without restriction of number of replacements it is necessary to carry out 
modeling of structure of game links for the purpose of equilibrium distribution of players, 
depending on objectives on links, on the basis of individual integrated indicators of readiness of 
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the game actions providing high efficiency due to maintenance of high rate of game throughout 
all match. 
The developed model profiles of game links of highly skilled teams  
(five-a-side, basketball, hockey) are based on conceptual bases of the integrated individual 
approach allowing to achieve high efficiency of competitive activity as confirmed results of 
competitions. The offered approach showed the high efficiency in the course of preparation of 
the main and youth structures  
of mini-soccer teams. All this testifies that in the analyzed games it is already expedient to 
select at early age athletes on individual indicators of readiness and on this basis to form 
complete game links, thus, without paying special attention to preliminary game role of the 
athlete. 
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VÝZNAM A PERSPEKTÍVY VÝBERU TALENTOV PRE ŠPORT 
 

THE IMPORTANCE AND PERSPECTIVES FOR SPORT TALENT SELECTION 
 

Horváth Rudolf, Bernasovský Ivan, Bernasovská Jarmil a, Petrejčíková Eva, 
Nemčík Marek 

 

ABSTRAKT 
Príspevok je jedným z výstupov z výskumu, realizovaného v rámci grantového projektu VEGA 
č.1/0246/14 Ministerstva školstva Slovenskej republiky s názvom „Identifikácia talentov pre 
šport aplikáciou testovania somatických a motorických predpokladov a metód molekulárnej 
genetiky“. Cieľom výskumu je porovnať možnosti výberu talentu pre šport v mladšom školskom 
veku metódou motorických testov a metódami molekulárnej genetiky. Do výskumu bolo 
zaradených 50 probandov. Na výskumnej vzorke sme realizovali testovanie motorických 
predpokladov aplikáciou modifikovaného EUROFIT testu. V tej istej sledovanej skupine sme 
vykonali zber vzoriek bukálnych sterov. Výstupom molekulárneho testovania odobratých 
bukálnych sterov bola génotypová a alelová frekvencia pre polymorfizmus R577X.  Z alelových 
frekvencií boli vypočítané hodnoty jednotlivých genotypov a to RR – silovo rýchlostný genotyp, 
RX – heterozygotný genotyp a XX – vytrvalostný genotyp. Výstupom výskumu je získať 
informáciie o tesnosti korelačných vzťahov medzi somatickými a motorickými ukazovateľmi 
a ukazovateľmi získanými metódou molekulárnej genetiky a týmto poukázať na možnosti 
uplatnenia interdisciplinárneho prístupu vo výskume. Identifikáciou talentu pre šport z týchto 
dvoch hľadísk bude možné s väčšou pravdepodobnosťou pozitívne vplývať na výber jedincov 
s predpokladom pre šport.  
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: motorické testy, molekulárna genetika, genotyp 
 
ABSTRACT 
The paper is an output of research implemented within the VEGA grant project 1/0246/14 of 
the Ministry of Education, Slovak Republik, under the title Identification of sport talents  by 
testing somatic and motor predispositions and by application of molecular genetics methods. 
The research project is aimed at comparison of sport talents selection methods in primary 
school children by the application of motor tests and by methods of molecular genetics. The 
research project covered 50 testees. Motor preconditions were tested by a modified EUROFIT 
test. In addition, buccal smear was obtained from each of the testees.  In this way, we gained 
genotypes and the frequency of allele for R577X polymorphisms.  The allele frequencies served 
the computation of genotype values, including RR – power-speed genotype, RX – heterozygous 
genotype, and XX – endurance genotype. A comparison of motor tests for individual genotypes 
indicates significant correlation between the results of motor tests and one's genotype. This 
will make it possible to select talented young sportsmen in  a more comprehensive way, 
because genotype does not change throughout one's life. 
 
KEYWORDS: motor tests, molecular genetics, genotype 
 
ÚVOD 
Otázkami nadania a výberu talentov pre šport sa zaoberali odborníci v celej histórii športovej 
edukácie, ale veľmi intenzívne sa tejto téme venujú v súčasnosti a budú sa jej venovať i v 
budúcnosti. Podľa autorov Choutka, Dovalila(1991) a ďalších v športe označujeme za talent 
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jedinca vybaveného súborom vrodených dispozícií, morfologických, fyziologických, 
motorických, psychických a ďalších, ktorých štruktúra zodpovedá súboru požiadaviek 
konkrétnych športových výkonov a tvorí komplex potrebných predpokladov pre vysokú úroveň 
výkonnosti športovca v danom type športového výkonu. V prípade talentu pre šport sa 
štatisticky jedná približne o 3% bežnej populácie a to bez užšej špecifikácie o aký druh športu – 
disciplínu ide (Bunc1989, Perič 2004,2006). Preto výber talentu pre šport a následná práca 
s ním musí byť vzhľadom na nízke zastúpené percento v populácii veľmi efektívna. Pri výbere 
talentov pre šport sa doteraz preferovalo testovanie somatických, motorických, funkčných 
a ďalších predpokladov. Úroveň týchto predpokladov ovplyvňuje kvalitu športových zručností. 
Cesta hľadania nových vedeckých prístupov v tejto problematike vedie k využívaniu metód 
molekulárnej genetiky – genetických predpokladov.  Výskumy zaoberajúce sa nepriamo 
identifikáciou talentovaných športovcov evidujeme už v 50. a 60. rokoch 20. storočia. Tieto 
výskumy boli zamerané predovšetkým na telesnú zdatnosť. V 70. rokoch sa výskumy 
zameriavali v Európe, ale aj u nás na výkonnostné predpoklady a motorické schopnosti 
(Kovarová 2012). Až v 90. rokoch sa do výberu športových talentov začínajú aplikovať faktory 
fyziologické, psychologické, sociálne a ďalšie (Ko a kol. 2003). Následne tento výskum začína 
smerovať na jednotlivé druhy športu – športové disciplíny, v Číne Ren(1996),v Nemecku Kozel 
(1996), v Austrálii Hoare (1996) v Českej republike Perič(2006). Ostatné roky začínajú výskumy 
výberu talentov pre šport aplikovať metódy molekulárnej genetiky. Športová výkonnosť je 
multifaktoriálny polygénový znak ovplyvňovaný tréningom, environmentálnou a genetickou 
predispozíciou. Fyzická kondícia každého jedinca je primárne limitovaná jeho genotypom. 
Jedným z génov, ktorý má zásadný vplyv na fyzickú výkonnosť jedinca je gén ACTN3. Podľa 
genotypu jedinca je možné s vysokou mierou presnosti určiť, či je v možnostiach jedinca 
dosiahnuť intenzívnym tréningom, vrcholný športový výkon vo vytrvalostných a rýchlostných 
športových disciplínach. Informácie o genetických vplyvoch na atletickú výkonnosť publikoval 
Bouchard a kol.(1977). Autori Simoneau, Bouchard (1991) definovali 3 úrovne charakteristík s 
genetickým pozadím: Motorické schopnosti a zručnosti, telesné proporcie a fyziologické 
atribúty pri športe. Existujú 3 metodologické postupy pri evidencii genetických vplyvov na 
športovú výkonnosť. Prvým postupom je analýza miery podobnosti medzi blízkymi príbuznými 
porovnaním so vzdialenejšími príbuznými. Štúdia vykonávaná na jednovaječných dvojčatách 
dokázala, že kompozícia svalových fibríl je značne geneticky determinovaná Komi, 
Karson(1979), avšak je evidentné, že štrukturálna a metabolická kapacita svalových fibríl 
jednotlivca sa môže špecificky prispôsobovať rôznym druhom tréningovej aktivity. Druhou 
technikou-postupom je identifikácia genetických maskerov roztrúsených v génome, špecifických 
regiónov, ktoré ovplyvňujú variabilitu týchto znakov u jednotlivca. Tretím postupom je štúdium 
špecifických génov s cieľom vymedziť, ktoré sekvenčné varianty u konkrétnych génov vplývajú 
na športovú výkonnosť Mac- Arthur a kol.(2004). U nás sa problematikou identifikácie 
motorických predpokladov determinantou polymorfizmu R577X ACTN3 génu zaoberali 
Sovičová, Bernasovská (2008), Bernasovská, Sovičová (2010) a Hronská (2014). 
 
CIEĽ A ÚLOHY PRÁCE 
Cieľom nášho príspevku je prezentovať parciálne výsledky z vedeckého projektu VEGA 
č.1/0246/14 Ministerstva školstva Slovenskej republiky s názvom „Identifikácia talentov pre 
šport aplikáciou testovania somatických a motorických predpokladov a metód molekulárnej 
genetiky“. Pre splnenie tohto cieľa sme stanovili a realizovali tieto úlohy: 
1. Porovnať  výsledky somatických a motorických testov športujúcich detí  - chlapci triatlon 
a nešportujúcich detí – chlapci bežná populácia v mladšom školskom veku. 
2. Porovnať výsledky somatických a motorických testov jednotlivých genotypov a získať 
informáciu o tesnosti korelačných vzťahom medzi nimi. 
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METODIKA PRÁCE 
Do nášho parciálneho výskumu bolo zaradených 50 chlapcov mladšieho školského veku 8 – 9 
ročných. 30 chlapcov považujeme za triatlonistov – 2 roky sú v tréningovom procese na triatlon, 
20 chlapcov je nešportovcov z miestnych škôl považujeme za bežnú populáciu. Na tejto vzorke 
sme aplikovali somatické a motorické testy – modifikovaný EUROFIT a genetické testy. 
Somatické testy 
V rámci somatických testov bola zmeraná váha, výška a vypočítané BMI 
HMOT – telesná váha  
VYS      – telesná výška 
BMI      – body master index 
 
Motorické testy 
Z EUROFIT testu boli vybrané položky 
TAP      – tanierový tapping – faktor frekvenčnej sily ruky 
SKOK  – skok do diaľky z miesta – faktor výbušnej sily dolných končatín 
LS         – ľah – sed – faktor dynamickej a vytrvalostnej sily brušného svalstva 
VBEH  – vytrvalostný člnkový beh – faktor bežeckej vytvalosti 
Keďže  jedna skupina probandov boli chlapci triatlonisti zaradili sme medzi testovacie položky aj 
športovú zručnosť - plávanie 
PLAV – plávanie 50m voľný spôsob – športová zručnosť faktor plaveckej rýchlosti 
 
Genetické testy 
Všetkým probandom bol odobraný bukálny ster na účely analýzy polymorfizmu R577X. 
Výstupom molekulárno-genetického testovania odobratých bukálnych sterov bola genotypová 
a alelová frekvencia pre polymorfizmus R577X v analyzovaných vzorkách u všetkých probandov. 
Z alelových frekvencií boli vypočítané hodnoty jednotlivých genotypov vo všetkých skupinách  
Boli získané 3 genotypy: 
RR – silovo – rýchlostný genotyp 
RX – heterozygotný genotyp 
XX – vytrvalostný genotyp 
Pre štatistické spracovanie bol použitý štatistický softvér SYSTAT12 a tabuľky a grafy boli 
spracované programom EXCEl z balíka OFICCE. Zo štatistických metód boli použité základné 
štatistické charakteristiky a testovanie hypotéz. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 
Pri vyhodnotení výsledkov meraní sme najskôr porovnali výsledky chlapcov – triatlonistov 
s chlapcami, ktorí aktívne nešportujú. Výsledky sú v tabuľke 1 a na grafe 1. 
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Tab. 1. Somatické a motorické predpoklady – porovnanie chlapcov triatlonistov s chlapcami 
z bežnej populácia 

chlapci bežná populácia chlapci triatlon T TEST 

DISC x s POčET DISC x s POčET   

HMOT 30,62 1,526 20 HMOT 31,46 1,979 30 1,783 

VYS 131,8 3,105 20 VYS 133,63 3,368 30 1,977 

BMI 17,657 1,254 20 BMI 17,628 0,99 30 0,059 

PLAV 78,045 20,488 20 PLAV 37,667 2,784 30 8,766** 

TAP 22,9 2,882 20 TAP 28,733 2,684 30 7,25** 

SKOK 124,95 4,639 20 SKOK 163,8 2.140 30 35,047** 

LS 13,65 1,755 20 LS 19,53 1,592 30 12,046** 

VBEH 24,1 1,889 20 VBEH 31,267 2,638 30 11,186** 

 
Analýzou týchto výsledkov vidíme, že v somatických ukazovateľoch nie sú štatisticky 
signifikantné rozdiely medzi chlapcami, ktorí trénujú triatlon a bežnou populáciou chlapcov. 
V motorických predpokladoch sú výsledky diametrálne odlišné. Vo všetkých ukazovateľoch sú 
chlapci triatlonisti štatisticky významne lepší ako bežná populácia. Pritom títo chlapci aktívne 
trénujú maximálne 2 roky. Na výsledkoch motorického testovania je vidieť aké veľmi dôležité je 
včas rozpoznať talent u detí mladšieho školského veku. Pre lepšiu názornosť uvádzame graf 1  
 
Graf 1. Somatické a motorické predpoklady – porovnanie chlapcov triatlonistov s chlapcami 
z bežnej populácia 
 

 
 
 
Pri genetickom testovaní bol každému probandovi stanovený genotyp RR - silovo rýchlostný, XX  
- vytrvalostný a RX – heterozygotný. Našou úlohou bolo zaoberať sa koreláciou medzi 
jednotlivými genotypmi a výsledkami motorického testovania. Výsledky uvádzame v tabuľke 2 
a v grafe 2. 
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Tab.2. Genetické predpoklady – porovnanie výsledkov somatických a motorických 
prepokladov pre jednotlivé genotypy 

RR n=19 XX  n=10 RX   n=21 

DISC x s DISC x s DISC x s 

HMOT 30,7 1,33 HMOT 30,98 1,85 HMOT 31,57 1,91 

VYS 132,36 2,73 VYS 134,3 2,03 VYS 132,71 4,22 

BMI 17,54 1,13 BMI 17,19 1,2 BMI 17,93 0,95 

PLAV 57,01 25,5 PLAV 45,52 17,54 PLAV 54,85 24,77 

TAP 26,05 3,45 TAP 29 3,88 TAP 25,476 4,08 

SKOK 145,1 20,9 SKOK 155,3 18,9 SKOK 147,76 19,14 

LS 16,3 3,26 LS 18,8 2,86 LS 16,81 3,53 

VBEH 28,02 4,64 VBEH 29,4 2,36 VBEH 28,23 4,65 

 
Tab.3. Výsledky t testu medzi somatickými a motorickými predpokladmi pre jednotlivé 
genotypy 

RR - RX  RR-XX  XX -RX  

n=41 tkrit =2,021 n=29 tkrit =2,045 n=30 tkrit =2,042 

HMOT 1,691 HMOT 0,422 HMOT 0,981 

VYS 0,31 VYS 2,168 VYS 1,3 

BMI 1,17 BMI 0,771 BMI 1,804 

PLAV 0,271 PLAV 1,423 PLAV 1,33 

TAP 0,483 TAP 2,55 TAP 2,265 

SKOK 0,425 SKOK 1,345 SKOK 1,149 

LS 0,068 LS 1,757 LS 1,902 

VBEH 0,126 VBEH 1,034 VBEH 1,143 

 
 
Graf.2. Genetické predpoklady – porovnanie výsledkov somatických a motorických 
prepokladov pre jednotlivé genotypy 
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Z tabuľky 3 aj z grafu 2 môžeme vidieť, že v somatických predpokladoch sme nezaznamenali 
žiadne rozdiely pre jednotlivé genotypy. V motorických predpokladoch sa štatisticky významné 
rozdiely pre jednotlivé genotypy potvrdili len u motorického testu TAP, ale z hodnôt môžeme 
vyčítať, že aj v motorických testoch SKOK a LS a v športovej zručnosti PLAV mali nositelia 
genotypu XX lepšie výsledky ako nositelia RR a RX. 
 
ZÁVER 
Z výsledkov nášho parciálneho výskumu môžeme konštatovať, že nebol potvrdený štatisticky 
signifikantný vzťah medzi somatickými a motorickými ukazovateľmi a jednotlivými genotypmi. 
Predpokladáme však, že táto skutočnosť bola výrazne ovplyvnená malým rozsahom 
sledovaného – testovaného súboru (50 probandov). V uvedenom projekte VEGA plánujeme 
pokračovať so súborom minimálne 300 probandov a preto predpokladáme, že získané výsledky 
budú jednoznačnejšie.  
Hlavným prediktorom výberu talentov pre šport vo všeobecnosti je identifikovanie všetkých 
predpokladov, ktoré zabezpečujú perspektívu vysokej výkonnosti v jej konkrétnych 
ukazovateľoch a v celej komplexnosti. Preto výber talentov vyžaduje interdisciplinárny prístup 
najmä z hľadiska aplikácie  psychológie a aplikácie metód molekulárnej genetiky. Talent pre 
športy nemôže byť závislý len od genetických predpokladov, ktoré sú determinantom pre 
somatické a motorické kvality športovca, ale do tohto procesu vstupuje oveľa viac externých 
faktorov vrátane edukačných programov a športového tréningu. 
 
Poznámka: Príspevok je čiastkovým výstupom grantového projektu VEGA č.1/0246/14 
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VLIV VELIKOSTI BYDLIŠTĚ NA VYBRANÉ ASPEKTY ŽIVOTNÍHO STYLU UČITELŮ 
TĚLESNÉ VÝCHOVY 

 
THE INFLUENCE OF THE SIZE OF RESIDENCE ON SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL 

EDUCATION TEACHERS´ LIFESTYLE 
 

Petr Jansa, Kamil Kotlík 
 

 
ABSTRAKT 
Článek se zabývá problematikou životního stylu učitelů tělesné výchovy, konkrétně se pak jedná 
o analýzu vlivu velikosti bydliště na jednotlivé aspekty životního stylu. Daná studie zároveň na 
základě získaných výsledků komparuje skupinu učitelů tělesné výchovy na základních školách 
s jejich středoškolskými kolegy. Výsledky byly získány proporčním stratifikovaným výběrem 
formou dotazníkového šetření. Cílem této studie bylo mimo jiné zjistit, zda lze nedostatečnou 
životosprávu, resp. nezdravý životní styl spojovat právě s velikostí bydliště. Dílčím cílem pak 
bylo zjistit, zda výše uvedené skutečnosti ovlivňuje i stupeň školy, na kterém učitelé tělesné 
výchovy učí. Výsledky šetření podporují původní předpoklad vlivu velikosti sídla na životní styl a 
životosprávu učitelů tělesné výchovy, nicméně je třeba závěry vyvozovat s jistou mírou 
opatrnosti, neboť se jedná o pilotní studii a některé hodnocené oblasti nejsou průkazné. 
Výsledky z většiny hodnocených oblastí však naznačují vztah mezi velikostí sídla a 
životosprávou, případně životním stylem. Stejně tak lze konstatovat, že mezi oběma 
hodnocenými skupinami učitelů existují rozdíly v jejich životním stylu. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA: životní styl, denní režim, tělesná výchova, pedagog, velikost sídla 
 
ABSTRACT 
The article is concerned with issues of the physical education teachers lifestyle, specifically with 
the analysis of the influence of the residence size on certain aspects of lifestyle. This study also 
compares group of elementary school teachers with their colleagues in secondary school on the 
basis of gained results. The data from were collected by a questionnaire and a research sample 
was chosen by a stratified proportional selection. The goal of this study is to find out if we can 
associate bad regimen with the size of residence. Other goal is to find out if high-mentioned 
facts are also influenced by the grade of the school, where physical education teachers teach. 
The results support the original assumption of the ifluence of the residence size on the PE 
teachers lifestyle and regimen, but we should be carefull because this is a pilot study and some 
of evaluated facts are not provable. Nevertheless, the results from a majority of evaluated 
areas indicate a relationship between the size of residence and the regimen. Identically, we can 
say that there are differences between both groups of teachers. 
 
KEYWORDS: lifestyle, regimen, physical education, teacher, size of residence 
 
 
ÚVOD 
Učitelé vždy byli vnímáni jako jeden ze základních formativních prvků dorůstající generace, a to 
na všech stupních škol. Lze tedy předpokládat, že kvalita výkonu učitelské profese je velice 
důležitým faktorem, který má vliv jak na žáky přímo ve školním procesu tak také na jejich 
postoje a hodnotovou orientaci v jejich budoucím životě. (Jansa a Kovář 2010). 
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Do celkového pedagogického výkonu učitelů se samozřejmě promítá celá řada aspektů. Kromě 
odbornosti daného učitele to jsou zcela jistě personální, finanční, materiální a další podmínky. 
Mezi ně patří rovněž životospráva daného pracovníka. V případě správné životosprávy můžeme 
předpokládat subjektivně vnímanou nižší náročnost práce, případně také zlepšení pracovního 
výkonu. Pokud je však životospráva nesprávná, může se to negativně odrážet kromě ostatních 
sfér lidské činnosti také v jeho profesním životě (Jansa, Kotlík a Němec 2014). 
Učitelství je profesí, která se oproti velké části ostatních profesí vyznačuje určitými specifiky. 
Mezi ně patří mimo jiné také poměrně přesný a dopředu známý časový rámec, organizace 
během roku a rozvržení konkrétních povinností. Ve své činnosti pak mají učitelé (kromě 
některých fixně daných časových povinností jako je například rozvrh hodin, dozorů a dalších 
povinností) poměrně širokou autonomii. Na jedné straně to může znamenat potenciálně velké 
množství volného času, ale na straně druhé také prakticky neustálou práci - doma po večerech 
atp. (Jansa a Kotlík 2014). Nemělo by tedy pro učitele být problémem nastavit si pravidelný 
denní režim. 
Současná doba klade na člověka stále vyšší nároky a tempo práce i života obecně se neustále 
zrychluje. Současně s tím se zákonitě mění či upravuje životní styl určitých skupin populace a 
s ním se mění i životospráva příslušníků těchto skupin (Kotlík a Jansa 2015).  Tento obecně 
vnímaný trend je spojován především s velkými městy a s profesemi, které pracují s lidmi, 
případě ve službách. Za jedno z psychicky nejvíce vysilujících a stresových povolání je 
považováno také učitelství. Cílem naší pilotní studie je tedy zjistit, zda lze výše naznačený 
trend negativní změny životosprávy, resp. životního stylu spojovat právě s velikostí bydliště a 
dále zda ve výše uvedeném hraje významnou roli stupeň školy, na které učitelé učí. 
 
METODIKA VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 
Záměrem výzkumného šetření bylo získání informací o životosprávě a denním režimu učitelů 
tělesné výchovy základních a středních škol. Výsledky dále uváděné jsou součástí širšího 
výzkumného úkolu PRVOUK P 39 UK FTVS. Jednotlivými dílčími úkoly pak byly deskriptivní 
analýzy a komparace vybraných položek. Vzhledem k deskriptivnímu zaměření výzkumného 
šetření nebyla stanovena výzkumná hypotéza. Dané výzkumné šetření bylo koncipováno jako 
pilotní výzkum s výše zmíněným hlavním cílem prvotní deskripce a komparace populace učitelů 
tělesné výchovy. 
Pro získávání údajů byl použit “Dotazník pro pedagogy” (Kalíšková, 2010), který prošel pilotáží a 
byl následovně upraven pro potřeby výzkumného šetření, podrobněji srov. Jansa, Kotlík a 
Němec (2014). Celkově dotazník obsahoval 30 otázek včetně seznamu sportů a pohybových 
aktivit.  
Výzkumný soubor tvořili jednak učitelé tělesné výchovy ze základních škol z celé ČR (zastoupeny 
byly všechny kraje), a za druhé, učitelé tělesné výchovy ze středních škol (taktéž byly 
zastoupeny všechny kraje). Výběr byl proveden proporčním stratifikovaným výběrem. Celkem 
se výzkumného šetření zúčastnilo 112 základních a středních škol a od dotyčných učitelů bylo 
získáno 793 dotazníků. 
Přehledněji uvádějí rozdělení dotazovaných učitelů tělesné výchovy tabulky 1a, 1b. Předložené 
tabulky 1a, 1b ukazují rozložení respondentů podle velikosti bydliště a zároveň pohlaví na 
jednotlivých stupních škol.  
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Tabulka č. 1a Rozdělení dotazovaných učitelů tělesné výchovy na základních školách 

  Do 5000 obyvatel 5001 - 50000 obyvatel Nad 50000 obyvatel Celkem 

Muži 39 88 94 221 

Ženy 74 158 178 410 

Celkem 113 246 272 631 

 
Tabulka č. 1b Rozdělení dotazovaných učitelů tělesné výchovy na středních školách 

 
Do 5000 obyvatel 5001 - 50000 obyvatel Nad 50000 obyvatel Celkem 

Muži 17 41 50 108 

Ženy 14 12 28 54 

Celkem 31 53 78 162 

 
VÝSLEDKY A DISKUZE 
Šetření oblasti rodinných vztahů, které jsou přehledně uvedeny v grafech č. 1a, 1b přineslo 
zajímavé výsledky. Mezi ženami nejsou co do rodinného vztahu velké rozdíly a na obou stupních 
škol se spolu se zvětšující velikostí bydliště zvyšuje podíl svobodných a rozvedených. Tato 
skutečnost plně koresponduje s výchozím předpokladem negativního vlivu městského 
prostředí, konkrétní důvody jsou však samozřejmě mnohem složitější a komplexnější. 
Šetření u mužské části učitelů tělesné výchovy však přineslo výsledky odlišné, přičemž na 
středních školách je tomu dokonce naopak. Tato skutečnost je zajímavým východiskem pro 
navazující výzkum, neboť ji nelze spojovat s obecně přijímaným vlivem městského prostředí na 
rodinné vztahy. Ve výsledcích se samozřejmě dále odráží věková struktura dotazovaných a 
skutečnost dojíždění za prací do větších sídel. 
 

 
Graf č. 1a Rodinný stav učitelů tělesné výchovy podle velikosti bydliště  - muži 
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Graf č. 1b Rodinný stav učitelů tělesné výchovy podle velikosti bydlišt - ženy 
 
 Z hlediska denního režimu mezi mužskou částí dotazované učitelské populace (graf č. 
2a) stojí za zmínku hned několik skutečností. Jendou z nich je dosti nízký podíl učitelů tělesné 
výchovy, kteří dodržují pravidelný denní režim. Vyučovací rozvrh je přitom stálý po celý školní 
rok a nastavit potřebnou pravidelnost by tak neměl být problém. Zároveň je možno 
konstatovat zvyšování četnosti nepravidelného denního režimu spolu s rostoucí velikostí 
sídla. Lze tak v tomto případě předpokládat negativní vliv městského prostředí.  Mírně se 
tomu vymyká pouze kategorie učitelů tělesné výchovy na středních školách v menších 
městech. 
 

 
Graf č. 2a Denní režim učitelů tělesné výchovy podle velikosti bydliště  - muži 
 
 Mezi ženami již situace tak přehledná není – viz graf č. 2b. Učitelky tělesné výchovy na 
základních školách vykazují z hlediska velikosti bydliště a denního režimu navzájem velice 
podobné výsledky. Počty těch, které mají nastaven (a dodržují) pravidelný denní režim) je 
však obdobně jako u jejich mužských protějšků poměrně nízký a pohybuje se těsně nad 40 %. 
Na středních školách je pak situace velice rozkolísaná a nevykazuje známky žádného trendu. 
Mírně pozitivně lze hodnotit cca 50% podíl učitele s pravidelným denním režimem v nejnižší i 
nejvyšší velikostní kategorii sídel. V menších městech však tomu již tak není a podíl 
dotazovaných, které mají pravidelný denní režim stěží překračuje 20 %. Naopak 
nepravidelnost denního režimu přiznává téměř 50 % dotazovaných z téže kategorie. 
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Graf č. 2b Denní režim učitelů tělesné výchovy podle velikosti bydliště  - ženy 
 
 Z hlediska stresového zatížení se potvrdilo, že učitelství, v tomto případě tělesné 
výchovy, s sebou nezbytně přináší poměrně vysokou míru stresu. V grafech č. 3a, 3b je 
přehledně uvedeno, jakou mírou stresu plynoucího z výkonu povolání trpí učitelé tělesné 
výchovy – muži na obou stupních škol. Mezi muži trpí denním stresem spojeným s jejich 
povolání na základních školách mezi 30 % a 35 %, na středních školách je to pak až přes 40 %. 
V případě základních škol se míra denního stresu dokonce plynule zvyšuje spolu s rostoucí 
velikostí místa bydliště. Na středních školách tento trend sice znatelný není, na druhou stranu 
je však míra pociťovaného stresu až o 10 % vyšší. 
 

 
Graf č. 3a Stresové zatížení učitelů tělesné výchovy podle velikosti bydliště  - muži 
 
 Mezi ženami pak míra pociťovaného každodenního stresu dosahuje až k 50 % 
dotazovaných osob na obou stupních škol. Pokud sečteme kladné odpovědi v položkách 
každodenní stres a stres alespoň 1x týdně, zjistíme, že situace má charakter trendu, a to 
především na středních školách. Procenta dotazovaných osob, které stresem plynoucím 
z povolání jsou pak jak mezi muži tak také mezi ženami velice nízká až nulová. 
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Graf č. 3b Stresové zatížení učitelů tělesné výchovy podle velikosti bydliště  - ženy 
 
 Mírně pozitivně, především mezi muži (graf č. 4a) , lze hodnotit další ze zjišťovaných 
ukazatelů, subjektivní hodnocení vlastní nadváhy. Minimálně 70 % v kategorii učitelů tělesné 
výchovy na středních školách je přesvědčeno, že nadváhu nemá. Ostatní dotazované skupiny 
jsou na tom ještě lépe. Zároveň lze konstatovat, že v kategorii učitelů na středních školách 
spolu s rostopucí velikostí bydliště roste i podíl těch, ktřeí dle svého soudu nadváhu nemají a 
dále klesá podíl těch, kteří si nejsou jisti. To vypovídá mimo jiné i o jejich lepší 
informovanosti. Oproti tomu na základních školách výsledky tak průkazné nejsou. 
 

 
Graf č. 4a Subjektivní hodnocení nadváhy učiteli tělesné výchovy podle velikosti bydliště  - 
muži 
 
 Na druhou stranu je třeba hodnotit odpoědi žen v téže otázce (graf č. 4b) spíše 
negativně, neboť velké procento z dotázaných odpovědělo, že má nadváhu. Na první pohled 
se sice nejedná o velký podíl, je však třeba uvést, že námi dotazovaná profesní skupina se 
sportem vlastně živí a např. 25% podíl učitelek na základních školách v sídlech nejmenší 
velikostní kategorie je tak až příliš velký. 
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Graf č. 4b Subjektivní hodnocení nadváhy učiteli tělesné výchovy podle velikosti bydliště  - 
ženy 
 
Podle Státního zdravotního ústavu trpí nadváhou více než 50 % lidí ve středním věku 
(http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/nadvaha-a-obezita-1). Z tohoto hlediska se 
výsledky jeví jako pozitivní, vzhledem k profesnímu zaměření je však na ně nutno pohlížet 
jako na nedostačující. Na středních školách pak stejně jako u jejich mužských protějšků spolu 
s rostoucí velikostí sídla roste i informovanost či rozhodnost v odpovědích a roste i podíl 
negativních odpovědí. 
 
 

 
Graf č. 5a Kouření učitelů tělesné výchovy podle velikosti bydliště  - muži 
 
 
V otázce kouření (grafy č. 5a, 5b) se mezi oběma mužskými kategoriemi i ženami na 
základních školách projevuje vliv rostoucí velikosti bydliště. Není to sice příliš patrné v podílu 
pravidelných kuřáků a kuřaček, ale pokud vezmeme v úvahu jak pravidelné tak i příležitosné 
kuřáky a kuřačky, pak lze konstatovat, že ve všech třech zmíněných dotazovaných skupinách 
podíl učitelů a učitelek, kteří pravidelně či příležitostně kouří, roste spolu s rostoucí veliskostí 
sídla. 
Celkově však jde o velice pozitivní výsledky, neboť z dlouhodobých výzkumných studií (např. 
Sovinová, Sadílek a Csémy, 2012) vyplývá, že pravidelně kouří cca čtvrtina populace České 
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republiky a příležitostně pak k tomu ještě necelá třetina. Na základě námi zjištěných výsledků 
lze tedy konstatovat, že učitelé tělesné výchovy na obou stupních škol a ve všech zjišťovaných 
kategoriích kouří výrazně méně než je tomu v české společnosti běžné. 
 

 
Graf č. 5b Kouření učitelů tělesné výchovy podle velikosti bydliště  - ženy 
 
 Poslední zjišťovanou skutečností byla konzumace alkoholu učiteli tělesné výchovy na 
základních a středních školách. Výsledky jsou přehledně uvedeny v grafech č. 6a, 6b. 
Zatímco na základních školách se spolu s rostoucí velikostí bydliště zvyšuje podíl abstinentů 
jak mezi muži tak mezi ženami, na středních školách již situace tak přehledná není. Pozitivní je 
nízký počet pravidelných konzumentů této, zvláště v České republice, široce tolerované 
návykové látky. 
Z hlediska celkové konzumace alkoholu lze námi zjištěné výsledky považovat za pozitivní, 
neboť dle oficiálních údajů z celorepublikového šeření Českého statistického úřadu muži 
abstinují v 6,3 % případů a ženy v celkem 13,6 % případů 
(https://www.czso.cz/documents/10180/20556833/141307v2.pdf). V našem případě jsou 
dotázané ženy abstinentkami kromě středošolských učitelek z největších měst (pouze 3,57 %) 
ve výrazně vyšší míře než činí průměr ČR (od 14,29 % do 25,68 % - učitelky na základních 
školách v nejmenších obcích). 

 
Graf č. 6a Konzumace alkoholu učiteli tělesné výchovy podle velikosti bydliště  - muži 
 
Rovněž muži dosahují v případě abstinentů vyšších hodnot než činí celorepublikový průměr 
(kromě učitelů na středních školách žijících v malých obcích – 5,88 %), a to od 9,76 % do 20,51 
% (tělocvikáři na základních školách žijící v sídlech nejmenší velikostní kategorie). Spíše než 
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rozdíly ve velikosti sídel se zde však projevují rozdíly genderové. Lze tedy konstatovat, že ani 
učitelé tělesné výchovy příliš nevybočují z obecného trendu, kdy je v české společnosti spíše 
normální alkohol pít nežli nepít. Pravidelných konzument je nicméně zhruba třetina, což je na 
druhou stranu pod celorepublikovým průměrem. 
 

 
Graf č. 6b Konzumace alkoholu učiteli tělesné výchovy podle velikosti bydliště - ženy 
 
ZÁVĚRY 
 
Výše uvedené výsledky je třeba brát s jistou mírou opatrnosti, neboť se jedná o pilotní studii, na 
druhou stranu však ve většině případů podporují původní předpoklad vlivu velikosti sídla na 
životní styl a životosprávu učitelů tělesné výchovy. Některé hodnocené oblasti (např. celkový 
denní režim či konzumace alkoholu) nejsou sice příliš průkazné, na druhou stanu výsledky z 
velké většiny hodnocených oblastí naznačují vztah mezi velikostí sídla a životosprávou, případně 
životním stylem. Z tohoto důvodu bude šetření rozšířeno i na další skupiny učitelů, jak z hlediska 
stupně školy tak také předmětové aprobace. Hodnocené oblasti životosprávy budou také 
podrobeny detailnější analýze s využitím potřebných metodologických nástrojů. 
Za zmínku rovněž stojí potvrzení skutečnosti, že povolání učitele tělesné výchovy s sebou nese 
velice vysokou míru stresu (denně jej zažívá průměrně cca 40 % dotázaných a minimálně 
jedenkrát týdně naprostá většina) stejně jako častou frekvenci zmiňovaných stresových situací. 
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ANALÝZA VÝSLEDKOV  PRIJÍMACIEHO KONANIA Z PLÁVANIA NA FAKULTE  
TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

V AKADEMICKOM ROKU 2015/16  
 

ANALYSIS OF RESULTS ENTRANCE EXAMS FROM SWIMMING AT THE FACULTY 
OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA 

IN THE ACADEMIC YEAR 2015/16 
 

Ľubomír Kalečík - Ľubomíra Benčuriková 
 

 
RESUMÉ  
Autori v príspevku analyzujú výsledky plaveckej výkonnosti 536 uchádzačov (muži n 393, ženy n 
143) o štúdium na Fakultu telesnej výchovy a športu v Bratislave v akademickom roku 2015/16 
v disciplínach 100 m kraul a 100 m prsia. Výber plaveckého spôsobu bol rozdielny. U mužov 
prevládal kraul (n 204 ), prsia (n 189) a u žien opačne prsia (n 102), kraul (n 41). V bodových 
hodnotách od štandardu po maximum 10 bodov mali najpočetnejšie zastúpenie u mužov (n 23) 
body 5 a 6 v plaveckom spôsobe  kraul a zhodne bodové hodnotenie 5 (n 30) v plaveckom 
spôsobe prsia. Ženy mali najpočetnejšie zastúpenie (n 17) v bodovom hodnotení 3 v plaveckom 
spôsobe prsia a v plaveckom spôsobe kraul v bodovom hodnotení 10. U mužov prekvapil vysoký 
počet uchádzačov (n 70), ktorí nesplnili požadovaný štandard. U žien sme zaznamenali 
v nesplnených požiadavkách 19 uchádzačiek. Bodové hodnoty plaveckých výsledkov na 
prijímacom konaní dokumentujú slabú pripravenosť uchádzačov na talentové skúšky, pretože 
väčšina z nich dosiahla nižšie hodnoty bodovacej škály.  
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: prijímacie konanie, talentová skúška, plávanie, body, hodnotenie 

 

SUMMARY 
The authors in this contribution present the results of swimming performance applicants of the 
study to Faculty of Physical Education and Sport, Comenius University in Bratislava, in the years 
2015/2016. The total number of candidates presented was 536, including 393 men and 143 
women. The results present swimming performance men and women in swimming strokes – 
100 m crawl - freestyle and 100 m breastroke. The selection of swimming stroke is different. In 
men he prevailed crawl-freestyle (n 204), breastroke (n 189) and in the category girls is 
dominant stroke breastroke (n 102) and crawl-freestyle (n 41). The table points from standard 
to maximum 10 points is most numerical in dividing line – Men - crawl-freestyle 5 and 6 points 
(n 23) and   breastroke 6 points (n 30), Girls – breastroke 3 points (n 17) and crawl - freestyle 10 
points (n 10). In men surprised a relatively high number (n 70) who did not meet the required 
standard. In women was observed in 19 women applicants unmet needs. Volumes swimming 
results at entrance exams documented average readiness of candidates, because the majority 
had lower levels of the scoring scale. 
 
KEYWORDS: entering exams, talent examination, swimming strokes, points, evaluation 
 
Jedným zo základných vyučovacích predmetov vo vyše 60 ročnej príprave telovýchovných pedagógov 

a trénerov na Slovensku patrí plávanie. Katedra športov v prírode a plávania plní základné úlohy 
predmetu : zvládnutie techniky a didaktiky plaveckých spôsobov (prsia, kraul, znak, motýlik), 
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základov športového tréningu, záchrany topiacich sa (dôležitá súčasť na zabezpečenie 
bezpečnosti plaveckého výcviku), skokov do vody, vodného póla, synchronizovaného plávania 
a pedagogickej praxe pri plávaní. 
Fakulta telesnej výchovy a športu a  jej jednotlivé katedry prechádzali v minulom období 
vývojovými zmenami, vytváraním nových koncepcií, učebných plánov a tento proces pokračuje 
aj v súčasnosti.  
Vstupná talentová skúška tvorí neoddeliteľnú súčasť prijímacích skúšok na vysoké školy 
s telovýchovným zameraním. Jej zmyslom je zistiť úroveň motorickej pripravenosti uchádzačov, 
t.j. úroveň ich kondičných schopnosti a špecifických pohybových zručností Koštiaľ et al., (2001). 
Fakulta telesnej výchovy a športu vo svojej dlhoročnej histórii každoročne realizuje prijímacie 
konanie z dvoch častí. Uchádzači o štúdium absolvujú talentovú – praktickú skúšku z atletiky 
(beh na 50 m a beh na 12 min), gymnastiky (akrobatická zostava, cvičebné tvary a väzby), 
plávania (100 m ľubovoľným spôsobom) a športových hier (futbal, basketbal, volejbal, 
hádzaná). Druhou časťou skúšky je test teoretických vedomostí. Na realizovanie talentovej 
skúšky sú rozdielne názory, ale v podstate sa jej významnosť neznižuje. Je stále potrebná, plní 
výberové kritérium pretože záujem o štúdium na FTVŠ UK prevyšuje počet prijatých 
poslucháčov.  
Plaveckú výkonnosť naša katedra dlhodobo sleduje. Problematiku plaveckej spôsobilosti 
vysokoškolskej populácie, hodnotenie talentových skúšok z plávania riešili vo svojich prácach 
viacero autorov (Jursík, 1994; Macejková et al., 1996; Chebeň, 2001; Janko, 2001; Kalečík - 
Benčuriková, 2003; Bence, 2003, Kalečík, 2004, 2007). Aktuálnosť analýzy výsledkov prijímacích 
skúšok z plávania uchádzačov o štúdium telesnej výchovy na pedagogických fakultách na 
Slovensku a v zahraničí potvrdzuje aj grantová úloha na tému Štandardizácia plaveckých 
výkonových štandardov na univerzitách SR a vybratých krajinách EU (č. 1/4482/07 ).  
 
CIEĽ  
 
Cieľom nášho príspevku bolo analyzovať plaveckú výkonnosť uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK 
v akademickom roku 2015/2016. 
 
ÚLOHY 
 
1. Zistiť plaveckú výkonnosť mužov a žien v akademickom roku 2015/2016. 
2. Zistiť plaveckú výkonnosť mužov a žien na základe vybraného plaveckého spôsobu kraul 
a prsia. 
 
METODIKA 
 
Objektom sledovania boli uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali prijímacie skúšky na Fakultu 
telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave v akademickom roku 2015/2016. 
Výsledky praktickej časti skúšky z plávania sme získali z dokumentov študijného oddelenia 
fakulty. Na základe týchto dokumentov sme zistili, že bolo posudzovaných 536 uchádzačov, z 
toho 393 mužov a 143 žien.  
Prijímacia skúška z plávania pozostáva z preplávania 100 m vzdialenosti so štartovým skokom 
ľubovoľným spôsobom. Podľa výberu plaveckého spôsobu (voľný spôsob, prsia alebo znak) 
a dosiahnutého času sa hodnotil výkon bodmi v rozsahu štandard až 10 bodov (tab. 1). 
Posudzuje sa aj technika plaveckého spôsobu, jeho čistota prevedenia. Pri nesprávnej technike 
plaveckého spôsobu prsia (napr. šikmý strih nohami) sa takáto technika hodnotí ako voľný 
spôsob, bodové hodnotenie spadá do bodovania voľného spôsobu a tak uchádzač získava menší 
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počet bodov. Kvôli objektivizácií prijímacej skúšky z plávania sa uchádzač hneď po doplávaní 
dozvie svoj zaplávaný čas a príslušný počet bodov. Hodnotí sa podľa bodovacej tabuľky (tab. 1). 
Na základe plaveckého spôsobu a zaplávaného času sa pridelí počet bodov od štandardu po 10 
bodov. Štandardy znamenajú minimálne výkonové požiadavky v disciplínach v praktickej časti 
talentovej skúšky, za ktoré uchádzači ešte nezískavajú bodové hodnotenie, ale ich splnenie je 
nevyhnutnou podmienkou pre pokračovanie v prijímacích skúškach. Výsledky získané  
testovaním plaveckej výkonnosti na prijímacom konaní sme podrobili logickej analýze a syntéze, 
výsledky interpretujeme v texte a dokumentujeme ich v tabuľke 1, 2 a obrázku 1.  
 
Tabuľka 1 
Bodovacia tabuľka úrovne plaveckej výkonnosti uchádzačov o štúdium  na FTVŠ UK            v 
Bratislave 

   
počet bodov / výkon (min:s) 

  
ŠTANDARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

100 m 
voľný 

spôsob 

muži 2:00 1:55 1:50 1:45 1:40 1:36 1:31 1:26 1:19 1:12 1:05 

ženy 2:20 2:13 2:08 2:02 1:55 1:47 1:40 1:33 1:26 1:19 1:12 

100 m 
prsia 
znak 

muži 2:10 2:06 2:02 158 1:54 1:50 1:45 1:40 1:34 1:27 1:20 

ženy 2:30 2:20 2:15 2:10 2:06 2:02 1:58 1:53 1:46 1:39 1:32 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 
Údaje plaveckej výkonnosti uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v Bratislave v akademickom 
roku 2015/16 prostredníctvom plaveckého testu 100 m podávajú objektívny obraz o úrovni 
ich plaveckej pripravenosti i určitých prognózach v súvislosti s plaveckými požiadavkami 
počas vysokoškolského štúdia.  
Tabuľka 2 poukazuje na úroveň plaveckej výkonnosti mužov a žien v bodov na prijímacom 
konaní v akademickom roku 2015/16. V bodovacej tabuľke je zaznamená početnosť uchádzačov 
podľa dosiahnutého času prepočítaného na body od kritéria nesplnil po hodnotu 10 bodov. 
Najpočetnejšie zastúpenie sme zaznamenali v najnižšom ukazovateli nesplnil. Z celkového počtu 
536 uchádzačov 14,24 % (n 89) nesplnilo minimálnu hodnotu štandardu. 70 mužov nezaplávalo 
požadovaný limit štandardu na 100 m (voľný spôsob do 2:00 min, prsia do 2:10 s) a 19 žien 
(voľný spôsob do 2:20 s, prsia do 2:30 s). Do tohto pásma boli zaradení aj tí uchádzači, ktorí 
vzdialenosť 100 m nepreplávali alebo sa vzdali. Konštatujeme, že takýto vysoký počet poukazuje 
na slabú pripravenosť uchádzačov na talentové skúšky z plávania. V porovnaní s výsledkami za 
predchádzajúce obdobia, sme v tomto pásme zistili najväčšie  rozdiely v početnosti uchádzačov, 
ktorí nesplnili limit štandardu (Koštiaľ et. al., 2002; Kalečík –Benčuriková, 2003; Kalečík, 2004). 
Najpočetnejšie zastúpenie (n 53) mali muži v bodovej hodnote 5. Túto hodnotu predstavuje 
plavecký výkon na 100 m voľný spôsob 1:36 s a 100 m prsia 1:50 s (tab. 1). Druhým 
najpočetnejším zastúpením bola bodová hodnota 3, ktorú zaplávalo 42 uchádzačov. Počet 
uchádzačov 40 sme zaznamenali bodovej hodnote 6 a počet 38 v bodovej hodnote 7 a 4 (tab. 
2). V prípade prijatia týchto uchádzačov na štúdium na FTVŠ UK je predpoklad, že kreditové 
požiadavky z plávania títo uchádzači splnia. Naopak pri prijatí uchádzačov, ktorí dosiahli 
hodnotu štandardu až 2 body by boli kreditové požiadavky podstatne náročnejšie. 
Bezproblémovosť splnenia kreditových požiadaviek bude u uchádzačov - plavcov, ktorí dosiahli  
8 – 10 bodov (muži n 33, ženy n 24).  
Najpočetnejšie zastúpenie v súbore žien (n 18) sme zaznamenali v hodnote 3 bodov a ďalej 16 
žien  v hodnote 5 bodov (tab. 2). Stredné hodnoty 4 až 6 bodov dosiahlo 41 žien. Tieto bodové 
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hodnoty predstavujú časové rozpätie od 1:33 s do 2:00 s pre plavecký spôsob kraul a od 1:53 s 
do 2:10 s pre plavecký spôsob prsia (obr. 1). Zaplávané časy dávajú predpoklad, že tieto 
uchádzačky po prijatí na FTVŠ UK požadované kredity z plávania v 1. ročníku by mali zvládnuť. 
Ak uchádzačky s bodovými hodnotami štandard až 2 body budú na štúdium na FTVŠUK prijaté, 
je potrebné zlepšiť ich individuálnu výkonnosť, pretože kreditové požiadavky z plávania sú na 
vyššej úrovni ako požiadavky na prijímacom konaní. 
 
Tabuľka 2 
Počty uchádzačov v jednotlivých bodových hodnotách na prijímacom konaní v ak. roku 2015/16 
(n = 536 ) 

 

BODY Muži (n) Ženy (n) 

Nesplnil 70 19 

štandard 23 10 

1 27 14 

2 29 10 

3 42 18 

4 38 11 

5 53 16 

6 40 14 

7 38 7 

8 19 8 

9 6 4 

10 8 12 

počet 393 143 

 

Muži - kraul 
Úroveň plaveckej výkonnosti v disciplínach 100 m kraul a 100 m prsia v prijímacom konaní 
v akademickom roku 2015/2016 dokumentujeme na obr. 1 a 2.  
Pri výbere plaveckého spôsobu prevládal u mužov plavecký spôsob kraul (n 204) pred prsiami (n 
189). Početnejšie zastúpenie (n 103) dosiahli muži v plaveckom spôsobe kraul v hodnotách 
bodov od 2 do 8. V hodnote 5 bodov bolo najpočetnejšie zastúpenie (n 30), ďalej v poradí 
v bodovej hodnote 4 (n 22) a v bodovej hodnote 3 (n 21) a v bodových  hodnotách 6 – 8 sme 
zaznamenali rovnako po 17 mužoch. Výsledky poukazujú na dobrú pripravenosť uchádzačov a 
prognózu, že počas štúdia v budúcnosti by nemali mať problémy so zvládnutím zápočtových 
požiadaviek pre plavecký spôsob kraul. Nižšie bodové hodnoty štandard až 3 body zaplávalo 58 
mužov. Hodnotu štandardu (2:00 min) zaplávalo 10 uchádzačov. Najlepší výkon v 10 bodovej 
hodnote bol 57,0 s a najslabší výkon v hodnote štandardu 2:00 min. Priemerný výkon 1:35,6 
s a priemerné bodové hodnotenie 5,8 bodov dokumentuje priemernú pripravenosť uchádzačov 
na prijímacie konanie v plaveckom spôsobe kraul. Z celkového počtu 204 mužov krauliarov 30 
nesplnilo stanovené požiadavky. V porovnaní s výsledkami z minulosti, muži dosiahli na 100 m 
kraul nižší priemerný výkon. 
 
Muži – prsia 
Pri výbere prsiarskeho plaveckého spôsobu sme zaznamenali oproti minulým rokom najvyšší 
počet uchádzačov. Požadovaný limit na 100 m prsia (do 3:00 min) nesplnilo 40 mužov. Najnižšiu 
početnosť (n 3) sme zaznamenali v najvyšších bodových hodnotách (8 – 10). Ani jeden uchádzač 
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nezaplával čas na 10 bodov. Domnievame sa, že to nespôsobil  náročný časový limit na 100 m 
prsia (1:20 s), ale neúčasť výkonnostných plavcov na prijímacom konaní. V minulosti 10 bodov 
získalo 8 uchádzačov prijímacieho konania (Kalečík – Benčuriková, 2003). Ťažisko bodového 
rozloženia bolo v rozhraní 3 až 7 bodov (n 16 – 23). Najväčší počet bol sústredený v bodových 
hodnotách 5 – 6 (n 23). Početnosť (n 42) v bodových hodnotách štandard až 2 body 
dokumentuje slabú výkonnosť a predurčuje problematické plnenie kreditových požiadaviek v 1. 
ročníku štúdia. Priemerná bodová hodnota 4,2 je o 1,6 bodu nižšia ako v plaveckom spôsobe 
kraul. Priemerný čas na 100 m prsia dosiahol hodnotu 1:50,5 s. Konštatujeme, že výsledky 
prsiarov dokumentujú slabšiu pripravenosť oproti krauliarom. Najlepší bodový výkon mal 
hodnotu 1:26 s a najhorší 2:10 s. Uchádzač s takýmto časom by nesplnil kreditové požiadavky 
počas štúdia.  
 

 
Legenda:  Nspl nesplnil 
štd štandard 

 

Obrázok 1   
Úroveň plaveckej výkonnosti mužov v bodoch v disciplínach 100 m kraul a 100 m prsia 
v prijímacom konaní v akademickom roku 2015/2016  
 
Ženy - kraul 
Výber plaveckého spôsobu v súbore žien poukazuje, že u nich je obľúbenejší prsiarsky spôsob. 
Zo 143 žien si plavecký spôsob kraul vybralo 41. Kraul ako najrýchlejší plavecký spôsob si 
väčšinou preferujú aktívne alebo bývalé plavkyne. Najpočetnejšie zastúpenie (n 10) v bodovom 
hodnotení 10 výrazne ovplyvnilo nie len priemernú bodovú škálu v  plaveckom spôsobe kraul 
(6,7 bodov) ale aj priemerný čas 1:28,5 s, ktorý bol o 7,1 s lepší ako priemerný čas mužov. 
Vyššie zastúpenie sme zaznamenali v škále 5 a 6 bodov (n 11), čo dokumentuje dobrú 
pripravenosť žien na prijímacie konanie v tomto plaveckom spôsobe. Zaujímavosťou je, že ani 
jedna uchádzačka nezaplávala túto disciplínu v  hodnote 2 body a štandard. V porovnaní 
s mužmi len 4 ženy nesplnili požadovaný limit (obr. 2). Najlepší čas v 10 bodovej hodnote bol 
1:03,0 s a najslabší čas mal hodnotu štandardu 2:14 s.  
Ženy - prsia 
V súbore 143 žien 102 plávalo prsiami, čo jednoznačne dokumentuje, že tento spôsob je pre ženy 
dominantnejší,  prirodzenejší  a ľahšie zvládnuteľný. Pri vyhodnocovaní výsledkov na 100 m prsia 
sme zaznamenali najväčšiu početnosť (n 17) v bodovom hodnotení 3, ďalej v poradí (n 13) 
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v bodovom hodnotení 1. Vysokú početnosť (n 15) sme zaznamenali u žien, ktoré limit nesplnili. 
Najnižšie zastúpenie (n 1 - 3) mali najvyššie bodové hodnotenia (8 – 10).  Domnievame sa, že 
tieto bodové hodnoty sa dajú dosiahnuť len špeciálnou plaveckou prípravou. Prsiarky dosiahli 
priemernú bodovú hodnotu 4,8; čo je o 1,9 bodu menej ako krauliarky. Priemerný čas na 100 m 
prsia ženy bol 2:05,5 s. Najlepší výkon mal hodnotu 1:26  s a najslabší 2:30 s. Tento čas 
predurčuje v budúcnosti nesplnenie kreditných požiadaviek pre plavecký spôsob prsia. 
 

 
Obrázok 2   
Úroveň plaveckej výkonnosti žien v bodoch v disciplínach 100 m kraul a 100 m prsia 
v prijímacom konaní v akademickom roku 2015/2016  
 

ZÁVER 
 
Analýza výsledkov prijímacieho konania uchádzačov o štúdium na Fakulte telesnej výchovy 
a športu Univerzity Komenského v Bratislave v akademickom roku 2015/16  prostredníctvom 
plaveckého testu 100 m nám umožnila formulovať nasledovné závery: 
Výsledky prezentujú aktuálnu úroveň plaveckej výkonnosti budúcich študentov FTVŠ UK, ktorá je 
neodmysliteľnou podmienkou pre zvládnutie kreditových požiadaviek počas vysokoškolského štúdia.  
V porovnaní s výsledkami za predchádzajúce obdobia, sme zistili najväčšiu početnosť uchádzačov, ktorí 
nesplnili limit štandardu. Z celkového počtu 536 minimálnu hodnotu štandardu nesplnilo 14,24 % 
uchádzačov. Výsledky prognózujú, že v budúcnosti prijatí uchádzači, ktorí dosiahli v prijímacom konaní 
bodové hodnotenie štandard až 3 body, v  1. ročníku vysokoškolského štúdia nesplnia kreditové 
požiadavky z plávania, pretože tie sú na vyššej úrovni ako požiadavky na prijímacom konaní. Najnižšia 
početnosť sa zaznamenala v najvyšších bodových hodnotách 8 – 10. Túto skutočnosť pripisujeme 
nízkemu záujmu aktívnych alebo bývalých plavcov o štúdium na FTVŠ UK. Najpočetnejšie zastúpenie 
uchádzačov bolo v bodových hodnotách 4,2 – 6,7 b., čo dokumentuje priemernú pripravenosť 
uchádzačov na prijímacie konanie z plávania. 
Na základe aktuálnych poznatkov konštatujeme, že úroveň plaveckej výkonnosti uchádzačov o štúdium 
na našej fakulte klesá. Ak má fakulta záujem zvýšiť počty prijatých študentov a dá možnosť študovať aj 
výkonnostne slabším plavcom – uchádzačom, katedra navrhuje Vedeniu FTVŠ UK riešenie. Zvýšiť počty 
hodín plávania zaradením povinne voliteľného predmetu Technika plaveckých spôsobov už v 1. semestri 
štúdia, pretože len špeciálnou plaveckou prípravou sa od začiatku podchytia „problémoví plavci“. 
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VÝSKYT PLOCHÝCH NÔH U ŽIAKOV 5. AŽ 9. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ  ŠKOLY V NITRE  
 

Janka KANÁSOVÁ – Lenka ŠIMONČIČOVÁ – Jaroslav KRAJČOVIČ 
 

 

ABSTRAKT 
Cieľom práce bolo zmonitorovať ploché nohy u žiakov 5. – 9. ročníka na Základnej škole 
kniežaťa Pribinu v Nitre a rozšíriť tým poznatky o ich výskyte u žiakov na 2. stupni ZŠ. Objektom 
sledovania bolo 114 probantov, z toho bolo 54 chlapcov a 60 dievčat. Výskum sme realizovali na 
2. stupni ZŠ v triedach 5. – 9. ročníka. Žiakom sme diagnostikovali plochonohosť pomocou 
prístroja podoskop. Plochonohosť sme vyšetrovali dvoma vizuálnymi škálami, podľa Kapandji 
(1985) a  podľa Srdečného (1982). Obidve škály majú tri stupne plochonohosti. Na základe 
týchto škál sme u žiakov určovali  stupeň plochej nohy. 
Podľa vizuálnej škály Kapandji sme zaznamenali zdravú nohu u 64,8 % chlapcov a 76,7% dievčat. 
Podľa vizuálnej škály Srdečného sme zaznamenali zdravú nohu u 85,2% chlapcov a až u 98,3 % 
dievčat. Podľa Kapandji malo prvý stupeň plochej nohy 29,6 % chlapcov a 18,3% dievčat. Druhý 
stupeň plochonohosti malo 1,9 % chlapcov a 6,7 % dievčat a tretí stupeň malo 3,7 % chlapcov. 
Podľa Srdečného malo prvý stupeň plochej nohy 9,3 % chlapcov a 5 % dievčat. Druhý stupeň 
plochonohosti sme nezaznamenali u žiadneho chlapca a u 5 % dievčat. Tretí stupeň plochých 
nôh malo 3,7% chlapcov a žiadne dievča. Rozdiely plochonohosti medzi metódami Kapandji 
a Srdečného boli štatistický významné na 1 % hladine významnosti v neprospech metódy podľa 
Kapandji. Z výsledkov môžeme dedukovať, že výskyt plochých nôh je vyšší u chlapcov ako 
u dievčat. Na danej škole bolo väčšie percento žiakov so zdravými nohami.  
Príspevok je súčasťou grantovej úlohy VEGA  1/0310/13 „Prevencia funkčných porúch 
pohybového systému u detí a možnosti ich ovplyvnenia“. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: stredný školský vek, ploché nohy, stupne plochonohosti, podoskop 
 
ABSTRACT 
The work we have developed in order to flat feet term monitoring of pupils fifth to ninth grade 
in elementary school Pribina prince in Nitra and extend the knowledge on the prevalence of 
pupils at the second grade of primary school. Jobs were divided into five chapters. In the first, 
we focused on theoretical knowledge of research issues. In the second chapter we discussed 
the objectives, hypotheses and commitment of our final thesis. In the next chapter we pointed 
to the methodology. Furthermore, we processed the results of our research and discussion and 
conclusion, we summarize the results of our work in relation to the objectives and what 
contribution have our work for physical education practice. The pupils have been diagnosed flat 
feet using modern instruments podoscope. This device has been our major tool for the 
measurement of flat feet. Flat feet we assessed using two visual scales, according to Kapandji 
and by Srdečný. By visual range Kapandji we recorded healthy leg in 64.8% of boys and 76.7% of 
girls. By visual range of heart healthy feet were recorded at 85.2% of boys and up to 98.3% of 
girls. By Kapandji be the first grade flat feet at 29.6% of boys and 18.3% of girls. The second 
grade flat feet be 1.85% of boys and  6.7% of girls third grade had 3.7% of boys and no girls. 
According Srdečný had first grade flat foot at 9.3% of boys and 5% of girls. The second grade flat 
feet have not been reported in any boy and 5% of girls. The last third grade had 3.7% of boys 
and no girl. Differences between methods plochonohosti Kapandji and Srdečný were significant 
at p˂0,01. From the results we can deduce that the occurrence of flat feet is higher in boys than 
girls. At the school there was a greater percentage of students with healthy feet.  
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The contribution is a part of the grant project: VEGA 1/0310/13 „Prevention of malfunctions of 
motion system in children and possibilities of their remedy“. 
 
KEYWORDS: middle school age, flat feet, grades flat feet, podoscope   
 
ÚVOD 
Vojtaššák (2000) uvádza, že  noha sa prispôsobila vzpriamenému držaniu tela a chôdzi človeka 
a jej stavba je veľmi zložitá. Správne funkcie chodila zabezpečujú jej kosti, väzy a svaly. Pri 
rôznych podmienkach a nerovnomernosti terénov zabezpečujú chodidlu tlmenie vzhľadom 
k podložke. Z funkčného hľadiska delí chodidlo na prednú časť tvorenú prstami, strednú časť 
tvorenú tarzami a metatarzami a na zadnú časť tvorenú talusom. Kostra chodidla je najkratším 
úsekom dolnej končatiny a rovnako ako kostra ruky je aj najčlenitejšou časťou (Horáčková, 
2007).  
Pre úplne špecifickú lokomočnú funkciu ľudskej dolnej končatiny je nevyhnutné, aby chodidlo 
plnilo funkciu statickú (nosnú) a dynamickú  (lokomočnú). Pri statickej funkcii noha poskytuje 
telu spoľahlivú oporu a prenáša hmotnosť na podložku a pri dynamickej funkcii noha poskytuje 
spoľahlivú oporu pri chôdzi, behu, skákaní či pri nosení bremien (Dylevský, 2009). 
Príčiny vedúce k vzniku plochej nohy u detí môžeme všeobecne rozdeliť na vrodené a získané. 
Medzi vrodené patrí napríklad vrodený strmý členkový kĺb. Získaná plochá noha vzniká až 
v priebehu života a môžeme ju rozdeliť podľa príčin vychádzajúcich z poruchy kostnej, väzivovej 
alebo svalovej zložky klenby nohy alebo kombináciou týchto deformít. Pri vrodenej a získanej 
plochonohosti sa používa aj ďalšie delenie a to na priečne alebo pozdĺžne plochú nohu (Dungl 
a kol., 2005).  
K najdôležitejším rizikovým faktorom vzniku plochej nohy patria podľa Larsen (2009), Halmovej 
(2013) dedičné faktory, obezita, nesprávne zaťažovanie nôh, námaha už od skorého veku, 
predčasné nosenie topánok či slabé svalstvo nôh. 
Svaly majú podľa Vařeku a Vařekovej (2003) dôležitý význam pre tvar klenby. Medzi hrboľom 
pätovej kosti a prstami sú drobné stupajové svaly, ktoré sú napäté ako tetiva. Toto napätie 
udržuje pozdĺžnu klenbu nohy. Stupajovým svalom pomáhajú udržať klenbu aj niektoré svaly 
predkolenia. Dlhý  ihlicový sval, ktorého šľacha prebieha šikmo ako tetiva priečne cez chodidlo 
a ohýbače prstov a palca pomáhajú udržovať priečnu klenbu. Keď klenba klesne, vzniká plochá 
noha (pes planus). Klinicky sa prejavuje bolesťami pri státí a chôdzi. Jeden z výskumov 
preukázal, že telesná výška, dĺžka končatín a obvod stehien má vplyv na klenbu nohy. Ľudia, 
ktorí sú vysokí a štíhli majú podľa tejto štúdie lepšie klenutie priečnej klenby na nohách. 
Príčinou plochých nôh môžu byť aj  rôzne neurologické ochorenia, ako je detská mozgová 
obrna, rôzne infekčné ochorenia alebo aj rôzne vrodené chyby (Lohnert a kol., 2009). 
Výskyt plochých nôh úzko súvisí s chybným držaním tela a je jedným zo znakov nesprávnej 
postúry. V školskej telesnej výchove je dôležité realizovať u detí cvičenia na aktivitu svalov 
chodidla a podporu pozdĺžnej aj priečnej klenby a upevňovať návyk správneho držania tela. Je 
nevyhnutné utváranie aktívneho vedomia k potrebe a realizácii pravidelnej pohybovej činnosti 
telocvičného charakteru v režime žiakov v školskej telesnej a športovej výchove (Bendíková, 
2008, 2010). 
 
CIEĽ 
Cieľom našej práce bolo zmonitorovať ploché nohy u žiakov 5. až 9. ročníka na Základnej škole 
kniežaťa Pribinu v Nitre a rozšíriť tým poznatky o ich výskyte u žiakov na 2. stupni ZŠ. 
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METODIKA  
Meranie plochých nôh sme realizovali vo februári 2015 na Základnej škole kniežaťa Pribinu 
v Nitre v triedach 5. – 9. ročníka na 2. stupni ZŠ. Celkovo sme diagnostikovali 114 probantov, 
z toho bolo 54 chlapcov a 60 dievčat. Plochonohosť sme zisťovali pomocou prístroja podoskop a 
stupeň plochej nohy sme určovali podľa vizuálnej škály Kapandji (1985) a podľa vizuálnej škály 
Srdečného (1982). Žiak sa postavil bosými nohami na hrubé sklo podoskopu a v odrazovom skle 
sa nám zobrazila klenba chodidla. Na základe toho sme mohli posúdiť, či má žiak plochú nohu 
a ak má, o aký stupeň plochej nohy ide.  
Vizuálna škála podľa Kapandji (1985):  
Zdravá noha – u žiaka sa nevyskytujú žiadne problémy, klenba chodidla je správna  
1. stupeň plochej nohy- tu ide o mierne plochú nohu, tento stav sa po cvičeniach dokáže upraviť 
2. stupeň plochej nohy- tu ide o skutočne plochú nohu, u žiakov sa vyskytujú časté bolesti, 
potrebné sú korekčné cvičenia a správna ortopedická obuv 
3. stupeň plochej nohy- u žiakov je klenba chodila výrazne znížená aj pri odľahčení, pri tomto 
stupni často krát nasleduje operačný zákrok  
Vizuálna škála podľa Srdečného (1982): 
Zdravá noha- u žiaka sa nevyskytujú žiadne problémy klenba chodidla je správna. 
1.  stupeň plochej nohy- tu ide o výraznejší pokles klenby chodidla  
2. stupeň plochej nohy- vizuálne je veľmi podobný prvému stupňu, ale u žiakov sa objavujú 
väčšie bolesti a je potrebné zaradiť vhodné korekčné cvičenia 
3. stupeň plochej nohy- u žiakov je klenba chodila výrazne znížená aj pri odľahčení, pri tomto 
stupni často krát nasleduje operačný zákrok 
Na spracovanie a vyhodnotenie získaných údajov sme použili nasledovné metódy:  
a) na základe získaných údajov plochých nôh sme vypočítali frekvenciu výskytu plochých nôh 
v percentách podľa 2 vizuálnych škál. Tu sme tiež žiakov rozdelili podľa pohlavia a podľa 
jednotlivých stupňov plochých nôh.  
b) získané údaje sme potom podľa pohlavia a jednotlivých škál v ročníkoch 5 až 9 vyhodnocovali 
chí- kvadrátom na 1%, 5% a 10%- nej hladine významnosti.  
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 
Výskyt plochých nôh u chlapcov a dievčat 5. až 9. ročníka.  
Z celkového počtu probantov sme podľa Kapandji diagnostikovali zdravú nohu, bez výskytu 
plochonohosti, u 35 chlapcov a 45 dievčat. Prvý stupeň plochonohosti sme vyšetrili u 23,7 %. 
Druhý stupeň malo päť probantov, čo predstavuje 4,4 % a tretí stupeň sme diagnostikovali 
dvom probantom, čo predstavuje 1,7 %. Podľa Srdečného malo prvý stupeň plochonohosti 
osem z probantov, čo predstavuje 7,1 % a druhý stupeň mali traja z probantov, čo predstavuje 
2,6 %. Tretí stupeň sme diagnostikovali dvom z probantov, čo predstavuje 1,7 % (obr.1). 
Rozdiely medzi metódou hodnotenia plochých nôh podľa Kapandji a Srdečného boli významné 
na 1% hladine významnosti v neprospech metódy podľa Kapandji, ktorá bola prísnejšia. (tab.1, 
obr. 1). 
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Tabuľka 1 Výskyt zdravých nôh u žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ podľa Kapandji a Srdečného – prvý 
stupeň (1. – zdravá noha) 

 

Zdravé nohy 
Kapandji 

5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Chlapci 5 7 7 9 7 

Dievčatá 9 11 9 9 7 

Zdravé nohy 
Srdečný 

5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Chlapci 6 8 9 10 14 

Dievčatá 9 11 9 13 12 

 
 

Tabuľka 2 Frekvencia výskytu  plochonohosti u žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ 
 

Plochonohosť 1. 2. 3. 4. % % % % Chi kv. p-value Sign. 

Kapandji 80 27 5 2 70,2 23,7 4,4 1,7 
13,251 0,004 p<0,01 

Srdečný   101   8   3   2    88,6   7,1   2,6   1,7 

 
 

 
 

Legenda  
1. – zdravá noha                                     
2. – prvý stupeň plochej nohy    
3. – druhý stupeň plochej nohy              
4. – tretí stupeň plochej nohy 

Obrázok 1 Výskyt plochonohosti u žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ podľa Kapandji a Srdečného 
 
 

Z celkového počtu probantov sme podľa Kapandji diagnostikovali prvý stupeň plochonohosti u 
29,63 % chlapcov. Druhý stupeň plochých nôh mal jeden z probantov a tretí stupeň sme 
diagnostikovali dvom probantom. U 18,3% dievčat sme zistili prvý stupeň plochých nôh a u 6,7 
%. druhý stupeň. Tretí stupeň plochých nôh sme nediagnostikovali žiadnemu z probantov (obr. 
2). Celkový rozdiel medzi chlapcami a dievčatami nebol štatisticky významný. Vyššie percento 
plochých nôh podľa Kapandji sme zaznamenali u chlapcov (tab.2).  
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Tabuľka 2 Výskyt  plochonohosti u žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ podľa Kapandji  
 

Plochonohosť 
Kapandji 1. 2. 3. 4. % % % % Chi kv. p-value Sign. 

Chlapci 35 16 1 2 64,8 29,6 1,9 3,7 
 4,315 0,116 N 

Dievčatá   45   11   4   0   75,0   18,3   6,7  0 

 
 

 
 

Obrázok 3 Frekvencia výskytu plochonohosti u dievčat a chlapcov podľa Kapandji 
 

Podľa Srdečného sme u chlapcov diagnostikovali prvý stupeň plochonohosti u 9,26 %. Druhý 
stupeň nemal ani jeden z probantov a tretí stupeň sme diagnostikovali dvom z probantov, čo 
predstavuje 3,7 %. U dievčat mali prvý aj druhý stupeň plochonohosti traja z probantov, čo 
predstavuje 5 % a tretí stupeň sme nediagnostikovali žiadnemu z probantov (obrázok 2). 
Celkový rozdiely medzi chlapcami a dievčatami bol štatisticky nevýznamný. Vyššie percento 
plochých nôh podľa Srdečného sme zaznamenali u chlapcov (tabuľka 3).  
 

Tabuľka 3 Výskyt  plochonohosti u žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ podľa Srdečného  
 

Plochonohosť 
Srdečný 1. 2. 3. 4. % % % % Chi kv. p-value Sign. 

Chlapci 47 5 0 2 87 9,3 0 3,7 
5,685 0,127 N 

Dievčatá  54  3   3   0   90   5   5   0 
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Obrázok 4 Frekvencia výskytu plochonohosti u dievčat a chlapcov podľa Srdečného  
 
 

Celkovo sme vyšetrili určitý stupeň plochonohosti podľa Kapandji u  35,19 % chlapcov, podľa 
Srdečného u 12,96 %. Určitý stupeň plochonohosti malo podľa Kapandji u dievčat 25% a podľa 
Srdečného 10% (tabuľka 4). 

 
Tabuľka 4 Porovnanie výskytu plochonohosti podľa Kapandji a Srdečného 

 

 
Chlapci Dievčatá 

  Spolu % Spolu % 

Kapandji 19 35,2 15 25 

Srdečný 7 13 6 10 

 
 

Pri diagnostikovaní plochých nôh u žiakov 5. – 9. ročníka sme zistili výskyt plochých nôh 
u chlapcov podľa Kapandji u 35,2 % a podľa Srdečného u 13 %. Plochonohosť u dievčat sa podľa 
Kapandji vyskytla u 25 % a podľa Srdečného u 10 %. Naše výsledky sa odlišujú od prác viacerých 
autorov (Bartošík a kol., 1994; Kanásová, 2004, Kubát, 1992), ktorí udávajú 70 až 80 % výskytu 
plochonohosti. 
Naše výsledky môžu byť rozdielne z dôvodu menej prísneho hodnotenia, ale aj z dôvodu 
vyššieho záujmu o túto problematiku zo strany rodičov, keďže veľká časť žiakov uviedla, že 
pravidelne nosia alebo nosili ortopedické stielky, topánky, cvičia zdravotné cvičenia 
a navštevujú alebo navštevovali pravidelne ortopéda. 
Viacerí autori (Bartošík a kol., 1994, Larsen 2009) udávajú jednu z hlavných  z príčin 
plochonohosti zvýšenú hmotnosť, obezitu. Popri našom meraní sme súvislosť plochých nôh 
s nadhmotnosťou žiakov zaznamenali len v jednom prípade. Ostatní žiaci, u ktorých sme 
zaznamenali určitý stupeň nadhmotnosti sa plochonohosť nepreukázala. Tieto výsledky môžu 
byť spôsobené malou vzorkou žiakov s vyššou hmotnosťou. 
Kubát (1992), Bartošík a kol. (1994) uvádzajú 75% výskyt plochých nôh u žiakov 1. stupňa ZŠ. 
Tieto výsledky sa zhodujú s našimi výsledkami prieskumu. Za najčastejšie príčiny vzniku 
plochých nôh udávajú nedostatok pohybu a málo cvičenia či už na školách, alebo v rámci 
mimoškolských aktivít.  
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Vznik plochonohosti môže vo veľkej miere ovplyvňiť aj nesprávne držanie tela. Kanásová (2004, 
2014) udáva až 90% výskyt žiakov na 1. stupni ZŠ s nesprávnym držaním tela a svalovou 
nerovnováhou.  
 
ZÁVER 
 Pri diagnostikovaní plochonohosti u žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ sme preukázali vyšší výskyt 
zdravých nôh.  
Pri diagnostikovaní plochých nôh u žiakov 5. – 9. ročníka sme zistili výskyt plochých nôh u 35,2 
% chlapcov podľa Kapandji a podľa Srdečného u 13 % chlapcov. Plochonohosť sa podľa Kapandji 
vyskytla u 25 % dievčat  a podľa Srdečného u 10 % dievčat. Musíme poukázať na rozdiely 
v diagnostike podľa metód Kapandji a Srdečný, kde rozdiely v hodnotení boli signifikantné na 
p<0,01 v neprospech metódy hodnotenia podľa Kapandji, ktorá sa javí ako prísnejšia. 
Cieľ našej práce bol splnený, nakoľko sme zmonitorovali ploché nohy u žiakov 5. až 9. ročníka na 
Základnej škole kniežaťa Pribinu v Nitre a rozšírili tým poznatky o ich výskyte u žiakov na 2. 
stupni ZŠ. Na základe údajov, ktoré sme získali môžeme povedať, že telesná výchova na školách 
má nezastupiteľné miesto a môže vo veľkej miere ovplyvniť kvalitu zdravia žiakov. Dôležitá je 
primárna prevencia, zaradením vhodných cvičení na zlepšenie funkčného stavu pohybového 
aparátu. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ МЕТОDОM „MATHCAD” 

 
STATISTICAL PROCESSING AND FORECASTING SPORTS REZULTS METHODS 

"MATHCAD" 
 

А. КЕЙЗЕР, А. СКРИПКО, В.ОСЯНИН, Е.ЗАДОРОЖНЮК, М. БОРИСЕНКО 
 
 

PЕЗЮМЕ
В статье рассматривается математический аппарат статистической обработки и 
прогнозирования спортивных результатов. Приводятся статистические данные и 
уравнения регрессии результатов по прыжкам в высоту спортсменов различной 
квалификации. Предлагаемая методика и программное обеспечение могут быть 
использованы для отбора перспективных атлетов. 
 
ABSTRACT 
The article deals with the mathematical apparatus of statistical analysis and prediction of 
athletic performance. Statistical data and the regression equations obtained from the results of 
the high jump athletes of varying skill presented. The proposed method and the software can 
be used to select promising athletes. 
 
KEY WORDS: statistic, method Mathcad, sports rezults 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Исследование зависимостей Y=f(X) спортивного результата Y от даты проведения 
соревнований X играет ведущую роль в спорте. Выявление количественных соотношений 
функции Y в виде уравнений регрессии позволяет глубже осмыслить тренировочный 
процесс, вносить в него нужные корректировки с целью оптимального подвода 
спортсмена к нужным спортивным результатам соревнований любого ранга, включая 
чемпионаты мира и олимпийские игры. Спортсменам и тренерам необходимо знать с 
высокой степенью достоверности, каких спортивных результатов можно ожидать через 
месяц, полгода, год, 2,3,4 года. 
Обычно в качестве уравнений регрессии выступают следующие математические 
зависимости  
YR1 = a0+ a1Х       –  уравнение линейной регрессии,                                                              (1) 
YR2 = a0+ a2Х+a2Х2   –   уравнение параболической регрессии.                                              (2) 
Имея численные значения коэффициентов уравнений регрессии (1), (2) можно в эти 
уравнения подставлять дату предстоящих  соревнований и прогнозировать спортивный 
результат того или иного атлета. Прогноз – это вероятностная оценка ожидаемых 
результатов спортсмена с относительно высокой степенью достоверности. 
Применительно к спорту можно выделить следующие термины процесса 
прогнозирования: 
1) точечный  прогноз; 
2) интервальный прогноз. 
Точечный прогноз – это значение прогнозного результата _Y PROG , вычисленного с 

помощью уравнения регрессии, формулу которого в качестве аргумента Х подставлена 
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дата будущего соревнования. С определенной вероятностью ( )p A  легкоатлет может 

улучшить или ухудшить значение _Y PROG , где А – событие, обозначающее выступление 

спортсмена на предстоящих соревнованиях.  
Интервальный прогноз – это значение прогнозного спортивного результата в виде 
интервала. Имея значение прогнозного интервала, например для прыжка в высоту [175 – 
180 см] можно вычислить вероятность того, что спортсмен покажет результат в этом 
интервале P(175≤  ≤ X ≤180). 
 
МЕТОДИКА И РАСЧЕТ ПРОГНОЗА СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Пусть Xi – временные даты спортивных соревнований, (Yi) – результаты показанные на 
этих соревнованиях.  

Y1 Y2 Y3  ……… Yn  

X1 X2 X3 ……… Xn  

Чем с меньшей погрешностью (сумма квадратов отклонений, критерий Фишера) 
расчетная математическая зависимость YR = f(aj, Х) опишет статистическую зависимость 
спортивных результатов тем с большей вероятностью можно ожидать совпадения 
реальных и рассчитанных с помощью ЭВМ значений будущих прогнозных спортивных 
результатов YPROGn+1,  YPROGn+2  и т.д.   
Поэтому предлагается существенно расширить диапазон уравнений регрессии, 
участвующих в статистической обработке и прогнозировании спортивных результатов: 
YR = a0+a1Х+…+anХn – полином n-й степени;                                                (3)  

1

0
 = 

a
YR a X – степенная зависимость;                                                               (4) 

1 2

0
 = 

a a X
YR a X e – экспоненциально-степенная зависимость                         (5) 

и другие математические формулы. При статистической обработке использовался KF – 

критерий Фишера,  2

1

)
n

i i

i

SKO Y YR


   – сумма квадратов отклонений [7]. 

Эти математические зависимости широко используются в технике. Для нахождения 
коэффициентов aj математических формул (3 – 5) используем метод наименьших 
квадратов. В БелГУТе на кафедре «Информационные технологии» разработано 
программное обеспечение математической обработки статистических данных спортивных 
результатов Xi, Yi  в виде уравнений регрессии (1), (2), (3), (4), (5). Программа осуществляет 
ввод данных n, Xi, Yi (i = 1..n).  
Пример результатов статистической обработки исходных данных (бег на дистанцию 100 м 
одного из спортсменов БелИИЖТа) представлен в таблицах1, 2. Далее приняты 
обозначения: результаты в школьные годы – спортсмен А1, во время учебы в БелИИЖТе – 
А2. 

Номера формул означают: 1,2,3,4 – полином 1,2,3,4 - й степени;  5 – 1

0
 = 

a
Y a X ; 6 – 

1 2

0
 = 

a a X
Y a X e . 
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Таблица 1 – Пример cтатистической обработки результатов в беге на 100 метров 
спортсмена А1 

NF %CP SKO KF KFtabl a0 a1 a2 a3 a4 

1 1.08 0.2687 7.70 3.07 14.68 -0.2338    

2 0.98 0.2134 8.31 3.14 17.43 -0.7145 1
0.2033 10


    

3 0.85 0.1442 10.21 3.22 37.73 -6.096 0.4864 1
0.1321 10


    

4 0.85 0.1463 8.08 3.33 31.92 -3.954 0.1947 2
0.4185 10


  

3
0.3833 10


   

5 1.00 0.2134 9.70 3.07 20.80 -0.2273    

6 0.95 0.1985 8.93 3.14 27.81 -0.4306 1
0.1763 10


    

 
Из таблицы 1 видно, что полином 3-й степени наилучшим образом описал статистические 
данные Xi, Yi. 
 
Пояснения: 
NF – номер  формулы; 
NF=1 соответствует уравнению линейной регрессии 

0 1
Y a a X  ;  

NF=6 соответствует уравнению 1 2

0
;

a a X
Y a X e   

%СР – средний процент погрешности: 

%СР =
n

Y

YRYn

i i

ii














 

1

:%100

; 

SKO – сумма  квадратов  отклонений: 

2

1

;( )
n

i i
i

SKO Y YR


   

KF – коэффициент Фишера, используемый для оценки надежности уравнений регрессии: 

2

1

2

1

,

( )
1

1
( )

n

i
i
n

i i
i

Y Y
n p

KF
n

Y YR






 

 








 

где p – число коэффициентов а0,  а1, … в уравнении регресcии; 

1

n

i

i

Y

Y
n




 – среднее значение спортивного результата Y в течении n соревнований. 

KFtabl – табличное значение критерия Фишера, которое выбирается из таблицы в 
зависимости от значений 1m n p    и 

1
1m n  , где n – количество соревнований, p – 

количество коэффициентов в уравнении регрессии. Преимуществом данного 
программного обеспечения является тот факт, что табличные значения критерия KFIT 
хранятся в электронном виде, программным образом выбираются и выводятся в таблицу 
1. 
Анализ результатов таблицы 1 показывает, что все уравнения регрессии имеют хорошую 
корреляцию (KF значительно больше KFtabl). ЭВМ отдало предпочтение полиному 3-й 
степени, так как при аппроксимации данным полиномом значение SKO наименьшее, а 
значение KF самое наибольшее. Данное программное обеспечение развивается, в него 
добавляются новые модели регрессий. 
Программа выводит на экран дисплея шапку и первую часть таблицы 1. Пользователь, 
проанализировав для каждой формулы значения: %CР, SКO, KF, KFtabl отвечает на запрос 
ЭВМ 
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Если пользователь вводит номер 3, 
программа при NF=3 делает расчет (таблица 2). Если пользователь не вводит номер 
формулы, то программа FISER.pas производит анализ значений SКO, KF, KFtabl и выбирает 
сама номер формулы, которая будет участвовать в прогнозировании. 
 
Таблица 2 – Продолжение статистической обработки результатов. 

I=  1 X= 8.54  Y=13.0  YR=12.92 DY=0.07621   %DY/Y(I)=0.59 WOZRAST=15.464 

I=  2 X= 9.45  Y=12.2  YR=12.42 DY=0.22041   %DY/Y(I)=1.81 WOZRAST=16.373 

I=  3  X=10.42  Y=12.3  YR=12.08 DY=0.22101   %DY/Y(I)=1.80   WOZRAST=17.343 

I=  4 X=11.36  Y=11.8  YR=11.88  DY=0.08427   %DY/Y(I)=0.71   WOZRAST=18.284 

I=  5  X=12.34  Y=11.8  YR=11.76  DY=0.04413 %DY/Y(I)=0.37   WOZRAST=19.262 

I=  6  X=12.88  Y=11.6  YR=11.69  DY=0.08974   %DY/Y(I)=0.77   WOZRAST=19.803 

I=  7  X=13.34 Y=11.7 YR=11.62 DY=0.07762  %DY/Y(I)=0.66  WOZRAST=20.262 

I=  8  X=14.34 Y=11.4 YR=11.39 DY=0.00606  %DY/Y(I)=0.05  WOZRAST=21.262 

I=  9 X=14.58 Y=11.2 YR=11.31 DY=0.11382  %DY/Y(I)=0.02 WOZRAST=21.503 

I=10  X=14.83 Y=11.3 YR=11.22 DY=0.08327  %DY/Y(I)=0.74  WOZRAST=21.753 

 
Смысл ее выходных данных следующий: 
Х=8.54 – вещественное число, содержащее код даты 1-го соревнования.  
Х=14.83 – вещественное число, означающее дату I-го соревнования (I=10).  
Исходными данными Хi могут быть возраст спортсмена в момент соревнований или 
конкретная дата соревнований в виде: год-месяц-число, представленная вещественным 
числом Х аналогично данным табл. 2 
Y = 13.0 – результат, показанный на (i=1)-м соревновании. 
YR = 13.92 – расчетное значение спортивного результата, вычисляемого по формуле 

3
3

2
210 xaxaxaaYR   при x1=8.54 

DY=0.07621 – значение  Yi = 
i i

Y YR  при i=1, 2 …n; 

%DY/Y[I] = 0.59 – процент погрешности аппроксимации для каждого Хi равный  %,100
i

i

Y

Y
 

вычисляемый при i=1,2,..n.   
WOZRAST  – возраст спортсмена в момент соревнования с датой Х[i] в виде 
действительного числа. Для формирования элементов массива [ ]WOZRAST i  удобно в 

математическом пакете MATHCAD использовать следующие действия: 
ORIGIN 1  : 10n   – количество соревнований  

1
( , , ) :

12 365

y z
f x y z x


   , где x – год, y – месяц, z – день. 

(65,07,14)

(66,06,12)
:

(71,10,29)

f

f
X

f



 
 
 
 
 
 

 

дата 1-го соревнования:

14 июля 1965 года



 

 _ : (50,01, 28)DATA R f  – дата рождения; 

 : _WOZRAST X DATA R  . 

 
 

Какой номер формулы вы 
предпочитаете NF = 
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При занятии физкультурой и спортом для каждого спортсмена можно выделить 3 фазы 
(рисунок 1) 
 

 
Рис. 1  Фазы роста спортивных результатов 

А – зона роста результатов до систематического занятия спортом. Это обычные занятия на 
уроках физкультуры в средней школе. Рост спортивных результатов главным образом 
объясняется ростом и укреплением организма. 
В – зона роста результатов при систематическом занятии, каким либо видом спорта под 
руководством опытного тренера. 
С – спортсмен выполняет норматив мастера спорта. Рост дальнейших спортивных 
результатов происходит более медленно, чем в зонах А и В. Наступают периоды 
чередования спада и подъема спортивных результатов несмотря на усиленные 
тренировки. 
 
Cтатистическая обработка и прогнозирование результатов в пакете MATHCAD  
 
Мощным средством для проведения регрессионного и корреляционного анализа 
является математический пакет MATHCAD [12]. Этот пакет является универсальной 
системой для работы с формулами, текстами и графиками. MATHCAD включает широкие 
возможности для вычислений и программирования, доступен в освоении.  
Ниже представлен рабочий документ пакета MATHCAD, в котором произведена 
статистическая обработка и прогнозирование спортивных результатов школьника A1 по 
прыжкам в высоту (зона А). Школьник до поступления в БелИИЖТ не имел опытного 
тренера по легкой атлетике и занимался многими видами спорта. После ввода исходных 
данных Xi, Yi (i=1..6) производится их аппроксимация в виде уравнения линейной 
регрессии 

0 1
( )f t a a t  ;  

0
a =86.376; 

1
a =7.395. 

Далее строятся графики изменения спортивных результатов Yi, и f(Xi) – уравнение прямой 
от 3≤Xi≤10, где Xi – класс средней школы. После вывода графиков (i=1..6) MATHCAD делает 
прогноз на 1 год вперед для данных X7, Y7. На первенстве района (X7=10.32) и первенстве 
области (X8=10.45) школьник показал результат 160 см. Прогноз ЭВМ в виде точечного 
математического ожидания оказался довольно точным f(X7)=162.7см;  f(X8)=163.6см с 
ошибками прогнозирования 1,66% и 2,28%. 
Расчетная математическая зависимость ( ) 86.376 8.395

i
YR f X X     имеет хорошую 

корреляцию, что подтверждается критерием Фишера KF =8.733, который существенно 
больше табличного (при уровне значимости α=0.05) KFtabl 

1
( 8 2 1, 8 1) 4.88f m m       . 

Обработка результатов школьника A1 по прыжкам в высоту (зона А). 
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ORIGIN 1  

n 6      n1 8  

 
       Ввод исходных данных    y(i)=f(x(i)) 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
Аппроксимация исходных данных X[i] и Y[i] уравнением линейной зависимости: 
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Построение графиков изменения спортивных результатов школьника А1: 
 
j 1 n1  

f t( ) a0 a1 t  
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Рис. 2 Изменение спортивных результатов по прыжкам в высоту школьника А1 
 

Прогнозирование спортивных результатов и процент погрешности результатов 
прогнозирования: 
 
 
 
 
Далее представлен рабочий документ пакета MATHCAD, в котором произведена 
статистическая обработка и прогнозирование результатов по прыжкам в высоту 
спортсмена А2, бывшего школьника А1, ставшего студентом БелИИЖТа, члена сборной 
команды Гомельской области по десятиборью среди  юниоров (зона В). В течение учебы в 
институте десятиборец А2 тренировался под руководством опытного тренера – C.И. 
Боярчика и улучшил свой личный рекорд в десятиборье с 4276 до 6148 очков, выполнив 
норматив 1-го спортивного разряда. 
После ввода данных Xi, Yi (i=1..8) c помощью метода наименьших квадратов выполнена 
аппроксимация с помощью уравнения параболы 

2

2 1 0
( )YR f t a t a t a      ;  

a2= -0.605; a1=20.108;  a0=8.621. 
Далее строятся графики исходной зависимости Yi и YR=f(Xi) в зависимости от курса 
института 1≤Xi≤5. 
Затем ЭВМ делает прогноз результата на 1 год вперед. 
Cтатистическая обработка и прогнозирование результатов по прыжкам в высоту 
спортсмена  А2 в пакете MATHCAD: 
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Аппроксимация исходных данных уравнением параболы  (Формула №1) 
Формирование и решение системы линейных уравнений 
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Рис. 3 Изменение спортивных результатов по прыжкам в высоту студента-десятиборца 
А2 

 
 
Прогнозирование результата десятиборца:  
f 5.6877( ) 177.356  

Аппроксимация исходных данных с помощью любого уравнения, например 
0 1

Y a a x   

(Формула №2) Нахождение коэффициентов a02, a12 2-м способом: GIVEN....MINERR 
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f1 a02 a12 t( ) a02 a12 t      a02 160      a12 1  

 
Given 

i

f1 a02 a12 x
i

  y
i

 
2

 0 

1 1 
a02

a12









Minerr a02 a12( )  

 
a02 141.744   a12 14.832  
 
Статистическая обработка и прогнозирование результатов по прыжкам в высоту 
мастера спорта международного класса (спортсменка А3) в пакете MATHCAD 
Представим статистическую обработку в пакете МАТНСАD спортивных результатов 
мастера спорта международного класса Н. Мариненко, бывшей студентки БелИИЖТа 
(1968-19669) , принявшей участие в олимпийских играх 1976 года (г. Монреаль). 
Функция пользователя f(x,y,z) имеет 3 формальных параметра: x – год, у – месяц, z – день, 
которые затем заменяются фактическими данными при вводе исходных данных из 
массива Х.  
Электронный дневник Н. Мариненко представляет собой матрицу dnewnik, состоящую из 
двух столбцов, и одномерный массив, в котором данными символьного типа (русские 
буквы) являются наименования соревнований. Каждый элемент 1-го столбца матрицы 
dnewnik после обращения к функции  f (71 – номер года, 6 – номер месяца, 15 – номер 
дня) представляет собой вещественное число (X1=71.458). После выделения 1-го столбца 
(дата соревнований) в массив X  и 2-го столбца (спортивный результат) в массив Y 
происходит аппроксимация данных Xi и Yi методом наименьших квадратов и 
определяются коэффициенты параболы 

2

1 0 1 2
( )YR f x a a x a x    ; a0=226.716; a1=-2.765;   a2=0.029. 

При построении графика оказалось, что одно из данных (к сожалению это произошло на 
Олимпийских играх) с точки зрения математики является статистическим выбросом. 
После удаления выброса происходит повторная аппроксимация зависимости Yi=f(Xi) и 
строится новый график изменения спортивных результатов Н. Мариненко. 
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Даты соревнований, представленные в виде вещественных чисел 

x
T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 71.458 71.616 72.388 74.444 76.439 76.558 77.45 78.122 79.563 0


 
 
Аппроксимация исходных данных уравнением параболы  Формула N1 
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Рис. 4  Изменение спортивных результатов по прыжкам в высоту мастера спорта международного 
класса (спортсменка А3) 

 
Из графика видно, что результат x(6)=21.07.1976, у(6)=175 см – это явный  спортивный выброс. 
Удалим  неудачный результат x(6), y(6), показанный на Олимпийских играх из-за травмы. Выполним 
аппроксимацию  зависимости  Y1=f(X1)  для  новых массивов Х1(i), Y1(i).  
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Рис. 5 Изменение спортивных результатов по прыжкам в высоту спортсменки А3 в течение 7 
соревнований после удаления выброса Y[6] с целью прогнозирования результата на спартакиаде 

народов СССР 
 
Из графика видно, что статистические данные Y = f(X) из спортивного дневника спортсменки А3 
(после удаления выброса) имеют неплохую корреляцию, что является фундаментом качественного 
прогнозирования. По данным x1(1), y1(1), x1(2), y1(2) … x1(7), y1(7)  выполним и оценим качество 
прогноза результата спортсменки А3  на Спартакиаде народов СССР. 
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Рис. 6 Изменение спортивных результатов по прыжкам в высоту спортсменки А3  
в течение 8 соревнований  

 
Таким образом, на pис. 6  отображены не только динамика результатов спортсменки А3 до 
спартакиады народов СССР, но и прогноз результата f5(Х1(8)) на спартакиаде народов СССР,  
спортсменка А3 показала результат Y=187 см, что меньше прогнозного значения, рассчитанного с 
помощью функции с именем f5 на 4.8 см (ошибка  прогнозирования составила 2.6%) 
 

f5 x1
8  191.861

y1
8

f5 x1
8 

y1
8

100 2.6

 

 
ВЫВОДЫ  
 
1. Разработанная методика и программный аппарат (система программирования, математический 
пакет MATHCAD) могут быть использованы в комплексе с медико-биологическими и 
педагогическими методиками для прогозирования спортивных результатов в практической 
деятельности спортсменов и тренеров. Использование математических моделей имеет место в 
реальной практике спорта высших достижений (5) и может быть использовано для улучшения 
качества учебно-тренировочного и соревновательного процесса и эффективного отбора спортивных 
резервов в Республике Беларусь. 
2. Представляется целесообразным по каждому спортсмену вести базу данных, в которую 
необходимо заносить спортивные результаты Yi и даты соревнований Xi . После того, как в базе 
данных у каждого спортсмена накапливаются сведения о результатах 10-12 соревнований, можно 
делать прогнозирование 2-3 будущих соревнований. Значения Xi и Yi новых соревнований вновь 
вводятся в базу данных и делается новое прогнозирование с расчетом погрешностей прогнозных 
значений Y_REJTINGi . Анализируя данные и результаты их обработки, с помощью этого метода 
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прогнозирования можно давать рекомендации, кого из школьников приглашать в школы 
олимпийского резерва. 
3. В настоящее время в Белорусском государственном университете транспорта ведутся разработки 
по созданию базы данных по игровым нормативам для того, чтобы формализовать результаты по 
всем видам спорта как командным (футбол, волейбол, баскетбол, настольный и большой теннис, 

хоккей и т.д.), так и индивидуальным. Игровые виды спорта желательно проводить в формате 11 

(теннис), 33 (футбол, волейбол, баскетбол), чтобы с помощью ЭВМ более объективно рассчитать 
игровой и спортивный рейтинг каждого студента. После каждого соревнования кроме значений Yi , Xi 
(значения Xi в игровых видах спорта), вводится вид спорта, Ф.И.О. партнеров и соперников, рейтинги 
которых Y_REJTINGi уже известны перед предстоящим соревнованием. 
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SKRYTÁ AGRESIA : PERSPEKTÍVY V PROSTREDÍ ŠKOLY 
 

RELATIONAL AGGRESSION: PERSPECTIVES WITHIN THE SCHOOL SETTING 
 

Barbora KOVÁČOVÁ 
 

ABSTRAKT 
Príspevok prezentuje problematiku latentnej agresie v škole a zaoberá sa aktuálnymi teoretickými 
poznatkami (do)týkajúcimi sa latentného šikanovania v ško-skom prostredí a zároveň prezentuje významné 
zistenia. Ide o kvantitatívno ̶ kvalitatívnu analýzu skrytej formy šikanovania. Výskumnú líniu tvoria získané 
základné poznatky potvrdzujúce výskyt a existenciu skrytej agresie v žiackych kolektívoch (mladšieho 
školského veku) v bežných a špeciálnych školách. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: skrytá agresia, výskum 
 
ABSTRACT 
The paper presents relational aggression in school is dealing with current theoretical knowledge related to 
the relational bullying at school. It is a quantitative and qualitative analysis of hidden form of bullying, 
which is presented in the papers. Line of research consists of basic knowledge obtained confirming the 
presence and existence of hidden aggression in pupils' collectives (school age) in ordinary and special 
schools. 
 
KEYWORDS: relational aggression, research 
 
ÚVOD 
Latentná agresia je jednou z foriem školského šikanovania, ktorá sa práve v súčasnosti stáva významným 
ohrozením pre jednotlivcov s konkrétnym znevýhodnením s vážnymi dôsledkami na kvalitu života triedy, 
spoločnosti (Kováčová, 2011, 2014). Táto forma agresívneho konania si zaslúži významnú pozornosť 
nakoľko má, v porovnaní s inými druhmi agresívneho konania, najvyššiu mieru poškodzovania sociálnych 
vzťahov (Rodríguez, 2004). Je pomerne ťažko identifikovateľná, môže pretrvávať pomerne dlhý čas bez 
odhalenia a adekvátnych sankcií zo strany society. Použité stratégie podporujú účelovo konštruované 
konflikty voči jednotlivcovi v skupine, vzájomne medzi skupinami (Verlaan & Turmel, 2010). 
Aktuálne vo výskume neexistuje zhoda ani v terminologickom pomenovaní, ani medzi operačnými 
definíciami (Archer & Coyne, 2005, Björkqvist, 2001, Underwood & Galen & Paquette, 2001). Sú spomínané 
pojmy ako: nepriama agresia (indirect aggression); sociálna agresia (Galen a Underwood, 1997) a skrytá 
agresia (Crick,1995). Na základe novších výskumných zistení Archer & Coyne (2005) tvrdia, že bez ohľadu 
na používaný pojem ide o porovnateľné formy agresie. Zdôvodňujú to tým, že v praxi ide o pomerne 
príbuzné a veľmi podobné správanie, v ktorom sú využívané sociálne a manipulačné stratégie voči obeti. 
Zvyčajne je celý proces koncipovaný na poškodení reputácie obeti. Ide o kolektívnu, nepriamu, vzťahovú a 
sociálnu formu šikanovania. Jednotlivcovi (obeti) spôsobuje ujmu tým, že poškodzuje: reputáciu, 
sebavedomie, status a v neposlednom rade i sociálne interakcie. 
Z aktuálnych výskumných zistení (Kováčová, 2011) je možné zaznamenať fakt, že zvyčajne sa do pozície 
obete skrytej agresie dostávajú deti a žiaci so znevýhodnením, konkrétne s telesným a mentálnym 
postihnutím (36 %), z rómskeho etnika (29 %), s iným materinským jazykom (15 %). Viac ako ½

 agresorov 
predškolského veku využíva stratégie, pre ktoré sú prevažne typické negatívne verbalizované poznámky.  
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Z ďalších výskumných zistení (Kováčová, 2011a, Adamík Šimegová & Kováčová, 2011) vyplýva niekoľko 
záverečných premís, ktoré sa dotýkajú latentne agresívneho konania v prostredí školy:  

 Škola ako systém: Zástupcovia základných škôl bežného typu (až 46%), ktorí prijímajú žiakov so 
znevýhodnením, pripúšťajú výskyt latentnej agresie v triedach, ktoré navštevujú žiaci so znevýhodnením. 
Každý šiesty žiak so znevýhodnením sa „stretol“ (bol jej súčasťou) so skrytou agresiou z dôvodu svojho 
znevýhodnenia. Jedným z častých stimulov (podnetov) k prejavom agresie bolo samotné správanie sa 
pedagóga (degradácia, ponižovanie, porovnávanie s inými žiakmi), čo podľa výpovedí obetí bolo „akýmsi“ 
za-čiatkom (bližšie Kováčová, 2011; Adamík Šimegová & Kováčová, 2011). 

 Trieda ako systém: V triedach s potvrdeným výskytom prítomnosti skrytého agresívneho konania, 
bolo zaužívané pedagógmi diferencovať žiakov na pro-spechovo dobrých a slabých, čo považovali agresori 
za informáciu a podnet k predmetnému správaniu sa. Výrazne početné boli verbálne prejavy skrytej 
agresie, konkrétne išlo o teasing (podpichovanie), fámy a ignoráciu obete celým kolektívom. 
 
CIEĽ, OTÁZKY VÝSKUMU 
Cieľom výskumu bolo potvrdiť existenciu – prejavy a formy  ̶  skrytej agresie v správaní sa detí/žiakov 
mladšieho školského veku v slovenských základných školách z pohľadu pedagógov, ktorí pracujú v bežných 
základných školách a v špeciálnych základných školách.  
V kontexte výskumného zamerania sme sa orientovali na monitoring výskytu skrytej agresie v správaní sa 
detí/žiakov školského veku v slovenských školách, v ktorých je realizovaná integrovaná i segregovaná 
edukácia. Výber špecifickej skupiny bol podmienený predpokladom, že počas skrytého šikanovania je 
ohrozená ľudská potreba dieťaťa/žiaka so znevýhodnením združovať sa s rovesníkmi, s peer-skupinou pri 
sledovaní spoločných záujmov.  
Výskumnú vzorku sme zamerali na školský vek, aj z toho dôvodu, že skrytá agresia v skupine detí 
predškolského veku sa vyskytuje, ale spôsob agresie možno považovať za skrytý (spĺňa podstatu skryte 
agresívneho konania), len samotné správanie agresora   ̶  predškoláka je zvyčajne priame. Z toho dôvodu 
sme sa zamerali na mladší školský vek, nakoľko skupina posudzovateľov má väčšie skúsenosti 
s identifikáciou latentne agresívneho konania.  
V rámci bližšieho výskumu latentnej agresie bola použitá metóda skupinového interview, zameraná na 
výskumné zisťovanie štyroch faktorov, a to:  
1. Prítomnosť skrytej agresie v triednych kolektívoch;  
2. Žiak ako súčasť integrovanej/segregovanej edukácie.  
3. Prejavy latentnej agresie.  
4. Riešenie skrytej agresie.  
Rozhovoru sa zúčastnilo 69 pedagógov z bežných základných škôl (NZŠ) a 59 pedagógov zo špeciálnych 
základných škôl (NŠZŠ). Pracovné skupiny mali priemerne 8-10 aktívnych účastníkov, interview prebiehal 
priamo v školách a trvalo priemerne 220 minút. 
 
VÝSLEDKY VÝSKUMU A INTERPRETÁCIA 
Na základe rozhovorov s pedagógmi (NZŠ=69) z bežných základných škôl uvádzame nasledovné zistenia a to: 
(1) Prítomnosť latentnej agresie v triednych kolektívoch.  
Na základe interview s pedagógmi sa potvrdil výskyt latentnej agresie, aj keď jej nárast/pokles nie je možné 
objektívne posúdiť. Až 47 % pedagógov pripúšťa výskyt latentnej agresie, ale nemajú prostriedky na to, aby 
zabránili tejto forme agresívneho konania. Na konkrétnych skúsenostiach poukazovali na nepostačujúcu 
informovanosť. Vo väčšej miere pedagógovia verbalizovali problém s odhalením a na základe skúseností aj 
svoje obavy dokladovali, napr. ... bolo to v rámci komunikácie so žiakom  ̶  obeťou, nezvládol to a prišiel to 
povedať novej kolegyni, ktorá akurát nastúpila [R5/1ZŠ/42/Ž]  ... neodhalili sme to, bola to len úplná 
náhoda, aj keď výchovný poradca tvrdí niečo iné [R1/2ZŠ/55/Ž] ... nemáme prostriedky na jej odhalenie – čo 
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im spravíme? Dáme dvojku zo správania alebo trojku? Zasmejú sa a ešte aj sproste povedia. (...) Pedagóg 
už nemá takú pozíciu ako voľakedy mal, aj pri riešení problematických žiakov, aj celkove... [R2/4ZŠ/57/Ž] 
Pedagógovia sa domnievajú, že ak by mali dostatočné a efektívne prostriedky (v zmysle účinných sankcií), a 
tiež informácie o latentnej agresii (ako odhaliť, čo všetko je potrebné si všímať) je pravdepodobné, že 
výskyt latentnej agresie v škole by bolo možné skôr odhaliť a eliminovať.  
 
Schéma 1 Špecifické informácie o latentnej agresii v podmienkach integrovanej edukácie 
 

 
 
LEGENDA 
LA  latentná agresia   PVA priama verbálna agresia 
CH  chlapci    D  dievčatá 
 
(2) Žiak ako súčasť integrovanej edukácie 
Interview s pedagógmi bolo koncipované na priblíženie statusu integrovaného žiaka, resp. žiaka so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triednom kolektíve. Z výpovedí vyplýva, že začlenenie 
žiaka so znevýhodnením do intaktných kolektívov je bežnou záležitosťou. Samotná príprava okolia však 
ešte neexistuje ... reakcie zdravých žiakov na začlenenie postihnutého žiaka sú navonok pozitívne, no nájdu 
sa aj jednotlivci, ktorí sa snažia „skryť“ navonok svoje reakcie, ale viem, že toto dieťa neprijali. Neskoršie 
začnú problémy a problémy sa hustia. [R2/4ZŠ/57/Ž] ... u nás každý individuálne integrovaný bol 
problémový, buď v správaní alebo v učení. Dokonca sa stalo, že on bol tvorcom agresie v triede. 
[R4/ZŠ/31/Ž]. Najčastejšími obeťami v rámci skrytej agresie boli žiaci s kognitívnym a zdravotným 
znevýhodnením. Pedagógovia tvrdia, že nevraživosť voči deťom so znevýhodnením si prinášajú z rodinného 
prostredia. O reakciách rodičov si netrúfam hovoriť, ale navonok som negatívne reakcie z ich strany 
nezaregistroval, len niektoré pripomienky na rodičovských združeniach boli viac ako nepríjemné, najmä 
vtedy, keď rodič tohto žiaka odišiel a diskusia začala v myšlienke o ňom bez neho (...) pri upozornení, že je to 
nevhodné, mi jeden z nich povedal, ale pán učiteľ neprežívajte, celá trieda zlenivie, lebo Patrikovi sa všetci 
venujete (...) neviem, kedy to naše deti dobehnú, veď nič nevedia, ani úlohy nedostávajú, lebo sa všetko točí 
okolo neho a jeho individuálneho rozvrhu ... [R6/4ZŠ/28/M]. 
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(3) Prejavy latentnej agresie . 
Popísané prejavy týkajúce sa latentnej agresie sme rozdelili do dvoch základných skupín (Tabuľka 2), 
z ktorých vyplýva, že racionálne pôsobiaca agresia má vyšší výskyt, napriek nižšiemu počtu zaznamenaných 
prejavov v porovnaní so sociálnou manipuláciou.  
 
Tabuľka 2 
Prejavy latentnej agresie počas integrovanej edukácie 

RACIONÁLNE PÔSOBIACA AGRESIA SOCIÁLNA MANIPULÁCIA 

Konkrétny prejav Početnosť Konkrétny prejav Početnosť 

Gradovaná kritika 
voči obeti 

55 % 
Poškodzujúce 

informácie bez 
overenia 

pravdivosti 

42 % 
Spochybňovanie 

názorov, nápadov 
s cieľom degradovať, 

ponížiť 

28 % 
Ponižujúce 
poznámky 

s opakovaným 
úmyslom ublížiť 

25 % 

Odcudzovanie (so 
snahou skryť bez 

možnosti nájsť), príp. 
zničenie osobných 
vecí a predmetov 
patriacich obeti 

17 % 

Sprostredkované 
nabádanie s cieľom 

ublížiť 
15 % 

Segregácia v zmysle 
izolovania 

z činnosti, hry 
18 % 

 
(2) Riešenie, prevencia skrytého šikanovania 
Z interview s pedagógmi vyplýva, že pedagógovia vyhľadávajú odbornú pomoc a oceňujú prítomnosť 
odborných pracovníkov priamo na škole. Ich prítomnosť považujú za samozrejmosť pre každú školu ... naša 
škola bola jedna z prvých čo mala špeciálneho pedagóga, oceňujeme jeho prítomnosť. Spolupracuje 
s terénnym špeciálnym pedagógom. Záleží to od danej situácie... tiež spolupracujeme so psychologickým 
poradcom, takže v prípade potreby sa môžeme obrátiť aj naňho [R9/2ZŠ/33/Ž]. Napriek tomu, že  učitelia 
súhlasili so všeobecným konceptom inklúzie (považujú ho za ideálny vo vzťahu k deťom s vývinovými 
poruchami v správaní sa). Limitom v ich práci v súvislosti s odhaľovaním skrytej agresie, sú nedostatočné 
znalosti  a tréning praktických kompetencií zvládnuť skrytú agresiu v triede.  
 
Na základe rozhovorov s pedagógmi (NŠZŠ=59) zo špeciálnych základných škôl uvádzame nasledovné 
zistenia a to: 
(1) Prítomnosť latentnej agresie v triednych kolektívoch.  
Na základe interview s pedagógmi je zjavné, že latentná agresia sa v segregovaných podmienkach objavuje 
v porovnaní s integrovanou edukáciou sporadicky (17% pedagógov pripúšťa jej výskyt). Pri posudzovaní 
troch faktorov – priestor, gender a uskutočňovaná forma sme zistili skutočnosti, ktoré sú súčasťou Schémy 
2. 
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Schéma 2 Špecifické informácie o latentnej agresii v podmienkach segregovanej edukácie 
 

 
 
LEGENDA 
LA  latentná agresia   PVA priama verbálna agresia 
CH  chlapci    D  dievčatá 
 
(2) Žiak ako súčasť segregovanej  edukácie 
Žiak so znevýhodnením v integrovaných podmienkach stigmatizáciou a izoláciou nedobrovoľne stráca 
kamarátov, tým aj sociálne vzťahy v triede. Úzkosť vedie k strate záujmu o školu, dokonca obeť ju nemusí 
ukončiť (až 35% žiakov so znevýhodnením je dobrovoľne preradených do špeciálnych škôl). Zvyčajne buď 
dobrovoľne odíde, alebo sa snaží o cielené vylúčenie z konkrétneho, triviálneho dôvodu. S týmto „balíkom 
skúseností“ vstupuje do segregovaného vzdelávania. Neúspech v skupine a pocit menejcennosti zvyšuje 
viktimizáciu, potom ako agresor vystupuje v novom kolektíve. Aj z toho dôvodu pedagógovia uvádzajú, že 
dôvod prestupu na ich školu je potrebné poznať, lebo šikanovanie žiaka a jeho následný školský neúspech v 
škole je vždy signálom k zvýšeniu pozornosti počas adaptačného obdobia. „Miško nastúpil a veru sme mali 
čo robiť, aby sme ho ustriehli, normálne dokázal zmanipulovať triedu a štvať. A vždy z toho vyviazol ja som 
nič nespravil, však sa pozrite, kto ho bil.“[R7/2ŠZŠ/51/Ž] alebo „Pani učiteľka ja som tam videl, že tam robia 
zle a takto strašne. Bijú ho, Janka, ten rozpráva a ten ho zase bije.“ 4  
Pedagógovia musia poznať svojich žiakov o to lepšie, že ich vyjadrovanie nemusí byť tak zrozumiteľné, lebo 
majú napr. bariéru v komunikácii, majú ťažkosť vyjadriť sa čo najpresnejšie, či autenticky popísať situáciu 
(prevažne ide o žiakov s kognitívnym znevýhodnením). 
(3) Prejavy latentnej agresie 
Popísané prejavy, týkajúce sa latentnej agresie v špeciálnych základných školách sme rozdelili do dvoch 
základných skupín (Tabuľka 3), z ktorých vyplýva, že sociálna manipulácia v kontexte latentne agresívneho 
konania má vyšší výskyt v porovnaní s racionálne pôsobiacou agresiou. 
 
 
 

                                                           
4 Autentický prepis z rozhovoru žiaka špeciálnej základnej školy s učiteľkou. 
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Tabuľka 3 
Prejavy latentnej agresie počas segregovanej edukácie 

RACIONÁLNE PÔSOBIACA AGRESIA SOCIÁLNA MANIPULÁCIA 

Konkrétny prejav Početnosť Konkrétny prejav Početnosť 

Odcudzovanie (so snahou 
skryť bez možnosti nájsť), príp. 

zničenie osobných vecí 
a predmetov patriacich obeti  

18 % Poškodzujúce informácie bez 
overenia pravdivosti 

33 % 

Spochybňovanie názorov, 
nápadov s cieľom degradovať, 

ponížiť 
8 % 

Ponižujúce poznámky 
s opakovaným úmyslom 

ublížiť 
24 % 

Sprostredkovaná fyzická 
agresia 

11 % 

Iné sprostredkované – 
platné pre individuálne 

situácie, (nespochybniteľná 
latencia v správaní sa 
agresora voči obeti)  

6 % 

 
(1) Riešenie, prevencia skrytého šikanovania 
Identické závery boli zaznamenané aj v rozhovoroch s pedagógmi, ktorí odbornú starostlivosť týkajúcu sa 
agresívneho konania realizujú v rámci triednických hodín ako preventívne opatrenia, v prípade výskytu 
šikanovania riešia tento stav individuálne s jednotlivcami, ktorých sa to týka. 35% pedagógov sa zhodlo, že 
disponujú minimálnym množstvom poznatkov o skrytej agresii. 
Na základe vyššie uvedených zistení konštatujeme, že skryté šikanovanie je bežnou súčasťou triednych 
kolektívov bez ohľadu na vek účastníkov. V peer–skupinách bežných škôl sa vo väčšej miere vyskytuje 
racionálne pôsobiaca agresia na rozdiel od peer-skupín špeciálnych škôl, v ktorých dominuje sociálne 
pôsobiaca agresia. 
V prípade problematiky skrytej agresie z pohľadu pedagógov a ich vyjadrení sa k výrokom uvádzame 
nasledovné:  
- Najsilnejším prediktorom k úspešnej identifikácii skrytej agresie bolo  vzdelanie pedagógov. Až 1/6 
pedagógov má tréning (relevantné školenie) v tejto problematike a majú viac pozitívny postoj  k jej 
odhaleniu a ďalšej práci so skupinou.  
- Druhým prediktorom boli osobné zdroje pedagóga (menej stresu a viac času pre triedu v prípade 
vzdelávania detí/žiakov s agresívnym konaním). 
- Tretím prediktorom bol vek pedagóga, ukázalo sa, že vekovo mladší pedagógovia majú tendenciu 
byť viac pozitívni v porovnaní s vekovo staršími kolegami.  
- Štvrtým prediktorom bola podpora školy v riešenie tejto problematiky, v zmysle aktívneho 
sledovania klímy jednotlivých tried, podpory pedagógov pri ďaľšom vzdelávaní sa a reálnom zabezpečení 
odborného poradenského  servisu priamo na škole (psychológ, školský pedagóg, liečebný pedagóg).  
 

Na základe vyššie uvedených vyjadrení pedagógov má ideálny model podmienok k úspešnému zvládnutiu skrytej agresie obsahovať nasledovné kritériá: 
tréning/zodpovedajúce školenie; všeobecnú podporu školy (od manažmentu a zamestnancov) a požiadavky a zdroje. Zistili sme, že rozdiely medzi posudzovanými 

skupinami existujú, a to pint=0,4213 a pseg=0,0652. Hodnota p sa síce približuje k hladine významnosti (0,05), ale zistené rozdiely v tejto skupine nedosahujú 
štatistickú významnosť.  
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Úsilím pedagóga v procese latentnej agresie má byť nepriama pomoc integrovaní/inkludovaní dieťaťa do 
skupiny, má pozorovať jeho správanie sa, byť v blízkosti ak potrebuje pomoc, poskytnúť (ne)verbálne 
povzbudenie. Začiatky začleňovania detí do peer-skupiny sú pre ďalší rozvoj sociálnych kompetencií veľmi 
dôležité. Z toho dôvodu je nevyhnutné pripraviť pedagógov ako kompetentných na využívanie inhibičných 
stratégií pri riešení skrytého šikanovania.  
K tomu je nevyhnutné, aby boli pedagógovia pripravení : 
- supervízia  pre všetkých pedagógov (Vaska 2014);  
- reálna motivácia pedagógov pre uskutočnenie zmeny;  
- spoločný postup pri riešení šikanovania;  
- prevencia na triednickych hodinách, prevencia počas vyučovania, prevencia mimo vyučovania;  
- ochranný režim, tzn. účinný dozor, zmysluplný a účinný školský poriadok;  
- poradenské služby zabezpečované školou; spolupráca s inými odbornými zariadeniami (výber 
z Kolářa, 1997). 
Bronfrenbrenner (1986) zdôrazňoval, že dôležitým krokom v edukačnom procese je kontextuálne meniť 
premenné tak, aby zároveň pozitívne podporovali kompetencie detí/žiakov, čím zároveň vzniká vyššia 
miera pravdepodobnosti v znižovaní patologických vzorcov správania sa.  
 
ZÁVER 
Výskyt latentnej agresie v našich podmienkach, poukazuje na akútnu potrebu zaviesť systémové zmeny 
a dodržiavať ich v plnom rozsahu. Jedným z príkladov systémovej zmeny sú tzv. kľúčové komponenty ako 
základné premisy každého podporného, či preventívneho programu (Kolář, 2009). V prípade, že jeden 
z kľúčových komponentov nebude naplnený, alebo bude absentovať, vzniká nebezpečenstvo v podobe 
skolabovania programu.“ 
Je nevyhnutné si uvedomiť, že prvou inštitúciou, kde skrytá agresia je odhalená, je zvyčajne škola 
(materská a základná). V školách sa táto problematika rieši málokedy systémovo, lebo absentuje tímová 
spolupráca, komunikácia často zlyháva, opatrenia sa míňajú účinkom, motivácia rodičov je nevyhovujúca, 
absentuje systematické vzdelávanie účastníkov z prostredia školy, neposkytuje sa supervízia a pod. Ak sú 
realizované preventívne projekty tak sú v podstate krátkodobé s minimálnym dosahom na účastníkov 
konania. Komplexne možno (s)konštatovať, že podmienky, ktoré sú vytvárané školou i spoločnosťou pre 
inhibíciu šikanovania sú  minimálne napĺňané.  
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POROVNANIE ÚROVNE VYBRANÝCH KOGNITÍVNYCH SCHOPNOSTÍ  PRAVIDELNE 
ŠPORTUJÚCEJ A NEŠPORTUJÚCEJ MUŽSKEJ POPULÁCIE 

 
COMPARISON OF LEVELS OF SELECTED COGNITIVE SKILLS SPORTS AND NOSPORTS MALE 

POPULATION 
 

Stanislav KRAČEK, Petra PAČESOVÁ, Viktor OLIVA 
 
 

ABSTRAKT 
výskum je zameraný rozšírenie poznatkov o kognitívnych schopnostiach a porovnaie rozdielov v úrovniach 
vybraných kognitívnych schopností pravidelne športujúcej mužskej populácie s nešportujúcou mužskou 
populáciou. Údaje o úrovniach kognitívnych schopností sme získali pomocou štandardizovaného 
psychotestu – Stroopov test. Nášho výskumu sa zúčastnilo 15 pravidelne športujúcich mužov a 15 
nešportujúcich mužov vo veku 21 – 27 rokov. Priemerný vek probandov bol 24 rokov. U pravidelne 
športujúcich mužov sme zistili vyššiu úroveň vybraných kognitívnych schopností, na ktoré je Stroopov test 
primárne zameraný. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: kognitívne schopnosti, pohybová aktivita, Stroopov test,  
 
ABSTRACT 
The main aim of our research was to enlarge the knowledge about cognitive abilities and compare 
differences in level of chosen cognitive abilities in active and passive male population. We got figures of 
cognitive abilities by standardized psychotest – Stroop test. There were 15 active men and 15 passive men 
at the age of 21 – 27 participating in our research. Average age of probands was 24. Compare with the 
group of passive male, in the group of active male we foud out higher level of chosen cognitive abilities 
measurable by Stroop test. 
 
KEY WORDS: Cognitive skills, physical activity, Stroop test 
 
1. ÚVOD 
 
1.1 KOGNITÍVNE SCHOPNOSTI 
Psychiku človeka tvoria psychické procesy, psychické stavy a psychické vlastnosti. Psychické procesy sa 
považujú za najmenej stále duševné javy. Sú relatívne rýchle a premenlivé. Ich výsledkom sú psychické 
obsahy – vnemy, pocity, myšlienky, ktoré sú subjektívne vnímané ako určité kvality prežívania a navonok sa 
prejavujú vo forme správania (Psychológia 2013). 
Delia sa na : 
- Kognitívne (poznávacie) procesy: senzorické procesy, vnímanie, pamäť, učenie, myslenie, pozornosť 
- Emocionálne procesy: vedú k vzniku emócií, ktoré subjektívne prežívame ako city (radosť, smútok, 
zlosť a pod.) 
- Motivačné procesy: psychické sily, ktoré aktivizujú a usmerňujú správanie človeka (pudy, inštinkty, 
záujmy, konflikty) (Psychológia 2013). 
Medzi kognitívnymi a exekutívnymi schopnosťami je úzka nadväznosť. Exekutívne schopnosti zahŕňajú 
napr. kontrolu a potlačenie okamžitých impulzov alebo tiež krátkodobú, pracovnú pamäť. Kognitívne 
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schopnosti chápe Vašina (1994) ako široké spektrum mentálnych a intelektových schopností, ktoré súvisia 
s funkciou mozgovej kôry. Patria k nim napr. vnímanie, pozornosť, pamäť, uvažovanie a rečové schopnosti. 
Sú to schopnosti, ktoré zaisťujú spracovávanie informácií, tzn. ich príjem, uchovávanie a spracovávanie. 
Rovnako Hämäläinen (2013) chápe kognitivitu ako schopnosť upriamiť, udržať a meniť svoju pozornosť, učiť 
sa a pamätať si rôzne informácie, plánovať, vykonávať, pozorovať a kontrolovať rôzne činnosti, myslieť, 
zvažovať a riešiť problémy, porozumieť a používať jazykové zručnosti, rozpoznávať objekty, komplexne 
skúmať javy a odhadovať vzdialenosti 
Podľa Kubíčkovej a Honzáka (2003) sa tieto schopnosti sa vyvíjajú úplne nezávisle a každý človek má 
vlastnú úroveň silných a slabých stránok kognitivity. 
Kognícia je proces pozorovania, predstavivosti, vysvetľovania, očakávania, riešenia problémov, vytvárania 
hypotéz a zapamätávania (Porvazník 2014). S charakterom Stroopovho testu súvisia vybrané kognitívne 
schopnosti a to exekutívne funkcie ako napr. kontrola a potlačenie okamžitých impulzov a pozornosť, 
konkrétne zámerná a selektívna  
 
1.2 POHYBOVÁ AKTIVITA 
 V súčasnosti by pohybová aktivita nemala byť podceňovaná a mala by jej byť venovaná dostatočná 
pozornosť a záujem ľudí. Pohybová aktivita nám vo všeobecnosti zaisťuje telesnú zdatnosť, psychickú 
odolnosť a pomáha sa človeku socializovať (Labudová et al. 2007). 
 Pohybová aktivita predstavuje jeden zo základných fenoménov ľudského bytia a podieľa sa na 
všetkých zložkách diania modernej spoločnosti. Je jedným zo základných elementov v procese prispievania 
ku kvalite života a k zdraviu. Súčasťou tohto procesu je harmonicky vyrovnaná osobnosť vo sférach bio-
psycho-socio-spirituálnej pohody každého jedinca (Blahutková et al. 2010). Pohybová aktivita podľa Kasu 
(1995) je mnohostranná pohybová činnosť človeka, ktorá sa realizuje jeho pohybovými orgánmi. Vyznačuje 
sa ľudskými atribútmi, ako je cieľavedomosť, sociálna determinovanosť a spätosť s procesom komunikácie 
medzi ľuďmi. Používa sa na označenie jedného konkrétneho druhu pohybového správania sa, ako aj na 
označenie súhrnu celého pohybového správania sa jednotlivca či skupiny. Ďalej Kasa (1995) uvádza, že 
pohybová aktivita je pre život človeka nevyhnutná, pretože všetky orgány nemôžu zostať bez funkcie. 
Prostredníctvom pohybovej aktivity sa orgány rozvíjajú. 
 Měkota a Cuberek (2007) definujú pohybovú aktivitu ako telesný pohyb produkovaný kostrovými 
svalmi, ktorý má za následok kalorický výdaj. Z pohľadu energetického výdaja môžeme pohybovú aktivitu 
definovať ako každý telesný pohyb sprostredkovaný kostrovým svalstvom, ktorý vedie k zvýšeniu 
energetického výdaja nad úroveň bazálneho metabolizmu jedinca (E. Sigmund a D. Sigmundová 2011).  
Autori Křivohlavý (2011), Kebza (2005), Blahutková et al. (2010) uvádzajú nasledovné účinky pohybovej 
aktivity na psychiku človeka, ktoré možno zhrnúť do nasledovných oblastí: 
• Prežívanie a oblasť zážitkov (napr. prináša nové situácie a zážitky, zlepšuje držanie tela, celkový 
vzhľad, potláča negatívne emócie, znižuje psychické napätie, strach, úzkosť, zlepšuje spánok, zvyšuje 
sebadôveru a sebavedomie človeka, zvyšuje zodpovednosť človeka voči svojmu zdraviu, a tým celkovo i k 
sebe, ...). 
• Správanie (rozvíja sociabilitu, sociálne správanie, podporuje medziľudské vzťahy, kooperáciu a 
súťaživosť, ...). 
• Osobnosť (zlepšuje vôľové vlastnosti, zlepšuje vnútornú organizáciu života, prehlbuje sebapoznanie, 
človek sa stáva dynamickejší, cieľavedomejší, sebaistejší, ...). 
• Duševná hygiena (prispieva k udržaniu alebo obnoveniu duševnej rovnováhy, uvoľňuje vnútorné 
napätie, únavu, pesimizmus, ...). 
• Kognitívne schopnosti – vplyvom pravidelnej pohybovej aktivity sa zvyšuje asociačná pohotovosť, 
uvoľnenosť a pružnosť myslenia, rýchlosť rozhodovania, zlepšujú sa orientačné a pozorovacie spôsobilosti, 
organizácia pozornosti a spracovanie informácií.  
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Práve oblasť kognitívnych schopností je v nadväznosti na Stroopov test najdôležitejšia. 
 V tejto súvislosti Gregor (2013) uvádza, že pravidelná pohybová aktivita výrazne prispieva k 
zmierneniu involučných zmien a procesov, zlepšuje vitalitu, a tak priaznivo ovplyvňuje priebeh starnutia. 
  
2. CIEĽ, HYPOTÉZY A ÚLOHY  
 
2.1 CIEĽ VÝSKUMU 
Cieľom nášho výskumu je rozšíriť poznatky o úrovni kognitívnych schopností pravidelne športujúcej 
a nešportujúcej mužskej populácie. 
  
2.2 ÚLOHY VÝSKUMU 
Ú1: Na základe vopred stanovených kritérií rozdeliť probandov do skupín pravidelne športujúci muži 
a nešportujúci muži.  
Ú2: Otestovať probandov pomocou štandardizovaného psychotestu – Stroopovho testu (ďalej VST). 
Ú3: Porovnať úroveň vybraných kognitívnych schopností pravidelne športujúcej a nešportujúcej mužskej 
populácie, 
Ú4:  Interpretácia výsledkov výskumu 
 
2.3 HYPOTÉZY 
H1 Úroveň vybraných kognitívnych schopností u pravidelne športujúcej mužskej populácie bude 
v porovnaní s nešportujúcou mužskou populáciou v časti T Stroopovho testu vyššia. 
 
H2 Úroveň vybraných kognitívnych schopností u pravidelne športujúcej mužskej populácie bude 
v porovnaní s nešportujúcou mužskou populáciou v časti S Stroopovho testu vyššia. 
 
H3 Úroveň vybraných kognitívnych schopností u pravidelne športujúcej mužskej populácie bude 
v porovnaní s nešportujúcou mužskou populáciou v časti B Stroopovho testu vyššia 
 
 
3. METODIKA PRÁCE 
Výskumný súbor tvorili dve skupiny probandov, pravidelne športujúci muži (n=15) a nešportujúci muži 
(n=15) vo veku od 21 do 27 rokov. Priemerný vek zámerne vybraných probandov bol 24 rokov. Na 
konkrétnom výskumnom súbore sme vykonali testovanie vybraných kognitívnych schopností pomocou 
Stroopovho testu (verzia Victoria) v oboch skupinách. Kritériá, ktoré sme si stanovili pre zaraďovanie 
probandov do jednotlivých skupín mužskej populácie boli nasledovné: muži, ktorí vykonávala pravidelne 
pohybovú aktivitu minimálne trikrát týždenne v trvaní 90 minút boli zaradení do skupiny pravidelne 
športujúcej mužskej populácie. Muži, ktorí nevykonávali pravidelne pohybovú aktivitu minimálne trikrát do 
týždňa v trvaní 90 minút, boli zaradení do skupiny nešportujúcej mužskej populácie. Výskum prebiehal 
v štandardných podmienkach za prítomnosti  psychológa v  kalendárnom roku 2015. Komplexná príprava 
výskumu bola vopred konzultovaná s  odborným konzultantom a psychológom 
 
3.1 METÓDY ZÍSKAVANIA ÚDAJOV 
Na získavanie údajov o jednotlivých probandoch sme použili záznamový hárok k psychotestu, ktorý nám 
poskytoval základné údaje o probandovi (meno a priezvisko, dátum narodenia, vek) a na základe rozhovoru 
sme jednotlivých probandov mohli podľa vopred dohodnutých a stanovených kritérií zaradiť do jednej 
z dvoch skupín – pravidelne športujúca mužská populácia a nešportujúca mužská populácia. Na testovanie 
a získavanie údajov o úrovni kognitívnych schopností u každého probanda sme použili štandardizovaný 
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psychotest – Stroop test – verzia Victoria. Samotný test vyzerá veľmi jednoducho, ale na druhej strane je 
cenným nástrojom k testovaniu kognitívnych schopností, selektívnej, úmyselnej pozornosti, exekutívnych 
funkcií a rýchlosti spracovania, resp. konfliktu mozgových hemisfér. Testovanie prebiehalo pod dohľadom 
profesionálneho psychológa 
 
3.1.1 METODIKA TESTOVANIA KOGNITÍVNYCH SCHOPNOSTÍ 
Na získanie potrebných údajov sme použili kognitívny test Stroop Color-Word Test – Victoria version (VST), 
ktorý je meradlom výkonnosti mozgu, bežne používaný na neuropsychologické hodnotenia. VST sa používa 
na testovanie selektívnej pozornosti a rýchlosti spracovania (Bayard, Erkes, Moroni 2011) 
Zvolený VST je zložený z troch predlôh veľkosti 21,5 x 14 cm a na každej z nich je šesť riadkov po štyroch 
položkách. Medzi riadkami je odstup 1 cm. V prvej časti T má vyšetrovaný pomenovať čo najrýchlejšie 
farby, 24 bodov, vytlačené modrou, zelenou, červenou a žltou farbou. Každá farba je použitá šesťkrát 
a farby sú zoradené v pseudonáhodnom poradí do vzoru, že sa vždy objavujú iba raz v rámci riadka. Druhá 
časť S je podobná tretej časti B s tým rozdielom, že body sú nahradené bežnými slovami (kedy, alebo, ale, 
nad), vytlačenými malými písmenami abecedy. Vyšetrovaná osoba musí povedať farbu, ktorou je 
podmetové slovo vytlačené, odhliadnuc od jeho obsahu. V tretej časti B sú farebnými podnetmi názvy 
farieb ,,modrá, zelená, červená a žltá,“ vytlačené písmenami malej abecedy tak, že farba tlače nikdy 
nezodpovedá názvu farby. Vo Victoria verzii sú predlohy prezentované vždy v rovnakom poradí T, S, B. 
Vyšetrovaná osoba je inštruovaná, aby čo najrýchlejšie čítala alebo vyslovovala názvy farieb. Meranie času 
začína bezprostredne po podaní inštrukcií. Časové hodnoty spolu s počtom chýb každého probanda sme 
zaznamenali do záznamového hárku, kde sme uvádzali u každého probanda aj stručné informácie 
o probandovi, meno a priezvisko, dátum narodenia a vek, prípadne poznámky týkajúce sa priebehu 
testovania.  
 
3.2 METÓDY SPRACOVANIA A VYHODNOTENIA ZÍSKANÝCH ÚDAJOV  
Pri testovaní kognitívnych schopností sme údaje zaznamenávali individuálne do testovacieho hárku a tieto 
sme graficky vyhodnotili v programe Microsoft Excel a spracovali do tabuliek a grafov. Na spracovanie 
výsledkov sme využili základné matematické metódy: aritmetický priemer, maximálnu a minimálnu 
hodnotu. V práci sme použili aj základné logické metódy, ako analýzu, syntézu a komparáciu (športovci 
a nešportovci). Hodnotili sme čas, za ktorý je proband schopný test vykonať (zistenie psychického stavu 
a rýchlosť spracovania). Výsledky z jednotlivých skupín probandov, pravidelne športujúcej a nešportujúcej 
mužskej populácie, sme potom navzájom porovnali.  
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4. VÝSLEDKY PRÁCE 

 
Obr. č. 1 – Priemerné dosiahnuté časy v najjednoduchšej úrovni VST časti (T) 
 
 Z obr.1 vyplýva, že priemerný dosiahnutý čas pravidelne športujúcej mužskej populácie je 10,28s. 
Na druhej strane priemerný dosiahnutý čas nešportujúcej mužskej populácie je 12,26s. Z toho vyplýva, že 
časový rozdiel medzi vyhodnotenými priemernými časmi pravidelne športujúcej a nešportujúcej mužskej 
populácie je 1,98 s. Z výsledkov je teda zrejmé, že sme zaznamenali vyššiu úroveň vybraných kognitívnych 
schopností v najjednoduchšej úrovni VST časti (T) u pravidelne športujúcej mužskej populácie a potvrdili 
sme tak hypotézu č. 1. 
 

 
Obr. č. 2 – Priemerné dosiahnuté časy v stredne ťažkej úrovni VST časti (S) 
 Z obr. č. 2 vyplýva, že priemerný dosiahnutý čas pravidelne športujúcej mužskej populácie je 
11,78s,. Nešportujúci muži dosiahli 15,45s,. Rozdiel medzi nameranými priemernými časmi v stredne ťažkej 
úrovni VST časti (S) pravidelne športujúcej a nešportujúcej mužskej populácie je 3,67s. Môžeme teda 
skonštatovať potvrdenie hypotézy 2. v  stredne ťažkej úrovni VST časti (S), pretože pravidelne športujúca 
mužská populácia dosiahla lepšie hodnoty ako nešportujúca. 
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Obr. č. 3 – Priemerné dosiahnuté časy v najzložitejšej úrovni VST časti (B) 
  Probandi z pravidelne športujúcej mužskej populácie, dosiahli priemerný čas v najzložitejšej úrovni 
VST časti (B) 18,00s. Probandi z nešportujúcej mužskej populácie dosiahli v najzložitejšej úrovni VST časti 
(B) priemerný čas 22,76s  Z obrázku č. 3 vyplýva, že časový rozdiel v dosiahnutom priemernom čase 
pravidelne športujúcej mužskej populácie a nešportujúcej mužskej populácie je 4,76s. Môžeme teda 
skonštatovať, že v najzložitejšej úrovni VST časti (B) bola úroveň kognitívnych schopností vyššia 
u pravidelne športujúcej mužskej populácie a potvrdili sme tak hypotézu č. 3. 
 
5. ZÁVER 
Cieľom nášho výskumu bolo rozšíriť poznatky o úrovni vybraných kognitívnych schopností, na ktoré je 
Stroopov test zameraný a to u pravidelne športujúcej a nešportujúcej mužskej populácie. Údaje pre náš 
výskum sme získavali pomocou štandardizovaného psychotestu, Stroopovho testu, ktoré sme následne 
zaznamenali a vyhodnotili. Výsledky sme potom spracovali do tabuliek a grafov. 
 Na základe výsledkov sme potvrdili hypotézy, keďže vo všetkých úrovniach Stroopovho testu (T,S,B) 
dosiahla športujúca mužská populácia lepšie výsledky oproti nešportujúcej populácii. Táto prevaha 
pravidelne športujúcej mužskej populácie sa týkala všetkých meraných parametrov: priemerný dosiahnutý 
čas a najlepší čas.  
 Za dôležitý poznatok považujeme práve fakt, že rozdiely medzi športujúcimi a nešportujúcimi 
mužmi rástli súčasne so zvyšujúcou sa náročnosťou testu. Najvyšší rozdiel medzi skupinami bol 
zaznamenaný v časti B, ktorá je najnáročnejšou časťou Stroopovho testu. Je teda evidentné, že pohybová 
aktivita má pozitívne účinky na sledované kognitívne schopnosti človeka a práve preto by mala byť 
súčasťou zdravého životného štýlu. 
*Výskum bol realizovaný v rámci projektu VEGA č. 1/0690/14 
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DRAMATOTERAPIA AKO SPÔSOB REGULÁCIE EMÓCIÍ PRE KLIENTOV SO ZÁVISLOSŤAMI 
 

DRAMA THERAPY AS A MEANS OF EMOTIONAL REGULATION FOR CLIENTS WITH 
ADDICTION 

 
Ivana LIŠTIAKOVÁ 

 
 

ABSTRAKT 
Výskumná štúdia sa zameriava na analýzu prínosov a limitov dramatoterapeutickej intervencie v programe 
psychosociálnej rehabilitácie v liečbe látkových nealkoholových závislostí. Ide o kvalitatívnu štúdiu, ktorá 
mapuje subjektívne vnímanie programu klientmi. Autorka analyzuje získané výsledky výskumu v kontexte 
dramatoterapie ako vhodnej intervenčnej metódy pri problémoch s reguláciou emócií a poruchách 
správania klientov vo veku mladšej dospelosti. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: dramatoterapia, regulácia emócií, poruchy správania, látkové závislosti 
 
ABSTRACT 
The research study focuses on the analysis of the benefits and limitations of dramatherapeutic 
intervention in a program of psychosocial rehabilitation in the therapy of substance non-alcohol addiction. 
It is a qualitative study that maps the subjective perception of the program by the clients. The author 
analyses the gained research results in the context of drama therapy as a suitable intervention method for 
problems with emotional regulation and behavioral disorders in clients at the age of young adulthood. 
 
KEYWORDS: drama therapy, emotional regulation, behavioral disorders, substance addiction 
 
ÚVOD 
Dramatoterapiapredstavuje psychoterapeutický alebo podporný koncept (liečebnopedagogický, 
špeciálnopedagogický), ktorý využíva prostriedky dramatického umenia k navodeniu a uskutočneniu zmien 
v problematických oblastiach života klienta. Americká dramatoterapeutická asociácia (NADTA, 2015) 
definuje dramatoterapiu ako skúsenostný prístup, v ktorom sa zámerne využívajú dramatické a divadelné 
procesy na dosiahnutie terapeutických cieľov. Britská asociácia dramatoterapeutov (BADTH, 2015) 
podobne považuje dramatoterapiu za formu psychologickej terapie, v ktorej sa v terapeutickom vzťahu 
využíva dráma/divadlo s cieľom zmien v psychickej, emocionálnej alebo sociálnej oblasti. 
Jones (2007) pomenoval a na základe výskumu vychádzajúceho z praxe dramatoterapeutov, overil 
prítomnosť tzv. kľúčových procesov v dramatoterapii. Tieto procesy vychádzajú z povahy dramatického 
umenia a uplatnenia jeho princípov v bezpečnom terapeutickom prostredí. Zahŕňajú projekciu, stelesnenie, 
hru, rolovú hru a personifikáciu, transfer medzi fikčnou a konsenzuálnou realitou, empatiu a odstup. 
Metódy a techniky dramatoterapie umožňujú emócie vyjadriť (expresia) a premeniť (transformácia). 
Privádzajú klientov k uvedomeniu si vlastného emocionálneho stavu i prežívania iných ľudí (empatia). 
Poskytujú priestor pre zažitie a prežitie emocionálnych stavov, ktoré môžu byť pre klientov v bežnom živote 
nedostupné alebo náročné. Vyplavenie silných emócií môže klient vnímať ako očisťujúce (katarzia). 
Zakladateľ psychodrámy J. L. Moreno (podľa Garcia, Buchanan, 2009) rozlišoval medzi emocionálnou 
katarziu, ktorá predstavuje zážitok a často býva sprevádzaná plačom; a katarziou integrácie, pod ktorou 
rozumie spojenie emocionálneho a racionálneho pochopenia, teda akýsi hlbší vhľad, porozumenie 
a zmierenie sa. Dramatoterapia funguje na princípe zmeny distancie, pričom cieľom je dosiahnutie tzv. 
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estetickej distancie alebo odstupu. Landy (1994) koncept estetickej distancie definoval ako rovnováhu 
medzi emočne príliš zaangažovaným stavom a úplne odťažitým, emocionálne nezainteresovaným 
jednaním. Pri plánovaní cieľov dramatoterapeutických intervencií je možné sa opierať o tieto základné 
princípy a účinné faktory dramatoterapie ako takej. 
Moneta a Rousseau (2008) hovoria, že výskum týkajúci sa regulácie emócií obvykle vyníma emócie do ich 
abstrahovanej formy, bez kontextu situácie ich vzniku, či modulácie v sociálnych situáciách. Ale sú to práve 
interpersonálne a sociálne premenné, ktoré zohrávajú dôležitú rolu pri vzniku a modulácii emocionálnych 
procesov. Problémy s emocionálnou reguláciou vedú k psychosociálnej maladjustácii, internalizovaným 
a externalizovaným poruchám. Rôzne formy psychopatológie, vrátane porúch správania a emócií vzrastajú 
vo veku adolescencie a prenášajú sa do mladej dospelosti.  
Dôsledky porúch správania je možné pozorovať v oblasti vzdelávania, spoločenského a emocionálneho 
života ako aj v oblasti pracovného a profesijného uplatnenia jednotlivca. Poruchy správania majú dopad na 
školský výkon žiaka, na jeho učebné výsledky, na sociálne vzťahy žiaka v školskom prostredí a tým aj na 
priebeh vyučovacieho procesu. Či už ide o poruchy správania prvotne spôsobené vnútornými alebo 
vonkajšími činiteľmi, skutočnosťou je, že žiak základnej alebo aj strednej školy je osobnosťou vo vývine so 
svojimi vekovými špecifikami, ktoré jue potrebné rešpektovať (Tichá, 2010).  
Moneta a Rousseau (ibidem) navrhujú, aby v preventívnych a v intervenčných programoch duševného 
zdravia pre adolescentov bola cielene adresovaná problematika emocionálnej regulácie. 
Neschopnosť zvládať vlastné emócie môže u adolescentov viesť k nevhodným formám riešenia záťažových 
situácií, a to najmä v kombinácii s ďalšími psychosociálnymi faktormi. Nerovnováha v spracovaní emócií 
a ich sociálne adaptovaného spôsobu prejavovania môže mať korene už v ranom veku, napríklad 
nezvládnutý hnev či strach sa prenesie do formy latentnej agresie, ktorú popisuje Kováčová (2014). 
Psychopatológia závislostí klientov v mladej dospelosti často zahŕňa práve problémy v regulácii emócií 
a z nich vyplývajúce problémové správanie. Yalom (2007, citovaný podľa Živného, 2012) odporúča ľuďom 
liečiacim sa zo závislosti, aby sa sústredili na svoje emócie, spoznávali ich a snažili sa porozumieť aj pocitom 
iných.  
Pre klientov môže byť náročné identifikovať svoje pocity, priznať si ich, precítiť a prijať ich. Dramatoterapia 
pôsobí ako podporný činiteľ popri individuálnej a skupinovej psychoterapii. Sprístupňuje kontakt 
s vlastnými pocitmi a tiež dáva priestor pre zmenu uhla pohľadu a pochopenie prežívania iných ľudí. Vyžíva 
k tomu techniky dramatickej hry, pantomímu, rolovú hru, dramatizáciu a ďalšie dramatické postupy, 
v ktorých sa klient stáva niekým iným a môže v bezpečnom priestore vyjadriť skryté, nepriznané, či inak 
sociálne neakceptovateľné emócie. Zároveň v hre klient zažije nové emócie, v priestore „ako by“ vystupuje 
v novej pozícii, ktorú si môže následne preniesť do bežného života. 
 
CIEĽ A ÚLOHY VÝSKUMU 
Cieľom kvalitatívne orientovaného výskumu bolo zachytenie a analýza subjektívneho vnímania prínosov 
dramatoterapie u klientov so závislosťami, so zameraním na kategóriu regulácie emócií. Klienti so 
závislosťami majú problém s uvoľnením nahromadeného hnevu, v liečbe sú vedení k pokojnému 
a konštruktívnemu riešeniu problémov. Učia sa uvedomovať si vlastné pocity a pracovať s nimi. Z minulosti 
si nesú napríklad hnev na iných, na seba, obviňovanie a pocity vlastnej viny. Potrebujú si vybudovať nové 
spôsoby zvládania smútku, resp. navodzovania pocitu šťastia. 
Úlohou výskumného tímu bolo vytvoriť, ponúknuť a zrealizovať dramatoterapeutické stretnutia so 
zameraním sa na potreby cieľovej skupiny. Ďalšou úlohou bolo vytvoriť podmienky pre zdieľanie zážitkov 
a vyjadrenie reflexie zo strany klientov. 
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METODIKA VÝSKUMU 
Plánovanie dramatoterapeutických stretnutí vychádzalo z formy liečby a z charakteristiky skupiny. 
Stretnutia prebiehali na oddelení psychiatrickej nemocnice, ktoré je organizované ako komunita pre liečbu 
nealkoholových látkových závislostí (pervitín, marihuana a iné). Liečba prebieha 4-6 mesiacov a je 
dobrovoľná. Skupinu bola otvorená, tvorilo ju 15-25 klientov vo veku 18-45 rokov. Dramatoterapie sa 
zúčastňovali všetci klienti prítomní na oddelení. Klienti, ktorí absolvovali dlhodobejšiu liečbu boli účastní na 
veľkom počte dramatoterapeutických stretnutí. Tí, ktorí z liečby odišli predčasne absolvovali len niekoľko 
stretnutí. Noví klienti sa pridali do skupiny hneď pri nástupe do liečby. Skupina bola teda tvorená klientmi 
v rôznych fázach liečby. K jednému z benefitov terapeutickej komunity patrí aj fakt, že klienti nachádzajúci 
sa vo vyšších fázach liečby pomáhajú novým klientom a vedú ich na základe vlastných skúseností s liečbou. 
Požiadavkou zo strany personálu oddelenia (adiktológ a psychológ) bolo posilnenie kohézie skupiny 
a umožnenie ventilácie nahromadenej energie. Tieto požiadavky sa premietli do cieľov 
dramatoterapeutických stretnutí. Kvôli fluktuácii členov skupiny (a dramatoterapeutov) bol zvolený spôsob 
práce s orientáciou na začatie a ukončenie procesu v každom dramatoterapeutickom stretnutí zvlášť. 
Stretnutia boli štruktúrované podľa Valentu (2011) na úvodnú časť zahŕňajúcu privítanie rituálom a warm-
up, hlavnú časť práce s témou stretnutia a záverečnú časť obsahujúcu verbálnu reflexiu a rozlúčku 
rituálom. 
Zber výskumných údajov prebiehal vždy po šiestich mesiacoch, teda približne po 15 stretnutiach na tzv. 
evaluačnom stretnutí, ktoré malo formu dramatoterapie, ale obsahovo sa zameriavalo na reflexiu 
a hodnotenie predchádzajúceho procesu, prínosov a limitov dramatoterapie. Ako metódy zberu dát boli 
využité metódy kvalitatívneho dizajnu výskumu (konkrétne boli použité pozorovanie a rozhovor) a metódy 
výskumu založeného na umení, ktoré používajú umenie ako spôsob získavania poznania (Leavy, 2009; 
Sajnani, 2012).  
Dramatoterapeuti priebežne pozorovali klientov počas všetkých dramatoterapeutických stretnutí a po 
každom stretnutí písomne zaznamenávali reakcie klientov na jednotlivé techniky a ich komentáre. Na 
evaluačnom stretnutí klienti vyjadrili svoje postoje a skúsenosti v diskusii ako aj písomnou spätnou väzbou. 
Okrem toho bola súčasťou evaluačného stretnutia dramatická aktivita „Varenie dramatoterapie“, ktorá 
bola využitá na zber dát vo forme divadelného umenia. Táto forma poskytla klientom možnosť byť kreatívni 
a vyjadriť nielen očakávané prínosy dramatoterapie, ale aj emócie, ktoré sa s dramatoterapeutickými 
stretnutiami viazali a ktoré oni osobne zažívali. Otázkou bolo: „Aké ingrediencie má dramatoterapia?“ 
a „Ako chutí dramatoterapia?“ 
 
VÝSLEDKY VÝSKUMU 
Parciálne výsledky výskumu zamerané na evaluáciu procesu dramatoterapeutických stretnutí boli 
publikované výskumným tímom v predchádzajúcich štúdiách (Valenta, Lištiaková, Šilarová, 2014; 
Lištiaková, Valenta, 2015). Zozbierané kvalitatívne údaje boli okódované a usporiadané do niekoľkých 
kategórií. Ako kódy boli v niektorých prípadoch využité „in vivo“ kódy, kopírujúce priamu výpoveď klienta. 
V nasledujúcej tabuľke (Tab. 1) uvádzame prehľad kategórií s príkladmi konkrétnych kódov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

150 

 
 

 

Vedecké práce KSSaP 2015 / Researchs papers DSS and C 2015 // Vedecký zborník 

 
Tabuľka 1 Percepcia prínosov dramatoterapie z hľadiska klientov 
 

EMÓCIE ÚROVEŇ ENERGIE 

smiech, veľa smiechu a radosti, humor 
dobrá nálada 
chuť do toho 
„vytiahnuť agresiu preč z tej energie“ 
odobrať závisť 
očakávanie 
prekvapenie 
pokora 
uspokojenie 
trochu zla a hnevu 
rôznorodosť 

uvoľnenie, odreagovanie 
relaxácia, pohoda, odpočinok, pokoj, mier 
„kopec energie“ 
elán 
chuť do života 
inšpirácia 
napätie 
impulzivita 
motivácia 
hravosť 

KOMPETENCIE KLIENTOV VZŤAHY 

herectvo 
panotmíma 
sila – sila do liečby 
predstavivosť 
fantázia 
kreativita 
odstránenie hanby, ostychu 
hravosť 
šikovnosť a talent 
sústredenie, koncentrácia 
vážnosť 
komunikácia 
osobný rozvoj 
trpezlivosť 
poučenie 
improvizácia 
sebarealizácia 
skúsenosť 
nadhľad 
informovanosť 
pohotovosť 

veľa lásky 
„prikoreniť duchom komunity“ – podpora 
kohézie, identity skupiny 
team building 
tímové väzby 
kus seba 
pochopenie 
odpustenie 
zapojenie do komunity 
komunikácia 
priateľstvo 
jednota 
obetavosť 
pravidelná starostlivosť 
rôznorodosť 

 
V analýze výsledkov výskumu sa zameriame na kategórie Emócie a Úroveň energie. Kódy, ktoré boli do 
týchto kategórií zaradené vyplývajú z cieľov dramatoterapie stanovených pre túto skupinu klientov. V prvej 
fáze dramatoterapeutických stretnutí bol vždy venovaný dostatok času pre prácu s nahromadenou 
energiou a jej uvoľnenie. Klientom boli ponúknuté dramatické pohybové hry, ktoré umožňovali energiu 
nazbierať i uvoľniť. Ako prostriedok využívali prácu s telom (dupanie, behanie, skákanie) a prácu s hlasom 
(krik, pokriky, zvolania). Tzv. warm-upy alebo rozohrievacie aktivity boli v mnohých prípadoch pre klientov 
dokonca prínosnejšie než hlavná tematická časť stretnutia. A to hlavne kvôli tomu, že v danej fáze liečby 
potrebovali pracovať najmä na úrovni emócií, spoznania a prijatia seba samého, svojho tela v zmenených 
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podmienkach bez prítomnosti drog. Za dôležité klienti považovali možnosť „vyblázniť sa“, odreagovať, hrať 
sa, zažiť voľnosť a silné pozitívne emócie v skupine. Odventilovali negatívne emócie, ako hnev, agresivita, 
frustrácia a presmerovali svoj stav na radosť z hry, smiech, dobrú náladu. Dramatoterapia pôsobila 
v liečebnom režime ako miesto aktívnej regenerácie. V ponúkaných dramatických hrách sa striedalo 
napätie a uvoľnenie, čo prispelo u klientov k uvedomovaniu si možností regulácie emócií. Učili sa 
modulovať reakcie na emócie i samotnú intenzitu emócií. Dôležitým faktorom bola aj práca v skupine, pocit 
prináležania a vzájomnej podpory v komunite.  
 
 V závere môžeme konštatovať, že dramatoterapeutická intervencia mala pozitívny vplyv na 
emocionálnu reguláciu klientov. V ďalšej štúdii by bolo zaujímavé sledovať účinok konkrétnych techník na 
reguláciu emócií klientov. 
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ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY POZIOMEM TECHNIKI SIATKAREK W WIEKU 10-12 LAT,  
A  ZDOLNOŚCIAMI KOORDYNACYJNYMI I PSYCHICZNYMI 

 
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF VOLLEYBALL TECHNIQUES IN THE AGE OF 10-

12 YEARS, AND COORDINATION AND MENTAL ABILITIES 
 

Jan ŁOJEWSKI1, Łukasz LAMCHA1, Anatol SKRYPKO1,2,  Dariusz PARKITNY1 

 
 
 
STRESZCZENIE 
Technika odgrywa w siatkówce istotną rolę, szczególnie na początku procesu szkoleniowego. Celem pracy 
było znalezienie zależności między umiejętnościami technicznych a czynnikami warunkującymi jej poziom. 
Wyniki przeprowadzonych badań mogą służyć, jako pomoc  
w procesie szkoleniowym dzieci i młodzieży. Cele pracy - 1. Próba znalezienia związku między oceną 
czasowo – przestrzenną, a techniką młodych zawodniczek uprawiających siatkówkę. 2. Poszukiwanie 
zależności między poziomem inteligencji, a techniką wykonania poszczególnych elementów gry w piłkę 
siatkową u dziewcząt w wieku 10–12 lat.  
Metoda i materiał badań - Materiałem badawczym była grupa siatkarek w wieku 10-12 lat. Metody 
zastosowane w pracy, m.in.: 1. Skala Matryc Progresywnych Ravena (SMPR),  
2. Zdolność oceny czasowo – przestrzennej, 3. Ocena punktowa umiejętności technicznych zawodniczek 
dotycząca wybranych elementów gry. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: piłka siatkowa, technika, koordynacja, psychika. 
 
SUMMARY 
  Technique plays an important role in the volleyball, especially at the beginning of the training 
process. The aim of this study was to find a relationship between technical skills and factors that determine 
its level. Results of studies can help in the training process  
of children youth. Aims of work – 1. An attempt to find a connection between the space – time assessment 
, and the technique of the young volleyball players. 2. Looking for correlations between the level of 
intelligence, and the technique of individual elements in a volleyball game at girls aged 10-12 years. 
Method and material of researches - Material of researches was  
a group of female volleyball players aged 10-12. The methods used in the workplace, including: 1. Raven 
Progressive Matrices Scale (SMPR), 2. Ability the space – time assess, 3. Rating of the technical skills of 
players on selected elements of the game. Conclusions – 1. Ability the space – time assess has no effect on 
the level of technical skills of young volleyball players. 2. Intelligence has influence on the technique of 
performance of complex motor skills - typical for a game in volleyball.  
 

KEY WORDS: volleyball, technics, coordination, mental. 

 
 
 
 



 
 

 

154 

 
 

 

Vedecké práce KSSaP 2015 / Researchs papers DSS and C 2015 // Vedecký zborník 

WSTĘP 
 
        Sport jest wspaniałą szkołą życia a ruch doskonałym lekarstwem i zawsze dostępnym. Sprawom 
wychowania fizycznego trzeba dziś poświęcać więcej uwagi niż kiedykolwiek przedtem. Żyjemy w epoce 
gwałtownych przemian, których tempo jest wielokrotnie szybsze niż przed laty. Piłka siatkowa, określana 
nawet jako gra ,,najbardziej zespołowa  
z zespołowych” [2,3,4]. Technika odgrywa w siatkówce istotną rolę, szczególnie na początku procesu 
szkoleniowego. Celem pracy jest znalezienie zależności między umiejętnościami technicznych a czynnikami 
warunkującymi jej poziom, ze szczególnym uwzględnieniem psychologicznych i koordynacyjnych 
uwarunkowań. Wyniki przeprowadzonych badań mogą służyć, jako pomoc w procesie szkoleniowym dzieci 
i młodzieży.  
Jednym z ważnych elementów fachowej wiedzy instruktorów i nauczycieli prowadzących zajęcia jest 
znajomość charakterystycznych cech psychofizycznego rozwoju dziecka. Wiedza ta jest przydatna i 
niezastąpiona w racjonalnym doborze metod, zadań  
i środków treningowych. Nauczanie podstawowych elementów techniki następuje w wieku  
9–10 lat. Wielu autorów uważa, że w rozwoju dzieci występuje okres podwyższonej wytrenowalności 
określonych zdolności motorycznych. 
Według J. Raczka [7] u dzieci w wieku 10-12 lat na wysokim poziomie utrzymuje się zdolność motorycznego 
dostosowania się do wysiłku, a także zdolność rytmicznego wykonywania ruchów. Problem koordynacji 
ruchowej jest trudny do zdefiniowania i zmierzenia. Zgodnie  
z poglądem reprezentowanym przez filozofów koordynacja ruchowa to „...zdolność człowieka do 
wykonywania złożonych pod względem stosunków koordynacyjnych aktów ruchowych, zdolność 
przestawiania się z jednych ściśle skoordynowanych ruchów na inne, jak również zdolność szybkiej 
realizacji aktów ruchowych, odpowiednio do nieoczekiwanie powstających zadań...” [11]. 
Wielu autorów wyróżnia w koordynacji ruchowej zręczność i zwinność [6,8], a jako główny wskaźnik – 
przestrzeń i czas. Wyróżnia się III poziomy koordynacji ruchowej  
(wg Farfela): 
I – ruchy dokładne, przy których nie jest wymagana szybkość; 
II – bezbłędne wykonanie ruchu w jak najszybszym czasie; 
III – ruch bezbłędny, możliwie szybki, adekwatny do zmieniających się warunków. 
Pośród dużej grupy zdolności koordynacyjnych ważne miejsce zajmuje zdolność rytmizacji ruchów, wysoce 
warunkująca poziom techniki gry. Rytm to ,,...Zdolność  
do identycznych powtórzeń czasowo-przestrzennych fragmentów struktury ruchu. Ustala  
on w minimalnych jednostkach czasu przerwy między fragmentami ruchu...‘’ [9]. Zdolność rytmizacji polega 
na uchwyceniu, odtworzeniu i realizowaniu dynamicznych zmian ruchu  
w uporządkowanym, typowo powtarzającym się cyklu (Raczek). Zmiana rytmu w grach zespołowych jest 
związana z umiejętnością dostosowania się do zmiennych warunków (arytmia). Badania wykazują niską 
świadomość znaczenia rytmizacji w grach sportowych [5]. Przyczyn tego problemu należy doszukiwać się w 
tym, że w sporcie zwraca się większą uwagę na trening kondycyjny niż na trening koordynacyjny.     
Inteligencja to zdolność efektywnego działania o specyficznym charakterze. Chodzi  
tu o działania, które wymagają od zawodników szczególnych predyspozycji (przewidywanie, myślenie 
abstrakcyjne, umiejętność wyciągania wniosków, właściwa analiza sytuacji). Inteligencję można definiować, 
jako hierarchiczny system przetwarzania informacji  
i koordynowanie działania, które sterowane jest poprzez cele [10]. Narzędziem pomiaru inteligencji są 
testy. Można przy ich pomocy zmierzyć jedynie pewną grupę ludzkich zdolności intelektualnych, co nie 
znaczy, że pozostałe są mniej ważne. Podobnie tzw. pozaintelektualne aspekty osobowości, takie jak 
emocje, postawy, motywy - decydują o różnicach  



 
 

 

155 

 
 

 

Vedecké práce KSSaP 2015 / Researchs papers DSS and C 2015 // Vedecký zborník 

w zdolnościach i nie można ich oddzielać od intelektualnych aspektów osobowości nawet wtedy gdyby ze 
względów praktycznych należałoby je traktować jako odrębne. Można stwierdzić, że inteligencja ma 
znaczący wpływ na efektywność umiejętności technicznych jak również skuteczność gry. Obserwacje z 
przebiegu walk sportowych wykazują często, że przy podobnym przygotowaniu fizycznym, technicznym i 
taktycznym zwyciężają ci zawodnicy, którzy wykazują większą od przeciwnika wolę walki i mają lepiej 
rozwinięte cechy moralno–wolicjonalne [1]. Wysokie zaangażowanie emocjonalne i chęć zwycięstwa mogą 
doprowadzić do pokonania silniejszego przeciwnika. Niestandardowość sytuacji w grach zespołowych 
wymaga od zawodnika twórczych rozwiązań, wybierania alternatyw i szybkich, skutecznych reakcji. Bardzo 
pomocna w tych działaniach jest inteligencja.  
 
CELE 
1. Próba znalezienia związku między oceną czasowo – przestrzenną, a techniką młodych zawodniczek 
uprawiających siatkówkę.  
2. Poszukiwanie zależności między poziomem inteligencji, a techniką wykonania poszczególnych 
elementów gry w piłkę siatkową u dziewcząt w wieku 10–12 lat.  
 
 
MATERIAŁ BADAŃ 
       Materiałem badawczym była grupa siatkarek w wieku 10-12 lat, należąca do klubu uczniowskiego Mikst 
Międzychód. Dziewczęta trenują od dwóch lat. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Nabór do grupy 
był przypadkowy, niezależny od predyspozycji sportowych dziecka. Badaniom zostały poddane takie 
elementy jak: inteligencja, zdolność orientacji przestrzennej, skuteczność odbicia piłki sposobem górnym i 
dolnym, umiejętność techniki wykonania poszczególnych elementów gry (zagrywka, odbicie piłki sposobem 
górnym  
i dolnym oburącz, atak, odbicie piłki sposobem górnym, przyjęcie piłki o zachwianej równowadze) oraz 
ogólna technika oceniania w grze przez sędziów kompetentnych. 
 
METODY BADAWCZE 
Skala Matryc Progresywnych Ravena (SMPR) 
         Jest to jeden z najpopularniejszych testów inteligencji, który powstał w Anglii. Całą skalę można 
określić jako test obserwacji i jasnego myślenia. Każde zdanie jest ,,źródłem” albo ,,matrycą” systemu 
rozumowania, a kolejność zadań zapewnia stałe warunki dla ćwiczenia metody rozwiązania. Brak 
ograniczenia czasu oraz dobór wzorców miały zapewnić uzależnienie rozwiązania tylko od aktualnej 
aktywności umysłowej. Jest ona uzależniona częściowo od wyposażenia biologicznego jednostki, częściowo 
od wpływów środowiskowych  
i warunków kulturowych. Test służy do określania wszystkich operacji porządkujących, analizujących i 
scalających, jakie występują w procesach wyższego myślenia. Ma charakter uniwersalny. Zgodnie z intencją 
Ravena, skala SMPR nastawiona jest na pomiar myślenia logicznego, a więc mierzy ona głównie 
Spearmanowski czynnik q, który odpowiada inteligencji ogólnej. Jest stosowana zarówno do badań 
indywidualnych jak i grupowych. Składa się z 60 zadań o wzrastającej trudności, z których każde wymaga 
uzupełnienia brakującej na rysunku części znajdującej się w zestawie złożonym najczęściej z 8 figur. Skala 
SMPR składa się z 5 serii (po 12 zadań w każdej) ułożonych według następujących zasad: ciągłość wzorców, 
analogie między parami figur, postępujące zmiany wzorców, przekształcanie i rozkładanie figur na 
elementy. Jest ona szczególnie przydatna do badania inteligencji w sytuacjach, kiedy nie można stosować 
testów werbalnych. Test Ravena został przeprowadzony przez psychologa, trwał 45 minut. 
Próba oceny dokładności umiejętności technicznych odbicia piłki oburącz sposobem górnym i oburącz 
sposobem dolnym.  
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Próba została przeprowadzona w kole o średnicy 2,5 metra. Badane dziewczęta odbijały piłkę na przemian 
sposobem górnym i dolnym. W próbie liczony był cykl odbić – sposobem górnym i dolnym. Zawodniczki 
odbijały piłkę na wysokość około 1 metra. 
Ogólna ocena umiejętności technicznych badanych zawodniczek w grze.  
Poziom umiejętności technicznych podczas gry określono stosując metodę wielokrotnej oceny sędziów 
kompetentnych. Obserwację prowadzono podczas trzech spotkań towarzyskich. Oceniono poziom 
umiejętności technicznych każdej z badanych zawodniczek. Sędziowie kompetentni stosowali punktację w 
skali 1–10.     
Zdolność oceny czasowo – przestrzennej. 
Próba odbywała się godzinę przed meczem towarzyskim. W sali znajdowali się już kibice, a także 
zawodniczki niebiorące udziału w teście. Linie kwadratów były wyznaczone szeroką, jasną taśmą naklejoną 
na parkiet. Liczby zostały naklejone na kolorowe kółka  
i przyklejone do parkietu. Rozmieszczenie liczb ukazane na rysunku 1. By próba była wiarygodna, badane 
zawodniczki czekały na swoją kolej w szatni. Po wejściu do sali ustawiały się tyłem do kwadratów. 
Wszystkie rozpoczynały próbę z tego samego miejsca. Istotą próby było jak najszybsze dotknięcie obunóż 
czerwonego kółka z liczbami, w odpowiedniej kolejności od 1-12 (ryc. 1). Czas mierzyły dwie osoby.  
 

6 10 3 9 
8 11 1 5 
2 4 7 12 

                                          Miejsce, z którego rozpoczynano test.  
                                          Pole badań – 12 metrów k   wadratowych 
 
Ryc. 1. Pole do badań czasowo-przestrzennych.   
 
Ocena punktowa umiejętności technicznych zawodniczek dotycząca wybranych elementów gry 
Na podstawie wywiadu z wieloletnimi szkoleniowcami gry w siatkówkę autor opracował dla wybranych 
umiejętności technicznych skalę oceny punktowej. Sędziowie kompetentni oceniali technikę biorąc pod 
uwagę elementy składowe określające jej poziom. Ilość ocenianych składowych była zależna od rodzaju 
techniki. Poprawność wykonania danej czynności ruchowej (określonej cyframi rzymskimi) oznaczona była 
symbolem znaku dodatniego ,,+’’. Brak realizacji wykonania symbolem znaku ujemnego ,,-’’. Suma 
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plusowych punktów (skala oceny 1–10) składających się na ocenę każdego elementu składowego określiła 
poziom wybranej techniki.  
Odbicie piłki oburącz sposobem dolnym. 
Czynności ruchowe brane pod uwagę przy ocenie punktowej (tab. 1): 
I – umiejętność utrzymania równowagi, II – spóźnione przyjmowanie postawy lub jej brak,  
III – właściwa postawa przy odbiciu (stopy ułożone równolegle), IV – odrywanie stóp  
od podłoża, V – uginanie rąk w stawach łokciowych, VI – ułożenie rąk w stosunku do barków, po odbiciu 
piłki, VII – odbicie piłki właściwą częścią przedramienia, VIII – ugięcie nóg  
we wszystkich stawach, IX – kierowanie rąk przy odbiciu piłki, X – skoordynowanie pracy rąk i nóg. 
 
Tab. 1. Arkusz oceny indywidualnej, zależny od poprawności wykonania poszczególnych elementów, 
dotyczący odbicia piłki oburącz sposobem dolnym. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I - + + + + + + + + + 

II - + + + + + + + + + 

III - - + + + + + + + + 

IV - - - - - - - + + + 

V - - - + + + + + + + 

VI - - - - - - + + + + 

VII - - - - - + + + + + 

VIII - - - - + + + + + + 

IX - - - - - - - - - + 

X - - - - - - - - - + 

 
Odbicie piłki oburącz sposobem górnym 
Czynności ruchowe brane pod uwagę przy ocenie punktowej (tab. 2): 
I – postawa rozkroczno – wykroczna, spóźnione jej przyjmowanie, II – stabilność postawy,  
III – praca ramion (nadmierne unoszenie, brak ugięcia w łokciach), IV – pochylenie tułowia,  
V - symetryczność pracy ramion, VI – równomierne rozłożenie ciężaru ciała, VII – odbicie piłki w ruchu, VIII 
– ugięcie nóg we wszystkich stawach, IX – skoordynowanie odbicia  
z wyprostem nóg i ruchem rąk, X – ułożenie dłoni, XI – ruch ramion przypomina rzut, niźli wypchnięcie, XII 
– umiejętność dozowania ruchu, XIII – ułożenie palców, XIV – kontakt wzrokowy z piłką.   
 
Tab. 2. Arkusz oceny indywidualnej zawodniczek, zależny od poprawności wykonania poszczególnych 
umiejętności ruchowych, dotyczący odbicia piłki oburącz sposobem górnym.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I - + + + + + + + + + 

II - + + + + + + + + + 

III - - - - - - + + + + 

IV - - - - + + + + + + 

V - - + + + + + + + + 

VI - + + + + + + + + + 

VII - - - - - - - + + + 

VIII - - - - - - - - - + 

IX - - - - - - - - - + 

X - - - - - - - - + + 
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XI - - - + + + + + + + 

XII - - - - - + + + + + 

XIII - - - - - - - - + + 

XIV - - + + + + + + + + 

 
Odbicie piłki o zachwianej równowadze 
Czynności ruchowe brane pod uwagę przy ocenie punktowej (tab. 3): 
I – ustawienie ciała względem piłki, II – zejście w dół, III – ustawienie względem siatki,  
IV – przyjęcie pozycji gotowości – spóźnione lub właściwe, V – okres reakcji na podjęcie odpowiedniej 
decyzji, VI – zachowanie równowagi i umiejętność wykonania kontrolowanego upadku, VII – odchylenie 
głowy i tułowia w tył po odbiciu piłki, VIII – złe wyczucie odległości IX – umiejętność wykonania padu i 
kołyski, X – dojście do piłki, XI – sposób wykonania wypadu, XII – sposób wykonania zamachu ramion, XIII – 
racjonalny wybór sposobu przyjęcia piłki. 
 
Tab. 3. Arkusz oceny indywidualnej, zależny od poprawności wykonania poszczególnych umiejętności, 
dotyczący odbicia piłki o zachwianej równowadze. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I - + + + + + + + + + 

II - + + + + + + + + + 

III - - - + + + + + + + 

IV - - + + + + + + + + 

V - - + + + + + + + + 

VI - - - - - + + + + + 

VII - - - - - - - - + + 

VIII - - - - - - - - - + 

IX - - - - - - - - - + 

X - - - - - - + + + + 

XI - - - - + + + + + + 

XII - - - - - - - + + + 

XIII - - - - - - - - - + 

 
 Atak 
Czynności ruchowe brane pod uwagę przy ocenie punktowej (tab. 4): 
I – rozbieg (sposób wykonania), II – ustawienie względem siatki, III – rozbieg (szybkość wykonania), IV – 
praca nóg, V – obniżenie pozycji w miejscu odbicia, VI – zablokowanie przez pięty (przy odbiciu), VII – 
wyskok w górę z jednej nogi, VIII – środek ciężkości nie znajduje się między stopami, IX – ułożenie ramion 
podczas wyskoku, X – kontakt wzrokowy  
z piłką, XI – wyprostowanie ręki w stawie łokciowym, XII – wysokość uderzenia piłki, XIII – ułożenie dłoni 
podczas uderzenia, XIV – kierowanie piłki nadgarstkiem, XV – lądowanie  
po uderzeniu piłki, XVI – synchronizacja ruchu ramion. 
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Tab. 4. Arkusz oceny indywidualnej, zależny od poprawności wykonania poszczególnych czynności 
ruchowych, dotyczący ataku.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I - + + + + + + + + + 

II - + + + + + + + + + 

III - - - - - - - - - + 

IV - - + + + + + + + + 

V - - + + + + + + + + 

VI - - - + + + + + + + 

VII - - - - - + + + + + 

VIII - - - - + + + + + + 

IX - - - - - - + + + + 

X - - - - + + + + + + 

XI - - - - - - - - + + 

XII - - - - - - - + + + 

XIII - - - - - - - - + + 

XIV - - - - - - - + + + 

XV - - - + + + + + + + 

XVI - - - - - - - - - + 

 
 
Zagrywka tenisowa. 
Czynności ruchowe brane pod uwagę przy ocenie punktowej (tab. 5): 
I – postawa wyjściowa (noga zakroczna odpowiada ręce zagrywającej, ugięcie w stawach kolanowych), II – 
ustawienie względem siatki, III – podrzut piłki, IV – koncentracja uwagi,  
V – usztywnienie nadgarstka, VI – wygięcie tułowia w tył, VII – sposób wykonania zamachu ręką 
uderzającą, VIII – przeniesienie ciężaru ciała po uderzeniu na nogę wykroczną,  
IX – prostowanie ręki w momencie uderzenia piłki, X – uderzenie piłki środkiem dłoni,  
XI – kontakt wzrokowy z piłką, XII – szybkość wykonania zamachu, XIII – całościowa synchronizacja ruchów, 
XIV – skuteczność wykonania. 
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Tab. 5. Arkusz oceny indywidualnej, zależny od poprawności wykonania poszczególnych czynności 
ruchowych, dotyczący zagrywki tenisowej. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I - + + + + + + + + + 

II - + + + + + + + + + 

III - - + + + + + + + + 

IV - - - + + + + + + + 

V - - - - - - - - + + 

VI - - - - - - - - - + 

VII - - - - + + + + + + 

VIII - - - + + + + + + + 

IX - - - - - + + + + + 

X - - - - - - + + + + 

XI - - + + + + + + + + 

XII - - - - - - - - - + 

XIII - - - - - - - - + + 

XIV - - - - - - - + + + 

 
Analiza wyników 
 
Zależność poziomu wybranych zdolności koordynacyjnych (zdolność widzenia przestrzennego) od 
inteligencji.  
 
Tab. 6. Zestawienie wyników badań przedstawiających związek między zdolnością oceny widzenia 
czasowo – przestrzennego, a inteligencją. 

 Test Ravena Wynik próby 

LM 51 22,30 

KM 31 26,58 

S.A. 78 23,37 

ŁW 54 37,29 

MM 50 22,52 

GS 60 25,62 

MM 47 22,56 

SS 64 22,27 

KK 81 27,30 

KN 25 18,63 

SZ 87 19,45 

FK 83 28,63 

SZA 95 25,76 

PP 54 27,14 

 
Po wstępnych wynikach analizy można stwierdzić, że nie występują istotne zależności między poziomem 
inteligencji, a osiągniętymi wynikami w próbie, oceniającej zdolność oceny czasowo – przestrzennej. Wynik 
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testu Ravena w badanej grupie wykazał, że poziom inteligencji pięciu zawodniczek kształtuje się powyżej 
normy, pozostałe utrzymują się  
na poziomie normy. Istnieją przypadki wskazujące na związek odwrotnie proporcjonalny między badanymi 
cechami. Zawodniczka o wysokim poziomie inteligencji osiągnęła najsłabszy wynik z całej grupy. Najlepszy 
zaś wynik osiągnęła siatkarka, której poziom inteligencji stanowił dolną granicę normy. W innym przypadku 
wysoki poziom inteligencji nie był równomierny z wysokim wynikiem osiągniętym w próbie.       
 
Tab. 7. Zestawienie charakterystyk statystycznych ukazujących zależność między zdolnością oceny 
czasowo – przestrzennej a inteligencją. 

CECHA X S min-max 

Inteligencja 61,4 20,2 25-95 

Zdolność widzenia czasowo-przestrzennego 24,2 8,75 18,63-28,63 

  
W tab. 7 umieszczono charakterystyki statystyczne, które ukazują zależność występującą między 
inteligencją a zdolnością oceny czasowo - przestrzennej. W przypadku inteligencji uzyskano średnią 
arytmetyczną (x) wynoszącą 61,4 przy odchyleniu standardowym S = 20,22. Wartości minimalne i 
maksymalne kształtowały się od 25 do 95. Zdolność oceny czasowo – przestrzennej charakteryzowała 
średnia arytmetyczna x = 24,2, a maksymalna 28,63. Osiągnięte wyniki świadczą o dużym zróżnicowaniu 
zdolności oceny czasowo - przestrzennej.  
 
Tab. 8. Współczynnik korelacji określający zależność między zdolnością oceny czasowo – przestrzennej a 
inteligencją. 

CECHA Poziom zdolności oceny czasowo-przestrzennej 

Poziom inteligencji -0,36* 

      * -zależność znacząca statystycznie na poziomie istotności 0,05 
 
Zależność między poziomem inteligencji, a poziomem zdolności oceny czasowo – przestrzennej określa 
współczynnik korelacji r = -0,36 na poziomie istotności 0,05 (tab. 8). Korelacja jest więc słaba, a zależność 
prawie nie znacząca statystycznie. Badania potwierdziły, że inteligencja w minimalnym stopniu wpływa na 
zdolność oceny czasowo – przestrzennej. Zdolność ta, bardzo przydatna zawodnikom trenującym 
siatkówkę, zależna jest od innych czynników. Osiągnięte w próbie wyniki należy rozpatrywać bardziej w 
aspekcie odporności psychicznej zawodniczek, a także wrodzonych predyspozycji. Próba była 
przeprowadzona  
w obecności wielu osób, co w większości przypadków, skomplikowało wykonanie objętego próbą zadania. 
Dodatkowy stres wpłynął niekorzystnie na osiągnięte wyniki. Słaby czas uzyskała zawodniczka, 
wyróżniająca się na treningach, a niepotrafiąca wykorzystać swych umiejętności podczas meczu. Ta sama 
próba została przeprowadzona w warunkach treningowych, przy zachowaniu odpowiedniego odstępu 
czasu – uniemożliwiającemu zapamiętanie położenia liczb – wykazała, że wszystkie zawodniczki osiągnęły 
dużo lepsze wyniki czasowe. Podsumowując można stwierdzić, że inteligencja nie ma większego wpływu na 
zdolność oceny czasowo – przestrzennej.   
Zależność poziomu umiejętności technicznych poszczególnych elementów gry od inteligencji.  
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Tab. 9. Zestawienie charakterystyk statystycznych ukazujących zależność poziomu umiejętności 
poszczególnych elementów techniki gry od inteligencji. 

CECHA X S min max r 

Inteligencja  61,4 20,2 25 95  

Technika odbicia piłki sposobem górnym 8 1,79 1 10 0,11* 

Technika odbicia piłki sposobem dolnym 8,1 1,68 1 10 -0,11* 

Technika wykonania zagrywki 7,21 2,66 1 10 0,27* 

Technika wykonania ataku 7,2 2,45 1 10 0,22* 

Technika wykonania odbić o zachwianej 
równowadze  

7,7 2,02 1 10 0,36* 

Próba dokładności umiejętności 
technicznych 

75,57 43,16 1 10 0,26* 

Ogólna technika oceniana w grze   7,36 2,41 1 10 0,34* 

* - zależność znacząca statystycznie na poziomie istotności 0,05 
            
Na podstawie danych statystycznych zawartych w tab. 9 można stwierdzić, że poziom poszczególnych 
umiejętności technicznych badanej grupy jest wysoki. Wyniki  
są proporcjonalne do stopnia trudności wykonywanego zadania. Dużo lepsze wyniki osiągnęły zawodniczki 
w próbie oceniającej umiejętność techniki odbicia piłki oburącz sposobem górnym i oburącz sposobem 
dolnym. Również poziom techniki ogólnej ocenianej w grze przez sędziów kompetentnych uzyskał wysoką 
ocenę. Biorąc pod uwagę zależności między poszczególnymi cechami, można stwierdzić, że najsłabsza 
zależność występuje w związku inteligencji z techniką odbicia piłki oburącz sposobem górnym, a najbardziej 
wyraźny wpływ ma inteligencja na odbicie piłki o zachwianej równowadze. Szczegółowa analiza 
współczynników korelacji pozwala na konkretniejsze sprecyzowanie wniosków dotyczących zależności 
występujących między inteligencją a poziomem wybranych elementów techniki gry. 
 
Tab. 10. Współczynnik korelacji określający zależność między poziomu umiejętności technicznych w 
odbiciu piłki oburącz sposobem górnym, a inteligencją. 

CECHA Poziom techniki odbicia piłki oburącz sposobem górnym 

Poziom inteligencji 0,11* 

 
Współczynnik korelacji r = 0,11 na poziomie istotności 0,05 wskazuje na słabą, nie znaczącą statystycznie 
zależność między badanymi cechami (tab. 10). Inteligencja nie ma więc większego wpływu na technikę 
wykonania odbicia piłki oburącz sposobem górnym.  
Na podstawie długoletnich obserwacji można przypuszczać, że jednym z czynników warunkujących poziom 
umiejętności technicznych badanego elementu gry mogą być szczególne predyspozycje sprawnościowe, 
które jednostka otrzymuje w genach. Znaczenie może mieć również siła mięśni ramion zawodniczek. W 
osiąganiu pozytywnych rezultatów doskonalenia umiejętności ma osobiste zaangażowanie zawodniczek, 
sumienność czy chęć bycia najlepszym. Osiąganie słabszych wyników może być spowodowane nabyciem 
złych nawyków we wcześniejszym okresie. Niebagatelny wydaje się również sposób objaśnienia danego 
elementu techniki gry przez trenera. Musi on być możliwie najbardziej obrazowy  
i komunikatywny. 
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Tab. 11. Współczynnik korelacji określający zależność poziomu techniki odbicia piłki oburącz sposobem 
dolnym od inteligencji. 

CECHA Poziom techniki odbicia piłki sposobem dolnym 

Poziom inteligencji -0,11* 

*- zależność znacząca statystycznie na poziomie istotności 0,05 
Podobnie jak przy odbiciu piłki oburącz sposobem górnym brak wyraźnej zależności między badanymi 
cechami (tab. 11). Współczynnik korelacji r = - 0,11 określił słabą, nieznaczącą statystycznie zależność, na 
poziomie istotności 0,05. Inteligencja nie ma wpływu na poziom umiejętności technicznych odbicia piłki 
oburącz sposobem dolnym. Należy sądzić, że determinują je podobne czynniki jak przy odbiciu piłki oburącz 
górnym. 
 
Tab. 12. Współczynnik korelacji określający zależność między poziomem techniki wykonania zagrywki a 
inteligencją. 

CECHA Poziom techniki wykonania zagrywki 

Poziom inteligencji 0,27* 

*- zależność znacząca statystycznie na poziomie istotności 0,05 
 
Zależność między techniką wykonania zagrywki, a inteligencją określił współczynnik korelacji r = 0,27. 
Zależność jest wyraźna, lecz mała. Należy przypuszczać, że badanie znacznie większej grupy zawodniczek 
powinno ukazać większą zależność badanych cech. Zagrywka, podobnie jak atak, należy do najbardziej 
złożonych aktów ruchowych w siatkówce. Zawodniczki inteligentniejsze łatwiej radzą sobie z problemem 
łączenia poszczególnych elementów ruchowych danej umiejętności technicznej. Tezę tę potwierdzają 
przeprowadzone badania.  
  
Tab. 13. Współczynnik korelacji określający zależność między poziomem techniki wykonania ataku, a 
poziomem inteligencji. 

CECHA Poziom techniki wykonania ataku 

Poziom inteligencji 0,22* 

 * - zależność znacząca statystycznie na poziomie istotności 0,05  
 
Analiza związku między poziomem techniki ataku, a inteligencją wykazała niską korelację r = 0,22, lecz 
znaczącą statystycznie. Badania dowodzą, że inteligencja warunkuje poziom techniki wykonania ataku. 
Argumentem potwierdzającym tę tezę jest fakt,  
że zawodniczki inteligentniejsze szybciej i racjonalniej opanowują umiejętności ruchowe  
na wysokim poziomie. Teoretycznie zawodniczki inteligentniejsze cechuje lepsza technika wykonania 
ataku. Potrafią również szybciej przebudować opanowane wcześniej nawyki ruchowe.  
 
Tab. 14 Współczynnik korelacji dotyczący związku między odbiciem piłki o zachwianej równowadze, a 
poziomem inteligencji.  

CECHA Poziom techniki odbicia piłki o zachwianej równowadze 

Poziom inteligencji 0,36* 
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* - zależność znacząca statystycznie na poziomie istotności 0,05 
 
Zależność między badanymi cechami (tab. 14) określiła korelacja niska o zależności wyraźnej, lecz małej. 
Należy podejrzewać, że badania przeprowadzone na większej populacji zawodniczek mogłyby zwiększyć 
zależność. Współczynnik określający zależność techniki odbicia piłki o zachwianej równowadze, a 
inteligencją jest najwyższy z badanych zależności. Odbicie piłki o zachwianej równowadze wymaga od 
zawodniczki wyboru odpowiedniego działania. Bardziej przemyślane działania dają lepsze efekty w grze. 
Inteligentniejsze zawodniczki częściej potrafią wybrać najbardziej optymalny wariant zachowania się i 
odbioru piłki. Można stwierdzić, że istnieje słaba zależność między odbiciem piłki oburącz sposobem 
górnym i oburącz sposobem dolnym. Zależność wyraźna, lecz mała istnieje w pozostałych badanych 
związkach (atak, zagrywka). Wpływ inteligencji na technikę wykonania poszczególnych elementów gry 
potwierdza również próba dokładności umiejętności technicznych dotycząca ilości cykli odbicia piłki 
sposobem górnym i dolnym. Analizując wyniki badań można zauważyć największy wpływ inteligencji na 
technikę odbicia piłki  
o zachwianej równowadze. Jest to potwierdzeniem, że jednostki inteligentniejsze szybciej  
i optymalniej wybierają odpowiednie rozwiązanie motoryczne.  
 
WNIOSKI 
1. Analiza otrzymanych wyników wykazała, że zdolność oceny czasowo – przestrzennej nie 
 ma wpływu na poziom umiejętności technicznych młodych siatkarek. Wydaje się, że zdolność ta warunkuje 
przede wszystkim wysoki poziom funkcjonowania taktycznego zawodniczek.  
2. Na podstawie osiągniętych danych można przypuszczać, że inteligencja ma wpływ  
na technikę wykonania złożonych umiejętności ruchowych (odbicie piłki o zachwianej równowadze, atak, 
zagrywka) typowych dla gry w siatkówkę. 
3. Istnieje potrzeba przeprowadzenia kolejnych, podobnych badań na znacznie liczebniejszej grupie 
młodzieży. Osiągnięte wyniki powinny być przydatne w szkoleniu dzieci i młodzieży. 
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TELOVÝCHOVA A ŠPORT V SALEZIÁNSKYCH ÚSTAVOCH VO VYBRANÝCH MESTÁCH 

SLOVENSKA DO ROKU 1944 
 

PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN SALESIANS INSTITUTIONS IN SELECTED SLOVAKIAN 
CITIES TO YEAR 1944 

 

Dalibor LUDVIG 
 
 

ABSTRAKT 
Autor v príspevku predkladá výsledky získané vlastným dizertačným výskumom o telovýchovnej a športovej 
činnosti katolíckej rehole Saleziánov dona Bosca do roku 1944 v mestách Šaštín, Hronský Svätý Beňadik, 
Žilina, Michalovce, Topoľčany a Nitra. Vznik saleziánskych ústavov (oratórií) v spomenutých mestách sa 
datuje do obdobia rokov 1924 – 1942. Šport bol popri primárne náboženskému zameraniu rehole 
nezameniteľnou súčasťou v internátnych (výchova katolíckeho kňazstva) aj v denných typoch ústavov (pre 
mládež). Ponuka športov v jednotlivých mestách bola determinovaná priestormi, v ktorých saleziáni sídlili. 
Saleziáni ponúkali mládeži možnosť pravidelne sa venovať futbalu, volejbalu, stolnému tenisu, basketbalu, 
ľahkej atletike, turistike i šachu pod organizačným usmernením kňazov. V niektorých mestách sa tí 
najtalentovanejší zapájali aj do regionálnych ligových súťaží. Saleziáni dona Bosca (SDB) vo svojej činnosti 
používali telovýchovu a šport v mimoškolskej činnosti ako prostriedok na pritiahnutie a udržaní katolíckej 
 mládeže ku kresťanskej viere. Počas vojnových rokov v saleziánskych priestoroch sídlili a boli súčasťou 
oratórií jednotky Hlinkovej mládeže.  
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Saleziáni dona Bosca; športové aktivity; Hlinkova mládež 
 
ABSTRACT 
In this article author presents the results obtained through his own dissertation research around physical 
education and sports activities in the Catholic religious order Salesians of Don Bosco in cities Šaštín, 
Hronský Holy Beňadik, Žilina, Michalovce, Topoľčany and Nitra to year 1944. The establishment of the 
Salesian institutes (oratories) in the above mentioned cities is dating back to the period 1924-1942. Sport 
along with primarily religious focus was an irreplaceable part of boarding schools (education of Catholic 
priesthood) and the daily types of institutions (for youth). The selection of sports offered in individual cities 
was determined by the premises in which the Salesians lived. Salesians offered young people the 
opportunity to take part in football, volleyball, table tennis, basketball, athletics, hiking and chess under 
the guidance of priests. In some cities, the most talented Salesian’s youth were given the opportunity to 
participate in the regional leagues. The Salesian Society actively used physical education and sports in after 
school activities as a way to attract and keep the catholic youth close to the Christian faith. During war 
years even members of Hlinka’s youth lived in Salesian’s premises and were part of their activities 
 
KEYWORDS: Salesians of Don Bosco; sports activities; Hlinka´s youth 
 
PREDSLOV 
V už publikovaných príspevkoch o saleziánskej športovej a telovýchovnej činnosti v rokoch 1924 – 1948 boli 
prezentované výsledky dizertačného výskumu vo veľkých mestách a to v Bratislave (Ludvig, 2015, s. 63) 
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a v Trnave (Ludvig, 2014, s. 224) samostatne. Dôvodom bolo viac získaných údajov i fakt, že v oboch 
mestách svoju činnosť vykonávali dve saleziánske oratóriá. Oklieštené možnosti historického bádania a tým 
pádom obmedzené množstvo historických  prameňov dostupných pre výskum vygenerovalo fakt, že 
predložené výsledky v tomto príspevku sú zo šiestich slovenských miest (Šaštín, Hronský Svätý Beňadik, 
Žilina, Michalovce, Topoľčany a Nitra).  
 
ÚVOD 
Začiatok pôsobenia Saleziánskej spoločnosti svätého dona Bosca na Slovensku sa datuje do roku 1924. 
Biskupský zbor rímsko – katolíckej cirkvi sa 24. januára na svojej konferencii v Žiline rozhodol, že najneskôr 
do roka sa musí otvoriť jeden saleziánsky ústav (Saleziánske zvesti, 1944, s. 11). Túžba začať saleziánsku 
činnosť na Slovensku do roka sa stala realitou 8. septembra 1924, keď sa otvorili brány prvého 
saleziánskeho ústavu v Šaštíne. Bola to škola spojená s internátom a žiaci na konci školského roka 
absolvovali záverečné skúšky na iných katolíckych cirkevných školách. Druhý ústav bol založený o päť rokov 
neskôr 24. mája 1929 v Hronskom Svätom Beňadiku. Do roku 1938 boli otvorené saleziánske ústavy 
v Bratislave na Miletičovej ulici - 15. septembra 1933; v Trnave - 1. septembra 1936; v Bratislave na 
Dornkappli - 4. júna 1938; dnes časť Bratislavy nesúca názov Trnávka, a v Žiline - 20. novembra 1938 
(Saleziánske zvesti, 1941, s. 195). V období rokov II. svetovej vojny sa k existujúcim ústavom postupne 
pridávali ďalšie. Michalovce - začiatok činnosti 8. decembra 1941; Trnava – na Kopánke 8. decembra 1941 
(Saleziánske zvesti, 1941 s.195); Topoľčany - 8. novembra 1942 (Saleziánske zvesti, 1944, s. 88); Nitra 8. 
decembra 1942 (Saleziánske zvesti, 1943, s. 5). Šaštín a Hronský Beňadik fungovali ako internátny typ 
ústavov, avšak v tomto príspevku charakterizovaných mestách v Žiline, Michalovciach, Topoľčanoch a Nitre 
fungovali ako „denné oratóriá“. To znamenalo, že ponúkali chlapcom v detskom a mládežníckom veku 
(niekedy aj dospelým) prežívať svoj voľný čas pod dohľadom a usmerňovaním farárov sedem dní v týždni 
vo svojich priestoroch s pevne stanovenými pravidlami. Títo návštevníci boli pomenovaní ako „oratoriáni“.  
Organizácia internátneho aj denného typu ústavu mala svoj vzorový model, kde tu s možnými odchýlkami, 
ktoré vyplývali z miestnych podmienok. Na čele ústavu bol direktor. Jeho zástupca sa volal prefekt. Každá 
komunita mala svojich nižších predstavených, ktorí pomáhali direktorovi v jednotlivých úsekoch výchovy. 
Hmotné veci mal na starosti prefekt, náboženskú výchovu zas špirituál a katechéti. Disciplína a štúdium  
patrili pod patronát školských radcov (táto funkcia v denných oratóriach prirodzene odpadala). Dozor 
v študovniach, spálňach a na dvore zabezpečovali pedagogickí asistenti - kňazi alebo budúci kňazi 
(Saleziánske zvesti, 1944, s. 25). Už spomínané skupiny, družiny či odbory boli v každom ústave. Družiny 
založil ešte samotný don Bosco a riadili sa cirkevnými schválenými pravidlami. Každý mohol byť len v jednej 
družine. Družina sv. Alojza bola pre 8 – 10-ročných, Družina Panny Márie pre 10 – 12 ročných, Družina 
miništrantov pre 10 – 14- ročných, Malý Krúžok sv. dona Bosca (ašpiranti) bol určený pre 10 – 15-ročných 
a Krúžok mladíkov sv. dona Bosca pre starších ako 15 rokov. Do družín prijímali len „ctnostných 
a zachovalých“ chlapcov, ale aj ten kto nebol súčasťou žiadnej skupiny tak sa považoval za oratoriána 
a mohol tu tráviť svoj voľný čas. Každý deň sa šport s náboženstvom prepájali a mládež to prijala ako 
samozrejmú súčasť saleziánskeho koloritu. Po poobedných (nielen) športových aktivitách nasledovala 
omša. Telovýchova a šport boli pred aj počas II. svetovej vojny v saleziánskych ústavoch pevnou súčasťou 
ich práce s mládežou rôzneho veku pri dosahovaní náboženského cieľa. V prvej polovici tohto obdobia sa 
táto činnosť ešte zvýšila (Ludvig, 2013, s. 78). Rekreačná – mimoškolská činnosť, ale i tá výkonnostná.  Má 
to na svedomí fakt, že v každom oratóriu bolo sídlo jedného oddielu HM, ktorá vtedy bola jedinou možnou 
oficiálne označovanou ako „telovýchovná organizácia“. Prepojenie SDB a HM bolo spôsobené udalosťami v 
rokoch 1938 – 39 keď sa naše územie dostalo do područia nacistického Nemecka. Katolícky kňaz Jozef Tiso 
sa 14. marca 1939 stal prvým mužom v novej republike, v samostatnom Slovenskom štáte. Saleziáni 
prirodzene vítali túto zmenu už po októbrových udalostiach v roku 1938, keď prokatolícka vláda prebrala 
moc v štáte, čo saleziáni kvitovali: „lebo jedine katolicizmus zachráni náš národ od skazy a vyhynutia.“ 
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(Saleziánske zvesti, 1938, s.188). Katolícka cirkev bola jednotná a všetky jej súčasti (rehole) plnili príkazy 
zhora. Saleziánska telovýchovná a športová činnosť s mládežou bola cez spojenie s HM (a HG) ideologicky 
zneužitá v politickom režime, ktorý prisluhoval nacistickému Nemecku. Medzi jednotlivými jednotkami HM 
(HG) na úrovni regiónov (žúp), ale i celého Slovenska boli súťaže v kolektívnych i individuálnych športoch. 
Prejavilo sa to aj v názvoch športových mužstiev ako napr. HM Oratórium, HM Saleziáni a pod. Ale 
prirodzene nielen oddiely HM mali v rámci saleziánskych ústavov svoje športové, ale aj saleziáni mali 
vlastné, samostatne stojace mužstvá. 
 
VÝSLEDKY  
V prvých dvoch saleziánskych ústavoch otvorených na Slovensku v Šaštíne (1924) a Hronskom Sv. 
Beňadiku (1929) nie je veľa podrobných zmienok o športe tak ako tomu bolo v informáciách z Bratislavy a 
Trnavy. Obidva tieto ústavy boli typom už spomínaných internátnych škôl. Šaštín bol päťtriednou 
gymnaziálnou prípravovňou pre saleziánsky rehoľný dorast (do Šaštína sa prijímali 12. – 18. roční chlapci, 
ktorí mali dokončenú ľudovú alebo meštiansku školu. Vo veku 18 – 22 rokov takých, ktorí skončili niekoľko 
tried gymnázia alebo preukazovali mimoriadne schopnosti. Na konci roka robili skúšky na niektorom 
verejnom gymnáziu. V Beňadiku to bola bohoslovecká vysoká škola a remeselnícky študentát. V obidvoch 
samozrejme fungovalo „nedeľné oratórium“ pre mládež z okolia (Saleziánske zvesti, 1944, s. 88). V roku 
1931 bol v Šaštíne usporiadaný školský výlet a niektorí študenti išli na bicykloch (Don Bosko, 1931, s. 110). 
No keďže základom a „živým organizmom“ každého saleziánskeho ústavu musel byť dvor slúžiaci na hry, 
tak ani v týchto to nemohlo byť inak. V Šaštíne sa po vyučovaní určite venovali volejbalu a futbalu. 
Potvrdzuje to fakt, že v roku 1934 pri príležitosti púte bratislavskej saleziánskej mládeže do Šaštína odohrali 
medzi sebou volejbalový a futbalový zápas. Šaštínčania to zaznamenali takto: „Postavili sme sa hneď 
v zápas, len taký priateľský. Zahrali sme si volleybal. Hostia neboli navyknutí na túto nami tak obľúbenú hru. 
Tým viac sa však tešili, keď sme s nimi kráčali na futbalové hrište Š.K. Šaštín“ (Don Bosko, 1934, s. 120). 
Avšak v štatistickom výkaze do roku 1941, ktorý sami priznávajú, že nie je úplne dokonalý sú uvedené 
športové aktivity takto: 8 stolnotenisových zápasov, 6 šachových turnajov, 7 väčších výletov, 35 
futbalových zápasov a 1 tábor (Saleziánske zvesti, 1941, s. 202). Minimálne sa zabudlo na volejbal, ktorý 
bol uvedený v prvom období (do roku 1938) pri spomienke, že bol u nich veľmi populárny a ako odohrali 
volejbalový zápas proti bratislavským saleziánom (Don Bosko, 1934, s. 120). Prirodzene aj v Šaštíne i keď 
fungovali len ako nedeľné oratórium boli zorganizovaní do družín - napr. družina Dominika Sávia, 
miništrantov, dona Bosca (Saleziánske zvesti, 1941, s.202). Chovancov (žiakov) ústavu bolo každý rok okolo 
140 a chlapcov prichádzajúcich do oratória v nedeľu zo Šaštína, či Stráží v priemere 90 (Saleziánske zvesti, 
1944, s. 88). Viac o konkrétnych turnajoch je len málo zmienok. Vo februári 1940 sa vďaka direktorovi 
oratória Jozefovi Bošáckom odohral v ich priestoroch stolnotenisový turnaj o Majstrovstvo mesta Šaštín. 
Turnaj bol pod dohľadom HG Šaštín a Stráže. Výsledky neboli uverejnené. Ešte v ten istý mesiac zohrali III. 
Šachový turnaj o putovný pohár. HM v Šaštíne bola tiež súčasťou oratória. SDB jej na začiatku činnosti 
vyčlenili na činnosť jednu miestnosť (Saleziánske zvesti, 1940, s. 77). V máji 1941 sa v Šaštíne uskutočnil 
Deň Hlinkovej mládeže. Už spomínaný vedúci (direktor) saleziánskeho ústavu Jozef Bošácky bol zároveň aj 
miestnym duchovným radcom HM. Na stránkach Saleziánskych zvestí tomuto dňu venovali štyri strany 
s absolútnou propagáciou HM a jej činnosti. Poukazovali na to, že to je síce štátna organizácia, ale popri 
telovýchovnom zameraní nezabúdajú ani na náboženské povinnosti. Vyzdvihovali aspekt náboženský 
presne pomenované katolícky, keďže všetky náboženské obrady boli pod vedením katolíckych kňazov 
(Saleziánske zvesti, 1941, s. 125 -128). 
V Hronskom Sv. Beňadiku nebolo veľa zmienok o športe, ale vďaka štatistike z roku 1941 sme sa dozvedeli, 
že postupne si upravovali svätobeňadickú faru tak, že tam okrem dvora boli minimálne štyri  miestnosti. 
Hral sa v nich stolný tenis, šach, biliard a štvrtá miestnosť mala pomenovanie „kulúrna“. Tá je predpoklad, 
že slúžila divadelnému krúžku, ktorý počas týždňa nacvičoval na nedeľu „poučné a zábavné“ divadelné 
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vystúpenia. Za trinásť rokov činnosti sa odohralo 57 futbalových zápasov a 11 stolnotenisových turnajov. 
O HM v tomto oratóriu je len strohá informácia. Mala sídlo v oratóriu a jej veliteľom bol salezián – 
administrátor fary a že sa v nej svedomito pracovalo na národnej výchove mládeže (Saleziánske zvesti, 
1941, s. 203). Je predpoklad, že podobná športová aktivita prebiehala i v ďalších rokoch druhej svetovej 
vojny aj keď ďalšie zmienky o nej sa nenašli. Oratórium navštevovalo v priemere 130 chlapcov (Saleziánske 
zvesti, 1944, s. 88).  
Žilina datuje otvorenie ďalšieho oratória SDB ku koncu roka 1938, ale jeho činnosť sa rozvinula prirodzene 
v tomto období. Žilinský ústav fungoval podobným spôsobom ako ten v Trnave. Slúžil ako internát (kapacita 
okolo 60 postelí) pre študujúcu mládež na gymnáziu a zároveň bol nedeľným oratóriom. To, že mládež 
mohla navštevovať oratórium len v nedeľu (Saleziánske zvesti, 1944, s. 88), ale vyvracia fakt, že každý večer 
po ukončení svojej činnosti bola krátka pobožnosť  („...tu sa im dávajú zlaté zrnká pre ich duchovný život, a 
tak každý večer odchádzajú chlapci s nejakou dobrou myšlienkou.“). Každý deň do oratória prišlo 
v priemere 150 chlapcov. Náboženská výchova sa uskutočňovala už v známych saleziánskych družinách. 
Bola tu družina miništrantov (najmladšia), družina Sv. Alojza a tradične najstarší boli v družine sv. dona 
Bosca. Žilinským špecifikom bolo, že túto poslednú skupinu tvorili hudobníci oratória (Saleziánske zvesti, 
1941, s. 210 – 211). Športu v žilinskom oratóriu sa veľmi darilo. Okrem vnútorných priestorov kde sa hrával 
stolný tenis tak športový život sa odohrával nie na jednom ale na dvoch dvoroch, a na jednom z nich sa 
nachádzalo klasické futbalové ale aj volejbalové ihrisko tak ako v Bratislave (Saleziánske zvesti, 1940, s. 79).  
V zime - začiatkom roka 1940, bola možnosť korčuľovať a hrať hokej (Saleziánske zvesti, 1940, s.. 46). 
Okrem spomínaného hokeja ďalšími športmi boli futbal, volejbal (obr.1) stolný tenis, ľahká atletika 
(Saleziánske zvesti, 1940, s. 147). Jednoznačnú paralelu je vidno s Bratislavou a Trnavou aj v tom, že 
oratória, ktoré pôsobili v mestách ponúkali pre mládež okrem športovania v rámci svojho voľného času aj 
niečo viac. Bola tu možnosť pre tých športovo nadanejších zapojiť sa do regionálnych súťaží v rôznych 
vekových kategóriách a druhoch športu pod hlavičkou saleziánskych oddielov resp. klubov. Futbalový 
oddiel saleziánov mal názov HM Oratórium (Bučka, 2006, s. 15). Futbalisti boli zaregistrovaní a hrali druhú 
žilinskú ligu. V roku 1940 sa umiestnili na 4. mieste. Pri každom ústave v tomto období spomíname činnosť 
HM. V Žiline bol jej telovýchovný vplyv u SDB významný. Najpopulárnejším a aj úspešným športom bol 
stolný tenis. Za prvé tri roky činnosti získali pekné športové úspechy. Na celoštátnych majstrovstvách HM 
v Ružomberku ako reprezentanti Trenčianskej župy sa umiestnili na druhom mieste. Na župných 
majstrovstvách HM v Dubnici ako reprezentanti žilinského okresu zvíťazili. Ich oddiel sa volal TTO Saleziáni 
HM. Pomaly sa rozvíjala činnosť v hokeji (Saleziánske zvesti, 1941, s. 212). Zato v ľahkej atletike (v behu na 
3km) boli úspešní keď získali prvé miesto na okresných pretekoch HM (Saleziánske zvesti, 1941, s. 147). 
SDB zdôrazňovali popri výpočtoch svojich športových úspechov, že im nie je ľahostajná ani kresťanskú 
výchova svojich športovcov. Tu v Žiline mal každý športový odbor aj členské schôdze kde sa im 
zdôrazňovala aj náboženská stránka života - „...potrebné je nielen otužovanie tela, ale aj zušľachťovanie 
ducha.“ ( Saleziánske zvesti, 1941, s. 212). V rámci saleziánskeho tábora HM v Terchovej zaznamenávame 
aj futbalový zápas proti miestnemu mládežníckemu mužstvu (Saleziánske zvesti, 1940, s. 151). V Žiline boli 
výborné možnosti (nielen) športovania a tak sa potvrdzuje tvrdenie, že: „Centrom výchovy detí a mládeže 
v Žiline sa stali saleziáni.“ (Bučka, 2006, s. 179). 
Michalovce boli prvým a jediným mestom na východe Slovenska, ktoré malo saleziánske oratórium. Ešte 
pred otvorením oratória v decembri 1941 začali medzi mládežou pôsobiť dvaja saleziánski kňazi, ktorí na 
školách vyučovali náboženstvo. Takto sa postupne zoznamovali s potenciálnou mládežou, ktorá v blízkej 
budúcnosti mohla navštevovať ústav. Aj v Michalovciach bol súčasťou ústavu internát (kapacita 55 postelí). 
Okrem obytných priestorov pre saleziánskych predstavených boli súčasťou aj internát, spolková 
miestnosť, priestranný kostolík a veľká klubovňa – u saleziánov nazývaná „hračkáreň“ a to bolo vlastne také 
športové centrum vnútorných športových aktivít. Na jar v roku 1942 na dvore už bolo vo výstavbe aj 
futbalové ihrisko a do oratória denne v priemere prichádzalo 160 chlapcov (Saleziánske zvesti, 1944, s. 88). 
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Chlapci si mohli vybrať zo športov ako futbal, stolný tenis a basketbal. Po 18 mesiacoch od otvorenia 
oratória bolo vidieť aj v Michalovciach, že šport medzi mládežou bol populárny.  
Pochvaľovali si, dobre zorganizovaný stolný tenis a dokonca, že ich najlepší stolní tenisti na jednom 
z turnajov obsadili dobré umiestnenie. Nie je, ale známe aký to bol turnaj (či mestský alebo regionálny) ani 
aké miesto dosiahli. Za to v basketbale sa mohli pochváliť v tej dobe najlepším basketbalovým ihriskom na 
východnom Slovensku. A dosahovali v ňom azda i vďaka dobrým tréningovým podmienkam dobré 
výsledky. Síce nie je známe z nám dostupných zdrojov či sa jednalo o dlhodobú regionálnu ligovú súťaž 
alebo išlo o turnaj (napr. v rámci súťaží HM), ale saleziánske mužstvo si vybojovalo prvenstvo v rámci 
východného Slovenska! (Saleziánske zvesti, 1943, s. 58). O činnosti HM v michalovskom naše archívne 
zdroje nič nepreukázali, ale ako sme uviedli na inom mieste, že HM bola súčasťou každého saleziánskeho 
oratória tak by bolo prekvapením, ak by Michalovce boli výnimkou.  
Topoľčany. Ku saleziánom si denne našlo cestu v priemere okolo 80 detí (Saleziánske zvesti, 1944, s. 88) iný 
zdroj uvádza, že ich bolo najmenej 100 – 200 (Saleziánske zvesti, 1943, s. 29). Na zábavné činnosti boli 
určené dve miestnosti. V jednej z nich boli štyri stolnotenisové stoly (obr. 2), stolový futbal a hokej. V 
druhej miestnosti, ktorá slúžila ako čitáreň bol umiestnený biliard.(Saleziánske zvesti, 1943, s.12).  
Saleziánske priestory v Nitre navštevovalo cez týždeň do 100 chlapcov a v nedeľu a sviatky sa počet zvýšil 
až nad 270. V Nitre musel mať každý chlapec písomné povolenie od rodičov, že smie chodiť do oratória. 
Taktiež mali legitimácie, ktoré mali stále nosiť pri sebe. Typickým príkladom konca dňa bolo v Nitre tak ako 
v každom saleziánskom dennom ústave tzv. „večerné slovko“, ktoré trvalo 3 – 4 minúty a viedol ho direktor 
ústavu (Saleziánske zvesti, 1943, s. 8). O športovej činnosti v Nitre sme sa výskumom nedopátrali ku 
žiadnym konkrétnym výsledkom. Len v roku 1944 Nitrania obhajovali saleziánsky cieľ oratórií, že pomocou 
hier (pod pojem hry resp. zábavy sa v tej dobe zahrňoval aj šport – pozn. autora) chcú zachytiť po stránke 
náboženskej a výchovnej.  
 
obr.1  Volejbal v Žiline 
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obr.2  Stolný tenis v Topoľčanoch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZÁVER 
Saleziáni dona Bosca neboli telovýchovnou organizáciou, ale ako vidieť z predložených faktov, tak šport  bol 
dôležitým prvkom v ich saleziánskom systéme výchovy. V niektorých mestách Slovenska boli pre deti 
a mládež vyslovene centrom prežívania ich voľného času (Žilina).  Poskytli všestranné možnosti 
športovania, popri ktorých sa cez výchovu kňazov priamo pri hrách nezabúdalo na náboženskú a mravnú 
výchovu. Šport nemohol byť u SDB z hľadiska ich náboženskej špecifikácie a historickej 
determinovanosti tým hlavným cieľom. Bol prostriedkom pri dodržiavaní mravno-náboženskej úlohy. Slúžil 
na pritiahnutie mládeže do svojich priestorov, ale z hľadiska funkčnosti systému bol aj po telovýchovnej 
stránke veľmi kvalitným.  Šport najmä v Žiline mal dve roviny: mimoškolskú a výkonnostnú. Cieľom bol ale 
vždy najprv duchovný zámer – priviesť mládež (konkrétne chlapcov) bližšie k Bohu. Ako katolícka rehoľa 
museli počas trvania Slovenského štátu plniť svoju úlohu v cirkevno-štátnej politike tým, že v ich ústavoch 
pôsobila mládežnícka organizácia HM. Na dosiahnutie náboženského cieľa (účasť na omšiach, prehlbujúca 
viera v Boha) alebo aspoň spoločenského cieľa (vychovať slušných ľudí) im bol prostriedkom šport, 
a metódou napr. odmeny za účasť v oratóriu alebo na omšiach. Spoločenská hodnota, ktorá im určite patrí 
spočíva v tom, že v spomínaných mestách ponúkli športové vyžitie mládeži a v internátnych typoch ústavu, 
kde vychovávali svojich budúcich kňazov ukázali šport ako alternatívu na aktívny oddych pri zaúčaní sa do 
kňazskej práce. Po spoločenských zmenách v roku 1989 postupne v mnohých mestách na Slovensku 
obnovili svoju činnosť a šport má popri náboženskej stránke opäť dôležité miesto v ich výchovnom systéme 
(Král, 2011, s. 130). 
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EFEKTÍVNOSŤ IDEOMOTORICKÉHO UČENIA V TECHNIKE PRSIARSKEHO SPÔSOBU  
 

EFFECTIVITY OF IDEOMOTOR LEARNING IN BREASTROKE TECHNIQUE 
 

Yvetta MACEJKOVÁ, Lukáš ODRÁŠKA, Ľuboš GRZNÁR 
 
 

ABSTRAKT  
Cieľom výskumu bolo overiť efektívnosť ideomotorického učenia v technike prsiarskeho spôsobu 
prostredníctvom audiovizuálnych okuliarov. Problém výskumu sme sledovali na súbore 12 plavcov (14-15 
ročných). Použili sme časovo nesúbežný jednoskupinový pedagogický experiment. Experimentálny podnet 
tvorila audiovizuálna projekcia techniky prsiarskej súhry s dýchaním, prístrojom IKKOS HMD (Head-
Mounted Display). V experimentálnom období absolvoval každý plavec celkovo 16 audiovizuálnych 
podnetov Po videoprojekcii 5 min na suchu plavec plával 100 m prsia s vylúčením zraku. Zmeny v technike 
prsiarskeho spôsobu sme hodnotili testami 25 m prsia (hodnotil sa čas, počet záber), 25 m prsiarske paže, 
25 m prsiarske nohy (hodnotil sa čas a počet záberov), 100 m prsia (hodnotil sa čas). Kvalitu techniky sme 
hodnotili testom Šesť plaveckých temp (hodnotí sa preplávaná vzdialenosť). Po aplikácii audiovizuálnych 
okuliarov sme na konci experimentu zistili významné zmeny v testoch Šesť plaveckých temp a menší počet 
záberov na 25 m prsia pri rovnakej rýchlosti plávania. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  plávanie, ideomotorické učenie, prsia 
 
ABSTRACT 
The goal of this study was to verify the effectiveness of ideomotor learning using audiovisual stimulation 
glasses in breastroke. Problem of this research we monitored on group of 12 swimmers (age 14-15). We 
used the one group non-parallel pedagogical experiment. The experimental initiative formed audiovisual 
projection of breastroke technique by  IKKOS HMD (Head-Mounted Display) device. In an experimental 
period each swimmer completed a total of 16 audiovisual impuls. After the video projection on dryland 
(5min) swimmer swam 100m of breastroke excluding eyesight.  For evaluate changes in breastroke 
technique we use test 25m breastroke (measured time, number of strokes), 25m breastroke arms, 25m 
breastroke legs (measured time, number of strokes), 100m breastroke (measured time). Quality of 
technique was evaluated by test six breastroke strokes (measured distance).   
 
KEYWORDS: swimming, ideomotor learning, breastroke 
 
ÚVOD 
Prsiarsky spôsob sa v športovom plávaní radí z hľadiska koordinácie súhry a požiadaviek na silu medzi 
najnáročnejšie. Napriek tomu ho vo voľnom čase pri plávaní využíva najväčšie percento bežnej populácie 
(technicky však nesprávne). Široké využitie umožňuje jednoduché dýchanie, vizuálny kontakt s vonkajším 
prostredím a súčasný záber hornými a dolnými končatinami.  
Efektívny nácvik techniky plávania je nielen výskumami overený a odporúčaný pre 3. ročníky primárneho 
vzdelávania (Jursík, 1977), ale akceptovaný aj dlhoročnou praxou. Etapu zdokonaľovania techniky či už 
v športovom alebo rekreačnom plávaní nie je možné jednoznačne vymedziť. Ovplyvňuje ju množstvo 
vonkajších a vnútorných faktorov (vek, stupeň biologického rozvoja, úroveň kondičných schopností, dĺžka 
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športovej prípravy, plavecká výkonnosť), čím etapu zdokonaľovania techniky možno považovať za časovo 
neobmedzenú (Laughlin–Delves,  2004, Montgomery–Chambers, 2009).  
Pohybové zručnosti vo vode, plavecké zručnosti, sú výsledkom senzomotorického učenia. Oproti iným 
zručnostiam na suchu, napr. gymnastike, v plávaní musí plavec optimálne reagovať na vlastnosti 
vonkajšieho prostredia. Technika plávania napriek jej jednoduchej, opakujúcej sa priestorovej štruktúre má 
neustále meniace sa vonkajšie prostredie vo vzťahu k rýchlosti pohybu, hĺbke vody. To zvýrazňuje 
dôležitosť exteroreceptorov, ktoré sú uložené v koži a reagujú na tlak, dotyk a iné podnety. V plaveckej 
technike sa sumuje kvalita motorického učenia do špecifickej neuromotorickej adaptácie na rozdielne 
pohybové vzorce podľa charakteru techniky plaveckého spôsobu.  
V zmysle jedinečnosti plaveckých zručností vo vzťahu k vonkajšiemu prostrediu a plaveckej technike aj 
v plávaní možno vyčleniť štyri základné etapy vývoja techniky (voľne modifikované podľa Starosta,1989): 

 elementárna technika (jej základ tvoria plavecké zručnosti, prvky techniky plaveckých spôsobov), 

 štandardná technika (zvládnutie súhry plaveckých spôsob v jej základoch), 

 individuálna technika (prispôsobenie techniky individuálnym zvláštnostiam športovca, plavecký 
štýl), 

 majstrovská technika (priblíženie sa modelu techniky). 
Približovanie sa modelu techniky pomocou kontinuálneho motorického učenia sa z didaktického hľadiska 
delí na štyri základné fázy (generalizačnú, diferenciačnú, automatizačnú, tvorivú). Motorické učenie 
vychádza z poznatkov riadenia a regulácie ľudskej motoriky, ktoré sú postavené na fyziologických 
a psychologických základoch. Jeho cieľom je racionálnymi postupmi vytvárať, spevňovať a stabilizovať 
konkrétne štruktúry riadiacich a regulačných mechanizmov pohybového jednania športovca (Dovalil a kol. 
2002). Na základe regulácie interakčných vzťahov kognitívnych procesov v súčasnosti poznáme päť 
základných druhov motorického učenia: imitačné, inštrukčné, problémové, spätnoväzbové a ideomotorické 
(Svozil, 2002, s. 158). 
Teoretická podstata ideomotorického učenia spočíva v efekte, že kinestetické centrá v CNS môžu byť 
dráždené nielen pohybom, ale aj predstavou o pohybe. Dráždenie nervových  buniek v mozgu môže byť 
stimulované slovom, predstavou - myslenou imitáciou pohybu alebo jej vizualizáciou. Treba však zdôrazniť, 
že ideomotorické učenie je náročné na abstraktné myslenie a koncentráciu. Linhart (1986) vychádzajúc 
z výskumov Bernštajna a Crattyho zdôrazňuje, že najdôležitejším článkom pri formovaní motorických 
zručností nie je automatizácia pohybov, ale kognitívne motivačná regulácia pohybového učenia. 
Zdôrazňuje, že psychická regulácia motoriky sa uskutočňuje na kvalitatívne rozdielnych úrovniach 
a napokon, že takto vznikajúce senzorické a percepčné motorické systémy sa včleňujú do celku štruktúry 
osobnosti (Belej, 2001 s. 120). 
V motorickom učení pri mnohonásobnom opakovaní konkrétnej pohybovej úlohy v relatívne nezmenenom 
reťazci pohybov v nezmenených podmienkach dochádza k ich podvedomému automatizovanému 
vykonávaniu, ktoré je možné pozmeniť výraznejšou psychickou reguláciou. Využívanie moderných 
prostriedkov, ktoré zodpovedajú súčasnej mentalite mladej populácie sú jednou z ciest zefektívňovania 
motorického učenia v plávaní. 
 
CIEĽ  
Cieľom výskumu bolo overiť efektívnosť ideomotorického učenia v technike prsiarskeho spôsobu aplikáciou 
audiovizuálnych okuliarov. 
 
METODIKA  
Problém výskumu sme sledovali na súbore 12 plavcov (14-15 ročných). Použili sme časovo nesúbežný, 
jednoskupinový pedagogický experiment. Experimentálny podnet tvorila audiovizuálna projekcia techniky 
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prsiarskej súhry s dýchaním, prístrojom IKKOS HMD (Head-Mounted Display) (obr. 1). V audiovizuálnych 
okuliaroch sa premietajú krátke smyčky prvkov techniky všetkých plaveckých spôsobov. Experiment 
pozostával z dvoch krokov, ktoré absolvoval každý proband každý tréning v experimentálnom období 
(celkovo 16 audiovizuálnych podnetov). V prvom kroku plavec sústredene sledoval 5 min techniku súhry 
prsiarskeho spôsobu v pokoji v sede na suchu. IKKOS okuliare majú slúchadla s monotónnym zvukom, ktorý 
dostáva mozog do nižších frekvencií. Audiovizuálna projekcia v krátkom a detailnom video zázname 
optimalizuje vnímanie exponovaných pohybov, ktoré by sa mali uchovávať v pamäti. Detailný záznam 
v kombinácii s audio nahrávkami pomáha plavcovi napodobňovať pohyby s veľkou presnosťou. V druhom 
kroku plavec plával 100 m prsia so začiernenými okuliarmi (plával s vylúčením zraku). Tento krok tvoril 
prenos počiatočného vizuálneho podnetu do pohybovej realizácie s udržaním vyššej koncentrácie na 
odpozorovaný pohyb a jeho napodobňovanie. Prístroj funguje na princípe  neuroplasticity, čo spočíva 
v schopnosti mozgu reagovať na nové podnety.  
Zmeny v technike prsiarskeho spôsobu sme hodnotili 5-timi motorickými testami: 25 m prsia (registroval sa 
čas, počet záber), 25 m prsiarske paže, 25 m prsiarske nohy (registroval sa čas a počet záberov), 100 m 
prsia (registroval sa čas). Kvalitu techniky sme hodnotili testom Šesť plaveckých temp (Měkota – Blahuš, 
1983, s. 252). Testovali sme v troch obdobiach na začiatku a konci kontrolného obdobia (8 týždňov) 
a v závere experimentálneho obdobia (8 týždňov). Zmeny v jednotlivých obdobiach sme vyhodnocovali 
neparametrických Wilcoxonovým T-testom. 
 
 
 

 
    Obr. 1 Adiovizuálne okuliare IKKOS 

 
 

VÝSLEDKY  
Súbor testovaných plavcov sa venuje plávaniu 5-6 rokov na úrovni zdokonaľovacieho výcviku, ktorý sa 
realizuje 2 x týždenne. Ovládajú všetky plavecké spôsoby a za tréningovú jednotku naplávu približne 1600 
m. Zmeny v kvalite techniky prsiarskeho spôsobu sme posudzovali nepriamym „asociatívnym“ meraním. Na 
základe výsledkov v motorických testoch sme posudzovali zmeny v technike v prirodzených podmienkach. 
Z hodnotených motorických testov prezentujeme výsledky v tých, v ktorých sme počas sledovaných období 
zaznamenali štatisticky významný rozdiel.  
Z 5-tich motorických testov sme v kontrolnom období zaznamenali štatistický významný rozdiel (p < 0,05) 
v teste 100 m prsia na čas (obr. 2). Súbor za 8 týždňov svoju výkonnosť zhoršil o 2,1 s a následne, na konci 
experimentálneho obdobia ju zlepšil na východziu úroveň. Veľkosť variačného rozpätia vo výkonnosti bola 
najvyššia na začiatku sledovania a v závere experimentu sa znížila o 13 s. 
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Obr. 2 Rozdiely v teste 100 m prsia (kontrolné obdobie) 
 
 

 
 
 

Obr. 3 Rozdiely v teste 6 prsiarskych temp (experimentálne obdobie)   
 

Plávanie je cyklickou pohybovou aktivitou, v ktorom sa pohyby opakujú v pravidelnom opakujúcom sa 
slede. Účinkom týchto pohybov je lokomócia plavca s jeho pohybom v priestore. Jeden súbor opakujúcich 
sa pohybov sa nazýva cyklom (Hofer a kol. 2000). V plaveckom spôsobe prsia je cyklus určený hornými 
končatinami, pretože prvé začínajú záber v súhre. Začiatok cyklu sa považuje poloha paží v začiatku záberu.  
Nepriame hodnotenie kvality techniky prsiarskeho spôsobu pomocou motorického testu Šesť plaveckých 
temp poukázalo na vplyv audiovizuálneho prostriedku v ideomotorickom učení u sledovaného súboru. 
Napriek tomu, že výsledky na obr. 3 a 5 sú v číslach identické, základné štatistické charakteristiky sú 
v obdobiach sledovania rozdielne. Aritmetický priemer súboru v teste na začiatku kontrolného obdobia bol 
9,42 m, na začiatku experimentálneho obdobia 9,44 m a na konci 10 m. Štatistická významnosť zmien sa 
preukázala medzi vstupom a výstupom v experimentálnom období (obr. 3) a za celé sledované obdobie 
(kontrolné a experimentálne obdobie)(obr.5). Minimálna a maximálna hodnota súboru sa v jednotlivých 
obdobia zvyšovala. Najdlhšia preplávaná vzdialenosť v teste Šesť plaveckých temp prsiarskym spôsobom 
bola v závere experimentu 11,3 m a v rovnakom období najmenšia vzdialenosť 8,6 m.  
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Obr. 4 Rozdiely v teste 25 m prsia, počet záberov  
(vstup kontrolné obdobie, výstup experimentálne obdobie)  

 
  

 
 

Obr. 5 Rozdiely  v teste 6 prsiarskych temp  
(vstup kontrolné obdobie, výstup experimentálne obdobie)  

   
Z troch motorických testov plávaných na 25 m súhrou, pažami a nohami sme zistili štatisticky významný 
rozdiel za celé sledované obdobie v teste 25 m súhra v počte záberov (obr. 4). Priemerný čas súboru v teste 
25 m prsia na začiatku výskumu bol 25,4 s pri 15,9 záberoch, na konci kontrolného obdobia 25,7 s pri 15,2 
záberoch a v závere experimentu 25,8 s pri 13,5 záberov. Pri relatívne vyrovnanej rýchlosti plávania za 
sledované obdobie sa znížil počet záberov v súhre. Výsledok pripisujeme experimentálnemu podnetu, 
ktorý tvorila audiovizuálna projekcia prsiarskej súhry.  
Kvalita plaveckej techniky sa v športovom plávaní hodnotí jej účinnosťou. V najširšom zmysle slova to 
predstavuje čo najmenší výdaj energie pri čo najvyššom športovom výkone. V kondičnom a rekreačnom 
plávaní kvalita techniky nemusí byť úplne v súlade s medzinárodnými pravidlami plávania. Je všeobecne 
známe, že plavci s účinnejšou technikou prekonávajú plaveckú trať s menším počtom záberov, pri dlhšom 
plaveckom kroku. Pre objektívnejšie hodnotenie v teste Šesť plaveckých temp navrhujeme okrem 
hodnotenia preplávanej vzdialenosti zaradiť aj čas, za ktorý sa vzdialenosť zapláva.  
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ZÁVER 
Výber plaveckého spôsobu vo výskume bol ovplyvnený jeho širokým využívaním v športovom, rekreačnom, 
kondičnom plávaní a možnosťami jednoduchého vonkajšieho hodnotenia kvality techniky v prirodzených 
podmienkach. V piatich motorických testoch sme hodnotili plaveckú výkonnosť v prsiarskom spôsobe 
v nadväznosti na počet záberov hornými a dolnými končatinami. Nezistili sme výrazné zlepšenie plaveckej 
výkonnosti na 100 m a 25 m prsia. Zmeny v kvalite techniky sa preukázali v testoch hodnotiacich počet 
záberov na konkrétnu vzdialenosť.  
Podstata ideomotorického učenia nie je v automatizácii pohybových cyklov. Spočíva v aktivizácii podielu 
kognitívnych procesov do percepčno-motorických v procese motorického učenia, čím umožňuje vytvárať 
efektívnejšie pohybové vzorce pri plávaní. 
Zo zdravotného hľadiska v zdokonaľovaní techniky prsiarskeho spôsobu navrhujeme v praxi akcentovať 
predĺženie záberu horných končatín z dôvodu aktívneho naťahovania posturálnych svalov, čo sa následne 
môže preukázať aj v dĺžke plaveckého cyklu.  
Využívanie audiovizuálnych pomôcok nemôže nahradiť praktické cvičenia. Sú však jej vhodným doplnkom. 
Prolongovanie výskumu je orientované na ďalšie plavecké spôsoby a vyššie výkonnostné kategórie.  
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OPTIMIZMUS OSOBNOSTI UČITEĽA 

 
OPTIMISMS PERSONALITY OF THE TEACHER 

 
Katarína MACKOVÁ  

 
 

ABSTRAKT 
Cieľom príspevku je oboznámiť s pojmom optimizmus v akcentácií na učiteľské povolanie s odkrytím 
jednotlivých teórií ako aj výskumných zistení v tejto oblasti. Poukázať na existenciu a opodstatnenosť  
intervenčných programov v pregraduálnej príprave na podporu osobnostných spôsobilostí budúcich 
učiteľov. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: optimizmus, učiteľský optimizmus, výskumy optimizmu 
 
ABSTRACT  
The aim of this paper is familiarize with the concept of optimism. The accentuation optimism of the 
teaching profession with uncovering the various theories and research findings in this area. Refers to the 
existence and justification of intervention programs at the undergraduate training of personality 
capabilities to support future teachers. 
 
KEY WORDS: optimism, optimism of teaching, researches optimism 
 
ÚVOD  
V posledných rokoch je situácia v školstve pre učiteľov naozaj náročná. Máme na mysli faktory ako sú: 
pracovná atmosféra, motivácia práce, platové podmienky , výsledky výchovy a vzdelávania a celoživotné 
vzdelávanie. Je ťažké pre nich zostať aj pri takejto situácii optimistickými osobnosťami, ktoré veria 
v pozitívnu víziu svojej budúcnosti. Ako sa domnieva Wagnerová (2009, s. 317) radosť z ohodnotenia 
vykonanej práce, ale aj strach z poníženia sa utvárali v človeku v priebehu evolúcie, a bez ohľadu na 
kultúrne, spoločenské či rasové odlišnosti. Optimizmus a pocit úspešnosti v práci avšak pokladáme za jednu 
z dôležitých podmienok spokojnosti zamestnanca v ktoromkoľvek povolaní.  
Učiteľské povolanie sa podieľa na raste a rozvoji žiaka, formovaní charakteru a vzdelaní dieťaťa. Rast 
a vývin sú stimulované nielen vonkajšími podnetmi, ale aj endogénne, biologickými a psychologickými 
faktormi. Prevažná časť optimisticky naladených učiteľov má v škole pocit úspešnosti z dobre vykonanej 
práce, ktorá ich napĺňa hrdosťou, vedomím vlastnej užitočnosti a prežívaním radosti z kladných výsledkov 
svojich žiakov (Špendla, 1974, s. 130-131). 
Cieľom by preto malo byť prostredníctvom predkladaného príspevku oboznámiť s pojmom optimizmus 
v akcentácií na učiteľské povolanie s odkrytím teórie ako aj výskumných zistení v tejto oblasti. 
 
1 OPTIMIZMUS 
Optimizmom rozumieme postoj ľudí, ktorí prisudzujú výrazne kladné charakteristiky rôznym aspektom 
životných udalostí. Optimisticky orientovaní ľudia sa zvyčajne rýchlo odpútavajú od negatívnych vecí, ktoré 
v minulosti prežili a pomerne rýchlo zabúdajú na to, čo nepríjemné sa im stalo (Křivohlavý, 2004, s. 59). 
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Hartl (2000, s. 374) definuje optimizmus ako kladné hodnotenie sveta a vieru v lepšiu budúcnosť, pričom 
spolu s pesimizmom vytvárajú protichodné životné postoje, dotvorené výchovou a často posilňované 
životnými skúsenosťami.  
Podľa Tigera (1979, s. 18) termín optimizmus označuje náladu alebo postoj spojený s očakávaním 
materiálnej či sociálnej budúcnosti, ktorú jedinec hodnotí ako sociálne žiaducu, pre neho prospešnú alebo 
prinášajúcu potešenie. Tiger ďalej tvrdí, že neexistuje jednotný alebo objektívny optimizmus, pretože čo je 
považované za optimistické závisí na tom, čo jednotlivec označuje ako žiaduce. Optimizmus je založený na 
hodnotení, na daných afektoch a emóciách.  
Učiteľ svojou osobnosťou, svetonázorom a charakterovými vlastnosťami pôsobí na svoju profesiu, profesia 
zasa modifikuje osobnosť učiteľa a prispôsobuje si ju sebe. V takomto prípade sa stáva učiteľské povolanie 
učiteľovi zmyslom života, miestom sebarealizácie. Kladný vzťah učiteľa k povolaniu pokladáme za faktor 
prvoradej dôležitosti v učiteľskej profesii. Z citových vlastností sa od dobrého učiteľa vyžaduje pokoj, 
vyrovnanosť a radostná optimistická nálada. Vo vyučovacom procese sa optimistický citový stav učiteľa 
prenáša aj na žiakov a tým vytvára v triede celkové radostné ovzdušie, ktoré kladne pôsobí na žiakov vo 
výchovno-vzdelávacom procese (Špendla, 1974, s. 30-31,119).  
Učiteľský optimizmus je všeobecný konštrukt, ktorý zahŕňa kognitívne, afektívne a behaviorálne aspekty 
efektívnosti, dôvery, rozhodnosti či dôrazu v procese výchovy a vzdelávania. Dané aspekty vstupujú do 
vzájomnej interakcie a vytvárajú tak pozitívne a optimálne prostredie pre uskutočnenie vzdelávacích 
plánov. Pojem efektívnosti sa spája s predpokladom učiteľa, že úsilie školskej inštitúcie ako celku bude mať 
pozitívny vplyv na žiaka. Znamená posúdenie vlastných schopností učiteľa, ktoré sú nevyhnutné na 
dosiahnutie žiaducich výsledkov u žiakov, ich aktívneho podieľania sa a sebarealizácie na učení a naplnenia 
vopred stanovených cieľov. Ak učiteľ verí, že je schopný kladne ovplyvniť výchovu a vzdelávanie žiakov, 
stanovuje si vyššie očakávania, produkuje väčšie úsilie a napokon je viac resilientný v prípade vzniknutých 
ťažkostí. V ponímaní učiteľského optimizmu vo všeobecnosti platí, že učiteľ musí byť schopný formovať 
dôverný vzťah so svojimi žiakmi a ich rodičmi. Dôvera v žiaka je založená na jeho pocitoch zodpovednosti, 
kompetentnosti, zhovievavosti, úprimnosti a otvorenosti, a je súčasťou afektívnej zložky. Dôvera je 
nevyhnutný komponent potrebný na kultiváciu a maximalizovanie pozitívneho vzťahu medzi učiteľom 
a jeho študentom. Ak učiteľ vytvorí bezpečné a dôverné prostredie, žiak sa dokáže ľahšie prispôsobiť 
zmenám, je schopný učiť sa z vlastných chýb a rodičia veria, že takýto učiteľ je motivovaný záujmom ich 
detí. Pozitívne naladení a optimistickí učitelia dôverujú v schopnosti a zručnosti svojich žiakov, v ich vlastné 
úsilie, čo sú faktory nie len podporujúce, ale tiež umožňujúce úspech žiakov a ich rast vo výchovno-
vzdelávacom procese (Beard, Hoy, Hoy, 2010, s. 1136-1138). 
 
2 TEÓRIE OPTIMIZMU 
V súčasnej psychológií sú uznávané dve najvplyvnejšie teórie optimizmu.  Jednou z nich je dispozičný 
optimizmus Carvera a Scheiera a druhou je koncepcia optimizmu ako explanačného štýlu Martina 
Seligmana. 
Pod optimizmom Seligman rozumie postoj ľudí, ktorí prisudzujú výrazné kladné charakteristiky rôznym 
aspektom životných udalostí. Ide o určitý postoj, ktorý je v protiklade k naučenému pesimizmu, ktorý je 
charakterizovaný zameranosťou na určité momenty, situácie, zážitky, a tiež ako časovo premenlivý. 
(Křivohlavý, 2004, str. 59) Seligman vidí pesimistov ako ľudí, ktorí majú sklon veriť, že zlé udalosti (ktoré sa 
dejú), budú trvať dlhú dobu. Ovplyvnia všetko , o čo sa budú usilovať a že oni sami sú príčinou týchto zlých 
udalostí. Optimisti majú naopak tendenciu veriť, že prehra je len dočasnou prekážkou a že jej príčiny sú 
obmedzené len na túto jednu špecifickú situáciu. Optimisti taktiež veria, že nie sú vinní za tieto prehry. Tie 
môžu byť zapríčinené vonkajšími okolnosťami, nedostatočným šťastím alebo inými ľuďmi. Keď sú takíto 
ľudia konfrontovaní so zlou situáciou, vnímajú ju ako výzvu a o to viac sa usilujú túto situáciu zvládnuť 
(Seligman, 2006, str.207) 
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Podľa koncepcie dispozičného optimizmu podľa M. F. Scheiera a C. S. Carvera (1988) sa ľudia odlišujú 
nielen svojimi špecifickými, ale aj generalizovanými očakávaniami výsledkov v súvislosti s úrovňou ich 
optimizmu, resp. pesimizmu. Individuálne rozdiely v optimizme a pesimizme ovplyvňujú správanie pri 
dosahovaní stanovených cieľov. ( Ficková, 2003, str.68) Autori tejto koncepcie sa sústredili na vysvetlenie 
pojmu „očakávanie“ (expectancy). Podľa nich nejde o očakávanie jednej udalosti, veci, ale celého súboru 
výsledkov. Všímajú si najmä tých situácií, kde ide o snahu dosiahnuť cieľ, ktorý má pre danú osobu 
mimoriadne veľkú hodnotu. Vysoká očakávaná hodnota cieľa určuje ako sa človek rozhodne. Či sa pokúsi, 
alebo nepokúsi o dosiahnutie takéhoto cieľa. Hodnota cieľa je preto smerodajná pre silu motivácie, 
Mimoriadne hodnotný cieľ vzbudzuje v človeku mimoriadne intenzívnu energizujúcu motiváciu. 
(Křivohlavý, 2004, str. 60)  
Integráciu dispozičného optimizmu a explanačného štýlu predstavuje Snyderov koncept nádeje, ktorý sa 
vyznačuje troma rysmi. Prvú zložku tvoria ciele, ktoré musia byť reálne dosiahnuteľné, druhá je zameraná 
na individuálnu mentálnu kapacitu jedinca potrebnú na dosiahnutie cieľov a spôsoby ako prekonávať 
prekážky, ktoré sa vyskytnú na ceste k vytýčenému cieľu. Vôľa ako mentálna energia, potrebná 
k zabezpečeniu koncentrácie človeka na dosiahnutie cieľa aj napriek možným prekážkam, tvorí tretiu zložku 
nádeje. Seligmanov explanačný štýl a Snyderova teória nádeje sa v ponímaní autorov odlišujú, pričom 
Seligman kladie dôraz na budúce negatívne udalosti, zatiaľ čo Snyderova teória vyzdvihuje zložku nádeje a 
schopnosť prekonávať prekážky k dosiahnutiu pozitívne orientovaných výsledkov. Myšlienka zvládania 
prekážok pri dosahovaní cieľa je rozpracovaná v teórií nádeje Snydera ako aj v dispozičnom optimizme 
Carvera a Scheiera, ktorý však prisudzuje očakávanému výsledku väčšiu úlohu na rozdiel od konceptu 
nádeje, kde majú oba aspekty rovnocenné postavenie. Tieto koncepcie sa zaoberajú správaním počas 
rôznych situácií a majú kognitívny charakter. Model nádeje teda vo všeobecnosti zahŕňa myšlienky a 
emócie, ktoré ovplyvňujú úspech jednotlivca vo viacerých smeroch a špecifických udalostiach (Rand, 
Cheavens, 2009, s. 323-330). 
Ďalší možný pohľad na optimizmus ponúka Ch. Peterson, ktorý vo svojom poňatí rozlišuje malý optimizmus 
a veľký optimizmus. Pod pojmom malý optimizmus rozumie špecifické očakávania pozitívnych výsledkov 
v bežnom živote, zatiaľ čo veľký optimizmus zahŕňa všeobecnejšie pozitívne očakávania v kontexte celého 
života. Zároveň predpokladá, že veľký optimizmus je vrodenou tendenciou, ktorá je ďalej rozvíjaná 
pôsobením spoločnosti i kultúry, pričom vedie k žiaducim výsledkom, pretože vytvára všeobecný pocit 
energie a nezdolnosti. Naopak, malý optimizmus môže byť výsledkom vlastnej naučenej histórie jedinca, 
taktiež vedie k žiaducim výsledkom, pretože predurčuje špecifické akcie užitočné v konkrétnej situácii. 
Mechanizmus prepojenia optimizmu a výsledku sa môže líšiť v závislosti od úrovne abstrakcie. Tento 
rozdiel poukazuje na fakt, že optimizmus môže byť definovaný na rôznych úrovniach a taktiež môže 
fungovať na rôznych úrovniach rozlične.   
Koncepcia veľkého optimizmu úzko súvisí s teóriou dispozičného optimizmu Carvera a Scheiera, ktorá tiež 
pracuje so všeobecnými očakávaniami, zatiaľ čo koncept malého optimizmu sa približuje k Seligmanovmu 
explanačnému štýlu (Peterson, 2000, s. 50). 
Optimizmus ako pozitívna ilúzia. Pozitívne ilúzie predstavujú obranné mechanizmy, priamo reagujúce na 
hroziace situácie, uľahčujú psychickú pohodu a vzťahujú sa na sebaponímanie, vnímanie kontroly a 
nerealistický optimizmus (Taylor, Brown, 1994, s. 26). 
O optimizme ako pozitívnej ilúzii, ktorá kladne skresľuje náhľad na seba i na svet v záujme vnútornej 
pohody a sebapoňatia, uvažovali S.E. Taylorová a J.D. Brown. Podľa tejto teórie majú šťastnejší ľudia 
tendenciu sa v porovnávaní s druhými ľuďmi mierne nadhodnocovať. Nadhodnocujú svoje možnosti 
ovplyvňovať priebeh životných udalostí a celkovo nahliadajú na svoju budúcnosť v svetle nerealistického 
optimizmu. Väčšina ľudí prejavuje prirodzenú snahu nepripúšťať si negatívne myšlienky a hrozby a na 
budúcnosť nazerať skôr optimisticky (Slezáčková, 2012, s. 73). 
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Taylor a Brown (1994, s. 22-23) tvrdia, že je náročné rozlíšiť realitu od ilúzií a to najmä vtedy, keď sa týkajú 
interpretácie alebo subjektívneho vnímania nejakej udalosti, ktorá nemá istý psychický základ. Podľa tejto 
teórie sú niektorí ľudia náchylnejší na preceňovanie svojich schopností, vynakladajú úsilie potrebné na 
prekonanie ich bežných výkonov a majú sklon k optimistickému sebahodnoteniu. 
K teóriám optimizmu a pesimizmu prispievajú tiež psychologičky N. Cantorová a J.K. Noremová, ktoré 
rozlišujú defenzívny pesimizmus a strategický optimizmus. Jedinci so stratégiou defenzívneho pesimizmu 
očakávajú málo od nastávajúcich udalostí i napriek tomu, že už v podobných situáciách zažili úspech. 
Znížené očakávania zmierňujú dopady prípadného neúspechu, ale neznižujú úsilie dosiahnuť cieľ a uspieť 
(Norem, 2001, s. 77-78). 
Osoby so strategickým optimizmom neuvažujú príliš nad neúspechmi a možnými rizikami, čo posilňuje ich 
sebadôveru a pocit, že situáciu majú pod kontrolou. Majú vysoké očakávania, zhodujúce sa s ich minulými 
skúsenosťami a vnímaním seba samých. Cantorová a Noremová ďalej uvádzajú, že ľudia s takouto 
stratégiou sa aktívne vyhýbajú premýšľaniu o prípadnom neúspechu a o tom, čo prinesie nastávajúca 
situácia. Nijako však neovplyvňuje snahu dosiahnuť úspech (Norem, 2001, s. 80). 
Optimizmus reprezentuje zovšeobecnené očakávania priaznivých výsledkov, sebadôveru pri zvládaní 
prekážok a pokračovanie vo vynakladaní úsilia pri dosahovaní cieľov aj v prípade neúspechu. ( Ficková, 
2003, str.68) 
 
3 VÝSKUMY OPTIMIZMU UČITEĽA 
Výskumnými zisteniami sa potvrdila odlišnosť učiteľov svojimi hodnotovými preferenciami, záujmami, 
postojmi, motiváciami a očakávaniami, ktoré pritom nijako významne nekorelujú s učebnými výsledkami 
žiakov. Na druhej strane sú u niektorých charakteristík potvrdzované vzťahy medzi vlastnosťami učiteľovej 
osobnosti a jeho správaním v triede. Pozitívna alebo negatívna afektivita sa odzrkadľuje na postojoch, ktoré 
si jednotliví učitelia k žiakom vytvárajú v rámci komunikačných vzťahov (Průcha, 2002, s. 191). 
Vo výskume Bearda, Hoya, Hoya (2010, s. 1137-1140) bolo zistené, že konštrukt učiteľský optimizmus je 
jedna zo všeobecných dispozícií, ktorá vo veľkej miere ovplyvňuje študijné výsledky. Súčasná štúdia zistila, 
že optimizmus v edukácií  je v úzkom súvise s učiteľovou dôverou,  s jeho osobnostnými vlastnosťami 
a faktormi prostredia, ktoré pozitívne prispievajú k žiackym výkonom a úspechom. Osobnostná dispozícia 
byť optimistickým, na základe toho poskytuje sklon smerom k celkovému učiteľovmu optimizmu a k jeho 
pozitívnemu vplývaniu na žiaka v edukácií. Prejavuje sa dôverou učiteľa vo svojich žiakov, ich rodičov, 
ktorých vedie k spolupráci vo výchovno-vzdelávacom procese, vierou v schopnosť prekonávať ťažkosti 
a reagovať na zlyhania rôzneho druhu vytrvalosťou a odolnosťou. Výskumy tiež potvrdili vzťah medzi 
individuálnou pozitívnou náladou učiteľa a celkovým učiteľským optimizmom. Čím vyššia je miera 
pozitívnych emócií u učiteľa, tým vyšší je potom stupeň jeho zisteného optimizmu v edukácií. Individuálne 
vnímanie priaznivej štruktúry školy a učiteľský optimizmus sú podľa ďalších zistení vo vzájomnom úzkom 
prepojení. Čím viac učitelia vnímajú vyhovujúcu školskú štruktúru, tým viac sa u nich prejavuje miera 
pozitivizmu a tendencie k optimistickému naladeniu. 
Kariková (2004, s. 47-49) realizovala výskum, zameraný na mieru optimizmu učiteľa v súvislosti s jeho 
vekom, v ktorom vychádzala z rozdelenia pedagógov do troch vekových kategórií. Prvú skupinu tvorili 
učitelia s priemerným vekom 26,5 rokov, druhá skupina učiteľov mala priemerný vek 36,6 rokov a tretia 
skupina predstavovala učiteľov v priemernom veku 49,7 rokov. Vo svojom výskume sa dopracovala 
k záverom, že mladší učitelia sú optimistickejší, zatiaľ čo stredná veková skupina hodnotila svoju prácu ako 
namáhavejšiu. Najkritickejší prístup k svojmu povolaniu prejavila tretia veková skupina učiteľov, najviac 
podliehajúca stresu a psychickej záťaži vo svojej práci.  
M. Seligman  a kol. (2009, s. 540) sa v svojom výskume zameriaval na pozitívne prediktory účinnosti 
učiteľov. Išlo o 3 faktory a to životnú spokojnosť, optimizmus ako explanačný štýl a grit (short grit scale) 
a ich vplyv na výkon učiteľa v triede. Účastníkmi programu boli takzvaní TFA učitelia (Teach for America). 
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Pre bližšie vysvetlenie TFA je nezisková organizácia, ktorej poslanie je eliminovať nespravodlivosť vo 
vzdelávaní. Získava čerstvých absolventov a odborníkov, aby učili aspoň 2 roky v nízkopríjmových 
komunitách naprieč Amerikou. Počet účastníkov bol 800 učiteľov učiacich prvý rok a 1500 druhý rok. 
Všetky 3 vlastnosti majú vplyv na výkon učiteľa, dokonca sa podľa nich dá budúci výkon predpovedať. Vo 
všetkých faktoroch učitelia prvého roku mali vyššie percentá, čo svedčí o tom že v porovnaní s učiteľmi 
druhého roku, sú viacej spokojní so svojím životom.  
Ďalší výskum kolektívu z Oregonskej Univerzity ,, Gender and optimism as Predictors of Novice ESOL 
Teaching Performance“ (Sturm a kol., 2012, s. 35 – 39). Výskumu sa zúčastnilo 67 učiteľov anglického 
jazyka, pričom bol použitý LOT- dotazník. Výsledky ukázali, že pohlavie má veľký vplyv na hodnotenie 
učiteľovho výkonu. Muži sa cítili spokojní so svojím výkonom, zatiaľ čo 20% žien uviedlo neutrálnu odpoveď 
alebo že nie sú spokojné so svojím výkonom. Ďalším zistením bolo, že existuje pozitívna asociácia medzi 
optimizmom a učebným výkonom. Podľa výskumu ženy ako učiteľky začiatočníčky majú nižšiu hladinu 
optimizmu pri vnímaní svojich učiteľských schopností ako muži.  
Výskum s názvom ,, Akademický optimizmus učiteľov“. Výskum sa zaoberá 3 zložkami akademického 
optimizmu, a to ako učiteľ vníma svoju vlastnú profesijnú zdatnosť, ďalej na dôveru v rodičov a žiakov 
a učiteľov zmysel akademického dôrazu. Výsledky výskumu potvrdili hypotézu, že učiteľova self-efficacy, 
dôvera v rodičov a študentov a akademický dôraz tvoria akademický optimizmus individuálnych študentov. 
Ďalšou hypotézou, ktorá sa potvrdila bolo vyjadrenie, že medzi všeobecným akademickým optimizmom 
a optimizmom individuálnych učiteľov je pozitívny vzťah. A v neposlednom rade sa potvrdila aj to, že čím 
viac učitelia vnímajú priaznivú klímu školy, tým väčší stupeň akademického optimizmu učiteľ má (Beard, 
Hoy, Hoy, 2009, s. 2 – 20). 
Výskum, ktorý realizovala Macková (2013) na vzorke 138 Slovenských učiteľov Žilinského kraja metódou 
LOT-R (Revidovaný test životnej orientácie) (Carver, Scheier, 1994) zistil, že muži učitelia sú vo svojom 
osobnostnom vnímaní optimistickejší ako ženy učiteľky. Ich celkový optimizmus je v priemernom skóre. 
Tiež sa potvrdila pozitívna súvislosť medzi optimizmom učiteľov, ich životnou spokojnosťou a ich 
sebahodnotením. 
 
ZÁVER 
Príspevok poukazuje na dôležitosť optimistického životného prístupu. Osobnosť učiteľa s rozvinutým 
optimizmom je vo svojom samotnom pedagogickom výkone úspešnejší a sebaistejší. S pomocou možností, 
ktoré mu optimizmus poskytuje, dokáže naučiť žiakov bojovať  s problémami, s ktorými sa v živote stretnú. 
Preto podporovať osobnostné charakteristiky v rámci pregraduálnej prípravy učiteľa cez intervencie má 
svoje opodstatnenie. Pozitívne zistenia o efektivite intervenčných programov pre podporu optimálneho 
rozvoja, prípadne korigovania profesionálnych spôsobilostí študentov pre ich budúcu profesiu učiteľa 
(úroveň sociálnej interakcie, sebaobraz, sociálna i kognitívna kompetencia, kreativita a i.) uvádzajú autori: 
Popelková (2000); Popelková, Zaťková (2004); Sollárová, Pohanka (2000); Sobolt, Saboltová (1993); 
Hamranová (2003) Macková (2008) a iní. V tomto nastolenom trende by sa malo do budúcna pokračovať 
a najmä v akcentácií na vnútornú integritu, optimizmus a profesijnú zdatnosť učiteľa. 
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RACIONÁLNA VÝŽIVA U DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE 
 

BALANCED NUTRITION IN CHILDREN IN KINDERGARTEN  
 

Marián MERICA, Veronika JAKABOVÁ 
 
ABSTRAKT 
Autori vo svojom príspevku približujú problematiku výživy u detí v materských školách. Cieľom príspevku je 
zistiť úroveň správnej výživy a pitného režimu v rodinách s deťmi  predškolského veku, vzťah a vedomosti 
rodičov o zdravom stravovaní. Rodičia sú pre dieťa vzorom a to i v oblasti stravovania. Negatívnym zistením 
u detí predškolského veku bolo nedodržiavanie zásad správneho stravovania, preferovanie sladených 
i kolových nápojov ako i nedostatočná pohybová aktivita. Pozitívnym zistením bola spokojnosť detí 
i rodičov so stravovaním vo vybraných materských školách. Autori navrhujú zlepšiť spoluprácu rodičov 
s materskou školou a tým zvýšiť záujem a vedomosti rodičov o dôležitosti racionálnej výživy pre zdravie ich 
detí. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Zdravie, racionálna výživa, pitný režim, pohybová aktivita, predškolský vek, materská 
škola. 
 
ABSTRACT 
This article the authors approaching the issue of nutrition in children in kindergartens. The aim of this 
paper is to ascertain the level of good nutrition and drinking regime in families with preschool children, 
relationships and knowledge of parents about healthy eating. Parents are the child model and even 
catering. Negative findings in preschool children was non-compliance with the principles of proper diet, 
preferring sugary cola drinks as well as lack of physical activity. A positive finding was satisfied children and 
parents with dining at some kindergartens. The authors propose to improve the cooperation of parents 
with kindergarten and thus increase interest in and knowledge of parents about the importance of 
balanced diet for the health of their children. 
 
KEY WORDS: Health, balanced diet, fluid intake, physical activity, age preschool, kindergarten. 
 
ÚVOD 
Zdravé stravovanie je predmetom rôznych diskusií. Odborníci majú na túto tému mnoho pohľadov 
a názorov. Zhodujú sa však v tom, že podstatné nie je len to čo jeme, ale aj v akom prostredí, ako často 
a v akých množstvách potravu prijímame.  
Výživa detí je špeciálnou kapitolou. Obdobie predškolského veku je významným medzníkom v živote 
dieťaťa. Nastupuje do materskej školy, kde sa okrem života v spoločnosti detí učí stravovacím 
a hygienickým návykom. Podľa nášho názoru sa stravovaniu v tomto období nevenuje celkom dostatočná 
pozornosť. Rodičia sa spoliehajú na správne vyváženú stravu v materských školách, tie sú však často 
obmedzované finančnými možnosťami. Problém nastáva i pri styku detí s novými, z domu nepoznanými 
chuťami a jedlami. Rodičia v mnohých prípadoch siahajú po nevhodných potravinách. Dôvodom je 
nedostatok času, financií, vedomostí ale i marketingový vplyv, kde nám odporúčajú „zaručene zdravé“ 
produkty.  
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Základy stravovacích návykov získava dieťa v rodine a ovplyvňujú ho často až do dospelosti. Podľa Gregora 
(2004) rodičia často zabúdajú, že sú pre dieťa vzorom vo všetkých smeroch. Stravovanie preto nie je 
výnimkou. Ak teda chceme, aby sa naše deti stravovali správne, zdravo a preventívne proti civilizačným 
ochoreniam, začať musíme od seba. Kunová (2004) uvádza, že výživa je najdôležitejším determinantom 
zdravia. Bukovský (1992) zdôrazňuje, že  zdravie je  nie len stav bez prítomnosti choroby, ovplyvňuje ho 
i naša psychická pohoda, to ako k svojmu telu pristupujeme a ako sa oň staráme. 
Pohyb je neodmysliteľnou súčasťou zdravia a zdravého životného štýlu. U dnešných detí je akútny 
nedostatok pohybovej aktivity, dôsledkom čoho je narastajúci počet obéznych detí už vo veku 3-6 rokov 
(Illková - Vašíčková, 2004). Tejto problematike sa však nevenuje dostatok pozornosti nielen v rodinách, ale 
i v materských školách, kde v tomto období deti trávia najviac času (Junger, 2007). V našom príspevku sme 
sa snažili zistiť skutočný stav stravovania u detí predškolského veku formou dotazníka pre rodičov. Výsledky 
sme porovnávali s výsledkami výskumu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej 
Sobote. Po zhodnotení a porovnaní sme sa pokúsili vyvodiť závery a odporúčania pre prax. 
 
PROBLÉM  
Predškolský vek  trvá od 3 do 6 rokov. Charakteristickým znakom tohto obdobia je postupné odpútanie sa 
od rodiny a začlenenie sa do vrstovníckej skupiny (Vágnerová, 2000). Je to pre dieťa náročné obdobie, 
pretože na jeho začiatku vstupuje do škôlky a na konci zas do školy. Tempo vývinu sa spomaľuje. Dieťa sa 
v tomto veku dokáže samostatne najesť, ovláda základné činnosti týkajúce sa hygieny, zlepšuje sa kvalita 
prejavu. 
Myslenie je egocentrické, dieťa nerozumie, že druhí ľudia majú odlišný názor ako je ten jeho. Ďalšími 
typickými znakmi sú fenomenizmus, absolutizmus, magickosť.  Rodina má naďalej veľký význam, i keď 
čoraz častejšie vyhľadáva spoločnosť vrstovníkov. Dieťa v tomto veku akceptuje také pravidlá správania sa, 
aké mu prezentujú dospelí. Neuvažuje o nich a ani toho nie je schopné. Tejto fáze hovoríme heteronómna 
– dieťa ešte nemá vlastný názor a automaticky považuje za správne to, čo určia dospelí. Rodičia sú 
emocionálne významnou autoritou – ideálom. Prijímajú tiež normy a poriadok platný vo svete dospelých 
(Vágnerová, 2000). Rodičia a ostatné prijímané autority si preto musia uvedomiť, že každým slovom, 
skutkom, či gestom ovplyvňujú a utvárajú detskú identitu.  
 Čo sa týka telesných proporcií, index telesnej hmotnosti sa zväčšuje okolo šiestich rokov. Toto obdobie sa 
označuje aj ako obdobie „väčšej plnosti“, čo znamená relatívne vyššie priberanie hmotnosti a telesného 
tuku vo vzťahu k celkovému rastu. Ten je v tomto čase pomalší, na konci sa začína prerezávať trvalý chrup, 
mocnie svalstvo a kostra (Fraňková et al., 2000).  
Pohybová aktivita detí v predškolskom veku je ovplyvnená finančnými možnosťami rodičov, prostredím, 
v ktorom žije, ako aj individuálnymi záujmami dieťaťa. Väčšinu dňa trávi dieťa v materskej škole. Rodičia sa 
spoliehajú, že dieťa tu nájde uspokojenie všetkých potrieb. Pohyb je pre dieťa v tomto veku nevyhnutný 
a prirodzený, no ako uvádza Junger (2007) pohybovej aktivite sa nevenuje dostatočná pozornosť. Podľa 
neho by 5-6 ročné dieťa malo venovať pohybu 60% času bdenia. Na základe vlastných výskumov však 
konštatuje nedostatočnú pohybovú aktivitu a to i v materských školách. V priemere sú na ňu vymedzené 
len tri hodiny. Kritizuje tvorcov pedagogických a metodických materiálov i samotné učiteľky, ktorí podľa 
neho tejto problematike nevenujú dostatočnú pozornosť. V domácom prostredí je bilancia ešte o hodinu 
nepriaznivejšia. Z celkovej doby bdenia to v materskej škole predstavuje asi 39% a doma 41% času 
venovaného pohybovým aktivitám.  
 Stravovacie zvyklosti u detí predškolského veku. Na základe výskumu Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, bolo zistené nepravidelné raňajkovanie, nedostatočná 
konzumácia ovocia a zeleniny, celozrnných výrobkov a mlieka u detí predškolského veku. Na druhej strane 
bola zaznamenaná vysoká frekvencia konzumácie energeticky bohatých potravín ako sladkosti, bravčové 
mäso, salámy, párky a pod. Nedostatky boli zistené aj v pitnom režime. Protikladom k nedostatočnému 
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konzumovaniu ovocia a zeleniny bolo zaznamenané užívanie výživových doplnkov typu multivitamínových 
a minerálnych prípravkov. Celkový príjem energie zodpovedá odporúčaným výživovým dávkam len počas 
pracovných dní, počas víkendov boli hodnoty prekročené o takmer 19%. Výrazným negatívom je 
prekročenie limitov pre príjem NaCl v strave materských škôl vo všetkých krajoch Slovenskej Republiky (SR) 
o viac ako 200% denného príjmu pre deti ( Bérešová – Ostrihoňová, 2010). 
Materská škola a zdravá výživa. Zo Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy ISCED 0 sme 
vybrali len niektoré informácie týkajúce sa fungovania materskej školy. Štátny vzdelávací program  ISCED 0 
– predprimárne vzdelávanie (ŠVP) je najvyšším kurikulárnym dokumentom. Tvorí prvú úroveň 
dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov. Definuje hlavné princípy a ciele kurikulárnej politiky 
štátu, podstatné demokratické a humanistické hodnoty, na ktorých je výchova a vzdelávanie založené. 
Predstavuje východisko a záväzný dokument pre vytvorenie školských vzdelávacích programov – 
kurikulárnych dokumentov špecifických pre obsah výchovy a vzdelávania v jednotlivých materských školách 
s ohľadom na ich lokálne podmienky. Definuje požiadavky (ciele) spoločné pre všetky deti navštevujúce 
materskú školu. Určuje základné minimum, ktoré garantuje štát prostredníctvom materskej školy a 
učiteliek, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti.  
Vzdelávacie štandardy pozostávajú z obsahových a výkonových štandardov. V obsahových štandardoch sa 
nachádza obsah, ktorý rešpektuje vývinové potenciality (možnosti) dieťaťa predškolského veku a opiera sa 
o detskú skúsenosť a poznanie. Obsahové štandardy obsahujú základný rozsah učiva, ktorý má dieťa 
zvládnuť a slúžia na rozvíjanie elementárnych základov kompetencií (spôsobilostí). Výkonové štandardy sú 
formulované v špecifických konkrétnych cieľoch a koncipované ako cieľové požiadavky, ktoré má dosiahnuť 
dieťa na konci predškolského obdobia, aby získalo predprimárne vzdelanie (Štátny vzdelávací program pre 
materské školy ISCED 0, 2008). 
Štátny vzdelávací program  ISCED 0 a správna výživa (ŠVP ISCED 0) zahrnul výchovu k správnej výžive do 
hlavného tematického okruhu pod názvom  „Ja som“. K hlavným témam má zaradené aj prierezové témy, 
medzi ktoré, okrem iných  patrí aj ochrana človeka a zdravia a výchova k zdravému spôsobu života. 
Prelínajú sa vo všetkých tematických okruhoch a vzdelávacích oblastiach a môžu sa realizovať 
prostredníctvom rôznych organizačných foriem a učením hrou. Ich rozvíjanie je zaradené do 
psychomotorických kompetencií, ktoré určujú, že dieťa na konci predprimárneho vzdelávania sa správa 
ohľaduplne k svojmu zdraviu a k zdraviu iných, prejavuje pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu. 
 
CIEĽ PRÁCE 
Cieľom práce bolo zistiť skutočný stav stravovania detí predškolského veku v rodinách a ich vzťah k strave 
podávanej vo vybraných materských školách. Zistiť vedomosti rodičov o správnej výžive, ich vzťah k nej, k 
pohybu a k stravovaniu v materskej škole. 
 
ÚLOHY PRÁCE 
 Na základe nami postaveného cieľa sme si stanovili nasledovné úlohy:  zostaviť dotazník pre rodičov detí 
predškolského veku a na základe neho získať poznatky o stravovaní detí, vedomostiach a vzťahu rodičov 
k zdravej výžive, k pohybu ako i k stravovaniu vo vybraných materských školách. Dosiahnuté výsledky 
porovnať s výsledkami Regionálneho úradu verejného zdravia so sídlom v Rimavskej Sobote. Následne 
zhodnotiť stravovacie návyky vybranej skupiny detí a postoje rodičov k zdravej výžive. Navrhnúť 
odporúčania na zlepšenie stavu a vypracovať týždenný vzorový jedálny lístok pre deti v tomto veku. 
 
METODIKA PRÁCE 
Charakteristika objektu skúmania. Náš prieskum formou dotazníka pre rodičov  sme uskutočnili 
v materských školách v Handlovej, Prievidzi a v Nitrianskom Rudne. Prieskumnú vzorku tvoril súbor 76 detí 
vo vekovej kategórií 5 - 6 rokov. Túto skupinu sme zvolili z dôvodu, že deti v tomto veku navštevujú 
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materskú školu zväčša už tretí rok a teda i rodičia majú viac skúseností so stravovaním v tomto zariadení, 
čo má súvislosť s otázkami v dotazníku. 
Metódy spracovanie a vyhodnocovania údajov. Spolu sme rozdali 100 dotazníkov pre rodičov, vrátilo sa 
nám ich 76.  Dotazník bol anonymný, tvorilo ho 25 otázok. Výsledky sme spracovali pomocou matematicko-
štatistických metód a následne vyhodnotili pomocou grafického znázornenia. 
 
VÝSLEDKY PRÁCE 
V nasledujúcich grafoch prezentujeme zíkané údaje z výsledkov nášho  prieskumu. Vzhľadom na 
obmedzené možnosti publikovaných strán v zborníku prezentujeme len časť grafov (dotazník a ďalšie 
grafy sú na vyžiadanie u autorov).  
 
Graf 1     Spokojnosť detí so stravou v materskej škole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na grafe 1 vidíme, že 80% čiže - 61 detí je spokojných, len 20% - 15 detí sa na stravu rodičom sťažuje. Avšak  
môže to súvisieť s odmietaním nových chutí, ktoré doma nepoznajú. 
 

Graf 2  Spokojnosť rodičov so stravou v materskej škole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Väčšina rodičov – 93% - teda 71 opýtaných je so stravovaním v materskej škole (MŠ) spokojných. 
Nespokojných je len 7% , čo predstavuje 5 rodičov (graf 2). V porovnaní s predchádzajúcim grafom sú 
výsledky podobné, teda môžeme konštatovať spokojnosť so stravovaním v materských školách.  
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Graf 3  Nasýtenosť detí po odchode z materskej školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Táto otázka súvisí s otázkou číslo 3. I keď sa dieťa doma nesťažuje na stravu v MŠ, stáva sa, že je po 
odchode zo škôlky hladné. Z grafu 3 vidíme, že 50% detí je niekedy hladných. V našom prípade ide o 38 
detí. To môže súvisieť s odmietaním niektorých typov jedál. Pravidelne býva hladných 28% – teda 21 detí. 
Čo je o 6 detí viac ako detí, ktoré sa na stravu sťažujú. Tento rozdiel môže byť spôsobený nielen chuťou 
jedla, ale aj množstvom porcie. 22% - 17 detí nebýva po príchode z MŠ domov hladných.  
 

Graf 4 Najčastejšie ponúkaná strava po príchode z materskej školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kladená otázka v dotazníku nadväzuje na predchádzajúcu. Chceli sme zistiť aký typ stravy rodičia svojim 
deťom ponúknu ako prvé. Varenú stravu deťom ponúkne 34% a pečivo 33% rodičov. Nasleduje ovocie 
s 19% a sladkosť s 10% (graf 4).  
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Graf 5                Pravidelnosť raňajkovania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravidelne raňajkuje 74% detí, čo v našom prípade predstavuje 56 detí. Nepravidelne raňajkuje 26% - teda 
20 detí (graf 5). Výsledky sú porovnateľné s výsledkami výskumu RÚVZ v RS. Podľa ich zistení raňajkuje 
pravidelne 72% a nepravidelne 18% detí. Presnejšie výsledky by sme dosiahli pridaním tretej možnosti, 
ktorou by sme zisťovali počet detí, ktoré neraňajkujú vôbec. Ak by sme ale toto percento z výskumu RÚVZ v 
RS pripočítali k percentám nepravidelného raňajkovania, dostali by sme 27%. Keďže raňajky sú pre dieťa 
predškolského veku nesmierne dôležité, môžeme naše zistenie hodnotiť ako negatívne. 
 

Graf 6     Konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rovnako negatívne môžeme hodnotiť zistenie, že denne skonzumuje  menej ako 0,5 l mlieka a mliečnych 
výrobkov 47% detí. Približne 0,5 l konzumuje 28%  a viac ako 0,5 l mlieka a mliečnych výrobkov 17% detí. 
Mlieko odmieta 8% detí (graf 6). Pozitívnym je pre nás zistenie, že v 92% ide o dennú konzumáciu mlieka 
a mliečnych výrobkov. Tieto hodnoty nemôžme porovnať s výsledkami výskumu RÚVZ v RS, kde bola 
pozornosť rozdelená zvlášť na konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov. 
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Graf 7                Konzumácia sladkostí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dennú konzumáciu sladkostí uviedlo 57% rodičov, čo predstavuje 42 detí. Je to opäť porovnateľná hodnota 
s výsledkami RÚVZ v RS, ktorý uvádza cca 60% detí zo súboru. Možnosť - 2-3x týždenne zvolilo 24% 
a príležitostne konzumuje sladkosti 19% detí (graf 7). 
 

Graf 8                 Konzumácia rýb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nedostatočnú konzumáciu rýb sme zaznamenali v 49%, kedy sa ryby pripravujú jedenkrát mesačne - v 37. 
prípadoch.  Zriedkavo konzumuje ryby 35% detí a 1-2x týždenne iba 16% detí  (graf 8). RÚVZ v RS uvádza 
týždennú konzumáciu rýb u 25% súboru detí, čo je o 9% viac ako v našom prípade.  
 

Graf 9                   Konzumácia ovocia 
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Denná konzumácia ovocia sa potvrdila u 66% detí. Iba 2-3x týždenne konzumuje ovocie až 25% detí, ešte 
menej ovocia týždenne príjme 9% detí (graf 9). RÚVZ v RS uvádza dennú konzumáciu ovocia u 60,3% detí. 
Možnosť c) menej neoznačil žiaden z rodičov. 
 

Graf 10    Konzumácia zeleniny v surovom stave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na grafe 10 vidíme, že zeleninu v surovom stave konzumuje 35% detí - menej ako 2-3x týždenne, 2 - 3x 
týždenne ju konzumuje 33% detí a až 17% surovú zeleninu odmieta. Len 15% detí konzumuje surovú 
zeleninu denne. RÚVZ v RS uvádza 50% dennú konzumáciu zeleniny. My sme sa zamerali na konkrétnu 
kategóriu, keďže sme predpokladali nedostatočnú konzumáciu zeleniny v surovom stave. 
 

Graf 11            Konzumácia slaných maškŕt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iba príležitostne konzumuje chipsy, chrumky a pod. 48% detí. 27% ich konzumuje 2-3x týždenne, 17% ešte 
menej. Denne si ich dopraje 8% detí ako vidíme na grafe 11. Konzumácia týchto výrobkov súvisí so zistením 
RÚVZ v RS, že denný príjem kuchynskej soli prevyšuje odporúčania u detí o viac ako 200%. 
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Graf 12                     Preferované typy nápojov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najčastejšie svojim deťom ponúknu rodičia sladený čaj. Túto možnosť označilo 33% rodičov. Nasleduje 
voda, ktorú zvolilo 29% rodičov. 22% rodičov uprednostňuje sladené vody, sirupy, neriedené džúsy. 
Riedené džúsy preferujú traja rodičia, čo predstavuje 4%. 11% zvolilo nesladený čaj a 1% a len jeden rodič 
uviedol ako nápoj mlieko (graf 12). 
 

Graf 13       Športová alebo iná pohybová aktivita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na grafe 13 vidíme, že 71% detí sa venuje pohybovej aktivite a 29% uviedlo možnosť nie. Keďže sme bližšie 
neskúmali druh a frekvenciu tejto pohybovej aktivity môžu nám výsledky slúžiť iba ako porovnateľné 
hodnoty s ďalšími otázkami. 
 
ZHRNUTIE VÝSLEDKOV A ODPORÚČANIA PRE PRAX 
Na základe získaných výsledkov si dovolíme vyhodnotiť stravovacie návyky vybranej skupiny detí 
predškolského veku v nasledujúcich bodoch: 
Nedostatočná konzumácia ovocia, zeleniny, rýb, mlieka a mliečnych výrobkov. 
Nedostatočnú konzumáciu ovocia sme zaznamenali v 34%, zeleniny v surovom  stave až v 85%. Mlieko 
a mliečne výrobky denne konzumuje 92% respondentov, čo hodnotíme veľmi pozitívne. V 47% však ide 
o menej ako 0,5 l denne. 8% detí  mlieko úplne odmieta. Nedostatočnú konzumáciu rýb sme 
zaznamenali v 84%,  kedy sa ryby pripravujú jedenkrát mesačne alebo len zriedkavo. Naše zistenia 
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korešpondujú s výsledkami výskumu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  so sídlom 
v Rimavskej Sobote.  
Nadmerná konzumácia sladkostí a slaných maškŕt 
Denne konzumuje sladkosti až 57% detí. Slané maškrty ako čipsy, slané tyčinky, chrumky a pod. 
skonzumuje niekoľkokrát týždenne až 44% detí. Tento výsledok  nie je porovnateľný s výskumom RÚVZ v 
RS, ale súvisí so zistením, že denný  príjem  soli u detí predškolského veku prekračuje odporúčané dávky až 
o 200%. 
Preferovanie najmä sladených nápojov 
Deti z nášho súboru dodržiavajú pitný režim, ale iba 40% rodičov najčastejšie  ponúkne svojmu dieťaťu 
vodu a nesladený čaj. 59% rodičov zvolilo ostatné  možnosti, ktoré obsahujú sladené čaje, sladené vody 
a sirupy, neriedené a riedené  džúsy. Jeden rodič zvolil možnosť iné, kde dopísal ako nápoj mlieko. 
Pitný režim, nepovažuje za nápoj ale za potravinu. Negatívnym zistením je, že 12% detí pravidelne 
konzumuje kolové nápoje, ktoré sú  pre nich v tomto veku úplne nevhodné. 
Nedostatočná pohybová aktivita 
Z otázky č. 1 sme zistili, že 70% detí chodí do materskej školy pešo. Hodnotíme toto zistenie ako pozitívne, 
i keď nepoznáme dĺžku tejto trasy. V otázke č. 20 sme zisťovali, či sa deti venujú športovej alebo inej 
pohybovej činnosti . 71% rodičov  odpovedalo kladne. Keďže sme ale nezisťovali druh a frekvenciu tejto 
pohybovej  aktivity použili sme  výsledky ako porovnateľné hodnoty s otázkou č. 21. Tu sme  sa 
pýtali na čas strávený pri televízií, počítači a pod. Z odpovedí vyplynulo, že denne takto strávi viac ako 
hodinu až 72% detí. Ak berieme do úvahy, že dieťa  prichádza domov asi okolo 15. – 16. hodiny, 
z toho viac ako hodinu strávi napr.  sledovaním televízie, i keď strávi približne  hodinu športovou  aktivitou, 
nepokrýva to  jeho potreby pohybovej aktivity. 
Na základe našich zistení môžeme ďalej konštatovať, že deti i rodičia sú so stravou vo vybraných MŠ 
spokojné. Napriek spokojnosti so stravou býva 28% detí pravidelne hladných po odchode z MŠ a 50% 
niekedy. To môže súvisieť so spomínanou neofóbiou alebo i s veľkosťou porcie. Z výsledkov prieskumu 
ďalej vidíme, že rodič v takomto prípade najčastejšie ponúkne dieťaťu domácu varenú stravu, teda to, na 
čo je dieťa  zvyknuté. 
Vedomosti rodičov o správnej výžive sme zisťovali v otázke č. 22 , kde sme sa pýtali, či poznajú potravinovú 
pyramídu. 20% rodičov o nej nikdy nepočulo a 44% rodičov ju síce pozná, ale neriadi sa ňou. Z toho 
môžeme usudzovať, že nevedia o jej dôležitosti, alebo sa o zdravú stravu nezaujímajú. Na otázku, či sú pre 
svoje dieťa vo výžive vzorom odpovedalo 21% áno a 66% sa svojim stravovaním o to usiluje. Ak ale 
potravinovú pyramídu nepoznajú, alebo sa ňou neriadia ako môže byť ich stravovanie vzorom pre deti? 
Rovnako o nedostatočnom vedomí rodičov o dôležitosti správnej výživy pre zdravie (nielen) dieťaťa svedčia 
aj vyššie uvedené zistenia.  
Preto by sme navrhovali u nami sledovaných materských škôl organizovať rôzne podujatia (avšak nielen pre 
rodičov) zamerané na zdôraznenie správnej výživy pre zdravie človeka napr. „Vitamínový deň, Zdravá 
výživa – zdravé dieťa“ a pod. Na nich by sa mohla realizovať  prezentácia ich jedálnych lístkov so 
zdôvodnením výberu jednotlivých pokrmov. Domnievame sa, že vhodná by bola i diskusia s vedúcou 
školskej jedálne, ktorá by mohla požiadať rodičov o spoluprácu pri zavádzaní nových, netradičných 
pokrmov, alebo o riešenie stravovacieho problému konkrétnych detí a zároveň by mohla odpovedať na 
otázky rodičov týkajúce sa stravovania. Ako príklad správnej, vyváženej a pestrej stravy sme vypracovali 
vzorový týždenný jedálny lístok (na vyžiadanie u autora) pre deti predškolského veku určený rodičom 
i materským školám, kde sme realizovali náš prieskum.  
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ZÁVER 
V našom príspevku sme sa snažili priblížiť problematiku výživy u detí v materských školách. Na základe 
získaných výsledkov prieskumu na nami vybraných materských školách  môžeme stravovanie detí z nášho 
súboru hodnotiť ako nedostatočné.  
Negatívnym zistením bol nízky príjem ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov ako i rýb. Na druhej 
strane deti vo zvýšenej miere konzumujú sladkosti a slané maškrty ako sú čipsy, slané tyčinky, chrumky 
a pod. Pozitívne hodnotíme dodržiavanie pitného režimu. Najčastejšou voľbou sú však sladené nápoje. 
Rovnako negatívne hodnotíme zistenú nedostatočnú pohybovú aktivitu u týchto detí. Naše výsledky sú 
porovnateľné s výsledkami výskumu RÚVZ v RS.  
Pozitívnym zistením bola spokojnosť detí i rodičov so stravou podávanou v materskej škole. I keď niekedy 
sa deti na stravu sťažujú a bývajú po príchode domov hladné, hodnotenia boli pozitívne. Väčšina rodičov sa 
snaží byť pre svoje dieťa v stravovaní vzorom. Vzťah detí k zdravej strave tomu však nenasvedčuje. 
Nepostačujúce sú vedomosti rodičov o zdravej výžive. Rodičia v presvedčení, že konajú správne, mnohokrát 
ponúkajú dieťaťu stravu, ktorá viac zodpovedá jeho chutiam, než odporúčaniam o zdravom stravovaní. 
Preto navrhujeme prehĺbiť spoluprácu s materskou školou, ktorá organizovaním rôznych podujatí zdôvodní 
a zdôrazní dôležitosť zdravej výživy pre deti v predškolskom veku. Deti treba neustále viesť k výberu 
zdravých potravín, k pohybu i k dodržiavaniu pitného režimu prirodzeným nenúteným spôsobom. Za ten 
najlepší a najjednoduchší považujeme rodiča, ktorý je pre dieťa príkladom.     
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KOMPARÁCIA  OBJEKTÍVNEJ A SUBJEKTÍVNEJ METÓDY HODNOTENIA INTENZITY 

ZAŤAŽENIA POČAS AEROBIKU A SPINNINGU 
 

COMPARISON OF OBJECTIVE AND SUBJECTIVE EVALUATION METHODS LOAD INTENSITY 
DURING AEROBIC AND SPINNING CLASSES 

 

1Lenka NAGYOVÁ,  2 Jana LABUDOVÁ 
 

 
ABSTRAKT  
Modernejšie aeróbne pohybové aktivity, pre ich atraktívnosť a priaznivý vplyv na úroveň telesnej zdatnosti, 
vyhľadávajú rôzne skupiny populácie a ich obľúbenosť stále rezonuje aj u vysokoškoláčok. Príspevok je 
orientovaný na komparáciu rôznych metód hodnotenia intenzity zaťaženia počas hodín aerobiku 
a spinningu. Výskumný súbor tvorili študentky FCHPT STU rôzneho študijného zamerania. Porovnaním 
metód hodnotenia intenzity zaťaženia počas troch sledovaných úsekoch so stúpajúcim rozmedzím srdcovej 
frekvencie meraní autorky zistili menšie rozdiely hodnôt získaných objektívnou a subjektívnou metódou v 
opakovanom meraní. Štatistická významnosť rozdielov sledovaných hodnôt medzi meraniami sa 
nepotvrdila. Porovnateľné až zhodné výsledky oboch aplikovaných metód boli zistené pri modelovanom 
obsahu v druhom a treťom sledovanom časovom úseku v oboch meraniach.  
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: aeróbne pohybové aktivity, intenzita zaťaženia, aerobik, spinning, objektívne metódy 
hodnotenia intenzity zaťaženia, subjektívne metódy hodnotenia intenzity zaťaženia  
 
ABSTRACT   
Smarter aerobic physical activity for their attractiveness and positive impact on physical fitness, look for 
different population groups and their popularity is still resonates well with university students. The paper is 
focused on the comparison of different methods of evaluating the load intensity during the hours of 
aerobics and spinning classes. The sample consisted of students different study program. Comparing 
methods of assessing the intensity of the load over the three sections with an increasing range of heart 
rate measurements, the authors found minor differences of the values obtained objective and subjective 
method in repeated measurements. The statistical significance of the differences observed values between 
measurements was not confirmed. Comparable to the corresponding results of both applied methods were 
found in modeling the contents of the second and the third reporting period of time in both 
measurements. 
 
KEY WORDS: aerobic movement activities, intensity of loading, aerobic, spinning, objective methods of 
intensity loading, subjective methods of intensity loading 
 
ÚVOD 
Primeraná pohybová aktivita je podstatnou súčasťou vonkajšej stimulácie, ktorá je určujúca pre optimálny 
telesný a duševný vývoj, a ktorá mnohostranne podporuje komplex adaptačných schopností ľudského 
organizmu. Z hľadiska zdravia ide o dosiahnutie takej miery zdravej a primeranej pohybovej aktivity, ktorá 
by vylúčila rizikový faktor nedostatku pohybu a zabránila funkčnej a štrukturálnej regresii v biologickom 
systéme organizmu (Liba, 1999). Viacerí autori (Ondrušová, et al. 2010; Lőrincziová a Tibenská, 2011) sa 
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zhodujú v názoroch o pozitívnom vplyve cielenej pohybovej aktivity na zníženie rizika vzniku 
kardiovaskulárnych chorôb, chorôb pohybového aparátu, optimalizácii krvného tlaku, znižovaní obezity, 
kladnom preventívnom vplyve na vznik artériosklerózy, cukrovky, či rednutiu kostí, znižovaniu a redukcii 
stresu, zvýšeniu telesnej zdatnosti a výkonnosti, zlepšeniu spánku atď. Osobitne priaznivý vplyv, 
podporujúci stimulačne morfologické a funkčné adaptácie orgánových sústav, má pravidelná vytrvalostná 
pohybová aktivita. Šimonek a Kyselovičová (2002) odporúčajú 50 – 60% podiel aeróbnych pohybových 
aktivít z celkového objemu. Efektívny rozvoj aeróbnej vytrvalosti umožňuje aplikácia vhodných metód, 
napr. neprerušovaných alebo prerušovaných metód tréningu so súčasným rešpektovaním vnútornej 
dynamiky zaťaženia (Moravec et al., 2007). Každá pohybová aktivita môže byť vykonávaná s rôznym 
stupňom námahy. Stupeň námahy v športe charakterizuje dôležitý aspekt zaťaženia, ktorou je intenzita. 
Intenzita sa musí zvyšovať postupne, pretože pri rýchlom náraste môže dôjsť k únave, bolestiam svalov až 
k zraneniu (Rodrigez-Adami, 2002). 
Aerobik (z angl. aerobics) je druh náročného vytrvalostného cvičenia (dlhodobého pomalého výdaja 
energie), ktorý využíva prostriedky základnej, kondičnej, rytmickej gymnastiky a tancov (Kyselovičová a 
Antošovská,  2003). Zapája do činnosti všetky veľké svalové skupiny, tým stimuluje a pozitívne ovplyvňuje 
najmä prácu srdcovo-cievneho, dýchacieho a pohybového aparátu, čo sa následne prejaví zlepšením 
telesnej a funkčnej zdatnosti organizmu. Intenzita a dynamika cvičenia je podmieňovaná hudobným 
sprievodom, ktorý zvyšuje motiváciu a posilňuje emocionálnu stránku cvičebnej jednotky. Dôležitú úlohu 
pri aerobiku zohráva hudba, ktorá udáva tempo, dynamiku cvičenia a zároveň motivuje k pohybu. Aerobik 
je kolektívny rekreačný šport pod vedením cvičiteľa, trénera či inštruktora (Kyselovičová, 1995).  
             Spinning program je energeticky účinné skupinové cvičenie na stacionárnych bicykloch, ktoré spája 
hudbu, motiváciu a predstavivosť do jedného celku s presne dávkovaným tréningom. Tento originálny 
cyklistický program ponúka fyzické a psychické prvky športového tréningu ľuďom každého veku a úrovne 
zdatnosti. Spinning program umožňuje špecializovanú prípravu pre všetky druhy športov. Vhodne 
modelované programy urýchľujú rehabilitáciu poúrazových a pooperačných stavov výkonnostných 
športovcov ako aj bežnej populácie, podporujú regeneráciu ľudského organizmu a rozvoj aeróbnej 
vytrvalosti, svalovej sily a vytrvalosti, flexibility, formovanie postavy. Programy nezahŕňajú náročné 
choreografie a zložité pohyby v priestore. Cvičenie je nenáročné na koordináciu pohybov, nezaťažuje 
kĺbový systém a smeruje k celkovému precvičeniu nielen dolných končatín, ale aj svalov trupu 
(http://www.sportujeme.sk/fitness/spinning-schwinn-indoor-cycling). 
              Intenzita pohybového zaťaženia je jedným zo základných ukazovateľov účinnosti aeróbnych 
pohybových programov. Za najvhodnejšie parametre vnútorného prejavu organizmu môžeme považovať 
úroveň spotreby kyslíka a srdcovú frekvenciu (Hamar, 1989). Viacerí odborníci sa zhodujú v tom, že 
aeróbne aktivity pôsobia u zdravých jednotlivcov podnetne vtedy, ak sú vykonávané  s intenzitou 
zodpovedajúcou približne 60 – 90 % maximálnej srdcovej frekvencie (Strešková, 1994; Bunc, 1995; 
Kyselovičová, 1995) alebo 50 – 85 % maximálnej spotreby kyslíka (Niemen, 1990; Sharkey, 1990).  
Z  objektívnych metód hodnotenia intenzity pohybového zaťaženia je najdostupnejšie meranie srdcovej 
frekvencie (SF). Srdcová frekvencia je biologická veličina reprezentujúca fyziologickú odpoveď organizmu 
na záťaž, pričom veľmi rýchlo reaguje na zmeny pri zaťažení organizmu a najcitlivejšie reaguje na zvýšenie 
intenzity alebo odporu. Táto veličina je veľmi individuálna a ovplyvňujú ju nasledovné faktory (Neumann, 
Pfunzer & Hottenrott, 2005): vek a pohlavie, športová výkonnosť, veľkosť srdca, zdravotný stav. Srdcová 
frekvencia je veľmi ovplyvniteľný ukazovateľ, jej zvýšenie charakterizuje intenzitu zaťaženia 
a k východiskovým hodnotám sa dostáva až v čase upokojenia organizmu Lipková (2006) uvádza  
auskultáciu na hrote srdca, ale za najpresnejšiu a najspoľahlivejšiu registráciu SF sú považované 
mikropocesorové snímače – športtestery, ktoré využívajú EKG signál.  
Srdcová frekvencia je len nepriamym, a nie veľmi presným indikátorom najmä počas pohybového zaťaženia 
s vyššou intenzitou (Carrol et al.,1991) a je často ovplyvňovaná aj psychickými faktormi (Štulrajter, 1995). 

http://www.sportujeme.sk/fitness/spinning-schwinn-indoor-cycling


 
 

 

201 

 
 

 

Vedecké práce KSSaP 2015 / Researchs papers DSS and C 2015 // Vedecký zborník 

Odporúča sa dopĺňať jej posudzovanie aj s inými metódami zisťovania intenzity zaťaženia, ako je napr. 
metóda číselnej stupnice podľa nazývaná Borgova škála subjektívneho vnímania vynaloženej námahy - RPE 
(z anglického rating of perceived exertion – RPE), (Borg, 1982). Sledovania potvrdili, že pri monitorovaní 
intenzity zaťaženia pomocou Borgovej škály boli dosiahnuté signifikantnejšie výpovede o priebehu 
zlepšenia vo faktore vytrvalosti, ako pri monitorovaní intenzity pomocou zaznamenávania srdcovej 
frekvencie (Koltyn – Morgan, 1992, Garcin – Wolff – Bejma, 2003, Herman – Nagelkirk - Womack, 2003, 
Masumoto et al., 2007, Alberton – Antunes – Pinto et al., 2010). Táto škála predstavuje spojenie svalovej 
činnosti, zmien srdcovo-cievneho systému, psychologickému stresu, bolesti, telesnej teploty a podmienok, 
v ktorých sa cvičí. Borgova škála je založená na princípe hodnotenia subjektívne pociťovanej záťaže na 
stupnici od 6 do 20, pričom jednotlivé čísla vystihujú slovné hodnotenia. Pri aeróbnom tréningu by sa 
intenzita zaťaženia mala pohybovať v rozmedzí 11-16 bodov Borgovej škály. Základným predpokladom 
bodovej škály je, že pre zdravého jednotlivca  pri miernej až ťažkej záťaži by  mala byť hodnota SF asi 10-
násobkom hodnoty RPE (Mocková – Radvanský - Matouš, 2000). Pokiaľ ide o spoľahlivosť tejto škály, 
uvádzané sú veľmi vysoké koeficienty spoľahlivosti (r>0,90). RPE vysoko koreluje s objektívnymi indikátormi 
intenzity zaťaženia, ako je srdcová frekvencia, spotreba kyslíka, hladina krvného laktátu. 
 
Predložené výsledky výskumného sledovania tvoria predvýskum, z ktorého budú vychádzať ďalšie 
sledovania a merania v rámci grantovej úlohy VEGA 1/0882/14. 
 
CIEĽ PRÁCE  
Cieľom práce bola komparácia objektívnej a subjektívnej metódy hodnotenia intenzity  zaťaženia na 
hodinách aerobiku a spinningu študentiek FCHPT STU. 
 
METODIKA  
Výskumný súbor tvorilo 30 študentiek 1 - 3. ročníka rôzneho študijného zamerania  na FCHPT STU. 
Kalendárny vek súboru bol 18 - 20 rokov. Vnútornú reakciu organizmu na pohybové zaťaženie na hodinách 
aerobiku z hľadiska funkčných parametrov sme získavali metódou merania srdcovej frekvencie (SF) 
pomocou sporttesteru POLAR 810 a jej zaznamenávaním s intervalom 5 sekúnd. Pri subjektívnom 
hodnotení (tab. 1) sme aplikovali Borgovu škálu subjektívneho vnímania vynaloženej námahy (RPE-rating of 
perceived exertion) v 20-bodovej stupnici (Borg, 2004). 
Pohybový program aerobiku  bol rozvrhnutý na 10 minútové úseky, počas ktorých sme aplikovali 
intermitentnú metódu zaťaženia v stúpajúcich rozmedziach srdcovej frekvencie (100 – 120 úderov.min-1, 
120 – 140 úderov.min-1 , 140 – 160 úderov.min-1).  
Pohybový program spinningu bol rovnako rozvrhnutý na 10-minútové úseky, počas ktorých sme aplikovali 
kontinuálnu metódu zaťaženia v stúpajúcich rozmedziach srdcovej frekvencie (110 – 130 úderov.min-1, 130 
– 150 úderov.min-1 , 150 – 170 úderov.min-1). 
Pri intermitentnej metóde sme zvolili pomer zaťaženia 3:1. Úseky intenzívneho zaťaženia v trvaní 90 s 
a úseky nízkeho zaťaženia v trvaní 30 s. Obsah úsekov sa skladal zo základných pohybových  prostriedkov 
aerobiku. Merania sme opakovali dvakrát. Ku koncu každého 10 minútového úseku probandky hodnotili 
zaťaženie aj subjektívnou metódou prostredníctvom Borgovej škály. 
Pri spracovaní výsledkov sme použili logické metódy analýzy a syntézy.  
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Tab.1 Slovné vyjadrenia Borgovej škály (Borg, 2004) 

6 Žiadne zaťaženie Necítime žiadnu námahu, nemáme zrýchlené dýchanie ani nenamáhame 
svaly, je to ako ležanie v posteli, alebo pohodlné sedenie na stoličke   

7 
8 

Extrémne slabé 
zaťaženie 

9 Veľmi slabé 
zaťaženie 

Malá alebo žiadna námaha, ako napr. krátka prechádzka vlastným 
tempom 

10 Slabé zaťaženie Takto by sme sa mali cítiť pri cvičení alebo fyzickej aktivite, cítime sa 
pohodlne  11  

12 
13 

Stredné 
zaťaženie 

Cítime sa dobre, aktivita silnie, namáhame sa, ale môžeme pokračovať 
v aktivite 

14 Silné zaťaženie Aktivita je ťažká a únavná, ale pokračovanie nie je náročné, námaha 
a úsilie je približne v polovici maxima 15  

16 
17 
18 

Veľmi silné 
zaťaženie 

Takto sa cítime pri veľmi ťažkom, namáhavom výkone, sme unavení, 
musíme sa prekonávať 

19 Extrémne silné 
zaťaženie 

Najväčšia námaha, akú sme kedy zažili, dlho ju už nevydržíme vykonávať 

20 Absolútne 
maximum 

V takejto náročnej aktivite nemôžeme pokračovať! 

 
VÝSLEDKY 
Základné matematicko-štatistické charakteristiky sledovaných ukazovateľov prvého merania uvádzajú 
tabuľky 2 a 3. Výsledky, ktoré sme získali po vyhodnotení údajov získaných na hodinách aerobiku (Ae) 
a spinningu poukazujú, že hodnoty SF boli vyššie ako hodnoty subjektívneho vnímania RPE, aj napriek 
použitým tréningovým metódam, intermitentnej počas aerobiku a kontinuálnej  počas spinningu.  
 
 
Tab.2 Základné matematicko-štatistické charakteristiky hodnôt SF (1. meranie) 
 

1.meranie Ae - SF - 1.meranie Spinning - SF - 1.meranie 

SF/úd.min-1/ 10min 20min 30min 10min 20min 30min 

aritm.pr. 121,9 140,8 154,7 125,5 142,1 159,2 

smer.od. 13,04 13,78 13,74 9,209 10,11 10 

median 125,5 142,5 156 128 145 163,5 

min. 87 102 114 100 116 135 

max. 135 159 173 137 157 169 

var.rozp. 48 57 59 37 41 34 
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Tab.3 Základné matematicko-štatistické charakteristiky hodnôt RPE (1. meranie) 
 

1.meranie Ae - RPE - 1.meranie Spinning - RPE - 1.meranie 

RPEx10/ 10min 20min 30min 10min 20min 30min 

aritm.pr. 98,3 119,7 143 111 134 153 

smer.od. 17,44 18,66 14,89 14,7 14,76 15,79 

median 100 120 140 110 130 150 

min. 60 80 120 60 90 120 

max. 120 150 170 130 160 180 

var.rozp. 60 70 50 70 70 60 

 
Porovnanie objektívneho a subjektívneho hodnotenia intenzity zaťaženia na hodinách aerobiku a  
spinningu v prvom meraní uvádza obrázok 1.  
Najvýraznejšie rozdiely medzi použitými metódami sa prejavili v 1. meranom úseku, kde priemerná 
hodnota SF bola 122 úderov.min-1  a hodnota RPE 98 v aerobiku, SF 126 úderov.min-1  a hodnota RPE 111 
v spinningu. V ostatných dvoch úsekoch 1. merania, bola priemerná hodnota SF počas aerobiku 141 
úderov.min-1  a hodnota RPE 120 a v spinningu boli hodnoty SF 142 úderov.min-1  a hodnota RPE 134, 
v treťom meranom úseku bola priemerná hodnota SF 155 úderov.min-1 a hodnota RPE 143 v aerobiku a 
hodnota SF  160 úderov.min-1   a hodnota RPE 153 v spinningu.  
 

 
Obr.1 Objektívne a subjektívne hodnotenie zaťaženia počas aerobiku a spinningu (1.meranie) 
 
Základné matematicko-štatistické charakteristiky sledovaných ukazovateľov druhého merania uvádzajú 
tabuľky 4 a 5.  
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Tab.4 Základné matematicko-štatistické charakteristiky hodnôt SF (2. meranie) 
 

2.meranie Ae - SF - 2.meranie Spinning - SF - 2.meranie 

SF/úd.min-
1/ 10min 20min 30min 10min 20min 30min 

aritm.pr. 126,1 143,9 161,2 127 144,3 161 

smer.od. 10,34 8,68 7,34 6,805 7,061 7,187 

median 129 145 165 129,5 146 165 

min. 100 124 145 110 126 145 

max. 138 154 168 135 158 174 

var.rozp. 38 30 23 25 32 29 

 
Tab.5 Základné matematicko-štatistické charakteristiky hodnôt RPE (2. meranie) 

2.meranie Ae - RPE - 2.meranie Spinning - RPE - 2.meranie 

RPEx10 10min 20min 30min 10min 20min 30min 

aritm.pr. 111 129,3 154 119,3 140 160,3 

smer.od. 13,98 12,58 11,02 11,43 11,74 8,087 

median 110 130 150 120 140 160 

min. 90 100 120 90 110 140 

max. 140 150 170 130 150 170 

var.rozp. 50 50 50 40 40 30 

 
Pri vyhodnotení výsledkov druhého merania sme postupovali analogicky (obr. 2).  Priemerné hodnoty SF 
boli vyššie v porovnaní s bodovými hodnotami RPE najmä v prvom a druhom meranom úseku v aerobiku, 
kde priemerná hodnota SF bola 126 úderov.min-1  a hodnota RPE 111 , resp. 144 úderov.min-1 a hodnota 
RPE 130. V prvom meranom úseku na spinningu bola  priemerná hodnota SF 127 úderov.min-1  a hodnota 
RPE 119. V  treťom meranom úseku 2. merania v aerobiku boli hodnoty objektívneho a subjektívneho 
hodnotenia porovnateľné, v druhom a treťom meranom úseku počas zaťaženia v spinningu  vykazovali 
namerané údaje približne zhodné hodnoty získané obidvomi metódami ako v prvom meraní, SF 144 
úderov.min-1 , RPE  malo hodnotu 140, resp. SF 161 úderov.min-1 a RPE 160. Konštatujeme, že subjektívne 
pocity probandiek zodpovedali hodnotám SF. 
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Obr.2 Objektívne a subjektívne hodnotenie zaťaženia počas aerobiku a spinningu (2.meranie) 
 
Porovnaním výsledkov 1. a 2. merania môžeme konštatovať, že hodnoty SF získané objektívnym meraním 
boli vyššie oproti subjektívnym hodnotám RPE. Rozdiel v 1. úseku bol 24 (1. meranie)  a 15 (2. meranie) 
v aerobiku, rozdiel  SF a RPE v spinningu bol 15 (1. meranie)  a 8 (2. meranie). Rozdiely SF a RPE v aerobiku 
v druhom sledovanom úseku boli 21 (1. meranie) resp. 14 (2. meranie), v spinningu bol rozdiel v týchto 
hodnotách 8 (1. meranie), resp. 4  (2. meranie). V poslednom sledovanom úseku boli tieto rozdiely medzi 
SF a RPE 12 (1. meranie) a 7 (2. meranie) v aerobiku a v spinningu boli rozdiely 7 (1. meranie) a 1  (2. 
meranie). Porovnaním rôznych metód hodnotenia intenzity zaťaženia počas troch sledovaných úsekoch 
a dvoch meraní sme zistili, že menšie rozdiely hodnôt, získaných objektívnou a subjektívnou metódou sa 
prejavili v druhom meraní. Porovnateľné až zhodné výsledky oboch aplikovaných metód hodnotenia sme 
pozorovali pri modelovanom obsahu so stúpajúcim rozmedzím srdcovej frekvencie v druhom a treťom 
sledovanom časovom úseku v oboch meraniach vo vybraných pohybových aktivitách. Domnievame sa, že 
probandky počas druhého merania so zhodným obsahom adekvátnejšie subjektívne hodnotili intenzitu 
zaťaženia ako pri realizácii pohybového programu v prvom meraní. K uvedeným výsledkom mohli v určitej 
miere prispieť skutočnosti, akými sú osvojenie a zlepšenie kvality vykonania zaradených pohybových tvarov 
na hodinách aerobiku, resp. zlepšenie opakovaného vykonania cyklického pohybu na hodinách spinningu. 
Na základe získaných a vyhodnotených údajov  usudzujeme, že zhoda hodnôt obidvoch metód hodnotenia 
intenzity zaťaženia počas  vybraných hodín sa prejavila pri modelovanom obsahu so stúpajúcim rozmedzím 
srdcovej frekvencie, najmä v druhom a treťom sledovanom časovom úseku.  
 
ZÁVERY 
Komparáciou rôznych metód hodnotenia intenzity zaťaženia počas troch sledovaných úsekoch a dvoch 
meraní sme zistili, že menšie rozdiely hodnôt, získaných objektívnou a subjektívnou metódou sa prejavili 
v druhom meraní. Porovnateľné až zhodné výsledky oboch aplikovaných metód sme pozorovali pri 
modelovanom obsahu so stúpajúcim rozmedzím srdcovej frekvencie, teda v druhom a treťom sledovanom 
časovom úseku v oboch meraniach. Celkovo menšie rozdiely v hodnotách  medzi použitými metódami 
v oboch meraniach sme zistili na hodinách spinningu. 
 
 
 



 
 

 

206 

 
 

 

Vedecké práce KSSaP 2015 / Researchs papers DSS and C 2015 // Vedecký zborník 

 
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 
 
ALBERTON,C.L. - ANTUNES,A.H. - PINTO,S.S. - TARTARUGA,M.P. - SILVA,E.M. - CADORE,E.L. - FERNENDO,L. - 
KRUEL,M. 2010. Correlation Between Rating of Perceived Exertion and Physiological Variables During the 
Execution of Stationary Running in Water at Different. J.Strenght Cond.Res.,Pub Med.2010.Dostupné 
nainternete:<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20093964 
 
BORG, G., 1982. A category scale with ratio properties for intermodal and interindividual comparisons. In: 
Geissler, H.G. and Petzold, P.(eds), Psychophysical Judgment and the Process of Perception. VEB Deutscher 
Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1982, s. 25-34. 
BORG, G.2004. The Borg CR10 Scale® Folder. A method for measuring intensity of experience. Hasselby, 
Švédsko. Borg Perception, 2004 
 
BUNC,V. 1995, Zásady dlouhodobé kultivace zdravotne orientované tělesné zdatnosti. Těl.Vých.Sport 
Mlád.,61,1995,č.6,s.6-9. 
 
CARROLL,M.W. et al.1991. The metabolic cost of two ranges of arm position height with and without hand 
weights during low impact aerobic dance.Res.Q.Exerc.Sport,62,1991,s,420-423. 
 
GARCIN,M. - WOLFF,M. - BEJMA,T. 2003. Reliability of rating scales of perceived exertion and heart rate 
during progressive and maximal constant load exercises till exhaustion in physical education students.In: 
J.Sports Med.,2003,24(4),s.285-290. 
 

HAMAR,D. 1989. Všetko o behu. Bratislava: Šport,s.208 
FROMEL, K. 1999. Struktura sportovních záujmu a pohybových aktivit mládeže. In: Výzkumná správa. FKT 
UP Olomouc. 
HERMAN,C.W. - NAGELKIRK,P.R. - PIVARNIK,J.M. - WOMACK,C.J. 2003. Regulating oxygen uptake during 
high-intensity exercise using heart rate of perceived exertion.Med.Sci.Sports Exerc.,2003,35(10),s.1751-
1754 
 

KOLTYN, K.F. – MORGAN, W.P. 1992. Efficiency of perceptual versus heart rate  
monitoring in the development of endurance. Br. J. Sports Med., 26, 1992, č.2, s. 132 – 134. 
 
KYSELOVIČOVÁ,O. 1995,Aerobik – teoretické základy. In: Bulletin, ŠVP,1995 
KYSELOVIČOVÁ,O. - ANTOŠOVSKÁ,M.,2003.: Aerobik. SZRTVAŠ 2003.s. 4-55. 
LIPKOVÁ, J., 2006.: Fyziológia telesných cvičení. Praktické cvičenia. Bratislava: Univerzita Komenského, 
2006, s. 40, ISBN 80 – 89075 – 22 – 3. 
LORINCZIOVÁ, D., & TIBENSKÁ, M. (2011). Vplyv diferencovaných aeróbnych programov na zmeny 
vybraných somatických parametrov študentiek Ekonomickej univerzity. In Optimalizácia zaťaženia 
v telesnej výchove a športe: zborník z vedeckej konferencie. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 1-6. 
 
MASHUMOTO,K. - HOTT,N. - FUJISHIMA,K. 2007. EMG, Physiological responses and RPE during walking in 
water ederly men. In. Med.& Science in Sports&Exercise.5,2007, s. 76-78. 
 

MORAVEC, R.- KAMPMILLER, T.- VANDERKA, M.- LACZO, E., 2007: Teória a didaktika výkonnostného a 
vrcholového športu. Bratislava: FTVŠ UK a SVSTVŠ, 2007. ISBN 978-80-89075-31-7. 



 
 

 

207 

 
 

 

Vedecké práce KSSaP 2015 / Researchs papers DSS and C 2015 // Vedecký zborník 

NEUMANN, G., PFüNTZER, A., & HOTTENROTT, K. ,2005.:Trénink pod kontrolou: metody, kontrola a 
vyhodnocení vytrvalostního tréninku. Praha: Grada Publishing. 
NIEMANN, D. C. 1990. Fitness and sports medicine: An Introduction. Palo Alto, 
Bull Publishing Company 1990, 566 s. 
 

ONDRUŠOVÁ, L. et al., 2010. Monitorovanie intenzity zaťaženia študentov FCHPT. Trenčín Pohyb a Zdravie, 
Medzinárodná konferencia., TnUAD. 
RODRIGEZ – ADAMI, M., 2002. Akvafitness. London : Pengium Company, 2002, Praha : Euromedia group, 
2005. ISBN 80-249- 0547-7. 
SHARKEY,B.J. 1990. Physiology of fitness. Champaingn, Human Kinetics Books, 1990,s.432. 
STREŠKOVÁ,E. 1994.  Nové trendy v aerobiku. Tel.Vých.Šport,1,1994,s.32-34. 
ŠIMONEK, J. & KYSELOVIČOVÁ, O. 2002. Aeróbny fitnes. In: Zrubák, A. &Štulrajter, V. etal., Fitnis. 
Bratislava,str. 11-15. 
ŠTULRAJTER,V.,1995.: Pulzová frekvencia. In: Sýkora,F.: Telesná výchova a šport.F.R.&G. spol.s.r.o., Bratislava 
1995,s. 212. 
 
Autorky:  
Mgr. Lenka Nagyová, PhD.,  
Katedra telesnej výchovy a športu FAF UK v Bratislave, 
 nagyova@fpharm.uniba.sk 
 
Doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD,  
Katedra športov v prírode a plávania FTVŠ UK v Bratislave,  
jana.labudova@fsport.uniba.sk 
 
Recenzent: 
doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD.,  
Katedra telesnej výchovy a športu PF UKF, 
nhalmova@ukf.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nagyova@fpharm.uniba.sk
mailto:jana.labudova@fsport.uniba.sk
mailto:nhalmova@ukf.sk


 
 

 

208 

 
 

 

Vedecké práce KSSaP 2015 / Researchs papers DSS and C 2015 // Vedecký zborník 

 
DIURNÁLNA PREFERENCIA A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ ŠPORTUJÚCICH DIEVČAT 

 
DIURNÁLNA PREFERENCIA A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ ŠPORTUJÚCICH DIEVČAT 

 
Barbora NOVOTNÁ, Naďa NOVOTNÁ 

 

 
ABSTRAKT 
V príspevku autorky uvádzajú výsledky analýzy vzťahu diurnálnej preferencie s úrovňou zmien pohybovej 
výkonnosti športujúcich dievčat, nachádzajúcich sa v období športovej predprípravy. Výskumný súbor 
tvorili tri probandky mladšieho školského veku. Výskum ukázal, že u dievčat skúmaného súboru nie je vždy 
jednoznačný súlad medzi chronotypom a pohybovou výkonnosťou. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: chronotyp, pohybová výkonnosť, dievčatá mladšieho školského veku 
 
ABSTRACT 
In author ´s article, there are presented the results of analysis of relationship between diurnal preferences 
and level of motor performance of sporting girls in the period of sport pre-preparation. The experimental 
group consisted of three probands in age of 7 to 10 years (elementary school).  The experiment showed 
that there is not allways definite accordance between the chronotype and the level of motor performance.  
 
KEY WORDS: chronotype, motor performance, girls of age of elementary schol 
 
ÚVOD 
Poznanie biorytmov považujeme za dôležité aj pri plánovaní tréningového procesu, resp. zaťaženia, 
z hľadiska času, aby bol organizmus pripravený na určitý výkon. Z toho vyplýva, že poznaním biorytmov 
môžeme určiť najväčšiu reaktivitu organizmu, tj. jeho pripravenosť v priebehu dňa odpovedať na rôzne 
podnety (Jančoková, 2000). 
Pri charakteristike biologických rytmov môžeme vychádzať z charakteristiky Aschoffa (1960), že biologické 
rytmy sú oscilujúci dej v živej hmote, ktorý sa po určitom čase vracia približne na východiskovú úroveň 
(Štulrajter, 2007). 
Figala (1991) uvádza, že biologické rytmy sú kvantitatívne a kvalitatívne zmeny na úrovni subbunkových 
štruktúr, ale aj buniek, tkanív, orgánov indivíduí, skupín a populácií, ktoré sa pravidelne vracajú a v rôznych 
podobách opakujú. 
Kasa – Švec (2005, s. 18) definujú biorytmy ako „opakované zmeny životne dôležitých funkcií a činností 
živých organizmov, na rozličných úrovniach (molekulárnej, bunkovej, orgánovej, populačnej, generačnej), 
v rozlične dlhých cykloch, vo viac-menej pravidelných časových intervaloch“.  
Problematika pohybovej výkonnosti vo vzťahu k chronotypu u detí tohto vekového obdobia nie je 
v odbornej literatúre široko rozpracovaná. Niektoré výsledky výskumov môžeme nájsť v prácach autorky 
Werner et. al (2009), pretože väčšina odborníkov rieši túto problematiku u adolescentov a dospelej 
populácie.  
Sledovanie biorytmov, ako aj športových výkonov, má veľký význam najmä pre individualizáciu 
tréningového procesu. Športovci sa tak môžu vyhnúť opakovanej únave, minimalizovať poruchy spánku 
a čo je dôležité, naplánovať športový výkon na vrcholových športových podujatiach.  
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Denné, resp. cirkadiánne rytmy sú najviac skúmanými rytmami. V tele človeka sú riadené tzv. vnútornými 
biologickými hodinami. Vnútorné hodiny riadia nástup a funkciu jednotlivých sústav v organizme čím je 
zabezpečené, že všetky sústavy nášho tela si počas 24 hodín postupne oddýchnu a zregenerujú, aby potom 
vo vhodnom čase mohli vykonávať svoju funkciu (Havelková, 2008). Denné rytmy sú individuálne, 
synchronizované s prostredím, v ktorom živý organizmus žije. Dominantný synchronizátor je cyklus svetlo – 
tma. Tento cyklus nastaví vnútorné hodiny tak, že fyziologické funkcie a správanie sú riadené, resp. 
prebiehajú podľa času (Lockley, 2003). Okrem cyklu svetlo – tma sa pri telesnom zaťažení podieľa na 
výkone aj cyklus, resp. rytmus produkcie hormónov. Napríklad pre zabezpečenie krytia vyšších 
energetických nárokov stúpa hladina katecholamínov (adrenalín a noradrenalín), ktoré pôsobia na 
jednotlivé orgány a tkanivá. Testosterón, rastový hormón a inzulín majú zase najväčší význam vo fáze 
zotavenia a regenerácie (Hamar - Lipková, 2001) 
Ak pri skúmaní premennej je táto sledovaná aspoň 24 hodín, počas ktorých objekt skúmania bdie, 
hovoríme o cirkadiánnych rytmoch. Pokiaľ premennú sledujeme a posudzujeme len počas aktívnej časti 
dňa, pričom spánok nie je narušený, hovoríme o diurnálnych rytmoch (Vančová – Pivovarníček, 2013). 
Z hľadiska denných rytmov môžeme jeden biologický deň rozdeliť na dve fázy – dopoludňajšiu, ktorá 
prebieha od 3. do 15. hodiny a odpoludňajšiu, ktorá prebieha od 15. do 3. hodiny. V obidvoch fázach 
dochádza ku kolísaniu biochemických procesov, fyziologických funkcií, psychických procesov, pohybovej 
a športovej výkonnosti (Jančoková, 2000). 
Pre dopoludňajšiu fázu je charakteristická vyššia koncentrácia, postupne v priebehu dňa narastá 
dráždivosť. V tejto fáze sú ekonomickejšie využívané autonómne funkcie organizmu (rytmus srdca, krvný 
tlak, dýchanie, minútová ventilácia). Popoludňajšia fáza je oddychová, vhodná najmä na aktívny odpočinok 
(Jančoková, 2000). 
Z tohto môžeme usúdiť, že výkonnosť športovca v priebehu dňa kolíše a závisí od fyziologickej výkonovej 
pohotovosti organizmu a od vôle podávať výkon.  Výkonovou pohotovosťou sa zaoberal v 30. a 40. rokoch 
minulého storočia Graf, ktorý zistil, že organizmus je optimálne pripravený na výkon najmä dopoludnia 
a v skorých večerných hodinách a naopak, minimum výkonovej pohotovosti dosahuje organizmus okolo 3. 
hodiny ráno a 15. hodiny popoludní (Štulrajter, 2000). Skúmaním výkonnosti u športovcov aj bežnej 
populácie sa zaoberali a stále zaoberajú viacerí autori. Výsledky jednotlivých výskumov ako aj poznanie 
rytmov konkrétneho športovca majú najväčší význam pre individualizáciu tréningového procesu športovca 
(Jančoková, 2000). 
Podľa dosahovanej výkonnosti v priebehu dňa môžeme u športovcov rozlišovať tri typy a to: športovci 
s výkonnostným maximom vyrovnaným dopoludnia a popoludní, športovci s dopoludňajším maximom 
alebo s maximom popoludňajším a športovci s večerným maximom (Charabuga, 1975; Kopanev, 1985; 
1988). 
Chronotyp organizmu je vnútorný faktor, ktorý ovplyvňuje rytmicitu organizmu. Je to individuálna 
charakteristika odrážajúca tú časť dňa, v ktorej jednotlivec dosahuje tie najlepšie výkony (Guthrie, 1995 in 
Werner, 2009). Iná definícia hovorí, že chronotyp vyjadruje sklon biologických rytmov prezentovať človeka 
špecifickým typom správania sa (McEnany – Lee, 2000). Naproti tomu Ronneberg (2012) chápe chronotyp 
ako individuálne spánkové diferenciácie, na základe ktorých sa ľudia rozdeľujú na ranné a večerné typy. 
Ottoni, Antoniolli a Lara (2012) považujú chronotyp za znak temperamentu, ktorým sa človek vyznačuje 
a ktorý je zodpovedný za psychické poruchy organizmu. 
Rozdelením ľudí na chronotypy vyvstáva otázka, či ten ktorý chronotyp určuje aj konkrétne psychické 
charakteristiky človeka. Výskum v tejto oblasti uskutočnil Jankowski (2012), v ktorom u ranných 
a večerných chronotypov porovnával pohybovú výkonnosť, schopnosť zapamätávania, čulosť, celkovú 
aktivitu organizmu, emocionalitu a zmyslovú senzibilitu. U ranných chronotypov zaznamenal vyššiu 
pohybovú výkonnosť, čulosť a celkovú aktivitu organizmu. Na druhej strane sa u tohto chronotypu prejavila 
nižšia emocionalita, čo znamená väčšiu vyrovnanosť osobnosti. Pokiaľ išlo o zapamätávanie si, výsledky 
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ranného chronotypu neboli až na takej vysokej úrovni. Večerné typy dosiahli v tomto výskume lepšie 
výsledky len v celkovej aktivite organizmu, v ostatných skúmaných vlastnostiach sa vyskytovali nižšie 
hodnoty ako u ranných typov. Na základe tohto, ako aj ďalších výskumov možno konštatovať, že ranné typy 
sú pohybovo aktívnejšie, pozitívnejšie, veselšie, ambicióznejšie, priateľské, pozorné, úspešné. Večerné typy 
majú naopak nepredvídavú a nestabilnú povahu, vyznačujú sa vysokou emocionalitou a nižšou pohybovou 
aktivitou. Inklinujú k náladovosti a zvýšenej agresivite, vo väčšine prípadov majú nepravidelný spánkový 
rytmus, ktorý často vedie k spánkovým a psychickým poruchám (Vančová – Pivovarniček, 2013). 
Pre správnu voľbu pohybových aktivít detí mladšieho školského veku by sme mali poznať anatomický 
a funkčný rozvoj organizmu detí mladšieho školského veku a špecifiká vývinu -biologické, psychologické, 
sociokultúrne, motorické, pedagogické, demografické a enviromentálne špecifiká (Miklánková, 2005). 
 
CIEĽ, HYPOTÉZY, ÚLOHY VÝSKUMU 
Cieľom výskumu bolo analyzovať vzťah diurnálnej preferencie s úrovňou zmien pohybovej výkonnosti 
športujúcich dievčat, nachádzajúcich sa v období športovej predprípravy. 
Na základe doterajších poznatkov predpokladáme, že: 
H1 U každej probandky bude identifikovaný vyrovnaný chronotyp.  
H2 Dosiahnutá úroveň pohybovej výkonnosti bude vyššia popoludní. 
Naplnenie cieľa výskumu sme sledovali splnením nasledujúcich úloh: 
vybrať výskumnú vzorku probandiek, 
určiť chronotypy probandiek , 
zistiť úroveň dennej výkonnosti sledovaných dievčat,  
analyzovať dosiahnuté výsledky a vyvodiť závery. 
 
METODIKA 
Výskumný súbor tvorili tri probandky. Všetky dievčatá boli žiakmi 1. stupňa vybranej základnej školy 
v Detve a boli zaradené do tried s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy. V rámci školskej telesnej 
výchovy majú 2 hodiny telesnej výchovy týždenne a 2 hodiny všeobecnej športovej prípravy.  
Tréningové jednotky v jednotlivých športových disciplínach viedli tréneri s príslušnou špecializáciou. Hodiny 
telesnej výchovy a športovú prípravu v škole viedli učitelia so zodpovedajúcim vysokoškolským vzdelaním 
(učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a učiteľstvo telesnej a športovej výchovy).  
Testovanie pohybovej výkonnosti sme realizovali v týždni od 4. augusta – do 8. augusta 2014  o 9. hodine 
dopoludnia a 16. hodine popoludní. V dňoch, kedy sa testovanie uskutočnilo, probandky neabsolvovali 
žiadny tréning. Testovanie sme uskutočnili v špecializovanej telocvični Klubu športovej gymnastiky v Detve, 
kde boli vyhovujúce podmienky pre realizáciu jednotlivých testov.  
Vo výskume sme použili dotazník na zistenie chronotypu probandov, Children´s ChronoType Questionnaire, 
ktorého autorom je Werner et al. (2009). Dotazník vypĺňali rodičia probandov, ktorí odpovedali na 
otvorené aj  zatvorené otázky o dennom, resp. nočnom režime dieťaťa počas „školských pracovných“ a 
„voľných“ dní. „Školským pracovným“ dňom sa rozumejú dni, kedy má dieťa presne stanovený program 
s individuálnymi alebo rodinnými aktivitami (deň, keď ide dieťa do školy/škôlky, do záujmových krúžkov 
a pod.). „Voľné“ dni sú dni, keď deti nemajú stanovený presný čas spánku, resp. bdenia. 
Prvá časť dotazníka obsahovala otázky týkajúce sa veku, pohlavia, dátumu a miesta narodenia probanda, 
veľkosti rodiny, v ktorej proband žije (počet detí) a aktuálnej dosiahnutej úrovne vzdelania probanda.  
Druhá časť dotazníka bola zameraná na tri oblasti, pozostávala z 27 otázok. Prvá oblasť skúmala „midsleep 
point on free days“, tj. stredný bod spánku, ktorý predstavuje stred na časovej osi medzi hodinou zaspania 
a hodinou prebudenia. 
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Druhá oblasť bola zameraná na zistenie dennej alebo večernej preferencie. V tejto oblasti odpovedali 
rodičia na 10 otázok, každej odpovedi bol pridelený počet bodov a výsledné skóre ukázalo, či ide o denné, 
večerné, prípadne neutrálne typy. 
V tretej oblasti sme zisťovali chronotyp probandov. Rodičia si prečítali definície rôznych chronotypov 
a určili jednu z piatich kategórií, ktorá najlepšie vystihovala ich dieťa. Mohlo ísť o úplne ranný typ, skôr 
ranný ako večerný typ, ani ranný, ani večerný typ, skôr večerný ako ranný typ alebo úplne večerný typ. Išlo 
o určenie chronotypu podľa individuálnej úvahy rodičov.  
Na zistenie úrovne pohybovej výkonnosti sme použili motorické testy zamerané na vybraté kondičné 
a koordinačné pohybové schopnosti. Testy sú odporúčané Slovenskou gymnastickou federáciou pre 
regionálne gymnastické centrá talentovanej mládeže na hodnotenie pohybovej výkonnosti detí mladšieho 
školského veku zaradené do športovej prípravy. Dopoludňajšia a popoludňajšia výkonnosť je vypočítaná 
ako priemerná výkonnosť z piatich dopoludňajších a piatich popoludňajších meraní v každom teste 
pohybovej výkonnosti u každej z probandiek. Vo výskume sme použili nasledujúce testy: 
Kondičné schopnosti 
Test  č. 1 skok do diaľky z miesta, Test č. 2 ľah-sed za 30 s, Test č. 3 zhyby na hrazde, Test č. 4 výdrž v zhybe, 
Test č. 5 výdrž v prednose.  
Koordinačné schopnosti 
Test č.6 a 7 vertikálny skok s obratom (vľavo, vpravo), Test č. 8 predklon stoji, Test č. 9 most, Test č. 10 a 11 
široký stoj výkročný (pravou a ľavou nohou vpred).  
Na vyhodnotenie získaných údajov sme použili základné kvantitatívne a kvalitatívne metódy hodnotenia 
výsledkov výskumu. Z kvantitatívnych metód sme pre zistenie úrovne pohybovej výkonnosti v sledovaných 
testoch dopoludnia a popoludní použili základné deskriptívne charakteristiky: aritmetický priemer, 
smerodajnú odchýlku. Namerané hodnoty v jednotlivých testoch sme vyhodnotili a uvádzame ich 
v sekundách, centimetroch, stupňoch, počtom opakovaní a bodovou hodnotou. 
Pre určenie štatistickej významnosti rozdielov medzi úrovňou pohybovej výkonnosti dopoludnia 
a popoludní v sledovaných testoch sme použili Wilcoxonov test. Hladina štatistickej významnosti α, na 
ktorej boli zisťované rozdiely medzi výkonnosťou dopoludnia a popoludní Wilcoxonovým testom je 0,05. 
Dotazník na zistenie chronotypu probandov sme vyhodnocovali podľa hodnotenia Werner et al. (2009). K 
odpovediam na otázky 17 až 26 sme priraďovali body a sumárne skóre nám určilo chronotyp probanda.  
Z kvalitatívnych metód sme použili analýzu a syntézu. Pomocou analýzy sme vypracovali rozbor testovaním 
získaných údajov a pomocou syntézy sme tieto poznatky ucelistveli, vytriedili a hierarchizovali. 
Vzhľadom na početnosť skúmaného súboru a športovú špecializáciu probandov všetky výsledky výskumu 
prezentujeme formou kazuistiky. 
 
VÝSLEDKY 
 
PROBANDKA 1  
Probandka 1 sa venuje tenisu. Decimálny vek probandky je 8,24 roka,  telesná výška je 132 cm a telesná 
hmotnosť 25 kg. Hodnotu BMI má 14,35 čím je ju možné, podľa tohto ukazovateľa, zaradiť medzi 
priemernú populáciu. 
Probandka žije len s matkou, je jedináčik. Býva v rodinnom dome. Matka sa v mladšom veku venovala 
hádzanej, z čoho vyplýva jej podpora probandky v športovej činnosti každého druhu. Menšie pohybové 
nadanie nahrádza probandka usilovnosťou, pracovitosťou a húževnatosťou.  
Probandka navštevuje 5 dní v týždni základnú školu, tretí ročník. Počas školských dní trávi na vyučovaní 
v priemere 5 hodín denne, nechodí do školského klubu.  
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Počas školských dní sa probandka spravidla budí o 6. hodine ráno prostredníctvom budíka a zároveň aj 
hneď vstáva z postele. Dá sa povedať, že probandka je po prebudení takmer úplne čulá. Do postele chodí  
o 21. hodine, kedy je zároveň aj pripravená na spánok. Zvyčajne jej trvá 10 minút, kým zaspí. 
V dňoch, kedy probandka nemá pevne stanovený rozvrh svojich činností (voľné dni), sa budí takmer v tom 
istom čase ako v školské dni, ale po prebudení zostáva v posteli a ešte zaspí. Úplne sa zobúdza a vstáva 
okolo 9. hodiny ráno. Vo voľných dňoch sa u probandky posúva čas, kedy musí ísť do postele a spať asi o 1 
hodinu, pričom jej trvá 30 minút, kým zaspí. 
V školské dni, ako aj počas voľných dní, nemá probandka vo zvyku si počas dňa zdriemnuť. 
Pohybová výkonnosť 
V tabuľke 1 uvádzame dosiahnuté priemerné výkony v sledovaných testoch probandky 1. 
V teste č. 1 ľah – sed za 30 sekúnd dosiahla probandka  dopoludnia 25,6 opakovaní a popoludní 25,4 
opakovaní. Rozdiel v dosiahnutom výkone bol len 0,2 opakovania v prospech dopoludnia. SD poukazuje na 
fakt, že pri nižšom počte opakovaní popoludní bol jej rozsah vyšší (SD popoludní0,89), čo poukazuje na 
vyrovnanejší výkon počas týždňa v popoludní. 
 
Tab. 1 Pohybová výkonnosť probandky 1 

Test D P R W 

1. ľah – sed za 30 s 25,6 ± 1,52 25,4 ± 1,89 - 0,2 -0,577 

2. skok do diaľky z miesta 132,8 ± 2,39 133 ± 2 + 0,2 -0,184 

3. 
 

výdrž vo vise s prednosom 
  

19 ± 1,22 
 

19,8 ± 1,1 
 

+ 0,8 
 

-1,3 
 4. zhyby (počet) 0,2 ± 0,45 0 - 0,2 -1 

5. výdrž v zhybe 15 ± 0,71 15 ± 1,58 0 1 

6. bočný rozštep pravou vpred 1 ± 0 1 ± 0 0 1 

7. bočný rozštep pravou vpred 1 ± 0 1 ± 0 0 1 

8. predklon v stoji 4,6 ± 0,55 5,2 ± 0,84 + 0,6 -1,342 

9. mostík 4,2 ± 0,45 4,8 ± 0,45 + 0,6 -1,732 

10. skok s obratom vpravo 344 ± 37,82 360 ± 0 + 16 -0,736 

11. skok s obratom vľavo 399 ± 5,48 394 ± 11,4 - 5 -1,069 

Chronotyp neutrálny 
  

 
               Legenda- D-dopoludnia, P-popoludní R-rozdiel W-Wilcoxonov test 
 
V teste č. 2 skok do diaľky z miesta dosiahla probandka  dopoludnia priemerný výkon 132,8 cm. SD – 2,39. 
Popoludní bola výkonnosť probandky mierne vyššia. Priemerná hodnota skoku je 133 cm. SD 
popoludňajších výkonov (SD 2) opäť ukazuje na vyrovnanejší výkon za týždeň popoludní. 
V teste č. 3 výdrž vo vise s prednosom dosiahla probandka dopoludnia priemernú hodnotu 19 sekúnd a 
popoludní dosiahla priemerný výkon za sledované obdobie 19,8 sekundy, čo je mierne vyšší výkon. SD 
popoludní poukazuje na vyrovnanejší výkon za sledovaný týždeň popoludní (SD je 1,1). 
Výsledky testu č. 4 počet zhybov na hrazde ukázali priemerný výkon probandky dopoludnia 0,20 zhybu. 
V popoludňajšom testovaní počas sledovaného týždňa probandka testovaciu úlohu nevykonal ani raz, takže 
sme zaznamenali jej nulovú výkonnosť.  
V teste č. 5 výdrž v zhybe sme zaznamenali u probandky dopoludnia priemerný výkon 15 sekúnd. Hodnoty 
výkonov v popoludňajšom testovaní poukazujú na vyrovnanosť výkonov v obidvoch testovaných časoch 
(dopoludnia i popoludní). Testovaná dosiahla popoludní priemerný výkon 15 sekúnd. Avšak  SD dopoludnia 
(SD 0,71) poukazuje na vyrovnanejší výkon v tomto testovacom čase.  
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V teste č. 6 a 7 bočný rozštep pravou nohou vpred a bočný rozštep ľavou nohou vpred namerané hodnoty 
ukázali vyrovnanú výkonnosť testovanej počas celého sledovaného obdobia dopoludnia i popoludní. 
Priemerná hodnota jej výkonu v obidvoch testovacích časoch bola 1 bod, SD - 0.  
V teste č. 8 predklon v stoji na vyvýšenej podložke dosiahla testovaná plusové  hodnoty v každý deň 
testovania, ako dopoludnia, tak aj popoludní. Priemerný výkon v tomto teste dopoludnia mal hodnotu 4,60 
cm a SD má hodnotu 0,55. V popoludňajšom testovaní sme zaznamenali mierne zvýšené hodnoty, 
priemerná hodnota bola 5,20 cm, Hodnota SD bola v tomto testovacom čase vyššia a to 0,84. Možno 
povedať, že sa popoludní pohybová výkonnosť v tomto teste zvýšila, ale výkonnosť za celá testovacie 
obdobie popoludní bola menej vyrovnaná. 
V teste č. 9 mostík dosiahla dopoludnia testovaná priemernú bodovú hodnotu 4,20 bodu. SD výkonov 
dopoludnia ukazuje na pomerne vyrovnaný výkon za sledované obdobie (0,45). Namerané hodnoty 
v tomto teste popoludní počas sledovaného týždňa sa výrazne nezmenili. Priemerná nameraná hodnota 
bola 4,8 bodu. SD 0,45 poukazuje na rovnaký výkon  aj popoludní. 
V teste č. 10 skok s obratom okolo vertikálnej osi vpravo dosiahla probandka priemerný dopoludňajší 
výkon 344 stupňov, hodnota SD je 37,82 čo poukazuje na veľmi nevyrovnaný výkon za celé testovacie 
obdobie dopoludnia.  Naopak, v popoludňajšom testovaní sme zaznamenali veľmi vyrovnaný výkon. 
Priemerná hodnota výkonu v teste bola 360 stupňov, čo predstavuje nárast priemernej výkonnosti o 16 
stupňov.  Hodnota SD je 0 a potvrdzuje vyrovnanosť výkonu popoludní. 
Výkon probandky v teste č. 11 skok s obratom okolo vertikálnej osi vľavo bol na vyššej úrovni ako vpravo 
počas všetkých meraní. Z toho vyplýva aj lepší priemerný výkon ktorý probandka dosiahla a to 399 stupňov 
dopoludnia a 394 stupňov popoludní. Popoludní sme však zaznamenali mierny pokles výkonnosti 
probandky v teste. SD dopoludnia má hodnotu 5,48, kým popoludní 11,40 čo poukazuje na väčší rozdiel 
výkonov v teste popoludní a vyrovnanejšiu výkonnosť dopoludnia. 
Celkovo môžeme konštatovať, že probandka 1 dosiahla v piatich testoch lepšie priemerné výkony 
popoludní ako dopoludnia, v troch testoch dosiahla lepšie výkony dopoludnia a v troch testoch rovnaké 
priemerné výkony ako dopoludnia, tak aj popoludní. 
Rozdiely medzi výkonnosťou probandky dopoludnia a popoludní v jednotlivých testoch neboli štatisticky 
významné. U probandky 1 považujeme za vhodné rozvíjať ohybnosť chrbtice, dynamickú silu dolných 
končatín a statickú silu paží dopoludnia. 
Podľa dotazníka na určenie chronotypu získala probandka skóre 29 bodov. To znamená, že je neutrálny 
chronotyp, čo je v zhode s hodnotením matky, ktorá v dotazníku nevedela jednoznačne  určiť chronotyp. 
 
PROBANDKA 2  
Probandka 2 sa venuje tenisu. Decimálny vek probandky je 8,07 roka,  jej telesná výška je 129 cm a telesná 
hmotnosť 28,5 kg. Hodnotu BMI má 17,13 čím je ju možné, podľa tohto ukazovateľa, zaradiť medzi 
priemernú populáciu. 
Probandka pochádza z úplnej rodiny a je jedináčik. Žije v bytovom dome na sídlisku. Ani jeden rodič sa 
v mladosti nevenoval športu vrcholovo, ale obidvaja sú rekreační športovci. Probandku možno opísať ako 
extroverta, ktorý je veľmi živý a veselý, rád skúša nové veci, ale je aj veľmi zodpovedný.  
Probandka navštevuje Základnú školu v Detve, chodí do 2. ročníka. Z dôvodu zdravotných ťažkostí mala 
odloženú povinnú školskú dochádzku. Probandka 2 trávi v škole celý pracovný týždeň, v priemere 5 hodín 
denne. Nenavštevuje školský klub. 
V školské dni sa probandka prebúdza a vstáva z postele o 7.00 hod za pomoci rodinného príslušníka. Matka 
uvádza, že probandka je úplne čulá o 7.15. Do postele chodí o 21.00, pripravená na spánok o 21.15. 
Zvyčajne jej trvá 15 minút, kým zaspí. 
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Vo voľných dňoch si zvykne probandka dlhšie pospať, prebúdza sa a vstáva o 8.00. Dá sa povedať, že pri 
vstávaní je už aj úplne čulá. Večer, kedy nasledujúci deň je voľný deň, chodí probandka do postele o 22.00, 
na spánok je pripravená o 22.15. Rovnako jej trvá asi 15 minút, kým zaspí.  
U probandky sa neprejavuje potreba zdriemnuť si počas dňa, či už ide o školský deň alebo voľný deň.  
 
Tab.4 Pohybová výkonnosť probandky 2 

Test D P R W 

1. ľah – sed za 30 s 19,6 ± 0,55 22 ± 0,84 +2,4 *-2,032 

2. skok do diaľky z miesta 126,2 ±2,17 128 ± 2,12 +1,8 -1,841 

3. 
 

výdrž vo vise s prednosom 
  

15 ± 1 15,6 ± 0,89 +0,6 -1,732 

4. zhyby (počet) 0 0,6 ± 0,55 +0,6 -1,732 

5. výdrž v zhybe 14,6 ± 0,55 15,6 ± 0,55 +1 -1,89 

6. bočný rozštep pravou vpred 1,2 ± 0,45 1,2 ± 0,45 0 0 

7. bočný rozštep pravou vpred 1 ± 0, 1 ± 0 0 0 

8. predklon v stoji 5,2 ± 0,45 5,4 ± 0,55 +0,2 -1 

9. mostík 3 ± 0 3 ± 0 0 0 

10. skok s obratom vpravo 273 ± 4,47 275 ± 8,66 +2 -0,557 

11. skok s obratom vľavo 362 ± 4,47 371 ± 8,94 +9 -1,841 

Chronotyp neutrálny 
  

 

              Legenda- D-dopoludnia, P-popoludní W-Wilcoxonov test, * štatistická významnosť 
              hladina 0,05                                   
          
V teste č. 1 ľah – sed za 30 sekúnd dosiahla probandka dopoludnia priemerný výkon 19,60 opakovaní 
a 22,20 opakovaní popoludní. Rozdiel priemerných výkonov za sledované obdobie je + 2,4 opakovania 
v prospech popoludnia a tento rozdiel výkonov je štatisticky významný na 0,05% hladine štatistickej 
významnosti. Hodnoty SD dopoludnia a popoludní boli takmer vyrovnané, čo hovorí o vyrovnanosti 
výkonov v každom meranom období.  
V teste č. 2  skok do diaľky z miesta dosiahla probandka lepší výkon popoludní, kde priemerná hodnota 
výkonu bola 128 cm. Dopoludnia dosiahla priemerný výkon len 126,2 cm. Rozdiel nameraných priemerných 
výkonov je + 1,8 v prospech popoludňajšieho testovania. SD bola takmer rovnaká, dopoludnia 2,17 
a popoludní 2,12, čo naznačuje vyrovnané výkony dopoludnia aj popoludní.  
Priemerný výkon probandky v teste č. 3 výdrž v prednose vo vise bol dopoludnia 15 sekúnd. SD výkonov 
dopoludnia je  1. Popoludní sa výkon probandky v tomto teste mierne zlepšil, keď jej priemerný výkon za 
celý testovací týždeň bol 15,60 sekundy. SD popoludní bola nižšia a je znakom vyrovnanejších výkonov (SD 
popoludní 0,89).  
V teste č. 4  počet zhybov na hrazde  v dopoludňajšom testovaní počas celého týždňa nevykonala 
probandka testovanú úlohu ani raz. V popoludňajšom testovaní sme už zaznamenali zlepšenie, kedy 
priemerný výkon probandky bol 0,60 zhybu. Tento výkon ( 1 zhyb) vykonala za testovacie obdobie 
niekoľkokrát vždy popoludní. 
V teste č. 5 výdrž v zhybe sme zaznamenali u probandky lepší priemerný výkon popoludní, kedy jeho 
hodnota bola 15,60 sekundy. Priemerný výkon dopoludnia bol o niečo nižší, 14,60 sekundy. SD  je 
dopoludnia 0,55, rovnako tak aj popoludní, čo naznačuje rovnako vyrovnaný výkon v obidvoch fázach dňa. 
V teste č. 6 bočný rozštep pravou nohou vpred dosiahla probandka počas celého týždňa (dopoludnia aj 
popoludní) lepší priemerný výkon, ako v teste bočný rozštep ľavou nohou vpred. Priemerný výkon v teste 
rozštep pravou nohou vpred dopoludnia bol 1,2 bodu, SD je 0,45. Rovnaký priemerný výkon a hodnoty SD 
sme u probandky zaznamenali aj popoludní.  
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Pri teste č. 7 bočný rozštep ľavou nohou vpred bol priemerný výkon testovanej 1 body obidvoch 
testovacích časoch dopoludnia i popoludní. SD je 0. Z uvedeného nám vyplýva, že probandka disponuje 
veľmi nízkou pohyblivosťou v bedrovom kĺbe a je potrebné venovať pozornosť rozvoju pohyblivosti ako 
dopoludnia, tak aj popoludní. 
V teste č. 8 predklon v stoji na vyvýšenej podložke dosiahla testovaná plusové hodnoty v každý deň 
testovania, ako dopoludnia, tak aj popoludní. Priemerný výkon dopoludnia bol 5,20 cm a popoludní 5,40 
cm. SD dopoludnia je 0,45 a popoludní 0,55, čo poukazuje na vyrovnané výkony probandky počas celého 
týždňa. 
Výkony probandky v teste č. 9 mostík boli počas celého sledovaného týždňa (dopoludnia a popoludní) 
vyrovnané. Priemerný výkon bol 3 body, SD je 0.  
Z nameraných hodnôt v teste č. 10 a 11 skok s obratom okolo vertikálnej osi vpravo a vľavo nám vyplýva, 
že probandka dosiahla počas celého týždňa vyššie výkony v skoku s obratom vľavo a to popoludní. 
Priemerný výkon v teste skok s obratom vpravo bol dopoludnia 273 stupňov. Popoludní sme namerali vyšší 
priemerný výkon, a to 275 stupňov. SD výkonov dopoludnia je 4,47 a SD výkonov popoludní je 8,66. 
Dokazuje to, že dopoludňajšia výkonnosť probandky bola síce nižšia, ale vyrovnanejšia ako popoludní. 
V teste skok s obratom vľavo dosiahla probandka počas celého týždňa, v ktorom sa uskutočnilo testovanie, 
vyššie výkony. Priemerný výkon dopoludnia bol 362 stupňov, popoludní bol priemerný výkon o niečo vyšší, 
371 stupňov. Rozdiel priemerných výkonov dopoludnia a popoludní je +9 stupňov v prospech popoludnia. 
Aj v tomto teste je  SD nižšia dopoludnia (4,47)  a poukazuje na vyrovnanejšiu výkonnosť v tomto 
testovacom čase (popoludní je SD 8,94).  
U testovanej probandky 2 môžeme konštatovať, že dosiahla celkovo v ôsmich testoch lepšie priemerné 
výkony popoludní ako dopoludnia a v troch testoch boli výkony dopoludnia a v popoludní rovnaké. Ani 
v jednom teste nedosiahla probandka lepší výkon pri testovaní dopoludnia. Na zlepšenie jej pohybovej 
výkonnosti odporúčame rozvíjať jednotlivé sledované pohybové schopnosti predovšetkým popoludní a 
vzhľadom k vykonávanému športu sa zamerať na rozvoj sily horných končatín. 
Podľa dotazníka na určenie chronotypu získala probandka skóre 32 bodov. To znamená, že je neutrálny 
chronotyp, čo je v zhode s hodnotením rodičov, ktorí v dotazníku nevedeli jednoznačne  určiť chronotyp. 
 
PROBANDKA 3  
Probandka 3 sa venuje športovej gymnastike. Decimálny vek probandky je 7,38 roka,  jej telesná výška je 
117 cm a telesná hmotnosť 23 kg. Hodnotu BMI má 16,80 čím je ju možné, podľa tohto ukazovateľa, 
zaradiť medzi priemernú populáciu. 
Probandka pochádza z úplnej rodiny. Má staršiu sestru, ktorá sa tiež venovala športovej gymnastike. Žijú 
v rodinnom dome. Otec sa v mladosti venoval futbalu, matka bola rekreačná hádzanárka. Podľa slov 
trénerky z gymnastického klubu, ako aj rodičov, možno povedať, že probandka je skôr pomalá, 
nepriebojná, pohybovo nadaná, ale k výkonom ju treba stále motivovať.  
Probandka chodí do 2. ročníka Základnej školy v Detve. Školu navštevuje 5 dní v týždni, každý deň má 
vyučovanie 5 hodín. Okrem času stráveného na vyučovaní navštevuje aj školský klub, kde zostáva 2 hodiny 
denne.  
Školské dní začína probandka prebudením o 6.30. Pri prebudení potrebuje pomoc rodinného príslušníka. 
Trvá jej v priemere 5 minút, kým vstane z postele a je úplne čulá. Počas celého dňa nepociťuje potrebu, aby 
si zdriemla. Do postele chodí o 21.00, pripravená na spánok (zhasnuté svetlá) je o 21.10. Zvyčajne jej trvá 5 
minút, kým zaspí. 
Počas voľných dní sa probandka nebudí rovnako ako v školské dni. Spravidla sa budí a vstáva z postele 
o niečo neskôr, o 9.00. Rovnaké ako v školské dni, probandka nepociťuje potrebu si počas dňa na chvíľu 
zdriemnuť. Vo voľných dňoch môže ísť do postele neskôr, o 21.30, v rovnakom čase je aj pripravená na 
spánok. Zvyčajne jej trvá 5 minút, kým zaspí. 
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Tab.5 Pohybová výkonnosť probandky 3 

Test D P R W 

1. ľah – sed za 30 s 16 ± 1 14,2 ± 0,45 - 1,8 *-2,041 

2. skok do diaľky z miesta 120,2 ± 1,92 121 ± 1,87 +0,8 -0,966 

3. 
 

výdrž vo vise s prednosom 
  

22,6 ± 1,34 20,2 ± 0,84 -2,4 -1,841 

4. zhyby (počet) 0 0 0 0 

5. výdrž v zhybe 5 ± 1,22      4,4 ± 0,89 -0,6 -1,089 

6. bočný rozštep pravou vpred 4 ± 0 4 ± 0 0 0 

7. bočný rozštep pravou vpred 4 ± 0, 4 ± 0 0 0 

8. predklon v stoji 14,4 ± 0,55 15,4 ± 0,89 +1 -1,633 

9. mostík 5 ± 0 5 ± 0 0 0 

10. skok s obratom vpravo 320 ±35,36 304 ± 16,73 -16 -1,461 

11. skok s obratom vľavo 288 ± 21,68 292 ± 8,37 +4 -0,378 

Chronotyp večerný 
  

 

              Legenda- D-dopoludnia, P-popoludní W-Wilcoxonov test, * štatistická  významnosť    
              hladina 0,05 
 
V teste č. 1 ľah – sed za 30 sekúnd dosiahla probandka lepší priemerný výkon dopoludnia – 16 opakovaní. 
Popoludní mala priemerný výkon v tom istom teste len 14,20 opakovania. SD je dopoludnia je 1, popoludní 
je nižšia – 0,45.  Možno konštatovať, že probandka dosiahla popoludní nižšie výkony, ktoré ale boli počas 
celého testovacieho týždňa viac vyrovnané. Rozdiel vo výkonnosti probandky dopoludnia a popoludní 
v teste ľah – sed za 30s je štatisticky významný na 0,05% hladine štatistickej významnosti. 
V teste č. 2 skok do diaľky z miesta dosiahla probandka dopoludnia priemerný výkon 120,20 cm. SD 
výkonov dopoludnia je 1,92. Popoludní sme probandke v tomto teste namerali priemerný výkon za 
testovacie obdobie 121 cm a SD 1,87. Rozdiel priemerných výkonov dopoludnia a popoludní je + 0,8 cm 
v prospech popoludnia. Aj veľkosť SD popoludní poukazuje na vyrovnanejší výkon v tomto sledovanom 
čase. 
V teste č. 3 výdrž vo vise s prednosom sme u probandky zaznamenali vyšší priemerný výkon dopoludnia. 
Jeho hodnota bola 22,60 sekundy. SD je 1,34. Popoludní dosiahla testovaná nižší priemerný výkon, ktorý 
bol len 20,20 sekundy. SD, ktorá je 0,84, poukazuje na vyrovnanejšie výkony probandky popoludní aj 
napriek tomu, že bol nižší. Rozdiel výkonov dopoludnia – popoludní je – 2,4 sekundy. 
V celotýždňovom testovaní (dopoludnia aj popoludní) sme u probandky zaznamenali nulovú výkonnosť len 
v jednom teste, a to teste č. 4 zhyby. Testovaná testovaciu úlohu nevykonala ani raz za celé testovacie 
obdobie, čo poukazuje na veľmi malú silu paží, čo je vzhľadom na vykonávaný šport zvláštne. 
Na nízku úroveň sily paží probandky poukazujú aj výsledky testu č. 5  výdrž v zhybe. Jej priemerný výkon 
dopoludnia bol 5 sekúnd, popoludní sa jej priemerný výkon ešte znížil na 4,40 sekundy. SD je 1,22. 
Popoludní bola testovanej zistená SD  0,89 čo poukazuje na nižšiu, ale vyrovnanejšiu výkonnosť v teste. 
Namerané hodnoty v testoch č. 6 a 7 bočný rozštep pravou nohou vpred a ľavou nohou vpred ukázali 
vyrovnanú výkonnosť probandky počas celého sledovaného obdobia dopoludnia i popoludní. Priemerná 
hodnota jej výkonu dopoludnia  bola 4 body, SD – 0. Tie isté hodnoty sme u testovanej probandky namerali 
aj popoludní počas celého týždňa.  
Výsledky testu č. 8 predklon v stoji na vyvýšenej podložke poukazujú na vyššiu výkonnosť testovanej 
popoludní. Dopoludnia dosiahla priemerný výkon 14,40 cm. Popoludní sme u probandky zaznamenali 
mierne vyšší priemerný výkon, ktorý bol 15,40 cm. SD, ktorá je dopoludnia 0,55 a popoludní 0,89, 
poukazuje na vyrovnanejšie výkony probandky v tomto teste počas celého týždňa dopoludnia.  
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Testovaná v teste č. 9 mostík dosiahla najvyššie možné hodnoty počas celého týždňa v obidvoch 
testovacích časoch. Priemerný výkon probandky dopoludnia aj popoludní bol teda 5 bodov. SD -  0. Výkony 
probandky vo všetkých testoch flexibility možno označiť za nadpriemerné a vyrovnané ako dopoludnia, tak 
aj popoludní.  
V testoch č. 10 a 11 skok s obratom okolo vertikálnej  osi vpravo a vľavo dosiahla testovaná osoba vyššie 
hodnoty pri skoku vpravo a dopoludnia. Jej priemerný výkon dopoludnia bol 320 stupňov. Vysoká hodnota 
SD – 35,36 nám poukazuje na nevyrovnanosť výkonov probandky v tomto teste dopoludnia. Popoludní sme 
u nej zaznamenali mierne znížený výkon, kedy priemer výkonov mal hodnotu 304 stupňov. SD výkonov 
popoludní je 16,73, čo poukazuje na vyrovnanejší výkon v tomto testovacom čase.  
Pri skoku vľavo boli celkové hodnoty výkonov probandky počas celého týždňa nižšie dopoludnia ako 
popoludní. Priemerný výkon dopoludnia bol 288 stupňov. Popoludní sme zaznamenali, na rozdiel od skoku 
vpravo, zvýšenie výkonu. Priemerný výkon popoludní bol 292 stupňov. SD dopoludnia je pomerne vysoká – 
21,68, popoludní je 8,37, čo naznačuje výrazne vyrovnanejšie výkony probandky v tomto teste popoludní.  
Celkovo však môžeme povedať, že v testoch skok s obratom okolo vertikálnej osi vpravo a vľavo podala 
testovaná lepšie výkony popoludní ako dopoludnia, aj keď rozdiel v denných výkonoch bol veľký. 
U probandky 3 môžeme konštatovať, že na základe priemerných výkonov v jednotlivých testoch 
dopoludnia a popoludní má pomerne vyrovnanú výkonnosť. V štyroch testoch dosiahla lepšie výkony 
dopoludnia, tu odporúčame rozvíjať statickú aj dynamickú silu brušného svalstva a statickú i dynamickú silu 
paží. V troch testoch dosiahla lepšie výkony popoludní a odporúčame rozvíjať dynamickú silu dolných 
končatín. V štyroch testoch dosiahla rovnaký priemerný výkon dopoludnia aj popoludní, išlo hlavne 
o ukazovatele flexibility.  
Podľa dotazníka na určenie chronotypu získala probandka skóre 33 bodov. To znamená, že je večerný 
chronotyp, čo je v zhode s hodnotením rodičov, ktorí ju v dotazníku jednoznačne  určili ako “definitívne 
večerný typ“. 
 
ZÁVER 
Na hodnotenie pohybovej výkonnosti skúmaného súboru dievčat sme vo výskume použili kondičné 
a koordinačné testy, ktoré sú odporúčané pre prácu s talentovanou mládežou v regionálnych 
gymnastických centrách. Výber testov ovplyvnil fakt, že všetky probandky, zaradené do výskumu, 
absolvovali všeobecnú pohybovú prípravu práve v gymnastickom centre v Detve. Pohybovú výkonnosť 
probandiek sme dávali do vzťahu s ich chronotypom. 
Z kondičných pohybových schopností sme testovali dynamickú silu brušného a bedrovo-stehenného 
svalstva, výbušnú silu dolných končatín, dynamickú, statickú a vytrvalostnú silu horných končatín, statickú 
a vytrvalostnú sily brušného a bedrového svalstva.  
Analýza výsledkov testovania ukázala, že: 
u dvoch probandiek sme zistili štatistickú významnosť rozdielov výkonov v teste ľah – sed za 30 sekúnd 
medzi časmi testovania, u jednej v prospech dopoludnia, u druhej v prospech popoludnia, 
rozvoju dynamickej sily dolných končatín u našich probandiek odporúčame venovať pozornosť prevažne 
popoludní, nakoľko všetky tri dievčatá dosiahli pri testovaní lepší (alebo približne rovnaký) priemerný výkon 
za testovacie obdobie práve v tomto čase,  
test počet zhybov na hrazde sa ukázal ako veľmi náročný pre dievčatá skúmaného súboru. Ale aj napriek 
tomu sa domnievame, že rozvoju silových schopností paží u žiakov skúmaného súboru  je potrebné 
venovať pozornosť dopoludnia aj popoludní, predovšetkým u probandky venujúcej sa športovej 
gymnastike, 
Cieľom výskumu bolo analyzovať vzťah diurnálnej preferencie s úrovňou zmien pohybovej výkonnosti 
dievčat skúmaného súboru v období športovej predprípravy. 
Vychádzajúc zo štúdia s problematikou súvisiacej literatúry sme si stanovili dve hypotézy. 



 
 

 

218 

 
 

 

Vedecké práce KSSaP 2015 / Researchs papers DSS and C 2015 // Vedecký zborník 

V prvej hypotéze sme vyslovili predpoklad, že v sledovanom súbore budú prevažovať vyrovnané typy 
chronotypov. Analýza otázok 17 až 26 z dotazníkov tento náš predpoklad potvrdila. Z troch probandiek sme 
vyhodnotili jednu ako večerný typ a dve ako neutrálny typ.  
Hypotézu 1zamietame.. 
V druhej hypotéze sme predpokladali, že dosiahnutá pohybová výkonnosť probandiek bude vyššia 
popoludní.  
Analýza výsledkov testovania ukázala, že vyššiu pohybovú výkonnosť dosiahla probandka 1  v piatich 
testoch popoludní, v dvoch testoch dopoludnia a v štyroch testoch mala vyrovnanú výkonnosť dopoludnia 
aj popoludní. Probandka 2 mala v ôsmich testoch lepšiu výkonnosť popoludní a v troch testoch vyrovnanú 
výkonnosť ako dopoludnia, tak aj popoludní. V ani jednom teste nemala lepšiu pohybovú výkonnosť 
dopoludnia. Probandka 3 mala lepšiu výkonnosť popoludní v troch testoch, vyrovnanú výkonnosť v štyroch 
testoch a taktiež v štyroch testoch lepšiu výkonnosť dopoludnia.  
Hypotézu 2 zamietame. 
        
Biorytmy spôsobujú zmeny rôznych funkcii v ľudkom organizme a z tohto dôvodu je ich úloha v živote 
každého človeka dôležitá. Z hľadiska pohybovej výkonnosti náš výskum ukázal, že u dievčat skúmaného 
súboru nie je vždy jednoznačný súlad medzi chronotypom a pohybovou výkonnosťou. Nazdávame sa, že ak 
chceme v športovej príprave našich probandiek dosiahnuť dobré výsledky, je potrebné upraveným  
programom dňa meniť ich chronotyp tak, by mali možnosť v plnej miere využiť svoje možnosti na 
zvyšovanie pohybovej výkonnosti v súlade so športom, pre ktorý sa pripravujú. 
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HODNOTENIE UČEBNEJ ČINNOSTI ŽIAKOV 
 

EVALUATION LEARNING ACTIVITIES PUPILS 
 

Monika ORLÍKOVÁ 
 
 

ABSTRAKT 
Autorka sa vo svojom článku zaoberala problematikou hodnotenia učebnej činnosti žiakov. Prechádza 
stručne od histórie hodnotenia cez funkcie hodnotenia k formám hodnotenia a stručne naznačila aj 
rozdiely hodnotenia u nás a v niektorých krajinách.  
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: žiak, hodnotenie žiaka, učebná činnosť 
 
ABSTRACT 
The author of the article deals with the issue of evaluating learning activities of students . The article briefly 
passes through the history of the evaluation, also deals with the function of evaluation, and describes main 
forms of evaluation. The article outlines the differences between the evaluation in Slovakia and foreign 
countries. 
 
KEY WORDS: pupil assessment, pupil, teaching activity 
 
ÚVOD 
Pod pojmom učebná činnosť rozumieme typ individuálnej alebo sociálnej činnosti , ktorá je podstatou 
učenia. Základom učebnej činnosti je poznávací proces, no je v nej zastúpená aj zložka motivačná, 
výkonová a kontrolná.  
Hodnotenie v živote človeka slúži rôznym cieľom pretože plní rôzne funkcie. Školské hodnotenie je 
významným predpokladom účinného vyučovacieho procesu. Všeobecne sa dá hovoriť, že hodnotenie je 
porovnávanie „niečoho“ s „niečím“, pri ktorom rozlišujeme „lepšie“ od „horšieho“ a vyberáme „lepšie“ 
alebo sa snažíme nájsť cestu k náprave, či zlepšeniu. Pri hodnotení porovnávame objekt alebo predmet 
hodnotenia buď priamo s iným porovnateľným objektom, alebo s nejakým ideálnym vzorom, či normou. 
Okrem porovnania a výberu patrí k hodnoteniu aj proces usporiadania, ktorý informuje o tom, na akom 
stupni hodnotového rebríčku sa žiak nachádza. 
Hodnotenie je silným stimulujúcim prostriedkom a má veľký výchovný význam, pokiaľ je však správne 
a spravodlivé. Termín hodnotenia sa často spája s termínom známka. 
 Hodnotenie žiaka je nevyhnutnou podmienkou účinného riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu učenia 
a celého správania žiaka, aby sa v jeho osobnosti dosiahol najvyšší efekt. 
 
PROBLÉM 
História hodnotenia 
Je známe, že prvé zmienky o hodnotení žiakov sa našli už v období staroveku u Quintaliana.  Už v tejto dobe 
bolo známe hlavne z jezuitských škôl, že sa dobrým žiakom podľa ich výsledkov prideľovali zvláštne miesta. 
Učiteľ vyjadroval sympatie a uznanie najlepším žiakom tým, že ich posadil na popredné miesta v triede. 
Svoj negatívny postoj dával žiakom najavo tým, že museli obsadzovať zadné miesta v laviciach.  
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Ďalšou formou hodnotenia boli signy – symboly, rôzne znamenia, ktoré žiaci nosili (zlí žiaci napr. oslie uši, 
slamený veniec, dobrá žiaci nosili odznaky za snaživosť.) Na školách taktiež existovali tzv. knihy cti, alebo 
čierne knihy. Telesné tresty na školách bežným výchovným prostriedkom. Do 16. storočia prevládalo na 
školách prevažne slovné vyjadrovanie hodnotiacich správ , ktoré dostávali žiaci pri odchode zo školy. 
V správe sa všeobecne zhodnotili výsledky žiaka za celé obdobie dochádzky. Od 16. storočia dochádza 
k pomerne rýchlemu rozvoju škôl, výchovy a vzdelávania, vzrastá počet materských škôl a mení sa tiež 
funkcia hodnotenia. Slovné hodnotenie bolo nahradené hodnotením známkami, pretože tie umožnili 
prostredníctvom klasifikačných stupňov triediť žiakov podľa určitých kritérií. 
Vývoj školského hodnotenia sa ustálil v roku 1905, kedy školský a vyučovací poriadok upravil klasifikáciu 
žiakov a začalo sa vydávanie vysvedčenia .Klasifikácia bola štvrťročná. Aj napriek tomu sa na začiatku 20. 
storočia začali objavovať prvé vážne kritiky školského hodnotenia, ktoré bolo vyjadrené prostredníctvom 
známok. Prvou osobnosťou, ktorá vyjadrila nespokojnosť bol L. N. Tolstoj, ktorý odmietol obvyklé skúšanie. 
Aj napriek rôznym negatívnym ohlasom na hodnotenie známkami zostalo vyjadrenie výsledkov pomocou 
známok najfrekventovanejšou formou hodnotenia v škole dodnes. Aj dnes sa vedú rôzne diskusie, na 
ktorých sa rozoberá problém hodnotenia v škole. Tieto diskusie sa týkajú toho, či je lepšie hodnotiť 
známkami alebo slovne. Tieto dve formy boli stavané proti sebe akoby sa navzájom vylučovali. Výrazne sa 
tieto tendencie začali objavovať na začiatku 90. rokoch 20. storočia, kedy bola zahájená transformácia 
školského systému. Mnohí pedagógovia i psychológovia vystúpili proti klasickému hodnoteniu známkami 
a podľa vzoru niektorých alternatívnych škôl presadzovali využívanie širšieho slovného hodnotenia 
a hodnotiacich charakteristík žiakov. Často prebiehali diskusie o negatívnych účinkoch známkovania na 
psychiku žiakov. Svoje názory na tieto otázky vyjadrovali vedeckí a pedagogickí pracovníci, ale aj laická 
verejnosť. Zástancovia skúšania a hodnotenia uvádzali dôvody ich opodstatnenosti ( podporný motív, 
vzbudzovanie záujmu, upevňovanie poznatkov a pod. ) . Odporcovia skúšania uvádzajú argumenty o jeho 
neopodstatnenosti a škodlivosti (dôsledky morálne, zdravotné, intelektuálne atď.)  
Hlavnými argumentmi proti známkovaniu boli: úzkosť a strach zo školy, psychické napätie žiakov vytváranie 
negatívnych postojov k sebe samému, ku škole a v neposlednom rade aj ku vzdelávaniu ako takému. 
Niektoré výskumy potvrdili u žiakov existenciu strachu a úzkosti zo školy a hlavne zo zlých známok. Dnes je 
už známe, že celý rad vyššie uvedených problémov vyplýva predovšetkým z toho ako sa známky v škole 
používajú.  
Často bývajú práve známky zneužívané ako nátlak, forma zaistenia chovania a poriadku, ba dokonca ako 
prostriedok trestu. Autori E. Číhalová a  I. Mayer jednoznačne považujú odmietajú klasifikáciu za zastaralú, 
nezodpovedajúcu súčasnej a budúcej škole a odmietajú ju. Ako formu hodnotenia jednoznačne odporúčajú 
slovné hodnotenie. (Kolář – Šikulová, 2005 s. 78). Predpokladá sa, že zameniť jeden spôsob hodnotenia za 
iný nie je rozhodne cesta k u kvalitnému fungovaniu školského hodnotenia ako prostriedku výchovy 
a vzdelávania. 
Učiteľ by mal hodnotiť rôznymi spôsobmi, vynaliezavo a mal by sa vyhýbať rutine. Dalo by sa povedať, že 
žiadna z foriem hodnotenia nie je sama o sebe zlá. Vyučovanie je treba chápať ako zložitý systém, v ktorom 
spolu jednotlivé prvky navzájom súvisia a preto nemožno zásadne zmeniť spôsob hodnotenia a 
motivovania  
Hodnotenie žiakov je v bežnej pedagogickej komunikácii oznámenie učiteľov určeným žiakom o ich 
úspešnosti, chybách, o svojich preferenčných postojoch. (Prúcha- Walterová – Mareš,1995). Problematika 
hodnotenia žiakov vo vyučovaní vyvoláva už niekoľko rokov veľké množstvo otázok a diskusií. Kvalita 
a funkčnosť školského hodnotenia, formy, kritériá a dôsledky hodnotenia na rozvoj osobnosti žiaka, 
problémy, ktoré majú s hodnotením učitelia, situácie v rodinách žiakov v súvislosti so známkami v škole, 
s poznámkami sú stále živými témami nielen na školách medzi učiteľmi a žiakmi, na rodičovských 
združeniach, ale i v odbornej didaktickej literatúre. Hodnotenie v škole patrí bezpochyby k háklivým 
stránkam pedagogickej práce. O čom svedčia aj praktické skúsenosti učiteľov potvrdzované výskumnými 
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údajmi. Podľa Bendlovho výskumu (1997) učitelia na druhom stupni základných škôl považujú hodnotenie 
žiakov za jeden z najťažších zložiek pedagogickej činnosti. Za ešte ťažšie než je hodnotenie žiakov označili 
len štyri druhy aktivít. 
Prúcha zistil, že hodnotenie výsledkov žiakov je štvrtým najčastejšie pociťovaným problémom začínajúcich 
učiteľov v západnej Európe a v USA. (Slavík,1999 ). 
Školské hodnotenie má mnoho podôb a týka sa množstva rôznych vzťahov v systéme školy. Učitelia 
hodnotia žiakov a ich výkony slovom, pohybom, posunkom, mimikou vyjadrujúcou súhlas, schvaľovanie, 
číselne, ale taktiež úsmevom, gestom, pokývnutím. Kladné ohodnotenie posilňuje sebadôveru žiaka, 
záporné je prostriedkom, ktorý pomáha žiakovi odstrániť chyby a nedostatky. Ale taktiež žiaci hodnotia 
sami seba , svojich spolužiakov a svojich učiteľov. Za školské hodnotenie budeme považovať „všechny 
hodnotící procesy a jejich projevy, které bezprostředně ovlivňují výuku nebo o ní vypovídají.“ (Slavík, 1999). 
Problematika kontroly, hodnotenia a klasifikácie vedomostí žiakov a jeho učebnej činnosti je predmetom 
pozornosti a záujmu spoločnosti, školy, rodiny a samotných žiakov od čias ich uplatňovania. Je úplne 
zrejmé, že hodnotenie v škole je činnosť potrebná, no zároveň pre všetkých zúčastnených je to činnosť 
náročná. Postavenie a úlohy preverovania a hodnotenia  žiakov je nevyhnutné posudzovať v širokom 
kontexte a v komplexe pedagogicko-psychologických, spoločensko - sociálnych, etických, sociologických 
a humánnych aspektov.  
Postavenie preverovania zásadne určuje skutočnosť, že tvorí integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho 
procesu. 
  
Funkcie hodnotenia 
Hodnotenie v živote človeka a spoločnosti má rôzne ciele a plní rôzne funkcie. V súvislosti s pedagogickými 
aspektmi žiakov je potrebné uvedomiť si, akú funkciu má a môže mať vo výchovno- vzdelávacom procese, 
kedy a za akých podmienok môže plniť hodnotenie  výchovnú funkciu, aké sú základné princípy 
objektívneho hodnotenia, čo je objektom a predmetom hodnotenia. Vymedzenie funkcie hodnotenia je 
veľmi široké a dochádza k tomu, že k označeniu jednej funkcie sa používa viac výrazov. Hodnotenie môže 
plniť rozličné funkcie. Najčastejšie sa hovorí o štyroch funkciách: informačnej, motivačnej, diferenciálnej 
a prognostickej. J. Velikanič (1973) uvádza päť základných funkcií: motivačnú, kontrolnú (informačnú, 
regulačnú), diagnostickú (prognostickú), výchovnú a selektívnu, podobné rozdelenie funkcií nachádzame 
aj u A. Tučka (1966). Iní autori napr. J. Štefanovič (1988) hovorí dokonca o jedenástich funkciách. (Kolář, 
Šikulová, 2005).  
Višňovský a Kačáni delia funkcie hodnotenia na : 
Kontrolnú a informatívnu: učiteľ spätno- väzbovou informáciou získava poznatky o účinku a dosahu svojho 
pedagogického pôsobenia. Kontroluje do akej miery žiaci pochopili  a osvojili si učivo. Táto funkcia 
umožňuje učiteľovi hodnotiť aj účinnosť jeho používaných učebných postupov. Prostredníctvom 
hodnotenia predáva učiteľ žiakovi informáciu o tom, ako sa priblížil k cieľovej norme, na akej kvalitnej 
úrovni je jeho hodnotený výkon v porovnaní s ostatnými hodnotenými výkonmi žiakov, na akej úrovni je 
jeho učebná činnosť , aká je kvalita osvojených noriem jednania a chovania. Na zistenie aktuálnej 
dosiahnutej úrovne žiakov používa učiteľ celý rad diagnostických prostriedkov.  
Tieto informácie predáva učiteľ prostredníctvom hodnotenia nielen žiakovi, ale i rodičom, prípadne ďalším 
záujemcom o žiakove výsledky. 
Hodnotenie učiteľa slúži žiakovi ako správa, ktorou získa informácie o svojom správnom, či chybnom 
výkone.  
Gnozeologickú funkciu: vyučovací proces je špecifickým procesom poznávania. Títo funkcia zabezpečuje 
osvojenie si správnych metodologických postupov, prenikanie a poznávanie vnútornej podstaty vecí, javov, 
ich vzájomné vzťahy a podmienenosť. 
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Didaktickú funkciu: táto funkcia preverovania je významným indikátorom plnenia úloh v podmienkach 
učebného procesu. 
Diagnostickú a prognostickú funkciu: (ak hodnotenie chápeme ako proces neprestajného poznávania 
žiaka, jeho úrovne, pracovnej a učebnej činnosti i jeho správanie v podmienkach vyučovania i mimo neho, 
potom nevyhnutne musí vystúpiť diagnostická funkcia ako prvá a najpodstatnejšia. Iba z celého súhrnu 
prejavov a činností, zisťovaných najrozličnejšími metódami a postupmi môže učiteľ správne a objektívne 
posúdiť, aký žiak je a akým sa môže stať). Poznanie vedomostnej, psychickej, etickej, sociálnej a zdravotnej 
disponovanosti žiaka umožňuje učiteľovi zhodnotiť existujúci stav a úroveň kladov a nedostatkov a súčasne 
poskytuje možnosť na tomto základe naznačiť perspektívy ďalšieho rozvoja jeho osobnosti. 
Regulačnú a selektívnu funkciu: Hodnotením učiteľ reguluje každú ďalšiu učebnú činnosť žiaka. Podľa 
hodnotenia učiteľ reguluje tempo a smer výučby žiakov. Regulačná funkcia plní hodnotenie vtedy, keď 
učiteľ vytvára podrobnejšiu analýzu výkonu. Niekedy sa stáva v praxi, že žiak nezvláda požiadavky, ktoré sú 
na neho kladené. Dôvody však nemusia byť iba študijného charakteru, ale napr. zdravotného, rodinného, 
sociálneho a iné. Objektívne posúdenie a analýza takýchto situácií má určiť kroky a rozhodnutia, 
v spolupráci s rodičmi a nastoliť riešenie existujúceho stavu. 
Výchovnú a motivačnú funkciu: podstata tejto funkcie spočíva najmä v tom, že za pomoci učiteľa sa 
zabezpečuje rozvoj žiakovej individuality, prehlbuje sa záujem o učenie, vedie k utváraniu vôľových 
a charakterových čŕt žiaka, k formovaniu pozitívnych vlastností a postojov žiaka k sebe samému a k svojmu 
okoliu. Dobrým hodnotením môže učiteľ pozitívne ovplyvniť tieto stránky osobnosti, naopak nevhodne 
voleným hodnotením môže niektoré oblasti osobnosti narušiť. Motivácia je založená na potrebách človeka, 
predovšetkým na potrebách sociálnej povahy, medzi ne môžeme zaradiť potrebu osobného vzťahu , 
potrebu výkonu, úspechu, uznanie inými ľuďmi, potrebu úcty. Hodnotením môžeme sledovať a dosiahnuť 
zvýšenie motivácie žiaka v učebných činnostiach. Na základe učiteľovho hodnotenia prežívajú žiaci úspech 
alebo neúspech a práve ten býva motiváciou k ďalším učebným výkonom. Prostredníctvom hodnotenia sú 
uspokojované záujmy a potreby žiakov napr. byť úspešný, byť pochválený učiteľom atď. Všetky tieto 
potreby ovplyvňujú žiakove chovanie a jeho výkon. Motivačná funkcia je najfrekventovanejšou a naj 
využívanejšou funkciou hodnotenia. Dalo by sa konštatovať, že motivačná funkcia hodnotenia je v podstate 
jedna z najsilnejších funkcií .Motivácia v učení znamená vyvolávanie kladného vzťahu k učeniu t.j. učiť sa 
nie z donútenia, ale zo záujmu. Motivácia žiaka je vlastne „chcenie“ žiaka ďalej sa učiť a k tomuto chceniu 
je vždy potrebný silnejší emocionálny impulz. Motivácia môže byť vnútorná – žiak si sám uvedomuje 
potrebu učiť sa, má záujem o učenie. Vonkajšia motivácia je navodená učiteľom.    
 
Podľa Krelovej (2014) Základným východiskom na stanovenie princípov hodnotenia žiakov je postavenie 
žiaka vo vyučovacom procese a rozvoj jeho osobnosti vzhľadom na stanovené ciele výchovy a vzdelávania. 
Tieto princípy možno stanoviť nasledovne. 
- hodnotenie má byť nerozlučnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu 
- objektívne a spravodlivé hodnotenie žiaka je možné len na základe jeho rozmanitej činnosti 
- orientácia na kladné stránky žiakovej osobnosti 
- princíp humanizmu, spojený s náročnosťou k žiakovi je obsahom veľmi blízky princípu 
pedagogického optimizmu 
- žiaka treba hodnotiť v jeho vývine a komplexne 
- hodnotenie má pôsobiť povzbudivo 
- hodnotiace výroky majú byť spravodlivé  
 
Pedagogické hodnotenie je systematickou t.j. pripravenou, cieľavedome organizovanou činnosťou 
sprevádzaná zámernými opravami, revíziami a korekciami hodnotenia. Pedagogické hodnotenie 
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považujeme za systematicky pedagogicky riadenú a rozvíjanú stránku školského hodnotenia, ktorá tvorí 
metodické jadro hodnotiacich procesov v škole.  
Jedinými vnútornými posudzovateľmi výučby sú v podstate učitelia a žiaci. Ostatní posudzovatelia sú 
považovaní za vonkajších (profesionálnych)- riaditeľ školy alebo laických – rodičia. Samozrejme, že laickí 
posudzovatelia hodnotia výučbu veľakrát len na výpovedi žiaka, preto môže byť ich hodnotenie do určitej 
miery skreslené. 
 Vzťahy v školskom hodnotení:1. učiteľ hodnotí žiakov, 2.učiteľ hodnotí sám seba, 3. učiteľ hodnotí výučbu, 
4. žiak hodnotí spolužiaka, 5. žiak hodnotí sám seba, 6. žiak hodnotí učiteľa, 7. žiak hodnotí výučbu, 8. 
rodičia hodnotia žiaka, 9. rodičia hodnotia učiteľa, 10. rodičia hodnotia výučbu, 11. profesionál hodnotí 
výučbu / učiteľ, žiaka./ 
Školské hodnotenie nemožno oddeliť od školy ako celku. Do určitej miery platí, že aké je školské 
hodnotenie, taká je škola a naopak, aká je škola, také je hodnotenie v nej. Z tohto dôvodu mnohé štáty 
s veľkou pedagogickou kultúrou a tradíciou napr. Francúzsko, Taliansko, Veľká Británia a ďalšie venujú 
v poslednom období školskému hodnoteniu veľkú pozornosť. 
Spôsoby školského hodnotenia podľa R. Meighan (1993) ovplyvňujú tri koncepcie: 1. transmisivna, 2. 
interpretatívna, 3. autómna 
 
1. Transmisívna koncepcia kladie dôraz na predávanie poznatkov. V tejto koncepcii je zodpovednosť 
plne zverená  učiteľovi, kde je učiteľ považovaný za sprostredkovateľa tradovaných hodnôt uznávaných 
spoločnosťou. Jeho úlohou je výklad učiva a korekcia prípadných  chýb žiakov. 
2. Interpretatívna koncepcia zdôrazňuje vyzdvihovanie poznatkov z osobnej skúsenosti žiaka do 
ohniska jeho vedomej pozornosti a ich následných interpretácií spojených s rozvíjaním, upresňovaním 
a doplňovaním poznaného. Učiteľ je v tejto koncepcii považovaný za podnecovateľa dialógu, pri ktorom 
žiaci na základe porovnávania a interpretácie vlastných skúseností s pomocou učiteľa prichádzajú k novým 
poznatkom. 
3. Autonómna koncepcia stavia do popredia sebavzdelávanie, sebareflexiu , svojprávnosť žiakovej 
vlastnej cesty k poznaniu. Učiteľ je organizátorom žiakovej vlastnej skúsenosti s učením, pomáha mu 
pochopiť a ovládnuť vlastné poznávacie procesy. Úlohou učiteľa je priviesť žiakov k samostatnému 
posudzovaniu a rozhodovaniu.  
Žiadna z koncepcií nie je sama o sebe dobrá alebo zlá, každá má svoje nesporné prednosti ale aj slabé 
miesta.    
Tab. 1 Porovnanie koncepcií vzdelávania  podľa ( Meighan, 1993). 
                                                         

TRANSMISÍVNA INTERPRETATÍVNA AUTONÓMNA 

Predávanie poznatkov  
Učiteľom 

Vyzdvihovanie a vykladanie 
poznatkov z osobnej 
skúsenosti žiaka 

Sebavzdelávanie, 
sebareflexia, svojprávnosť 
žiaka 

Učiteľ sprostredkovateľ 
tradičných hodnôt 

Učiteľ podnecovateľ dialógu 
medzi žiakmi 

Učiteľ organizátor žiakovej 
vlastnej skúsenosti 

Žiak si osvojuje učiteľom 
predávané skúsenosti 

Žiak porovnáva rozdielne 
skúsenosti a vykladá zistené 
rozpory s cieľom dospieť 
k všeobecnému cieľu  

Žiak zvláda techniky 
získavanie poznatkov 
a sebareflexie 

Hodnotenie na konci 
jednotlivých etáp výučby, má 
byť objektívne, porovnáva 

Zisťuje žiakove záujmy, 
skúsenosti, dispozície 
a pochopenie učiva 

Hodnotenie prechádza od 
učiteľa k žiakovi, spätná 
väzba  
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výkony vzhľadom k sociálnej 
norme 

Zdroj: http://www.mpc-edu.sk/library/files/harkabusova_rozvoj_osobnosti_ziaka.pdf 
 
Pri hodnotení žiackych výkonov vo výchovno-vzdelávacom procese používa učiteľ rôzne metódy a formy 
hodnotenia tak, aby bolo hodnotenie v maximálnej miere objektívne a spravodlivé.  
Za najvhodnejšie metódy považujeme: - skúšanie 
         -  riadený rozhovor 
                                                                     -  pozorovanie činnosti žiaka 
                                                                     -   záverečné hodnotenie 
Skúšanie žiakov 
Patrí medzi klasické didaktické diagnostické metódy hodnotenia .                                   
Vyučovanie a učenie ako každá iná činnosť spoločenská činnosť, podlieha kontrole.  Učiteľ nezisťuje len 
dosiahnuté výsledky, ale súčasne kontroluje a preveruje i samotný priebeh vyučovania a učenia. 
Špecifickým druhom kontroly a previerky učebnej činnosti žiakov je skúšanie. Je to najbežnejšia forma i 
spôsob kontroly a preverovania učebnej činnosti žiakov.   
Skúšanie je teda taká forma kontroly a previerky učebnej práce žiakov, pri ktorej učiteľ skúma a zisťuje 
úroveň a kvalitu osvojených vedomostí, zručností a návykov, spôsob myslenia a vyjadrovania, schopnosť 
používať získané vedomosti v praxi a pri riešení praktických úloh. Je neoddeliteľnou súčasťou vyučovania 
a učenia a tvorí spravidla jednu z etáp vyučovacieho procesu. Skúšanie a hodnotenie je vždy aktuálnou, 
závažnou, ale  rovnako i citlivou a zložitou súčasťou vyučovacej práce.( Krelová, 2005). 
 
Formy skúšania rozdeľujeme:  
a/ ústne ak je prameňom živé slovo žiaka. Vyplýva zo základnej funkcie vyučovania, ktorá je v rozvoji 
poznania, myslenia a reči žiaka. 
 
Ústne skúšanie môže byť: 
- monologické – žiak dostane otázku a samostatne vyjadruje svoje myšlienky. Učiteľ nezasahuje do 
reči žiaka. Nedostatky opraví až po skončení odpovede žiaka. 
- dialóg – rozhovor medzi učiteľom a žiakom. Učiteľ dáva otázky, žiak odpovedá, táto forma je bežná 
najmä u slabších žiakov, ktorí nie sú schopní samostatne vyjadrovať svoje myšlienky. 
Osobitným druhom dialógu je dialóg heuristický. Pomocou ktorého učiteľ skúša žiakov ako vedia na základe 
doterajších poznatkov objavovať nové. Skúma sa ním aj logické myslenie žiakov. 
b/ písomné - prameňom je písomný prejav žiaka. Používa sa predovšetkým v predmetoch, v ktorých je 
nevyhnutné skúšať písomne vzhľadom na povahu predmetu. Toto skúšanie kladie na všetkých žiakov 
rovnaké požiadavky a výsledky písomného skúšania možno vyhodnotiť podľa rovnakých kritérií. Toto 
skúšanie je objektívnejšie ako ústne. 
c/ praktické- ak je prameňom praktická časť žiaka. Je to skúšanie, ktorým overujeme praktické zručnosti 
a návyky žiakov. Vyžaduje dlhší čas, náročnejšiu prípravu i technické vybavenie.  
Podľa funkcie, ktorú skúšanie spĺňa delí sa na:  
a/ priebežné – t.j také, ktoré uskutočňuje učiteľ v priebehu vyučovacieho procesu. Overuje si ním to, ako 
s ním žiaci spolupracujú, ako chápu učivo, či správne usudzujú, či stačia sledovať      vyučovanie a pod.  
b/ orientačné cieľom tohto skúšania je podnecovať žiakov k pravidelnému učeniu a sústavnej príprave na 
školské vyučovanie. Uskutočňuje ho učiteľ zvyčajne v prvých fázach vyučovania. Overuje si ním ako žiaci 
zvládli domácu prípravu. 
c/ tematické skúšanie /prospechové/ – uskutočňuje sa po prebratí istých tematických celkov, súvisí so 
zhrňujúcim opakovaním a precvičením istého úseku učebnej látky. Dáva možnosť komplexnejšiemu 
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prehľadu na prácu žiaka za isté dlhšie obdobie, čo umožňuje spravodlivejšie zhodnotiť polročnú a celoročnú 
prácu žiaka. 
d/ záverečné skúšky – sú skúšky vykonávané tam, kde žiak završuje štúdium / maturitné skúšky/ Spravidla 
ich účelom je zistiť akú úroveň všeobecného alebo odborného vzdelania a prípravy žiak dosiahol, ako je 
pripravený začleniť sa do života a práce alebo na ďalšie štúdium. 
e/ prijímacie skúšky – sú skúšky, ktoré súvisia s výberovým pokračovaním na vysoké školy. Ich hlavná 
funkcia je v selekcii študentov, ktorí majú predpoklady na ďalšie štúdium a odmietnutí tých, ktorí 
predpoklady nemajú. 
 
Podľa počtu osôb zúčastnených na skúšaní delíme skúšanie na: 
a/ individuálne – je najviac používaným druhom skúšania na našich školách. Poskytuje žiakovi možnosť 
preukázať výsledky vlastnej práce v samostatnom prejave. Učiteľ pri tomto skúšaní môže lepšie poznať 
individuálne osobitosti skúšaného žiaka, môže súčasne aj reagovať na niektoré jeho prejavy, zistiť čo ovláda 
a či má medzery. Pri tomto druhu skúšaní učiteľ zvyčajne vyvolá žiaka k tabuli, dáva mu otázky a žiak 
odpovedá. 
Toto skúšanie má aj svoje nedostatky:  
- skúšanie nie je dosť objektívne / každý žiak dostáva iné otázky/ 
- veľa záleží na momentálnej učiteľovej nálade 
- skúšanie býva často dosť povrchné  
- skúšanie nepodáva súhrnný obraz o žiakových vedomostiach 
Pri individuálnom skúšaní je na odstránenie týchto nedostatkov potrebné zabezpečiť súčinnosť triedy ako 
celku. Tento druh skúšania nemá byť jediným, treba ho obmieňať. 
b/ skúšanie žiackych dvojíc – je to zriedkavejší druh skúšania, pri ktorom jeden žiak dodáva odvahu 
druhému a pomáha mu tým zbavovať sa strachu a trémy. Ide o proces stáleho vzájomného ovplyvňovania, 
spolupráce a vzájomnej pomoci. Učiteľ po nastolení otázky nechá priestor, aby si otázku premysleli a ten 
kto na ňu vie odpovedať začína. Druhý žiak ho sleduje, aby mohol pokračovať. Obidvaja sa pri odpovedi 
striedajú až kým nie je otázka zodpovedaná.  
c/ skúšanie v skupinách – tento druh skúšania je vhodný najmä v tých predmetoch, kde sa žiaci môžu 
voľnejšie vyjadrovať, a kde je možné získať  poznatky aj inou formou ako z učebnice, napr. z časopisov 
alebo inej literatúry. Skupinový spôsob skúšania je vhodný pri precvičovaní a opakovaní väčšieho úseku 
učebnej látky alebo tematických celkov. 
d/ skúšanie v kolektíve triedy (hromadné) – sa používa najmä pri priebežnom a orientačnom skúšaní. 
Týmto skúšaním sa učiteľ najskôr môže presvedčiť, ako žiaci na vyučovaní pracujú. Podstata kolektívneho 
skúšania je v tom, aby učiteľ zapojil do skúšania všetkých žiakov, ale súčasne aby vedel aj zhodnotiť 
odpovede tých žiakov, ktorí sa prejavili ako najaktívnejší a upozorniť na nedostatky u tých žiakov, ktorí 
učivo nezvládli, alebo sa prejavili ako pasívni. 
e/ kombinované – zakladá sa na tom, že učiteľ vhodne kombinuje jednotlivé druhy skúšania . Najbežnejším 
spôsobom kombinovaného skúšania je individuálne skúšanie spojené s kolektívnym.  
 
Súčasná pedagogická prax čoraz viac naliehavejšie požaduje zavádzať popri ostatných druhoch skúšania aj 
didaktické testy, ktoré sú osobitným druhom skúšania. Didaktické testy, ako ich všeobecne nazývame sú 
osobitným druhom písomného skúšania, umožňujúcim zrozumiteľným spôsobom posúdiť výkonnosť 
jednotlivých žiakov, alebo celých skupín v rozličných učebných predmetoch. Sú nástrojom objektívneho 
skúšania, dávajú predpoklady na rýchle kvantitatívne a kvalitatívne vyhodnotenie výsledkov učebnej 
činnosti žiakov, alebo na stanovenie diagnózy vyučovacieho procesu. 
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Môžu mať rôzne formy: voľba odpovede, doplnenie odpovede, voľba kladnej odpovede alebo zápornej 
odpovede, odpoveď protikladu, odpoveď po prečítaní, odpoveď príbuznosti, test pozornosti, test na 
zistenie poučiek, pravidiel, grafický text. 
Napriek prednostiam testov treba mať na zreteli, že žiak odpovedá schematicky, pri niektorých  testoch 
odpoveď len uhádne / tipuje/, chýba interakcia učiteľ –žiak, nerešpektujú sa individuálne osobitosti žiaka, 
ktoré možno rešpektovať pri ústnom skúšaní. 
 
Riadený rozhovor a pozorovanie činnosti žiaka patria medzi vedeckovýskumné diagnostické metódy. Sú 
veľmi významné a prispievajú k objektívnosti hodnotenia žiaka. Umožňujú učiteľovi pochopiť prečo je žiak 
taký, aký je, prečo sa učí tak ako sa učí a pod.   
Je to vzájomný dialóg medzi pedagógom a žiakom alebo žiakmi, ktorý vedie pedagóg na vopred určenú 
tému. 
 
Pozorovanie činnosti žiaka- patrí medzi základné metódy hodnotenia praktických činností žiaka. Je 
plánovanou pedagogickou činnosťou, študujúcou vopred určené aktivity určitých vybraných žiakov alebo 
celej skupiny.  
 
Záverečné hodnotenie – zahŕňa v sebe všetky údaje o celkovom hodnotení. Nie je iba určitým súčtom, 
alebo priemerom predchádzajúceho obdobia, ale aj kvalifikovaným hodnotením žiaka z hľadiska 
dosiahnutých vedomostí, jeho schopnosť tvorivým spôsobom aplikovať teoretické a praktické vedomosti. 
 
S pojmom hodnotenie v pedagogike úzko súvisí aj pojem diagnostikovanie. Základný význam slov 
diagnostika a diagnostikovanie je zistenie stavu, posúdenie úrovne, hodnotenie. ( Gavora, 1999 s.7 ). 
Diagnostika a diagnostikovanie sú odborné výrazy, ktoré sa používajú v celom rade odvetví. Ich základný 
význam je zistenie stavu, posúdenie úrovne, hodnotenie. Pedagogicko - psychologická diagnostika žiaka by 
sa mala stať neoddeliteľnou súčasťou práce dnešného učiteľa, pretože sa stáva nositeľom informácií, na 
základe ktorých učiteľ môže skvalitniť svoju prácu pri formovaní osobnosti. (Komora, 2003, s. 39). 
Diagnostikovaním sa zisťuje, aký je žiak v konkrétnej etape výchovy a vzdelávania, zaznamenáva sa určitý 
stupeň rozvoja jeho schopností, osvojenia si zručností a vlastností. 
Je to akési poznávanie žiaka. Predmetom diagnostikovania môže byť učebná činnosť žiaka a jej výsledky, 
rodinné prostredie žiaka, skupina žiakov /trieda/ .učiteľ i ďalší pedagogickí pracovníci.  
Diagnostickými metódami učiteľ zisťuje úroveň vedomostí žiakov, pričom sa zameriava na:  
- kvantitu vedomostí (koľko učiva žiak ovláda) 
- kvalitu vedomostí (či ovláda podstatu vedomostí, či mu rozumie) 
- praktické využívanie vedomostí ( či vie učivo aplikovať) 
V práci učiteľa rozlišujeme niekoľko druhov diagnostickej činnosti:  
a/ vstupné diagnostikovanie – učiteľ sa pri prvom stretnutí so žiakmi snaží zistiť vedomostnú úroveň žiakov, 
ich správanie sa a rodinné zázemie 
b/ priebežné diagnostikovanie – učiteľ uskutočňuje korekcie, rieši učebné problémy žiakov 
c/ záverečné diagnostikovanie- robí sa vždy po ukončení určitej etapy výchovno-vzdelávacieho procesu 
Často sa v priebehu vyučovacieho procesu používa aj tzv. mikrodiagnostikovanie , čo je charakteristické ako 
rýchle, okamžité zhodnotenie danej situácie. 
Za najčastejšie používaný diagnostický nástroj sa považujú otázky. Ďalším diagnostickým nástrojom je 
písomná práca žiaka, ktorá vypovedá o dosiahnutej úrovni osvojenia si vedomostí a zručností. Dostupným 
diagnostickým prostriedkom pre učiteľa je test , buď štandardizovaný alebo neštandardizovaný test. 
Najdostupnejšími diagnostickými metódami pre učiteľa sú rozhovor a dotazník. 
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Predstavy žiaka o sebe samom značne ovplyvňujú učenie, chovanie a jednanie žiaka. Preto má veľký 
význam diagnostika sebapoňatia žiaka, ktoré možno zisťovať metódou sebaposudzovania. Zaujímavé pre 
učiteľa môžu byť aj zistenia, ako sa žiaci vnímajú navzájom, čo môže zistiť metódou posúdenia spolužiakov. 
(Komora- Petlák, 2003 s.41).  
Tieto základné metódy umožnia učiteľovi všestranné poznanie žiaka a uľahčujú mu prácu s ním. 
  
Hodnotenie a klasifikovanie žiakov u nás a v iných krajinách   
Súčasťou výchovno- vzdelávacieho procesu je hodnotenie prospechu a správania žiakov, pričom 
klasifikovanie je jedna z foriem hodnotenia, ktorá má klasifikačnú stupnicu a je uzákonená klasifikačným 
poriadkom. Klasifikačný poriadok pre základné a stredné školy obsahuje päť stupňov. S podobným 
stupňom klasifikovania sa môžeme stretnúť v Maďarsku a v Rusku, ale v opačnom pomere. Kde najlepšou 
známkou je päťka (5), najhoršou jednotka (1). Vo svete sa používajú aj iné klasifikačné stupnice. V Poľsku, 
Bulharsku sa používajú štyri stupne, vo Švédsku sedem stupňová škála, v Kanade od 1 do 9 bodov, čo je 
možné spracovať počítačom., v Taliansku a Rumunsku 10-timi bodmi. Na niektorých školách v Holandsku 
a Švajčiarsku dostáva žiak okrem vysvedčenia aj slovné hodnotenie. Napriek tomu, že sa používajú rôzne 
stupne klasifikácie, bolo zistené, že náš 5 - stupňový systém má svoju tradíciu a považuje sa za jednoduchý 
a zrozumiteľný. Žiak je na hodine hodnotený slovne a následne na to ohodnotený známkami: Stupeň 1 
(výborný), Stupeň 2 (chválitebný), 
Stupeň 3 (dobrý), Stupeň 4 (dostatočný), Stupeň 5 ( nedostatočný) 
Klasifikácia je informácia, ktorej adresátom je žiak, ale i jeho rodičia, iní učitelia. V prvom rade známka na 
vysvedčení slúži učiteľovi. Ukazuje prospievanie žiaka i triedy ako celku. Je teda odrazom učiteľovej práce. 
Druhým adresátom je žiak, ktorému známka slúži ako spätná väzba o jeho práci. Známky mali a v mnohých 
prípadoch majú ešte aj významnú úlohu v hodnotení školskej efektívnosti, determinujú možnosti výberu 
žiakov na vyšší stupeň vzdelávania, prehľadným a rýchlym spôsobom poskytujú informáciu o žiakovom 
výkone v škole. 
V súčasnosti sa vedú rôzne diskusie o tom, či je efektívnejšie hodnotiť známkami ,alebo slovne. Na 
mnohých alternatívnych školách sa preferuje slovné hodnotenie pred hodnotením známkami. Slovné 
hodnotenie je komplexný opis stavu rozvoja žiaka. Ide o odlišný systém hodnotenia, založený na inom 
pohľade a na inej výchovno-vzdelávacej koncepcii. 
Dôvodom zavedenia slovného hodnotenia býva obyčajne nepriaznivý vplyv známky na psychiku žiaka. 
Známka sa často používa ako spôsob nátlaku na žiaka, býva zdrojom negatívnej motivácie žiakov k učeniu 
a zlých postojov k učiteľovi a ku škole. 
Slovné hodnotenie u nás sa riadia predpismi. Slovné hodnotenie možno zaviesť v 1.ročníku  ZŠ na základe 
písomného návrhu väčšiny rodičov  a po prerokovaní pedagogickou radou školy. Na základe rozhodnutia 
riaditeľa môže škola pristúpiť k slovnému hodnoteniu všetkých predmetov v 2.-4. ročníku ZŠ. V 5.-9- 
ročníku môže riaditeľ po prerokovaní s pedagogickou radou rozhodnúť o slovnom hodnotení len na 
predmetoch: telesná výchova, občianska výchova, výtvarná výchova a pracovná výchova. Uplatňovanie 
slovného hodnotenia žiakov predstavuje nielen optimalizáciu procesu hodnotenia, ale aj fungovania celého 
školského systému.  
 
ZÁVER 
Slovenská republika rieši v súčasnosti množstvo problémov v rôznych oblastiach a jednou z nich je aj 
školstvo. V roku 2002 bol vypracovaný a následne aj schválený Národnou radou i vládou SR Národný 
program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike (projekt Milénium). Myšlienky tohto koncepčného 
materiálu sú rozpracované a konkretizované na vyučovací proces na základných a stredných školách .jedna 
z kapitol je venovaná aj súčasným trendom v skúšaní a hodnotení učebnej činnosti žiakov, v ktorej sa 
konštatuje, že skúšanie , hodnotenie a klasifikácia sú činnosti školy, ktoré najviac zaujímajú verejnosť, 
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pretože na základe kontroly a z nej vyplývajúceho hodnotenia a klasifikácie sa rozhoduje o ďalšom osude 
žiakov. (Turek, 2004 ). Problematike hodnotenia venuje pozornosť aj Štátna školská inšpekcia.  Otázka 
hodnotenia učebnej činnosti žiakov bude stále aktuálna a preto by jej mali kompetentní venovať svoju 
pozornosť. Aby skúšanie spolu s hodnotením spĺňalo primerané podmienky, je potrebné vytvoriť takú 
atmosféru, ktorá prispeje k zefektívneniu tejto dôležitej časti vyučovacieho procesu. Učitelia by mali preto 
poznať nielen metódy skúmania a poznávania žiaka, ale aj metódy a formy hodnotenia, jednotlivé druhy 
skúšania, diagnostické metódy, ktoré  im umožnia hlbšie preniknúť do problematiky skúšania a hodnotenia.  
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Summary  
The question of evaluation of learning activities will be still relevant, That is the reasson why competent 
people should devote their attention to this area. If we want to reach  the relevant conditions in process of 
testing and assessment, it is necessary to create an atmosphere that will help to streamline this important 
part of the learning process. The teachers should therefore not only know the methods of investigation 
and learning of pupils, as well as methods and forms of assessment , different types of testing, diagnostic 
methods which enable them to penetrate deeper into the issue of testing and evaluation. 
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POROVNANIE ORGANIZOVANEJ A NEORGANIZOVANEJ      POHYBOVEJ AKTIVITY ŽIACTVA 
Z VYBRANÝCH GYMNÁZIÍ        ZO SLOVENSKA A Z NEMECKA 

 
COMPARISON OF ORGANIZED AND UNORGANIZED PUPILS´ PHYSICAL ACTIVITY FROM 

SELECTED SECONDARY SCHOOLS FROM SLOVAKIA AND FROM GERMANY 
 

Janka PERÁČKOVÁ, Klaudia KUKUROVÁ 
 

 

ABSTRAKT 
Cieľom práce bolo rozšíriť poznatky o organizovanej a neorganizovanej pohybovej aktivite školopovinných 
žiakov z vybraných gymnázií zo Slovenska a z Nemecka. Súbor tvorilo 103 slovenských žiakov a 104 
nemeckých žiakov. Výskum bol realizovaný pomocou neštandardizovaného dotazníka, ktorý bol vyplnený 
žiakmi pod dozorom učiteľov. Zisťovali sme počty žiakov, ktorí sa venujú organizovanej alebo 
neorganizovanej pohybovej aktivite, ďalej množstvo času venovaného organizovanej alebo 
neorganizovanej pohybovej aktivite. Výsledky našej práce predstavujú, že nemeckí žiaci sa venujú dvakrát 
viac organizovanej pohybovej aktivite ako slovenskí žiaci. Neorganizovanej pohybovej aktivite sa venuje 
viac slovenských žiakov ako nemeckých.  
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: pohybová aktivita, organizovaná a neorganizovaná pohybová aktivita, slovenskí žiaci, 
nemeckí žiaci.  
 
ABSTRACT 
The aim of the study was to widen the knowledge about the organized and unorganized pupils´ physical 
activity from selected high schools from Slovakia and from Germany. The sample consisted of 103 Slovak 
pupils and 104 German pupils. The research was carried out using non-standardized questionnaire which 
was completed by pupils under the supervision of their teachers. We investigated the number of pupils 
who are engaged in organized or in unorganized physical activity. Then we investigated also the time 
devoted to these activities. We found out that German pupils are more then twice involved in organized 
physical activity in comparison to Slovak pupils. On the contrary Slovak pupils are more involved in 
unorganized physical activity.   
 
KEY WORDS: physical activity, organized and unorganized physical activity, Slovak pupils, German pupils. 
 
 
ÚVOD 
„Človek je usporiadaný tak, že potrebuje isté množstvo pohybu – nie viac a nie menej“ (Cooper 1986).  
Pohybová aktivita je podľa Kasu, Šveca a kol. (2007) mnohostranná pohybová činnosť, ktorú vykonávame 
pohybovými orgánmi. Môžeme ňou označovať jeden druh pohybového správania, ale taktiež slúži na 
označenie súhrnu celého pohybového správania jedného človeka samostatne i viac ľudí spoločne. Je 
súčasťou života každého človeka, je nevyhnutná k životu, lebo naše orgány nemôžu ostať bez funkcie a bez 
práce. Frömel, Novosad a Svozil (1999) charakterizujú pohybovú aktivitu ako prejav ľudského správania, 
ktorého súčasťou sú všetky pohybové činnosti každého človeka a ktorý sa realizuje pomocou kostrového 
svalstva za súčasnej spotreby energie. Podľa Hrčku (1984) hocijaká motorická činnosť človeka, ktorá 



 
 

 

231 

 
 

 

Vedecké práce KSSaP 2015 / Researchs papers DSS and C 2015 // Vedecký zborník 

obsahuje pohyb a rôzne úlohy spojené s pohybom, športom, telesnou výchovou či už v každodennom, 
pracovnom alebo inom prostredí môžeme označiť pohybovou aktivitou. 
Šport úzko súvisí s pohybom, s pohybovou aktivitou. Často a kdekoľvek môžeme vidieť, že ľudia športujú od 
malých detí cez dospelých až po tých najstarších. Športovanie a šport ovplyvňuje množstvo ľudí. Je to 
obľúbená činnosť hlavne medzi mladými ľuďmi. Tak isto milióny ľudí na zemi pozerajú, sledujú a hodnotia 
šport či už v televízii alebo reálne, na súťažiach a rozmanitých športových akciách (Peráček a kol. 2004). V 
minulých rokoch sa autori Cooper (1986) aj Hrčka (1984) zaujímali o telesnú kultúru v spôsobe života ľudí. 
Vedeli, že nedostatok pohybu negatívne vplýva na pohybovú a funkčnú stránku človeka. Títo autori už 
v tom čase uvádzali, že sa zmenšuje počet športujúcich, narušuje sa zdravie a telesný rozvoj. V súčasnosti je 
badateľný pokles záujmu o športové a pohybové aktivity aj u mladej populácie. Dôležitým komponentom 
života ľudí musí stále ostať pohybová kultúra – pohybová aktivita a telesné cvičenie. Telesné cvičenia 
pomáhajú udržiavať práceschopnosť, zvyšujú telesnú zdatnosť, posilňujú aktívne zdravie a predlžujú vek 
(Cooper 1986). Preto by mala byť pre každého vlastná aj spontánna pohybová aktivita, ktorú človek 
realizuje dobrovoľne, nenútene, z vlastnej vôle, sám osebe a nielen organizovaná pod odborným vedením. 
Mitáš a Frömel (2013) upozorňujú, že pohybová aktivita nemôže byť nastolená vládnymi dokumentmi, ale 
má byť motivovaná pomocou vnútornej motivácie a vlastného presvedčenia, že viesť zdravý a aktívny 
životný štýl je bežná súčasť života populácie.  
Každá pohybová aktivita je rôzna, obsahuje rozličné činnosti, a existujú rôzne druhy pohybovej aktivity. Tie 
sa rozlišujú pravidelnosťou, zameraním a cieľom. Tak môžeme hovoriť o pohybovej aktivite: pravidelnej, 
nepravidelnej, organizovanej, neorganizovanej.  
Frömel, Novosad, Svozil (1999) a  Hrčka (1984) charakterizujú takto niektoré druhy pohybovej aktivity:  
 Pravidelná – Pravidelná pohybová aktivita je  periodicky sa opakujúce činnosť. Takto vykonávané 
telesné cvičenia vedú k sebadisciplíne, k sebaovládaniu, k pocitu potreby sebazdokonaľovania.   
 Nepravidelná je vykonávaná v rôznych časových intervaloch, rôzne dlho.  
 Organizovaná – je zvyčajne pravidelná, pod vedením telovýchovného odborníka, čo môže byť učiteľ, 
tréner, inštruktor, cvičiteľ, vychovávateľ atď.  
 Neorganizovaná – je spontánna, ľubovoľná, vykonávaná samostatne, s priateľmi, rodinou 
vykonávaná kedykoľvek. Väčšinou emotívne podmienená. Nie je vykonávaná pod nejakým vedením  
odborníka.  
Pohybová aktivita a športovanie bez ohľadu na organizovanosť alebo neorganizovanosť závisí od viacerých 
faktorov. Dôležité je prostredie, kde človek žije. Je rozdiel žiť v regióne s malými možnosťami na 
športovanie a v regióne, kde sa v blízkosti nachádza prostredie na vykonávanie pohybovej aktivity a aj 
športovanie, kde sú telocvične, plavárne, športové areály, lesy, lúky, trávnaté plochy, hory atď.  
Organizovaná pohybová a športová aktivita je taká aktivita, ktorá je vykonávaná pod vedením, dozorom 
môže to byť učiteľ, tréner či cvičiteľ. Spravidla je pravidelná, vykonávaná na základe záujmu o danú činnosť,  
vykonávajú ju podľa toho, či im je sympatická, či ich baví, no majú nad sebou dozor, ktorý na športujúcich 
dáva pozor, organizuje ich, vedie, vyučuje (Kuchařová 2010). Toto väčšinou môžeme vidieť v školách ako 
povinný predmet telesná a športová výchova alebo v školských a mimoškolských zariadeniach ako aktivity, 
ktoré sú vedené telovýchovným pedagógom (športové krúžky na školách, v centrách voľného času, 
tréningové jednotky v športových kluboch a pod.). Ide o pravidelnú pohybovú činnosť, ktorá sa vykonáva 
podľa záujmu detí a mládeže pod supervíziou a vedením poverenej osoby. Pohybovou činnosťou 
telovýchovný odborník ovplyvňuje vedomie svojich cvičencov (Labudová 2002), pôsobí na zmenu 
nesprávneho životného štýlu a umožňuje im zlepšovať kontrolu nad vlastným fyzickým stavom 
a vychovávať k starostlivosti o svoje telo.  
Neorganizovaná pohybová aktivita je spontánna, samovoľná, ľubovoľná aktivita, je vykonávaná na základe 
motivácie jedinca a záleží od potrieb jedinca. Je možné ju kdekoľvek vykonávať (Kuchařová, 2010). Patria tu 
aj každodenné povinnosti ako sú práce na záhrade, cesta do školy a zo školy, samotné chodenie, 
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bicyklovanie, výlety a aktivity s telovýchovným zameraním (cvičenie a športovanie). Vykonáva sa v rôznom 
trvaní a rôznou intenzitou. Neorganizovaná pohybová aktivita mládeže záleží od miesta, kde sa mládež 
zdržiava. Mládež na vykonávanie neorganizovanej pohybovej aktivity využívajú najmä miesta s voľným 
priestranstvom, trávnaté plochy, ihriská, cesty, chodníky, dvory, veľmi vhodným miestom je príroda, lesy, 
lúky, sady, parky atď. Kotyra (2011) uvádza, že pohybové aktivity mládeže ako prvok ich hodnotového 
systému sa rozvíjajú okrem školy (školská telesná a športová výchova) aj v ich voľnom čase. Voľný čas 
zahŕňa činnosti, ktoré nevykonáva mládež pod tlakom školských záväzkov, ale spontánne a  dobrovoľne. 
 
CIEĽ PRÁCE  
Cieľom práce je rozšíriť poznatky o účasti a o množstve organizovanej a neorganizovanej pohybovej aktivity 
žiakov z vybraného gymnázia zo Slovenska a z Nemecka.  
Hypotézy práce  
Nemecké žiactvo sa bude signifikantne viac venovať organizovanej pohybovej aktivite ako slovenské 
žiactvo.  
Nezaznamenáme žiadny signifikantný rozdiel v množstve neorganizovanej pohybovej aktivity u žiactva z 
oboch štátov.  
Úlohy práce  
Zistiť počet slovenských a nemeckých žiakov, ktorí sa venujú organizovanej športovej aktivite a zistiť 
množstvo času, ktoré jej venujú.  
Zistiť počet slovenských a nemeckých žiakov, ktorí sa venujú neorganizovanej športovej aktivite a zistiť 
množstvo času, ktoré jej venujú.  
 
METODIKA  
Charakteristika súboru  
Výskum sme realizovali so žiakmi vybraného gymnázia na Slovensku a v Nemecku. Výber bol zámerný na 
základe dostupnosti. Školy v obidvoch krajinách sú považované za náročné. Žiaci z oboch krajín pristupovali 
zodpovedne k vyplneniu dotazníka pod vedením učiteľa. Vek žiakov jednotlivých krajín bol v rozmedzí od 
15 do 19 rokov.  
Charakteristika slovenského  žiactva  
Na Slovensku bolo výskumným objektom žiactvo (chlapci aj dievčatá) z gymnázia Kukučínova v Poprade. Do 
školy sme rozdali 105 dotazníkov, vrátilo sa nám 103 dotazníkov (98% návratnosť). Dotazníky nám vyplnilo 
64 dievčat a 39 chlapcov. Všetci žiaci mali povinný predmet telesnú a športovú výchovu dve vyučovacie 
hodiny do týždňa, vyučovanie u každého prebiehalo nekoedukovane. Škola organizovala kurzy ako 
napríklad: plavecký, lyžiarsky, ochrany človeka a prírody. Škola tiež ponúka záujmovú činnosť. 45,3% 
dievčat sa zapája do záujmovej činnosti a 54,7% sa nezapája. 56,4% chlapcov sa zúčastňuje záujmovej. 
43.6% sa nezúčastňuje na žiadnej záujmovej činnosti.  
Charakteristika nemeckého žiactva  
V Nemecku bolo objektom výskumu žiactvo (dievčatá aj chlapci) z gymnázia Goethe-gymnasium Gaggenau. 
Táto škola spadá pod krajinu Baden-Württemberg. V škole bolo poskytnutých 105 dotazníkov, späť sa nám 
vrátilo 104 (99% návratnosť). Dievčat, ktoré nám dotazníky vyplnilo bolo 61 a chlapcov 43. Každý mal 
povinný predmet šport (na Slovensku je telesná a športová výchova), dve vyučovacie hodiny (45 min) do 
týždňa, vyučovanie prebieha rovnako ako na Slovensku, nekoedukovane. Škola organizuje kurzy ako 
napríklad: lyžiarske, plavecké, turistické, kurz horskej cyklistiky a zimné, letné športové hry. Tak ako v 
slovenskej škole aj v nemeckej škole sú rôzne krúžky. Každá nemecká žiačka sa venuje nejakému krúžku. 
9,3% nemeckých chlapcov sa nezúčastňuje žiadneho krúžku. Nemeckí žiaci sa viac venujú krúžkom ako 
slovenskí žiaci.  
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Metódy získavania, spracovania a vyhodnotenia empirických údajov 
Na získanie informácii o organizovanosti a neorganizovanosti v niektorej forme pohybovej alebo športovej 
aktivity žiactva gymnázia z Nemecka a zo Slovenska sme použili neštandardizovaný anonymný dotazník so 
zatvorenými otázkami.  
Údaje sme spracovali pomocou základných matematických metód – absolútne čísla, počty, percentuálnu 
analýzu a štatistickú metódu sme využili Chí-kvadrát. Pre lepšiu prehľadnosť využívame  grafy v obrázkoch.  
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Zisťovali sme počet dievčat a chlapcov zo Slovenska a z Nemecka, ktorí sa venujú organizovanej alebo 
neorganizovanej pohybovej aktivite a aj čas koľko sa  jej venujú počas týždňa. Následne sme porovnali 
organizovanú a neorganizovanú pohybovú aktivitu nemeckého a slovenského žiactva bez ohľadu na 
gender.  
Organizovaná pohybová a športová aktivita  
Organizovanej aktivite sa venuje 48,7% slovenských chlapcov, 23,4% slovenských dievčat, 79,1% 
nemeckých chlapcov a 75,4% nemeckých dievčat. Nemecké žiactvo sa viac ako o polovicu venujú 
organizovanej športovej aktivite v porovnaní so slovenským žiactvom.  
Na obrázku 1 je porovnanie frekvencie tréningov slovenských dievčat a slovenských chlapcov z nášho 
výskumu.  

 
Obrázok 1 Frekvencia tréningov za týždeň slovenských chlapcov a slovenských dievčat  
 
Na Slovensku majú viackrát do týždňa tréning chlapci ako dievčatá. K takémuto záveru dospeli aj v českej 
populácii autori Kudláček, Frömel (2012), ktorí konštatujú, že chlapci sú pohybovo aktívnejší ako dievčatá. 
Z nášho výskumu vyplýva, že 20,5 % chlapcov majú najčastejšie tréning dvakrát do týždňa a 9,4 % dievčat 
označilo, že majú najčastejšie tréning trikrát do týždňa. Všetci chlapci majú tréningy v priemere 1,5 hodiny 
do týždňa, a všetky dievčatá majú tréningy v priemere 0,73 hodiny do týždňa. Ak k ich priemernej hodnote 
pripočítame dve štyridsaťpäť minútové povinné hodiny telesnej a športovej výchovy dostaneme, že 
organizovanému športovaniu sa slovenskí chlapci venujú iba 3 hodiny za týždeň a slovenské dievčatá 2,23 
hodín za týždeň. Čo si myslíme, že je pre ich vývin nepostačujúce. Porovnanie slovenských dievčat a 
chlapcov je štatisticky významné na hladine p<0,10.  
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Obrázok 2 nám ukazuje počet tréningov nemeckých chlapcov a dievčat. Všetci chlapci majú tréningy v 
priemere 2,2 hodín za týždeň. Všetky dievčatá majú v priemere 2,3 hodín za týždeň. Ak k ich priemerným 
hodnotám pripočítame dve povinné štyridsaťpäť minútové hodiny povinného vyučovania dostaneme, že 
nemeckí chlapci sa organizovanej športovej aktivite venujú skoro 3,7 hodiny do týždňa a dievčatá 3,8 
hodiny do týždňa. Možnosť dvakrát do týždňa tréning označilo najviac nemeckých chlapcov (46,2%). Viac 
nemeckých dievčat ako nemeckých chlapcov označilo, že má tréning trikrát do týždňa (23%), ale aj tých, 
ktoré označili päťkrát do týždňa (8,2%) a šesťkrát do týždňa (3,3%) do týždňa. Porovnanie nemeckých 
chlapcov s nemeckými dievčatami nie je štatisticky významne. Nemecké dievčatá a nemeckí chlapci venujú 
približne rovnakú frekvenciu v týždni tréningom a organizovanému športovaniu.  

 
 
Obrázok 2 Frekvencia tréningov nemeckých chlapcov a nemeckých dievčat 
 
Nasledujúci obrázok 3 nám ukazuje porovnanie nemeckého a slovenského žiactva (bez rozdielu gender) 
z vybraných stredných škôl, ktorí sú angažovaní v organizovanej športovej aktivite.  

 
Obrázok 3 Frekvencia tréningov slovenského a nemeckého žiactva  
 
Nemecké žiactvo má  výrazne viac tréningov za týždeň ako slovenské  žiactvo. Slováci sú tí, z ktorých 
najväčší počet označilo položku, že nemajú žiadny tréning. Dôsledok toho môže byť aj fakt, že nemecké 
žiactvo má v blízkom okolí najviac športové kluby, čo je dobrý a častý spôsob organizovaného športovania, 
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zábavy a stretávania sa s priateľmi na tréningoch. Zistené počty tréningov Slovákov a Nemcov sme 
spriemerovali a vyšlo nám, že Slováci priemerne trávia 1 hodinu týždenne tréningom. Nemci trávia 2,3 
hodín týždenne tréningom. Porovnanie slovenského a nemeckého žiactva v organizovanej športovej 
aktivite je štatistický významné na hladine p<0,01. Môžeme konštatovať, že nemecké žiactvo (bez ohľadu 
na gender) sa zreteľne viac venuje organizovanej športovej aktivite ako slovenské žiactvo. Týmto sa 
potvrdzuje naša prvá hypotéza, že nemecké žiactvo sa bude signifikantne viac venovať organizovanej 
pohybovej aktivite ako slovenské žiactvo.  
Výskum sme porovnali s výskumom Peráčkovej (1994), ktorý bol uskutočnený skoro pred dvadsiatimi 
rokmi. Vo výskume Peráčkovej sa chlapci organizovanej športovej aktivite venovali priemerne 3 hodiny a 35 
minút do týždňa, pričom k hodinám nebola zahrnutá povinná, vtedy ešte telesná výchova. V našom 
výskume sa slovenskí chlapci organizovanej aktivite venovali len 1 hodinu a 30 minút, čo hodnotíme ako 
výrazne zníženie organizovaného športovania. Nemeckí chlapci sa venujú organizovanej aktivite 2 hodiny a 
12 minút, čo je tiež menej ako chlapci vo výskume Peráčkovej (tamtiež). Dievčatá sa vo výskume Peráčkovej 
organizovanej aktivite venovali 2 hodiny a 28 minút. V našom výskume sa slovenské dievčatá venujú 
organizovanej športovej aktivite iba 43 minút za týždeň, čo my považujeme za veľmi málo a môžeme 
povedať až za zdravie ohrozujúce. Nemecké dievčatá sa najviac približujú k výsledkom Peráčkovej (tamtiež), 
ktoré sa organizovanej športovej aktivite venujú 2 hodiny a 13 minút. Môžeme konštatovať, že v minulosti 
žiactvo viac športovalo. Za zníženie pohybovej a športovej aktivity sa podpisuje dnešná doba, ktorú žijeme 
prevažne sedavým spôsobom. Medeková (1997) vo svojom výskume zistila, že 12% žiakov stredných škôl 
organizovane športuje. V porovnaní s našimi výsledkami sa organizovanej športovej aktivite venuje 33 % 
slovenského žiactva a 76,9 % nemeckého  žiactva. Čo je výrazný rozdiel medzi naším výskumom a 
výskumom Medekovej (tamtiež). Musíme však poznamenať, že vo výskume Medekovej (1997) sa 43 % 
žiakov venovalo aj organizovanej aj neorganizovanej pohybovej aktivite. Peráčková (2010) zisťovala 
informácie o organizovanej športovej aktivite od 5300 slovenských žiakov zo slovenských stredných škôl. 
Organizovanej športovej aktivite sa venovalo 27 % chlapcov a 14,6 % dievčat. V našom výskume sa 48,7 % 
slovenských chlapcov venovalo organizovanej športovej aktivite  a 23,4 % slovenských dievčat. 79,1 % 
nemeckých chlapcov z nášho výskumu sa venovalo organizovanej športovej aktivite a až 75,4 % nemeckých 
dievčat. V našom výskume sa slovenské aj nemecké žiactvo stredných škôl venovalo viac organizovanej 
športovej aktivite ako vo výskume Peráčkovej (1994, 2010).  
Neorganizovaná pohybová a  športová aktivita  
Ako sme zistili informácie a porovnali výsledky organizovanej pohybovej a športovej aktivity, taký istý 
postup sme zvolili pri neorganizovanej pohybovej a športovej aktivite.  
Rozdiel vo vykonávaní neorganizovanej pohybovej a športovej aktivite slovenských chlapcov a slovenských 
dievčat je štatisticky nevýznamný (Obrázok 4). 
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Obrázok 4 Neorganizovaná pohybová a športová aktivita slovenských chlapcov a slovenských dievčat  
 
Najčastejšie sú vykonávané neorganizované pohybové aktivity nepravidelne. U slovenských dievčat je to 
39,1 % a u slovenských chlapcov je to 28,2 %. Slovenské dievčatá častejšie nepravidelne neorganizovane 
športujú ako slovenskí chlapci. Iba položku hodinu až dve hodiny denne označilo viac dievčat ako chlapcov. 
Ostatné položky označilo viac chlapcov ako dievčat.  
Ako sa neorganizovanej pohybovej a športovej aktivity zúčastňujú nemeckí chlapci a nemecké dievčatá 
ukazuje obrázok 5. 

 
Obrázok 5 Neorganizovaná športová aktivita žiakov z Nemecka.  
 
Nemecké dievčatá viac ako nemeckí chlapci označovali položky nepravidelne, jednu až dve hodiny do 
týždňa a 3-5 hodín do týždňa neorganizovaného športovania. Ostatné položky častejšie označovali nemeckí 
chlapci ako nemecké dievčatá. Porovnanie neorganizovanej pohybovej a športovej aktivity nemeckých 
chlapcov a dievčat je štatistický významné na hladine p>0.05.  
Nasledujúci obrázok 6 poukazuje na rozdiel medzi slovenským a nemeckým žiactvom (bez rozdielu gender) 
v množstve času venovanému neorganizovanej pohybovej a športovej aktivite. Nemci viac ako Slováci 
označovali položky, že z nich len 8,7 % neorganizovane športuje menej ako hodinu denne, jednu až dve 
hodiny týždenne označilo 22,1 % z nich  a tri až päť hodín týždenne označilo tiež vysoké percento až 20,2 %. 
Slováci častejšie ako Nemci označovali možnosti, že neorganizovane športujú jednu až dve hodiny denne 
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(21,4 %), viac ako päť hodín týždenne (10,7 %), nepravidelne (35 %) a nevykonávam neorganizovaný šport 
(3,9 %).  

 
 
Obrázok 6 Neorganizovaná pohybová a športová aktivita žiactva zo Slovenska a z Nemecka  
 
Spočítali sme všetky označené možnosti slovenského a nemeckého žiactva, okrem položky nepravidelne a 
nevykonávam neorganizovanú športovú aktivitu. Položkám, kde nebol presne určený čas, sme pridelili ich 
priemernú hodnotu. Z výpočtov sme dostali výsledky, že slovenské žiactvo sa priemerne neorganizovanej 
športovej aktivite venuje 3,6 hodín týždenne a nemecké žiactvo sa jej venuje priemerne 2,5 hodín za 
týždeň. Druhá hypotéza, že nezaznamenáme žiadny signifikantný rozdiel v množstve neorganizovanej 
pohybovej aktivity u žiactva z oboch štátov sa nám nepotvrdila, pretože štatisticky významne na hladine 
p<0.05 sa neorganizovanej športovej aktivite viac venovalo slovenské žiactvo.  
 
ZÁVER 
V našej práci sme sa snažili rozšíriť poznatky a zistiť stav organizovanej a neorganizovanej pohybovej a 
športovej aktivity mládeže z vybranej slovenskej a nemeckej strednej školy, aby sme posúdili rozdiely dvoch 
krajín v rámci Európy. Aktuálne výsledky sme spracovali a porovnali. Organizovaná športová aktivita je 
výrazne viac populárna v Nemecku ako na Slovensku. Iba 23,4 % slovenských dievčat a 48,7 % slovenských 
chlapcov vykonáva organizovanú športovú aktivity. Viac ako tri štvrtiny nemeckých chlapcov (79,1 %) aj 
dievčat (75,4%) organizovane športuje. Neorganizovanej pohybovej a športovej aktivite sa venuje viac 
slovenské žiactvo z vybranej strednej školy ako nemecké žiactvo z vybranej strednej školy.  Potvrdili sme 
prvú hypotézu, že nemecké žiactvo sa bude signifikantne viac venovať organizovanej pohybovej aktivite 
ako slovenské žiactvo.  A nepotvrdili sme druhú hypotézu, že nezaznamenáme žiadny signifikantný rozdiel 
v množstve neorganizovanej pohybovej aktivity u žiactva z oboch štátov.  
Zatiaľ nikto nevymyslel žiadne riešenie zvýšenia pohybovej a športovej aktivity mládeže, ale podľa nášho 
výskumu sa ukazuje, že jedným z faktorom pre venovanie sa tejto aktivite vo voľnom čase môžu byť dobré 
podmienky na pohybovú a športovú aktivitu, ktoré nemecké žiactvo má a aj výsledky z nášho výskumu to 
dokazujú.  
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ŠKÁLA OBĽÚBENÝCH HIER A DYNAMICKO-RYTMICKÝCH POHYBOVÝCH ČINNOSTÍ DOJČIAT 
VO VODNOM PROSTREDÍ 

 
           THE SCALE OF THE MOST POPULAR GAMES AND DYNAMIC-RHYTHMICAL 

MOVEMENT ACTIVITIES OF INFANTS IN AQUATIC ENVIRONMENT 
  

Zuzana PINTÉROVÁ, Janka PERÁČKOVÁ 
 

 
ABSTRAKT 
Cieľom výskumu bolo rozšíriť poznatky o obľúbenosti jednotlivých hier a dynamicko-rytmických 
pohybových činností, ktoré sa využívajú v pohybových aktivitách dojčiat vo vodnom prostredí a vytvoriť 
škálu od najobľúbenejších po menej obľúbené. Sledovaný súbor (n = 4) tvorili dojčatá vo veku 4 až 8 
mesiacov, ktoré absolvovali lekcie plávania dojčiat a batoliat v trvaní 8. týždňov, čo predstavovalo dĺžku 
jedného kurzu. Ako výskumnú metódu sme využili pozorovanie, ktoré bolo plánovité a systematické. 
Hodnotili sme pozitívne a negatívne prejavy a reakcie dieťaťa pri aplikácii vybraných hier a dynamicko-
rytmických pohybových činností (spokojnosť, radosť, úsmev, upokojenie, plač, krik, nepokoj, nepozornosť, 
neochota spolupracovať). Porovnávaním a hodnotením sme zistili, že najobľúbenejšie hry na zoznámenie 
sa s vodným prostredím uskutočňované prostredníctvom riekaniek boli hry v tomto poradí: 1. Ide, ide 
vláčik, 2. Kolo, kolo mlynské, 3. Pláva kačka, 4. Ťap, ťap ťapušky, 5. Osievame múčku. Z dynamicko-
rytmických pohybových činností dojčatá najviac obľubovali dynamické príklony dojčaťa k tvári rodiča 
a najmenej sa im páčili pohyby šikmo vpred a šikmo vzad.  
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: dynamicko-rytmické pohybové činnosti, pohybové hry, vodné prostredie, reakcie dojčiat, 
obľúbené činnosti a hry 
 
ABSTRACT 
The aim of the research was to widen knowledge about the popularity of selected games and the dynamic 
and rhythmic movement activities that are used in movement activities of infants in the aquatic 
environment and create a spectrum from the most popular and preferable to less popular and preferable. 
The reference group consisted of infants aged 4-8 month who have completed swimming lessons of infants 
and toddlers lasting 8 weeks. We used an observation as a research method. The observation was planned 
and systematic. We evaluated positive signs and reaction (satisfaction, joy, smile, mollification) and 
negative signs and reaction (crying, screaming, inattention, restlessness, and unwillingness to cooperate) 
of infant during the application and realisation of selected games and dynamic and rhythmic movement 
activities. We compared, evaluated, and found that the most popular and preferable games for getting 
familiar with aquatic environment are: Go, go train – Ide, ide vláčik, Millwheel, millwheel – Kolo, kolo 
mlynské . The most popular and preferable dynamic and rhythmic movement activities are: dynamic lean 
of infant to a parent face.  
 
KEY WORDS: dynamic and rhythmic movement activities, movement games, aquatic environments, 
infants’ reactions, popular activities and games 
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ÚVOD 
 
          Po narodení sa ponúka možnosť pozitívneho vplyvu na vývoj motoriky dieťaťa a to pohybom dieťaťa 
vo vode. Vodné prostredie je dieťaťu známe z obdobia vnútromaternicového života v plodovej vode. Voda 
dieťa nadľahčuje a umožňuje mu vykonávať akýkoľvek pohyb, ktorý zodpovedá jeho schopnostiam 
v ranných vývojových štádiách motoriky ale aj povahe dieťaťa a jeho momentálnej nálade. Pohybom vo 
vode získava nové skúsenosti – telíčko je vo vode ľahšie, ľahšie sa pohybuje ako na tvrdej podložke. 
Pédroletti (2007) ponúka kompletnú metódu, ako s deťmi od najútlejšieho veku spoločne objavovať vodu. 
Podľa Dolinkovej (2006) sa môže vývoj dieťaťa ovplyvniť práve vo veku od narodenia do štyroch rokov. 
          Čechovská a Miller (2001) upozorňujú na fakt, že ak sa používa termín – plávanie dojčiat, nemyslí sa 
tým plávanie v pravom slova zmysle, pretože tu nejde o to, aby sme naučili dojča plávať. Pri najmenších 
deťoch ide najmä o hru rodičov s deťmi vo vode s využitím kladného vzťahu detí k vodnému prostrediu, 
ktorý nadobudlo počas vnútromaternicového života. Autori Johnsonová a Odent (2002) odporúčajú pôrod 
do vody, aby dieťa hneď po opustení jedného známeho prostredia, prostredia maternice, ostalo aspoň 
v druhom známom prostredí a tým je voda a vyhlo sa tak prílišnému stresu, ktorý pôrod vyvoláva. 
Odporúčajú tiež vodné prostredie pre ďalší motorický vývoj detského organizmu.  
Podľa Hocha (1980) zámerný rozvoj telesnej a pohybovej stránky dieťaťa a rozvoj ľudskej osobnosti od 
samého začiatku postnatálneho obdobia prostredníctvom plávania poukazuje na významné možnosti 
akcelerovať prirodzený vývoj dieťaťa. Kammerer (2007) odporúča zúčastniť sa pohybového programu vo 
vodnom prostredí už u detí od šiesteho týždňa po narodení a zdôrazňuje, že voda by mala mať teplotu 
najmenej 30 až 33 stupňov a dieťa by malo vo vode len dovtedy, kým sa neprejavia u dieťžaťa známky 
únavy. Tiež (ibid) zdôrazňuje, že o plávaní nemôže byť ešte reči, pretože dieťa sa naučí plávať až v štyroch 
a viac rokoch.  
V metodike dojčenského plávania poukazuje Hlušková (2004) na dôležitosť rešpektovania osobitostí vývoja 
dieťaťa v dojčenskom období, kedy dochádza k najzávažnejším zmenám v schopnostiach dieťaťa vnímať 
podnety majúce vplyv na motorické obdobie. Približne od druhého mesiaca dieťa prechádza od pasívneho 
k aktívnejšiemu motorickému správaniu.  
Po prvom polroku života si dieťa buduje vlastný imunitný systém. Rodič by nemal izolovať svoje dieťa pred 
nebezpečenstvom infekcie. Ahrendt (1997) skúmala v rokoch 1996-1997 infekčné ochorenia plávajúcich 
detí v prvom roku života. Zistila, že deti navštevujúce kurzy plávania bývajú menej choré v porovnaní 
s ostatnými deťmi rovnakého veku. Podľa Kiedroňovej (1991) je primeranou námahou vo vodnom 
prostredí priaznivo ovplyvňovaný aj srdcovo-cievny systém. Pravidelným pohybom dochádza k zosilneniu 
srdcového svalu a zväčšeniu srdcových komôr. Plávajúce deti v dojčenskom veku majú počet pulzov za 
minútu o desať až dvanásť menší ako deti neplávajúce. Svedčí to o výbornom stave srdcovo-cievneho 
systému.  
Správna technika dýchania pri plávaní zaisťuje dostatočnú výmenu kyslíka aj v okrajových častiach pľúc, čím 
sa zvyšuje vitálna kapacita pľúc, pružnosť a rozpínavosť hrudného koša. Dýchanie je kvalitnejšie, lebo 
funguje celá pľúcna plocha. Nácvik správnej techniky dýchania je pri plávaní uľahčovaný tlakom vody na 
hrudný kôš a žalúdok, čo uľahčuje výdych od vody (Čechovská 2007). Dieťa po ponorení automaticky zadrží 
dych. Kammerer (2007) popisuje, že tento reflex sa nevyskytuje sa u všetkých detí rovnako dlho a po 
niekoľkých mesiacoch zanikne.   
Aktívnymi pohybmi vo vode sa dieťa posúva vpred, kĺže sa po hladine, pri kontakte tváre s vodou 
automaticky zadrží dych (Pédroletti 2007). V tejto etape života je dojča veľmi vnímavé – vytvára sa dobrý 
základ pre kladný vzťah k vode, ktorý sa dá neskôr využiť pri klasickej výučbe plávania. Slouková (1986) tiež 
uvádza, kedy dieťa učiť plávať, ako dieťa otužovať a ďalšie návody telesného a duševného vývoja dieťaťa. 
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Výučba dojčenského plávania býva realizovaná hravou a nenásilnou formou, prostredníctvom riekaniek, 
básničiek a pesničiek, hračiek, detských plaveckých pomôcok, hier a činností, z ktorých majú deti radosť. S 
úsmevom na tváričke zvládnu dýchať do vody, splývať na brušku, ale aj na chrbátiku, ponoriť sa 
a orientovať sa pod vodou. Zvládnu rôzne i neočakávané situácie, ako sú pády do vody, skoky, ale aj 
spoločné potápanie rodičov s deťmi (Čechovská 2002).  
 
CIEĽ PRÁCE 
 
Cieľom výskumu bolo rozšíriť poznatky o škále obľúbených hier a dynamicko-rytmických činností dojčiat vo 
vodnom prostredí. 
 
METODIKA 
 
Charakteristika súboru       
 Sledovaný súbor tvorili deti – dojčatá (2 chlapci a 2 dievčatá) vo veku od štyroch do ôsmych 
mesiacov, čo predstavovalo vekové obmedzenie účastníkov prvého, začiatočného kurzu plávania dojčiat. 
Súbor detí tvorili tzv. prvokurzisti, preto sme mali možnosť ich pozorovať od prvého zoznámenia sa 
s vodným prostredím v špecializovaných bazénoch určených na dojčenské plávanie. Výskumný program 
sme realizovali 8 týždňov v Detskom plaveckom centre Hviezdica v Nitre.  Počas tohto obdobia sme 
pozorovali a zaznamenávali do pripravených hárkov prejavy a reakcie dojčiat počas jednotlivých, 
najčastejšie využívaných činností vo vodnom prostredí. Pozorovanie prebiehalo každý týždeň, vždy v stredu 
v dopoludňajších hodinách.  
Metódy získavania, spracovania a vyhodnotenia empirických údajov 
Vo výskume sme sa zamerali na dynamicko-rytmické pohyby s dojčaťom a rozličné hry na oboznámenie sa 
s vodným prostredím, ktoré tvorili prevažnú časť jednotlivých lekcií  cvičenia dojčiat vo vodnom prostredí.  
          •  Dynamicko-rytmické pohybové činnosti, pohupy a hopsanie hore a dole, šikmo vpred a vzad. U 
starších detí môžu byť tieto činnosti spojené s ponorením úst a hlavičky. Rodič drží dieťa v podpazuší, brada 
a ústa dojčaťa sú nad hladinou vody. Spievajú sa pri nich rôzne melodické riekanky, ktoré pridávajú týmto 
činnostiach na atraktivite a obľúbenosti u detí v dojčenskom veku. Mnoho plaveckých centier na Slovensku 
zameraných na plávanie dojčiat a batoliat si samostatne vytvára vlastné riekanky a pesničky, ktoré sa 
melodicky hodia k práve vykonávaným aktivitám vo vode, dokonca často sa stáva, že si riekanky prinášajú 
do kurzov rodičia z domáceho prostredia, potom sú tieto riekanky pre deti blízke, a tak umožňujú robiť 
nové činnosti so slovným sprievodom, ktorý už poznajú, čím sa zjednodušuje prijatie činností. Táto 
kategória je z kvantitatívneho pohľadu veľmi rozsiahla a aj z toho dôvodu bolo náročnejšie určiť len 
niekoľko špecifických činností, ktoré by sme zaradili k najobľúbenejším (obr. 1 a 2) 

                             
Obr. 1                                                          Obr. 2 
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Obr. 1 Dynamické príklony dieťaťa k tvári rodiča vo vyššej polohe 
Obr. 2 Dynamické príklony dieťaťa k tvári rodiča tesne nad hladinou 
          •  Hry na oboznamovanie sa s vodným prostredím – patria jednoznačne k tým najobľúbenejším a 
najatraktívnejším. Aj z toho dôvodu sa hry zaraďujú vždy vtedy, keď už dieťa nedokáže udržať pozornosť pri 
náročnejších aktivitách alebo prejavuje výraznú nespokojnosť a nespolupracuje. Zaujímavé sú pre deti 
predovšetkým riekanky a pesničky, ktoré sprevádzajú tieto činnosti (napr. obr. 3, obr. 4).  

Obr. 3 Kolo, kolo 
mlynské                                 
Obr. 4 Ide, ide 
vláčik ...                                
Ako výskumnú 
metódu sme 
využili 
pedagogické 
pozorovanie, 
súčasťou ktorého 
boli 

predovšetkým metódy pozorovania, záznamu a hodnotenia. Ku každej sledovanej činnosti, ktorá bola 
súčasťou výučby a pozorovania prejavov a reakcií dojčaťa sme si zaznamenávali do záznamových hárkov 
kladné a záporné prejavy detí pri ich vykonávaní. Niektoré činnosti boli realizované aj viackrát za hodinu 
a zakaždým sme si poznačili reakciu dojčaťa po jej vykonaní. 
Za pozitívne (POZ) prejavy sme považovali tieto reakcie: 
  S – Spokojnosť dojčaťa (primeraná aktivita, pozornosť a spolupráca). 
  R – Radosť z činnosti, smiech, úsmev pri vykonávaní činnosti. 
     U – Upokojenie dieťaťa po určitom pre neho nie celkom príjemnom podnete, situácii (voda v očiach, 
napilo sa vody). 
Za negatívne (NEG), resp. záporné prejavy a reakcie dieťaťa sme považovali: 
   P – Plač, krik. 
   N – Nepokoj, nepozornosť, neochota spolupracovať. 
         Jednotlivé pozorované parametre (S, R, U a P, N) sme pri záverečnom zhodnotení sčítali a na základe 
rozdielu medzi počtom kladných a počtom záporných prejavov pri jednotlivých druhoch vodných aktivít 
sme vyhodnotili výsledky. Určili sme poradie obľúbených, ako aj menej obľúbených činností v jednotlivých 
kategóriách. Kladné prejavy a reakcie detí sme považovali za kritériá obľúbenosti jednotlivých činností, a tie 
negatívne za kritérium pre tie činnosti, ktoré sú pre deti menej obľúbené. Na spracovanie získaných údajov 
sme využili vecnú logickú analýzu a syntézu, indukciu a dedukciu. Využili sme aj frekvenčnú analýzu a 
získané výsledky sme spracovali do tabuľky . 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 
Škála obľúbenosti hier a dynamicko-rytmických pohybových činností u dojčiat vo vodnom prostredí 
           Počas ôsmych týždňov sme pozorovali reakcie a prejavy detí pri jednotlivých činnostiach, ktoré sú 
súčasťou výučby dojčenského plávania. Zamerali sme sa na dve základné kategórie činností, s ktorými sa 
dojča aj rodič stretáva už na prvých lekciách vo vode: 1. Dynamicko-rytmické pohybové činnosti, pohupy 
a hopsanie hore a dole, pohyby šikmo vpred a vzad. 2. Hry na oboznamovanie sa s vodným prostredím. 
Pri sledovaní emočných prejavov v pohybových činnostiach z kategórie dynamicko-rytmických činností sme 
zistili, že najviac pozitívnych prejavov po odpočítaní negatívnych prejavov sme zaznamenali pri 
dynamických príklonoch dojčaťa k tvári rodiča (Tab. 1, Obr. 1 a 2). Pri tejto činnosti je charakteristické, že 
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dieťa a rodič sú tvárami k sebe a rodič sa na dieťa usmieva, keď sa jeho tvár približuje k tvári rodiča. 
Odpoveďou dojčaťa je úsmev, prejavená radosť a spokojnosť. Zistili sme, že pozitívne prejavy sa pri tejto 
činnosti vyskytovali najviac (počet 42) a pri tejto činnosti sme zaznamenali aj najmenej (počet 4) 
negatívnych prejavov (plač, krik, nepokoj, nepozornosť, neochota spolupracovať).  
 
Tab. 1 Pozitívne a negatívne prejavy dojčaťa pri dynamicko-rytmických pohybových činnostiach 
DRUH ČINNOSTI S R U P N POZ NEG ROZDI

EL 
PORA 
DIE 

Dynamické príklony dojčaťa k tvári rodiča 1
7 

1
2 

1
3 

2 2 42 4 38 1. 

Pohupy,  hopsanie dojčaťa  1
4 

7 9 3 3 30 6 24 2. 

Dynamické pohyby hore a dole 9 4 2 5 2 15 7 8 3. 

Pohyby šikmo vpred a vzad 1
0 

3 1 4 7 14 11 3 4. 

SPOLU 5
0 

2
6 

2
5 

1
4 

1
4 

101 28 73  

Legenda Skratky sú vysvetlené v metodike 
 
Najmenej obľúbenou činnosťou, pri ktorej sme zistili najmenší rozdiel (3)  medzi pozitívnymi a negatívnymi 
prejavmi zaznamenanými pri pozorovaní boli dynamické pohyby dojčaťa šikmo vpred a šikmo vzad. 
Pozitívnych prejavov bolo 14 a negatívnych bolo až 11.  Na druhom mieste v obľúbenosti podľa rozdielu 
medzi pozitívnymi a negatívnymi prejavmi dojčaťa na vykonávanú činnosť boli pohupy a hopsanie rodiča 
s dojčaťom, za ktorými nasledovali dynamické pohyby hore a dole. V tejto kategórii činností detí vo 
vodnom prostredí  sme celkovo zaznamenali 101 pozitívnych prejavov a 28 negatívnych (Tab. 1). Pri 
spoločných činnostiach rodič viac spoznáva svoje dieťa a naopak aj dieťa spoznáva lepšie svojho rodiča. 
Polinski (2005) poukazuje na to, že rodič a dieťa sa pri spoločných činnostiach zladia a lepšie spolupracujú. 
Blízkosť rodiča vyvoláva u dieťaťa pocit bezpečia.  
Na základe vypočítaných výsledkov sme vytvorili škálu dynamicko-rytmických pohybových činností dojčiat 
vo vodnom prostredí od najobľúbenejších po najmenej obľúbené (Obr. 5). 

 
Obr. 5 Škála obľúbených dynamicko-rytmických pohybových činností dojčiat vo vodnom prostredí 
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Sledovanie dojčiat pri hrách na oboznamovanie sa s vodným prostredím sme zistili najviac pozitívnych 
prejavov (počet 32) a najmenej negatívnych prejavov (počet 2) pri hre „Ide, ide vláčik“ (Tab. 2 a Obr. 4 a 6), 
čím sme dostali najväčší rozdiel medzi týmito  prejavmi a tak sa táto hra, podľa zvolenej metodiky, 
umiestnila na prvom mieste obľúbenosti. 
 Hra „Osievame múčku“ nevyvolala žiaden negatívny prejav, ale vyvolala len 7 pozitívnych prejavov, čím 
rozdiel 7 je najmenšie číslo v našom sledovaní a tým sa táto hra umiestnila na poslednom mieste (Tab. 2). 
V druhom a ďalšom poradí s rozdielom 25, 18 a 14 medzi pozitívnymi a negatívnymi prejavmi dojčiat pri 
vykonávaní hier sa umiestnili hry „Kolo, kolo mlynské“, „Pláva kačka“ a „Ťap, ťap, ťapušky“.  
 
Tab. 2 Pozitívne a negatívne prejavy dojčaťa pri hrách na oboznamovanie sa s vodným prostredím 

Legenda 
Skratky sú 
vysvetlené v 
metodike 
  
V tejto 
kategórii sme 
zaznamenali 
106 

pozitívnych prejavov a 15 negatívnych prejavov, kedy dojča plakalo, kričalo, bolo nepokojné alebo 
nespolupracovalo. Tieto výsledky poukazujú na to, že hry na oboznamovanie sa s vodným prostredím boli 
obľúbenejšou kategóriou činností dojčiat vo vodnom prostredí ako bola kategória dynamicko-rytmických 
pohybových činností, pretože zaznamenala viac pozitívnych prejavov a menej negatívnych prejavov. Autori 
Kuntner a Resch (2000) popísali vo svojej knihe množstvo hier vo vode pre rôzne vekové skupiny detí. 
Výsledky pedagogického pozorovania a posudzovania v tomto výskume uvádza škálu hier na 
oboznamovanie sa s vodným prostredím od najobľúbenejších po najmenej obľúbené na základe prejavov 
dojčiat zúčastnených na výskume (Obr. 6). 
 

 
Obr. 6  Škála obľúbených hier na oboznamovanie sa s vodným prostredím 
          Rozdiely medzi pozitívnymi a negatívnymi prejavmi dojčiat pri realizácii sledovaných dynamicko-
rytmických činností sú zaznamenané v Tab. 1 a znázornené na Obr. 3. Rozdiely medzi pozitívnymi 

DRUH ČINNOSTI S R U  P N POZ NEG ROZDI
EL 

PORA 
DIE 

Ide, ide vláčik  12 19 1 2 0 32 2 30 1. 

Kolo, kolo mlynské  16 9 0 2 0 25 0 25 2. 

Pláva kačka  17 4 3 3 0 21 3 18 3. 

Ťap, ťap ťapušky  7 12 0 2 3 19 5 14 4. 

Osievame múčku  3 1 3 0 0 7 0 7 5. 

SPOLU 74 56 9 12 5 106 15 91  
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a negatívnymi prejavmi dojčiat pri hrách na oboznamovanie sa s vodným prostredím sú zaznamenané 
v Tab. 2 a znázornené na Obr. 6.  
Naše výsledky nemôžeme porovnať s inými autormi, pretože v tomto výskume aplikujeme našu originálnu 
metodiku a takto realizovaný výskum sme v dostupnej literatúre nezaznamenali.  
 
ZÁVER   
Vo výskume sme sa zamerali na, v súčasnosti relatívne obľúbenú a rozšírenú problematiku, dojčenské 
„plávanie“. Cieľom výskumu bolo zistiť škálu obľúbených hier a dynamicko-rytmických činností dojčiat vo 
vodnom prostredí. Sledovali sme dojčatá vo veku 4-8 mesiacov, ktoré absolvovali lekcie plávania dojčiat a 
batoliat v trvaní 8. týždňov, čo predstavovalo dĺžku jedného kurzu. Použili sme metódu pozorovania, 
záznamu do hárkov a hodnotenia, kde sme sa zamerali na zvolené prejavy a reakcie detí počas trvania 
jednotlivých aktivít vo vodnom prostredí. Hodnotili sme reakciu dieťaťa na činnosti vo vodnom prostredí 
a na okolie, jeho zaujatosť, ako aj celkovú spoluprácu počas jednotlivých činností. K obľúbeným činnostiach 
a hrám patrili predovšetkým tie, pri ktorých mali blízky vizuálny a fyzický kontakt s rodičom. Z toho 
vyplývali aj výsledky nášho pozorovania, že dojčatá pri dynamicko-rytmických pohyboch prejavovali najviac 
pozitívnych reakcií práve pri aktivitách ako sú príklony tvárou k rodičovi alebo jemné pohupovanie a 
hopsanie v spojení s riekankami a pesničkami.  
          Najobľúbenejšie z kategórie hier boli tie, kde boli deti v dlhšom kontakte s ostatnými dojčatami, 
prípadne pri hrách, v ktorých bola používaná pestrá pomôcka alebo hračka. Sú to hry: Ide, ide vláčik 
(používané plavecké pontóny), Kolo, kolo mlynské (používaný kruh hula – hop). 
          Pri dojčenskom „plávaní“ každé dieťa napreduje svojim tempom. Všetky deti ostávajú vo vodnom 
prostredí tak dlho pokiaľ sa neprejaví únava a pokiaľ prevažujú pozitívne pocity nad negatívnymi, čo 
pozorujeme pri sledovaní ich prejavov. Dôležitým činiteľom pri nálade dojčaťa a v prežívaní jeho pocitov je 
rodič dieťaťa, ktorý svoju emóciu prenáša na dieťa, a tak nastáva zrkadlenie akcií a pocitov, čo je dôležité 
učenie a nadobúdanie nových skúseností. Vágnerová (2005) zdôrazňuje, že deti už v tomto mladom veku 
niekoľkých mesiacov potrebujú získavať základnú dôveru k okoliu a potrebu citovej istoty a bezpečia, ale aj 
potrebu primeranej stimulácie pohybom. 
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GOLF – MODERNÍ TREND DOMÁCÍHO SPORTOVNÍHO TURISMU 
 

GOLF – MODERN TREND OF LOCAL SPORT TOURISM 
 

Lenka PŠAJDLOVÁ 
 

 

ABSTRAKT 
Příspěvek se zabývá golfovým turismem a jeho propagací. Toto téma je v současné době velice aktuální. 
Cílem příspěvku je přiblížit tento trend, uvést možnosti propojení golfového turismu s rozvojem regionů, 
nastínit výhody, které s sebou přináší.  
Ke zpracování byly použity získané znalosti z oblasti sportovního turismu se zaměřením na golf. Příspěvek 
přibližuje jeden ze současných směrů, kterým se ubírá sportovní turismus v České republice.  
 
KLÍČOVÁ SLOVA: golfový turismus, region, destinace 
 
SUMMARY 
The topic of this paper is golf tourism. This topic is currently very actual. The aim of this paper is to 
introduce this trend, indicate the possibilities of linking with the development of golf tourism with regions, 
outline the advantages that come with it. Acquired knowledge in the field of sports tourism with a focus on 
golf were used to proces the paper. A paper is approaching one of the current direction, which is moving 
sports tourism in Czech Republic 
 
KEYWORDS: golf tourism, region, destination 
 
 
ÚVOD 
Golfový turismus nabývá v České republice čím dál více na intenzitě. Stává se tak významnou součástí 
sportovního cestovního ruchu, díky kterému se do popředí zájmu dostávají mnohé české regiony, které 
vycítily příležitost vyplnit tímto atraktivním způsobem díru na trhu. Díky tomu, že golf k sobě pojí i další 
oblasti cestovního ruchu, mají tyto destinace možnost úspěšně se rozvíjet.  
Golfový turismus má mnoho ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů. Ve světě patří k těm 
specifickým typům cestovního ruchu, které se vyznačují vysokým peněžním obratem. Hudson (2009) uvádí, 
že golfový turista utratí za stejnou dobu v regionu mnohem více peněz než průměrný turista. Golfový 
turismus také generuje mnoho pracovních míst, což je pro region další plus. 
V současné době stále trvá boom výstavby golfových hřišť. Investoři dbají na kvalitu a vysokou úroveň hřišť 
a zázemí, včetně ubytování, stravování a dalšího doplňkového servisu (golfové obchody atd.). Jejich 
atraktivita tak láká nejen české golfisty, ale také hráče ze zahraničí. Tyto investice jsou chápány jako 
dlouhodobé, nelze očekávat okamžitou návratnost. Ta se projeví až po několika letech. 
Česká republika je zatím prezentována jako „Neobjevená golfová destinace“(MMR, 2007). Přitom patří 
mezi nejdynamičtěji se rozvíjející destinací v Evropě. V roce 2007 ČR získala cenu za neobjevenou destinaci 
roku. Pro propagaci golfu u nás jsou velice důležité prezentace resortů, regionů a hotelů na golfových 
veletrzích (ForGolf, 2010). 
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METODIKA 
Ke zpracování příspěvku byly využity metody kvalitativního výzkumu. První metodou je  
analýza dokumentů, která byla použita pro analýzu a studium odborné literatury, zabývající se 
problematikou golfového turismu jak v České republice, tak i v zahraničí. 
Druhou metodou pak byla analýza sekundárních dat z výzkumů Ministerstva pro místní rozvoj a České 
centrály cestovního ruchu.  
 
VÝSLEDKY 
Golf se stává stále více oblíbeným sportem. Důvodů proč tomu tak je, je hned několik. Umístění golfových 
hřišť je většinou voleno tak, aby se hráči pohybovali v příjemném prostředí a byli obklopeni krásnou 
přírodou. Často mohou být svědky okouzlujících scenérií, jako například západu slunce při hře v podvečer. 
Hra golfu navozuje pocit relaxace, návratu k přírodě a pozitivně stráveného času.  
K hraní golfu není třeba zvláštních fyzických dispozic, naučí se ho v podstatě každý. Další velkou výhodou je 
to, že hráč si může zvolit, zda chce hrát sám či ve skupině.  Golf se dá hrát v podstatě po celý rok, v zimní 
sezóně jsou k dispozici indoorová hřiště.  Golf se stal v posledních letech významným společenským 
fenoménem, pro mnoho lidí životním stylem. Jeho popularitu zvyšuje také jeho vrcholná sportovní podoba.  
V České republice má golf více než staletou tradici, první golfové hřiště bylo založeno v Karlových Varech 
v roce 1904. Po desetiletích útlumu zaznamenal golf opětovný růst po roce 1997 (Halada, 2007). 
V současné době Česká republika jako golfová destinace nabízí stále se rozvíjející infrastrukturu, mnoho 
kvalitních hřišť a dobrou mezinárodní dostupnost. Hráči si také pochvalují příhodné klima pro hru, kvalitní 
služby a pohostinnost.  
V ČR je několik institucí, které mají na starost rozvoj golfu. Např. Česká golfová federace zaštiťující kluby a 
hráče, Česká profesionální golfová federace, Český svaz greenkeeperů - sdružení manažerů a pracovníků, 
kteří se zabývají provozem a údržbou golfových hřišť a Česká seniorská golfová asociace. V dnešní době 
díky počtu svých členů a rozsahem aktivit patří Česká golfová federace mezi největší sportovní svazy v 
České republice. Celkem je v ČR 164 klubů, většina z nich má stálý přírůstek členů. Velkých klubů je ale 
málo, především se jedná o kluby, které mají do padesáti členů. V roce 1990 bylo v České republice 
registrováno 2 000 golfových hráčů. V roce 2000 se počet hráčů zvýšil na 8 589 a v roce 2012 jich už bylo 
přes 55 000. V posledních cca 10 letech se členská základna rozšířila téměř šestkrát a za posledních 20 let 
více než 25 krát. Tato skutečnost ukazuje, že golf se stává rok od roku sportem velice populárním. Počet 
turnajů, kterých se u nás každoročně pořádají, je několik tisíc. V posledních letech stoupl počet na více jak 6 
000 turnajů za sezónu (Zdražilová, 2013). 
Golf je otázkou financí, proto ho hrají nejčastěji zástupci střední třídy. V ČR má golf pověst dražšího sportu, 
ale cenově je srovnatelný se sjezdovým lyžováním. Často je golf nazýván podnikatelským, či manažerským 
sportem. A to proto, že je mezi těmito lidmi oblíben. Mají totiž možnost svobodné organizace času a golf 
využívají k obchodním jednáním. Česká republika se ale vyznačuje výborným poměrem ceny a výkonu.  
Průměrný věk českého golfisty je 38 let. Nejpočetnější skupiny tvoří hráči ve věku 31-40 let (28%) a 41-50 
let (22%). Z toho jsou dvě třetiny mužů a jedna třetina žen (Halada, 2007). Počet žen se zájmem o golf 
neustále stoupá. V zahraničí jsou běžné kurzy a turnaje pouze pro ženy a golfové kluby se zaměřují i na 
prodej golfového oblečení a vybavení, čímž chtějí tuto cílovou skupinu ještě více oslovit. Golf se může 
v budoucnu stát i rodinným sportem, který pomůže překlenout generační rozdíly a golfová hřiště by mohla 
rozšířit svoji nabídku o rodinné kurzy za speciální cenu (Hudson, 2009). 
Významnou samostatnou skupinu tvoří děti a senioři. Jak populace v České republice stárne, je předpoklad, 
že seniorů bude přibývat. Tato skupina turistů má specifické požadavky na cestovní ruch, preferuje klidné 
prostředí, a pokud zařadí sportovní aktivitu, pak nějakou méně fyzicky náročnou, což může být právě golf. 
Děti představují potencionální dospělé golfisty, proto jsou často zvýhodňovány různými slevami. Byl pro ně 
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také připraven speciální program, převzatý z USA, US Kids golf. Část golfových hřišť je často vybavena 
speciálními odpališti pro děti. Poptávka také začíná být po organizaci dětských golfových táborů. 
Kreuzigerová (2009) uvádí, že do Česka za golfem přicestuje na třicet tisíc zahraničních turistů ročně. Podle 
průzkumu České centrály cestovního ruchu k nám ze zahraničí nejčastěji jezdí hráči golfu mezi 51-60 lety. 
Většinou se jedná o zástupce středního a vyššího firemního managementu, 10% tvoří důchodci. Opět je zde 
větší procentuální zastoupení mužů než žen.  
Průměrně stráví zahraniční golfisté v ČR 4,45 dní. Nejvíce jich přijíždí ze Slovenska, Německa a Rakouska. Je 
zřejmý vzrůst zájmu z Ruska a asijských zemí, který lze spojovat s růstem průmyslových investic v České 
republice. U okrajových regionů je důležité propojení s příhraničními státy.  
Většina hráčů navštíví během svého pobytu i více golfových hřišť. Golf pro ně není jen sportovní aktivita, 
ale vnímají ho jako možnost setkávání, čili sociální interakce. Očekávají kvalitní servis a podmínky. 
Rygelová , Burian a Vajčnerová (2011) ve své publikaci rozdělují hráče golfu do 3 skupin. 1) golfista mezi 30-
60 lety – člen golfového klubu, čtenář golfových časopisů, má význam zejména pro domácí cestovní ruch, 
2) golfista – turista – cestuje za účelem hraní golfu, 3) golfista – objevitel – hledá něco jiného, než mu 
nabízejí španělská a portugalská hřiště. Podle Kisse (2014) se lidé, kteří hrají golf, dělí na ty, kteří ho 
považují za sport, dále na vyznavače golfu jako volnočasové aktivity a poslední skupina ho spíše potřebuje 
pro život v nějaké komunitě či sounáležitosti s klubem. Dále golfové turisty můžeme podle Hudsona (2009) 
dělit na ty, kteří vyjeli mimo svůj domov primárně hrát golf, turisty, kteří mají golf jako druhotnou aktivitu 
během dovolené nebo pracovní cesty a na ty, kteří se účastní turnajů jako diváci.  
98% hráčů jsou amatéři, zbylé 2% profesionální golfisté nebo instruktoři, kteří se golfem živí. 
Jedním z nejlepších klientů golfových hřišť a resortů je golfový turista a jeho doprovod. Vždy dochází k větší 
spotřebě služeb – ubytování, stravování, doprava, kultura, historie, relaxace, zábava. Golfový turista utrácí 
1,7x více peněz, než je průměr.  
Je tedy důležité přiblížit golf i laikům, být vstřícný a odbourat počáteční ostych u lidí, kteří golf nikdy nehráli 
(ForGolf, 2011). 
Jak již bylo řečeno v úvodu, golf jako produkt cestovního ruchu je charakteristický výbornou návazností na 
další produkty cestovního ruchu – v České republice můžeme nabídnout golf a Prahu, golf a lázně, golf a 
kulturu, golf a hrady a zámky, golf a památky UNESCO, golf a jízdu na koni, indoor golf a mnohé další. 
Hudson (2009) dále představuje také jeden z nových trendů, které k nám zajisté v budoucnu dorazí. Tím 
trendem je tzv. „kombinovaná dovolená“, organizace volného času pro společníky a společnice golfistů 
v konkrétním resortu, kteří jsou jejich doprovodem, ale aktivně golf nehrají. V nabídce často bývají 
prohlídky památek v okolí s profesionálním průvodcem, organizace rybaření, kurzy vaření a fotografování či 
návštěva vinných sklepů a pivovarů, atd. Tím je zvýšen zájem párů o návštěvu daného regionu. 
Česká republika jako vysoce populární kongresová a incentivní destinace má jedinečnou příležitost 
nabídnout spojení „golf a business“. Mezi další možnosti, které Česká republika nabízí je ,short/city & golf 
destination“, což znamená, že je destinace vhodná pro prodloužený víkend s hrou golfu a programem ve 
větších městech (Zdražilová, 2013). 
Golfu se velice dobře daří v okolí lázní. Jde o ideální spojení. Lázenští hosté mají spoustu volného času a 
přijíždí za nimi mnoho přátel. Do lázeňských balíčků lze zakomponovat také golf (ForGolf, 2011). 
Golfová hřiště kolem sebe sdružují i další objekty a služby. Mohou jimi být sportovní areály, hotely, již 
zmíněné lázně, restaurace, konferenční prostory a řada dalších doprovodných služeb. Kreuzigerová (2009) 
zmiňuje propojení dokonce s rezidenčním areálem a jako příklad uvádí hřiště v Berouně, které návštěvníci 
využívají jako druhé bydlení. Jak uvádí Hudson (2009), v zahraničí je při výstavbě nového golfového resortu 
velice populární a přínosné spolupracovat na tvorbě designu hřiště se známým hráčem. Hřiště navržené 
známými golfisty se osvědčily jako mnohonásobně atraktivnější. 
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Golf přispívá k celkovému rozvoji regionu. Dodává jistou atraktivitu, díky které vzniká zázemí i pro řadu 
jiných sportů a společenského vyžití. Nejvíce hřišť se v ČR nachází v Západních Čechách, Karlovarské oblasti 
a Středních Čechách. Dobře si vede také Liberecko.  
Častý je výskyt hřišť u hranic s Německem či Rakouskem. Tato lokalizace zajišťuje dostatečný přísun hráčů 
ze zahraničí. 
S výstavbou zejména menších hřišť někdy finančně pomáhá i Evropská unie. Golfový areál je jednou z 
možností, jak naložit s nevyužitou zemědělskou půdou nebo s bývalými těžařskými oblastmi. Peníze z 
Bruselu například pomohly vystavět hřiště u Sokolova. Přestože je Česko ve střední Evropě známé jako 
golfová země, za západem pokulhává. Má ale předpoklad stát se přední evropskou golfovou destinací.  
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Počet golfových hřišť - 9 a 18 jamek

0

2

4

6

8

10

12

P
lz
eň

sk
ý 

K
ar

lo
va

rs
ký

Ú
st

ec
ký

Li
be

re
ck

ý

K
rá

lo
ve

hr
ad

ec
ký

P
ar

dub
ic
ký

O
lo
m

ou
ck

ý

M
or

avs
ko

sl
ez

sk
ý

Zlín
sk

ý

Ji
hom

or
avs

ký

V
ys

oč
in

a

Ji
hoč

esk
ý

S
tře

do
če

sk
ý

9 jamek

18 jamek

 
 
 
Propagace golfu v krajích 

Graf č. 1 Celkový počet golfových hřišť v krajích ČR (golf.cz.) 

Graf č. 2 Počet golfových hřišť – 8 a 18 jamek (golf.cz.) 
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Kraje si uvědomují, že v dnešní době je nutné vytvořit ucelenou komunikační strategii využívající všech 
moderních komunikačních prostředků, pokud se chtějí prezentovat jako přitažlivý turistický cíl a 
konkurovat ostatním destinacím na trhu cestovního ruchu. Poskytované informace musí být dostupné, 
objektivní a využitelné. Zásadní je poskytovat kvalitní turistický informační servis jak obyvatelům kraje, tak 
jeho návštěvníkům.  
Zvlášť ve vztahu k mladé generaci je třeba si uvědomit, že je nejsenzitivnější složkou společnosti a stává se 
generačním subjektem nových vývojových trendů. To platí i ve vztahu k médiím. Potencionální zákazník je 
stále více informován o destinacích a cenách produktů a může si je velmi rychle porovnat díky internetu a 
dalším médiím. Zákazník se rozhoduje především na základě image destinace a hodnot, které spojují s 
danou destinací. Při tvorbě produktů a jejich propagaci by na prvním místě měl stát zákazník se svými 
přáními a potřebami.  
Prostřednictvím mladé generace nové technologie nejen vstupují do společnosti, ale také naopak zastaralé 
technologie společnost opouštějí (Sak, 2011). 
Systémové zajišťování komunikace znamená plánovat komunikaci a její formy včetně vztahů s médii 
s jasným vymezením cílů, nástrojů a forem komunikace. Realizaci komunikace podle plánu je třeba 
pravidelně vyhodnocovat, a to především z hlediska nákladů, personálního zajištění a jeho vnitřních a 
organizačních vazeb, technického zajištění, použitých komunikačních nástrojů, vztahů s médii, plánování 
komunikace a efektivity. Zjištěné výsledky je nezbytné pružně promítat do dalších komunikačních aktivit.  
Výsledkem by měl být zásah všech cílových skupin komunikačními aktivitami. Stěžejním pilířem 
komunikace jsou vlastní vztahy s médii, navazování komunikace prostřednictvím médií. Znalost médií a 
schopnost efektivně s nimi a jejich prostřednictvím komunikovat přináší měřitelné výsledky v oblasti 
komunikace. 
Destinace je jedním produktem složeným zároveň z bezpočtu dalších produktů. Marketing destinace lze 
označit jako vědomou i nezáměrnou kooperaci, protože všechny subjekty v destinaci, ať chtějí nebo ne, 
spoluvytvářejí její charakter.  
Myslím si, že k marketingové komunikaci sportu/golfu v regionu by také mohla přispět propagace známým 
sportovcem či osobností, která je nějak s regionem spojena. 
Strategické plánování a strategický marketing může výrazně a cíleně ovlivnit budoucí chod kraje i efektivní 
realizaci projektů  a akcí. Z pohledu zejména nové cílové skupiny - vyšší příjmové skupiny lidí nad 20 let se 
jako nejvíce atraktivní jeví elektronická média a jejich derivace - ať už v podobě prezentace destinace na 
internetu nebo mailů, newsletterů a nově blogů. 
Hlavním záměrem pro podporu golfu v České republice je pořádání fam tripů pro tour operátory a 
incomingové cestovní kanceláře, v jejichž nabídce jsou golfové zájezdy, pořádání press tripů pro zahraniční 
novináře golfových časopisů, prezentace České republiky na golfových veletrzích a výstavách a účasti na 
golfových kongresech.  
 
Možné nasazení jednotlivých částí propagační strategie golfového cestovního ruchu v destinaci 
 
a) Prezentace na veletrzích 
Veleterhy cestovního ruchu: 
Holiday World (únor 2015), součástí jeho 24. ročníku byl zároveň 20. ročník veletrhu golfového vybavení a 
turistiky v ČR Golf Show. Cílem spojení jednotlivých veletrhů je poukázat na vzájemné souvislosti mezi 
světy cestování a golfu a představit je v co nejširší paletě odborníkům a laikům. Veletrhu Holiday World 
byla dokonce udělena záštita Asociace krajů ČR, MMR a Czech Tourism. 
Regiontour (leden 2015) - Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech. Jedná se o největší 
prezentaci průmyslu cestovního ruchu s akcentem na regiony ve střední Evropě. Veletrh Regiontour je 
nosným projektem na podporu domácího cestovního ruchu a incomingu v České republice.  
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Tourism Expo (únor 2015) – Prezentace mnoha subjektů, které se zaměřují na nabídku sportovního a 
volnočasového vyžití.  
Golfové veletrhy: 
Golf Show (únor 2015) – viz veletrhy cestovního ruchu. 
 
b) Prezentace v médiích (i sociálních) 
Spolupráce s novináři a blogery, kteří se zabývají sportovní tématikou – možnost uspořádat pro tuto 
skupinu lidí představovací tour po golfových hřištích, turnaj pro pokročilé, hodiny s trenérem pro 
začátečníky. Výstupem by byla reportáž v novinách, v internetových magazínech, článek na blogu (popř. 
vlog na Youtube). V těchto médiích je také možnost vyhlášení soutěže např. o lekce golfu s instruktorem, 
hodiny na indoor trenažeru. Mají velké množství odběratelů a soutěže jsou také efektivní formou 
propagace. 
Facebook – vytvoření fun page například s názvem „Golf na jihu Čech“ informace o novinkách, speciálních 
akcích, turnajích… 
Reportáže v regionálních TV – informace hlavně pro místní obyvatele, ale i pro známé, kteří přijedou na 
návštěvu. 
 
c) Spolupráce s institucemi 
Spolupráce kraje se středními školami – Možnost dlouhodobé projektové spolupráce, vzájemné 
výměnné pobyty s družebními školami, společné tréninky a golfové turnaje mezi studenty, výstavy a 
prezentace golfových hřišť na školách, výstupy ze spolupráce v médiích, besedy s nejlepšími golfisty, 
trenéry či pamětníky. 
Spolupráce s muzei – vytvoření putovní výstavy „Historie a současnost golfu v našem kraji“ – vystavení 
vybavení, fotografií a videozáznamů, představení pravidel, jak se vše měnilo v průběhu času, jak přibývala 
golfová hřiště atd… 
 
 
d) Ostatní formy prezentace  
Spolupráce s ubytovacími zařízeními – zakomponování golfu do pobytového balíčku, propagační letáky na 
recepci, popř. vytvoření nějakého golfového infostánku. Je důležité vše komunikovat také v cizím jazyce (v 
tomto případě hlavně v němčině). 
Propojení se známou osobností, která má vztah k danému regionu. Venkovní reklama na billboardech 
(celebrita propagující golf), televizní upoutávky na konkrétní golfové hřiště či obecně golf v kraji. Rozhovory 
v médiích na téma golf.  
 
 
DISKUSE 
Uvedený příspěvek není klasickým výzkumem. Spíše se zabývá představením nových trendů v oblasti 
sportovního turismu, speciálně golfového turismu.  Konkrétní výsledky efektivnosti a účinnosti jednotlivých 
nástrojů, používaných k rozvoji v této oblasti mohou být předmětem dalšího výzkumu.    
 
ZÁVĚR 
Jak již bylo řečeno, Česká republika má velký potenciál k rozvoji golfového turismu. Díky němu se může 
zlepšit také regionální rozvoj a jiné druhy sportovního cestovního ruchu.  
Jako dobré příležitosti ke zlepšení současného stavu se jeví kreativita v poskytování komplexních golfových 
služeb zahraničním návštěvníkům, přitažlivé propojení golfového a negolfového programu a marketing 
areálů a hřišť u cestovních partnerů a silně rostoucí popularita golfu v České republice. Zvýšení atraktivity 
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hry golfu v regionu by mohla možnost vlastnictví více členství na různých hřištích. Spolupráce resortů 
v dané oblasti by byla založena na poskytování výhodné ceny za služby a možnost využívat za cenu jednoho 
většinu golfových areálů v rámci regionu. 
Mírné obtíže by mohl v budoucnosti tvořit očekávaný vstup renomovaných zahraničních cestovních 
kanceláří, doprava, nestabilnost počasí, kvalita herních ploch či přechod na jednotnou měnu EU (Schneider, 
Fialová, Vyskot, 2008).  
K sumarizaci všech aspektů golfového turismu může regionu pomoci SWOT analýza. Zde můžeme 
přehledně zpracovat výhody, nevýhody, příležitosti i hrozby tohoto nového odvětví v konkrétním regionu. 
Silnou stránkou regionu může být zajisté počet kvalitních hřišť. Slabou naopak malá úroveň kvality 
souvisejících služeb na hřištích i v hotelech. Příležitosti lze vidět v kombinaci golfu, historických památek a 
přírody a pojmout ho jako skvělý aktivní odpočinek. Hrozby mohou představovat špatná koordinace, 
realizace a nedostatečná komunikace veřejného a soukromého resortu (ForGolf, 2011). Je také třeba 
důkladně se věnovat propagaci a shánění prostředků k její realizaci. 
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INTERRELATION OF INDIVIDUAL TACTICAL ACTIONS WITH PSYCHOMOTOR ABILITIES OF 
VOLLEYBALL PLAYERS 

 
Andrey RODIN, Anatol SKRYPKO, Łukasz LAMCHA 

 
ABSTRACT 
The organization of tactical training of volleyball players depends more on knowledge of specific features 
of interrelation of technical and tactical actions with psychophysiological abilities of the athletes providing 
selection and application in educational and training process of effective remedies of the training 
influences promoting achievement of great individual tactical skills. Article based on the expanded 
correlation matrix including pair coefficients of correlation between indicators all studied during 
competitive activity.  
In modern conditions of training of volleyball players at a stage of improvement  
of sports skill of DYuSSh the problem of optimization of the program of individual tactical training of 
athletes taking into account development of a motive component  
of psychophysiological abilities which demands the urgent experimental decision and further introduction 
in practice of preparation of junior teams ripened. 
 
KEY WORDS: volleyball, tactic, psychomotor abilites  
 
RELEVANCE OF RESEARCH  
Game activity in youthful and youth volleyball makes great demands  
of tactical skill of the athlete, and the player's class in many respects is defined by ability effectively to 
execute this or that technique in promptly changing game situation [2, 5, 8, 9, 10]. 
The organization of tactical training of volleyball players depends more on knowledge of specific features 
of interrelation of technical and tactical actions with psychophysiological abilities of the athletes providing 
selection and application in educational and training process of effective remedies of the training 
influences promoting achievement of great individual tactical skills 
 [1, 3, 4, 6, 7]. 
In this regard, training of the qualified volleyball players is satirized by  
a solution of the problem of improvement of individual tactical actions, and developments of 
psychophysiological abilities of athletes. 
 
METHODS  
For identification of structure of communications and a significance, value of various parties of individual 
technical and tactical readiness the multidimensional correlation analysis is carried out. It was based on the 
expanded correlation matrix including pair coefficients of correlation between indicators all studied during 
competitive activity. 
 
RESULTS OF RESEARCH  
Because of the conducted research, it is established that from a zone no. 1 at volleyball players of 16-18 
years when performing giving rather weak individual tactical variability of this reception is noted. 
Therefore, giving is carried out in zones no. 6 and No. 5 to what the high interrelation of results - r = 0,893 
and 0,703 testifies, respectively. From a zone no. 1 it is carried out. Both the power, and planning giving, 
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level of interrelation of indicators it is equal – r = 0,789 and 0,734, respectively. Also it is necessary to pay 
attention that giving is carried out in the middle of a platform – r = 0,783 and with a high trajectory – 
r=0,706 (р <0,05). 
When performing giving from a zone no. 6 richer tactical arsenal of execution of this technique that is 
confirmed by high coefficients of interrelation of data is noted. So, volleyball players carry out, as a rule, 
giving on platform corners in zones no. 1 and no. 5 – r = 0,913 and 0,803, respectively, thus it power – r = 
0,905 and is carried out between the accepting players – r = 0,782. From a zone no. 6 there are more 
opportunities for the giving close to the side – r = 0,794 and to front lines - r = 0,729, with a low trajectory 
– 0,743 (р<0,05).  
At performance of giving of a ball by volleyball players of 16-18 years there is wider tactical arsenal of 
actions at which, as a rule, giving goes to zones no. 1 and no. 5 to what the high interrelation of indicators 
– r = 0,847 and 0,843 testifies, respectively. It is necessary to add to it that the planning giving on the weak 
player which indicators are confirmed by high correlation interrelation – r = 0,862 and 0,883, respectively 
(р<0,05). When performing giving from a zone No. 5 there is a strong interrelation with indicators of 
tactical performance on the binding player – r = 0,709, and also to side and front lines – r = 0,885 and 
0,883, respectively. To volleyball players most comfortably to carry out giving to a grid from a zone no. 5 – 
r = 0,704, thus using, as a rule, a low trajectory of flight of a ball – r = 0,844. 
Modern volleyball players of 16-18 years, on the one hand, need  
to expand an individual tactical arsenal of performance of giving from a zone no. 1, with another to carry 
out more giving and to continue to improve already available options and kinds of performance of giving 
from zones no. 6, no. 5. 
The analysis of interrelation of the indicators characterizing individual tactical performance of the forward 
of blow showed that from the forward line volleyball players carry out this action, as from zones no. 4, 3 
and 2 to what high coefficients of correlation – r = 0,849 testify; 0,904 and 0,783, respectively. From zones 
no. 3 and 2 volleyball players of 16-18 years can attack from the back line to what the strong interrelation 
of indicators – r = 0,824 and 0,738 testifies, respectively (р<0,05). 
When performing the forward of blow from a bike zone no. 4 probability of hit of a ball in the middle of a 
platform in a zone No. 6 – r = 0,883 that reduces the attacking potential to what earlier obtained data 
testify. When performing the forward of blow from zones no. 3 and 4 the ball often gets to a zone no. 1 – r 
= 0,883 and 0,753 and a zone no. 5 – r = 0,794 and 0,899, respectively, thereby, providing big efficiency of 
attack. 
Volleyball players of 16-18 years carry out the forward blow from a zone no. 4 from transfers, high, slow 
and close to a grid, that states interrelation of indicators – r = 0,893; 0,709 and 0,759, respectively. 
Athletes do not manage to realize the individual tactical potential for performance of the forward of blow 
with the translation of a hand and trunk, from edge, from above and end-to-end the block to what the 
average interrelation of coefficients of correlation testifies. 
The opposite tendency is noted when volleyball players of 16-18 years carry out the forward blow from 
zones no. 3 and 2 more often. So, when performing the forward of blow in a zone no. 3 it is, as a rule, 
carried out from the low and fast transfers, both close and far to a grid – r = 0,783; 0,739; 0,762 and 0,802, 
respectively, that increases individual tactical potential and provides faster game which demands from the 
blocking protected teams of faster response to actions of the forward with the subsequent physical 
actions. Thus, there are more opportunities for game with the translation of a trunk and hand from edge of 
the block of the rival. 
When performing the forward of blow from a zone no. 2 at volleyball players of 16-18 years favorable 
conditions for its performance as from high, and low transfers – r = 0,805 and 0,785, respectively are 
created (р &lt;0,05). Thus, players carrying out the forward blow from a zone no. 2 can effectively attack as 
with low - r=0,730, and high transfers – r = 0,722, thereby, increasing the individual tactical arsenal. 
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The strong interrelation of results is noted in the analysis of the forward  
of blow from a zone no. 2 which is made with the translation of a trunk and hand – r = 0,862 and 0,883, 
respectively, and also from edge, from above and end-to-end the block - r = 0,756; 0,800 and 0,793, 
respectively. 
In training process of young volleyball players of 16-18 years  
it is necessary to apply more the means expanding an individual tactical arsenal of the player when 
performing the forward of blow from a zone no. 4 which  
is carried out with the greatest load in competitive activity in this zone, thus  
to apply attack from zones no. 3 and 2 that gives the chance to players for disclosure of the attacking 
actions more often. 
Results of the analysis of correlation dependence of characteristics of performance of reception of a ball 
testify that in the course of performance of reception of a ball in zones no. 1 and 5, it generally goes to a 
zone no. 3 – r=0,793 and 0,755, respectively, that doesn't create enough favorable prerequisites for attack 
because of the weak potential of use of all length of a grid. Thus, in the course of performance of reception 
of a ball in a zone no. 6 it goes to zones no. 2 and 3 to what the strong correlation interrelation – r = 0,782 
and 0,759 testifies, respectively. In this regard to volleyball players of 16-18 years rather comfortably to 
accept a ball in a zone no. 6, and at edges of a platform — it is difficult that demands further improvement 
of technical action for ensuring high-quality reception in a zone no. 2. 
In zones no. 1 and no. 5 volleyball players of 16-18 years carry out giving reception – r = 0,803 and 0,707 
more often, respectively, to what the strong interrelation of coefficient of correlation testifies, and in a 
zone no. 6 players carry out reception of a ball from giving and the forward of blow – r = 0,932 and 0,726, 
respectively (р<0,05). It is very characteristic that players carry out reception of a ball two hands from 
below, both in a zone no. 6, and in zones no. 1 and 5. 
Volleyball players of 16-18 years have difficulties with reception of a ball in zones no. 1 and 5 that is 
confirmed by strong interrelation of indicators with the reception which is beaten out up – r = 0,740 and 
0,839, respectively. Thus, in a zone no. 6 players manage to accept a ball, having brought it to a grid with a 
high trajectory – r = 0,749 and 0,745, respectively. 
The players who are carrying out reception of a ball in a zone no. 6 manage to execute this action closer to 
a grid – r = 0,739, and in zones no. 1 and 5 the ball happens far from a grid – r=0,749 and 0,713, 
respectively, to what high coefficients of correlation testify, but it, in turn, doesn't allow to organize attack 
qualitatively. 
The obtained data give the grounds to establish that volleyball players  
of 16-18 years are able to carry out rather effectively reception of a ball  
in a zone no. 6, and in zones no. 1 and 5 there are difficulties as it, in our opinion, is caused by insufficiently 
high-quality individual tactical preparation and development of the psychophysiological abilities allowing 
to carry out with high productivity actions in certain temporary and spatial coordinates. 
The correlation analysis allowed to establish that in a zone no. 3 young volleyball players carry out 
individual blocking – r = 0,769, and in a zone  
no. 2 and 4 - together – r = 0,782 and 0,751, respectively. In a zone no.  
3 the strong interrelation of indicators of performance of the catching block – r=0,738 is noted (р<0,05) 
Volleyball players of 16-18 years, as a rule, carry out the motionless block in zones no. 2 and 4 to what the 
strong interrelation of the considered indicators – r = 0,733 and 0,714 testifies, respectively. 
Performance of blocking in a zone no. 3 of fast transfers has strong communication of indicators – r = 
0,739, and in zones no. 2 and 4 – slow and high transfers – r = 0,707; 0,783 and 0,739; 0,790, respectively 
(р<0,05). 
In a zone no. 3 players carry out blocking, as a rule, of forwards of the blows executed with a low trajectory 
and close to a grid – r = 0,749 and 0,736, respectively. In a zone no. 2 and 4 blocking of forwards of blows 
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from relatives – r = 0,782 and 0,750 and far – r = 0,811 and 0,885 transfers, respectively  
is carried out. 
At edges of a grid in zones no. 2 and 4 it is necessary to improve individual blocking of transfers which are 
directed with a fast and slow speed, both high, and low on a trajectory. In turn, it will allow increasing 
efficiency of technical and tactical actions of volleyball players of groups of sports improvement in the 
course of competitive activity. 
For definition of influence of psychophysiological abilities on efficiency of individual tactical actions, we 
carried out the correlation analysis of these indicators. 
The analysis of indicators of individual tactical performance of giving testifies that their efficiency is 
influenced by a high level of development of the majority of psychophysiological abilities (37 correlation 
interrelations). 
The greatest number of strong correlation interrelations is established between such psychophysiological 
indicators, such as reaction of a choice  
of simple and difficult visual and motor reaction with individual tactical actions. 
Indicators of reaction of a choice have strong interrelation of giving  
in zones no. 1, 6 and 5 – r=0,759; 0,837 and 0,792, (р<0,05). In addition, reaction of a choice defines a way 
of performance of giving: power or planning  
– r = 0,809 and 0,931. It is revealed that high rates of reaction of a choice affect effective implementation 
of giving on the weak and binding player – r = 0,892 and 0,946, between players – r=0,884, and also to a 
grid, front and to sidelines – r = 0,728; 0,836 and 0,801, respectively (р<0,05). 
High rates of PZMR and SZMR in many respects define effective implementation of giving to a grid – 
r=0,799 and 0,842, the front line  
– r = 0,779 and 0,873, and to sidelines – r = 0,903 and 0,869, respectively. 
High rates of switching of attention have one of the defining values for effective implementation of giving 
by volleyball players of 16-18 years with  
a low trajectory - r = 0,740, to side and front to lines – r = 0,837 and 0,855, respectively, and on the weak 
player – r = 0,749. 
High rates of volume of attention, in many respects provide effective implementation to side and front to 
lines, and also on the player of the ball which is poorly owning reception, – r = 0,794; 0,907 and 0,844, 
respectively (р<0,05). 
Indicators of a noise stability are important when performing power giving – r = 0,861, and attention - 
when performing giving to the front line  
– r = 0,793. It should be noted that indicators of distribution of attention and memory for the images 
define quality of performance of giving on the ball which is poorly owning reception – r = 0,885 and 0,790, 
respectively, and indicators of stability of attention – quality of performance of the planning giving – r = 
0,815. 
In the analysis of indicators of correlation of psychophysiological abilities with individual tactics of 
performance of the forward of blow, 44 strong interrelations of indicators at the level of 0,700 and more 
are established. 
Indicators of reaction of distinction when performing forwards of blows  
in a zone no. 1 – r = 0,799 have the greatest number of interrelations; in a zone no. 6 – r = 0,857; in a zone 
no. 5 – r = 0,0905; from edge of the block – r=0,782; from above the block – r=0,826; end-to-end the block 
– r = 0,937, and also with the translation of a hand and trunk – r = 0,949 and 0,928, respectively (р<0,05). 
Reaction of a choice has high interrelation of indicators with performance of the forward of blow with the 
translation of a hand and trunk – r=0,850 and 0,866, and from edge, from above and in a block joint – 
r=0,930; 0,873 and 0,979, respectively. 
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Reaction to moving object in many respects allows to carry out effectively attacking blow from high and 
low transfers – r = 0,840 and 0,905, from fast and slow transfers – r = 0,792 and 0,837, and also transfers, 
close and far from  
a grid, – r = 0,720 and 0,860, respectively (р<0,05). 
High rates of volume of attention provide effective implementation of the forward of blow with the 
translation of a hand and trunk – r = 0,782 and 0,815, and from edge, from above and end-to-end the block 
– r = 0,873; 0,914 and 0,961, respectively. 
Indicators of PZMR and SZMR have high interrelation with transfer trajectory indicators on height: the high 
– r = 0,828 and 0,868, average  
– r = 0,730 and 0,839 and low – 0,908 and 0,869, respectively (р<0,05). 
Indicators of a noise stability have the leading value when performing the forward of blow from a lobby or 
the back line – r = 0,864 and 0,829, and memory for the images defines performance of the forward of 
blow from edge and end-to-end the block – r = 0,799 and 0,826, respectively. 
In the analysis of indicators of correlation of psychophysiological abilities and individual tactical 
performance of reception of a ball 37 interrelations  
of indicators on a significance value 0,700 and are revealed above. 
Switching of attention has crucial importance when performing reception of a ball close to a grid – r = 
0,938 and at an average trajectory – r = 0,728. Thus it is necessary to pay attention that switching of 
attention has paramount value  
in the course of a choice of reception of a ball two hands from above or from below – r = 0,839 and 0,900, 
and also at reception of the forward of blow and giving – r = 0,903 and 0,873, respectively (р<0,05). 
Indicators of reaction of a choice in many respects provide effective implementation of reception of a ball 
in zones no. 2 and 3 – r = 0,828 and 0,855, and also from giving and the forward of blow – r = 0,830 and 
0,801, way from above or from below – r = 0,749 and 0,838, respectively. 
Reaction to moving object is one of the leading indicators when performing reception of a ball from giving 
or the forward of blow – r = 0,840 and 0,862, and indicators of PZMR and SZMR define a choice of a way  
of reception of a ball from above – r = 0,839 and 0,799 or from below  
– r = 0,947 and 0,905, respectively. 
Distribution of attention more defines the ball to a grid or not – r = 0,847 is finished, close it to a grid also is 
sent to a zone no. 2 – r = 0,866 and 0,881, and the volume of attention allows to carry out reception from 
giving or the forward of blow – r = 0,782 and 0,803, respectively. 
Memory for the images and an exception of concepts in many respects provide performance of reception 
of a ball in a zone no. 2 – r = 0,855 and 0,829, and reception from above – r = 0,777 and 0,800 or from 
below – r = 0,893 and 0,849, respectively. 
Stability attention in many respects allows to execute reception of a ball with a high trajectory and close to 
a grid – r = 0,904 and 0,849, respectively. 
Because of the analysis of indicators of correlation between psychophysiological abilities and individual 
tactical performance of the block  
43 interrelations are established. 
Switching of attention has the greatest number of interrelations with individual tactics of blocking. 
Therefore, switching of attention defines blocking performance individually, together or three together – r 
= 0,938; 0,861 and 0,827, respectively. Thus it is characteristic that this psychophysiological ability defines 
blocking performance by the catching or motionless way – r = 0,838 and 0,902, and from fast, low and 
close transfers to a grid – r = 0,793; 0,807 and 0,804, respectively. 
Indicators of reaction of a choice provide effective implementation of the catching and motionless block – r 
= 0,844 and 0,872, and also individually, together and three together – r = 0,793; 0,855 and 0,822, 
respectively. 
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Reaction to moving object is also of great importance when performing blocking from high transfers 
individually – r = 0,833 and 0,957, thus from fast, low and close transfers to a grid – r = 0,852; 0,858 and 
0,911, respectively (р<0,05). 
Simple and difficult visual and motor reaction define blocking performance individually – r = 0,851 and 
0,837 and together – r = 0,782 and 0,737, respectively. Thus indicators of PZMR influence performance  
of blocking from fast and low transfers – r = 0,773 and 0,839, and SZMR - from the low transfers close to a 
grid – r = 0,889 and 0,900, respectively. 
Memory for the images allows to carry out effectively blocking after the transfers close and far to a grid – r 
= 0,736 and 0,781, respectively (р<0,05). 
Summing up the result told, it should be noted that for the effective organization of improvement of 
individual tactical actions first of all  
it is necessary to know classification signs of performance of giving, forwards  
of blows, reception of a ball and blocking, to consider options and kinds of their performance, and also 
extent of influence of indicators of psychophysiological abilities on efficiency of their performance in 
competitive activity. 
 
Conclusion  
Improvement of individual tactical actions in modern volleyball, in view of the increasing speed of game 
actions, it is impossible to carry out without indicators of development of a motive component of 
psychophysiological abilities of volleyball players of 16-18 years and their influence on efficiency  
of execution of tactical action in a difficult contradictory game situation. 
Due to the above, in modern conditions of training of volleyball players at a stage of improvement of 
sports skill of DYuSSh the problem of optimization of the program of individual tactical training of athletes 
taking into account development of a motive component of psychophysiological abilities which demands 
the urgent experimental decision and further introduction in practice  
of preparation of junior teams ripened. 
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VPLYV AQUAFITNESS V PLYTKEJ VODE NA ÚROVEŇ ROVNOVÁHOVÝCH SCHOPNOSTÍ 

 
EFFECT OF AQUAFITNESS IN SHALLOW WATER ON THE LEVEL  

OF BALANCE 
 

Eva RÝZKOVÁ, Jana LABUDOVÁ 
 
 
ABSTRAKT 
Vhodný pohybový program môže pozitívne ovplyvňovať kondičné ako aj koordinačné schopnosti rôznych 
skupín populácie. Cieľom práce bolo zistiť vplyv aquafitness na úroveň rovnováhových schopností 
vysokoškoláčok. Predpokladali sme, že účinnosť pohybového programu v plytkej vode sa prejaví štatisticky 
významným zlepšením úrovne statickej ako aj dynamickej rovnováhy. Osem študentiek UK Bratislava 
absolvovalo 10-týždňový pohybový program aquafitness s frekvenciou dvakrát týždenne, v trvaní 50 minút. 
Parametre statickej rovnováhovej schopnosti sme merali systémom FiTRO Sway Check a dynamickej 
rovnováhovej schopnosti testom Chôdza vzad v tandeme. Zistili sme štatisticky významné zlepšenie vo 
všetkých sledovaných parametroch (p˂0,05). Aquafitness v plytkej vode môže prispieť k zlepšeniu 
rovnováhových schopností. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: aquafitness, plytká voda, vysokoškoláčky, rovnováhové schopnosti. 
 
ABSTRACT  
Proper training program has a positive relation to the physical fitness of different population groups. The 
aim of the study was to investigate the effect of aquafitness on balance of female college students. We 
assumed that the effectiveness of exercise program in shallow water occurs a statistically significant 
improvement in the level of a static balance and a dynamic balance. Eight female UC Bratislava sutdents 
did 10-week aquafitness with a frequency of twice a week, for 50 minutes. Parameters of the static balance 
were measured by a FiTRO Sway Check system and the dynamic balance by a test Walking backward in 
tandem. We found out a statistically significant improvement in the measured parameters (p = 0.05). 
Aquafitness in shallow water can contribute to the improvement of the balance abilities. 
 
KEY WORDS: aquafitness, shallow water, college female students, balance abilities. 
 
ÚVOD 
 Aquafitness je vykonávaný v špecifickom vodnom prostredí, čo ovplyvňuje zvýšenie intenzity 
zaťaženia, najmä pohybmi proti odporu vody (Baun 2008). V aquafitness programoch rozlišujeme 3 typy 
pohybového zaťaženia: kontinuálne s konštantnou intenzitou zaťaženia, kruhový tréning (aqua bootcamp) 
a intervalové zaťaženie, pozostávajúce z intervalov vysokej a nízkej intenzity. V súčasnosti pozorujeme 
nové trendy v aquafitness programoch, ktoré sú charakteristické používaním nového náčinia a náradia ako 
napríklad: Cvičenie pri tyči (Aqua pole), Cvičenie na vodných trampolínach (Aqua jump) a ďalšie. Vznikajú aj 
nové druhy aquafitness ako napr.: Funkčný tréning (Functional training) a Vysokointenzívne intervalové 
cvičenie (Aqua high intensity interval training, Aqua HIIT). Funkčný tréning pozostáva z cvičení na zlepšenie 
rovnováhových schopností a svalovej sily a zo špecifických cvičení, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť 
cvičiacich. Cieľom tréningu je ľahšie vykonávať bežné denné činnosti. Vysokointenzívne intervalové cvičenie 
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pozostáva z opakovaných krátkych (menej ako 45 s) a dlhých (2 - 4 min.) intervalov submaximálnej 
intenzity s intervalmi odpočinku. Trvá 20-60 min. Vo vode sa začali používať niektoré druhy HIIT, napr. 
TABATA, AMRAP a EMOM (Cummings 2013; Kampmiller 2012). 
 Viacerí autori sa zaoberali fyziologickým a tréningovým efektom cvičenia vo vode (Labudová - 
Ďurechová, 2004; Baun, 2008; AEA, 2010). Medzi hlavné benefity patrí rozvoj kardiorespiračnej vytrvalosti, 
zlepšenie svalovej sily a flexibility, zlepšenie alebo udržanie telesného zloženia a hmotnosti. Aplikované 
gymnastické cvičenia ovplyvňujú zlepšenie uvedomelého riadenia pohybu, korekciu držania tela, 
udržiavanie rovnovážnej polohy, rytmizáciu a zladenie pohybu s dýchaním, ekonomizáciu pohybu spojenú 
so zlepšenou koordináciou a kultiváciu pohybu (Čechovská-Novotná, 2008). Podľa Resende (2008) a Gomes 
(2007) cvičenie vo vodnom prostredí umožňuje vytvárať nestabilné situácie zapríčinené vlastnosťami vody 
(ako napr. turbulencia), ktoré podnecujú zvýšenie zmyslových informácií a podporujú zlepšenie rovnováhy.  
 Zaujímavé sú taktiež výsledky výskumu Avelar et al. (2010), realizovanom na súbore 36 dospelých 
(do  60 r.), rozdelených do 3 skupín (kontrolná bez PA, cvičiaca vo vode a cvičiaca na suchu). Skupina 
cvičiaca vo vode absolvovala aquafitness zameraný na svalovú vytrvalosť dolných končatín v trvaní 6 
týždňov, 2x týždenne, v trvaní 40 min. Po absolvovaní aquafitness programu došlo ku signifikantnému 
zlepšeniu statickej a dynamickej rovnováhy v testoch Bergova balančná škála, Chôdza vzad v tandeme a 
10m rýchlostná chôdza u oboch skupín cvičiacich (p <0,05). Tomas-Carus et al. (2007) realizoval 12-
týždňový aquafitness, s frekvenciou 3x do týždňa po 60 min. Súbor tvorilo 34 žien (51 ± 10 r.), rozdelených 
na 2 skupiny  (cvičiaca vo vode a kontrolná vykonávajúca bežné denné aktivity). Po absolvovaní cvičebného 
programu došlo  ku signifikantnému zlepšeniu v testoch Stoj na jednej nohe a Výstup do schodov u skupiny 
cvičiacej vo vode (p<0,05). 
 
CIEĽ PRÁCE 
 Cieľom práce bolo zistiť vplyv 10-týždňového pohybového programu v plytkej vode na úroveň 
rovnováhových schopností vysokoškoláčok. Pre splnenie cieľa práce sme si stanovili dve hypotézy: 
Vplyvom 10-týždňového pohybového programu v plytkej vode nastane štatisticky významné zlepšenie 
úrovne statickej rovnováhy v parametri Stoj na jednej nohe na podložke. 
Vplyvom  10-týždňového pohybového programu nastane štatisticky významné zvýšenie úrovne dynamickej 
rovnováhy v parametri Chôdza vzad v tandeme. 

 
ÚLOHY PRÁCE 
Zostaviť a aplikovať 10-týždňový pohybový program aquafitness v plytkej vode. 
Porovnať zmeny sledovaných ukazovateľov úrovne rovnováhových schopností. 
 
METODIKA  
 Súbor tvorilo 8 vysokoškoláčok Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa venujú športovej 
činnosti na rekreačnej úrovni. Priemerný kalendárny vek vysokoškoláčok bol 21,6 ± 1,3 rokov. Priemerná 
telesná výška bola 171,1 ± 6,98 cm. Priemerná telesná hmotnosť mala hodnotu  60,36 ± 6,92 kg. BMI mal 
priemernú hodnotu 20,5 ± 1,21 kg.m-2. U vysokoškoláčok neboli zistené doteraz žiadne zdravotné 
problémy. Základnú charakteristiku vysokoškoláčok uvádzame v tabuľke 1. 
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Tabuľka 1 Základná charakteristika súboru 

 
vek telesná výška [cm] telesná hmotnosť [kg] BMI [kg.m-2] 

 

21,6 171,1 60,36 20,5 

s 1,3 6,98 6,92 1,21 

med. 22 171,5 59,9 20,15 

min. 20 161 49,5 19 

max. 24 183 68 22,4 

 
 Vysokoškoláčky Univerzity Komenského v Bratislave absolvovali 10-týždňový pohybový program 
aquafitness v plytkej vode s hĺbkou od polovice hrudného koša do výšky podpazušia, vo frekvencii 2x 
týždenne (pondelok a piatok), spolu 20 cvičebných jednotiek. Cvičebná jednotka aquafitness trvala 50 min. 
a bola vykonaná v bazéne Fakulty telesnej výchovy a športu UK s teplotou vody 28°C. Takmer všetky 
cvičenia boli vykonávané v tempe hudby s 132 bpm, vo vodnom alebo ½ vodnom tempe a vybrané prvky v 
tempe na každú dobu. Výnimku tvorili TABATA bloky, počas ktorých zohrávala hudba len sprievodnú úlohu, 
resp. signalizovala oddelenie intervalov práce a aktívneho odpočinku. V záverečnej časti hodiny  sme 
použili hudbu v tempe 90 bpm. 
 Pri zostavení cvičebných jednotiek aquafitness sme sa opierali o odporúčania autorov ACSM (2014), 
AEA (2010), Grevelding (2014), Moore (2014) a Pescatello (2014). Štruktúru cvičebnej jednotky aquafitness 
uvádzame v tabuľke 2. 
 
Tabuľka 2 Štruktúra cvičebnej jednotky aquafitness 

Časť cvičebnej jednotky Trvanie Stručná charakteristika 

Prípravná časť 10 min. 
Warm up a prestrečing: prvky aquafitness a ich 
variácie zamerané na rozohriatie a prestrečing 
hlavných svalových skupín. 

Hlavná časť 36 min. 

Aeróbny blok (tanečná zostava) alebo anaeróbno-
aeróbne bloky (TABATA). 
Posilňovacie bloky – vytrvalostná sila: posilňovanie 
s náčiním a posilňovanie bez náčinia využitím 
fyzikálnych zákonov vo vodného prostredia. 

Záverečná časť 4 min. 
Kardiorespiračný cool down a strečing: jednoduchá 
lokomócia v kombinácií s naťahovacími cvičeniami. 

 
 Hlavnú časť práce tvoril jednoskupinový pedagogický experiment. Experimentálnym činiteľom bol 
pohybový programu v plytkej vode – aquafitness. 
Zisťovali sme: 
 - úroveň statickej a dynamickej rovnováhy vysokoškoláčok v čase t0 a t1, pričom Δt= 10 
týždňov, 
 - úroveň zmien statickej a dynamickej rovnováhy vysokoškoláčok v čase t1. 
  
 V(8 )S(1-6)t0 → PE → V(8 )S(1-6)t1 
V8 – súbor 8 vysokoškoláčok 
S1 – statická rovnováha, Stoj na jednej nohe bez vylúčenia zrakovej kontroly 
S2 – statická rovnováha, Stoj bez vylúčenia zrakovej kontroly  
S3 – statická rovnováha, Stoj s vylúčením zrakovej kontroly 
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S4 – statická rovnováha, Performačný test stability postoja, kopírovanie krivky v smere medio-lateral 
S5 – statická rovnováha, Performačný test stability postoja, kopírovanie krivky v smere antero-posterior 
S6 –dynamická rovnováha, Chôdza vzad v tandeme 
t0 – vstupné merania, testovanie výberu V8 
t1 – výstupné merania, testovanie výberu V8 
PE – experimentálny podnet, 10-týždňový pohybový program v plytkej vode 
 
Na zistenie zmien úrovne rovnováhových schopností pred a po 10-tich týždňoch cvičebného programu sme 
použili metódu merania a testovania. Parametre rovnováhy uvádzame v tabuľke 3. 
 
Tabuľka 3 Parametre rovnováhy 

Parameter Jednotka Charakteristika 

statická rovnováha [mm.s-1] 

Dynamometrická platňa FITRO Sway Check: stoj na 
jednej nohe bez vylúčenia zrakovej kontroly; stoj na 
dvoch nohách bez vylúčenia zrakovej kontroly; stoj na 
dvoch nohách s vylúčením zrakovej kontroly. 

statická rovnováha 
(performačný test 
stability postoja) 

[mm] 
Dynamometrická platňa FITRO Sway Check: 
kopírovanie krivky v smere medio-lateral a antero-
posterior. 

dynamická rovnováha [s] Test chôdza vzad v tandeme – 6m. 

 
 Pri meraní parametrov statickej rovnováhy a stability postoja sme metodicky postupovali podľa 
Zemková (2008). Statickú  rovnováhu sme a performačný test stability postoja sme monitorovali pomocou 
systému FiTRO Sway Check. Systém monitoruje pohyb ťažiska v horizontálnej rovine na základe analýzy 
distribúcie vertikálnej sily registrovanej dynamometrickou platňou s tromi tenzometrickými snímačmi sily 
frekvenciou 100 Hz. Každý test pozostával z dvoch pokusov po 30 sekúnd. Vyhodnocovali sme lepší z dvoch 
pokusov. 
 Statickú rovnováhu sme testovali v nasledovných podmienkach: 
- Stoj na jednej nohe bez vylúčenia zrakovej kontroly 
- Stoj bez vylúčenia zrakovej kontroly 
- Stoj s vylúčením zrakovej kontroly 
-  Performačný test stability postoja, kopírovanie krivky v smere medio-lateral 
-  Performačný test stability postoja, kopírovanie krivky v smere antero-posterior 
 V prvých troch testoch sme merali rýchlosť pohybu ťažiska. Testovaná osoba stála  
na dynamometrickej platni bez obuvi, paže voľne spustené vedľa tela. Počas testovania s otvorenými očami 
smeroval pohľad na pevný bod umiestnený pred testovanou osobou. Testovaná osoba bola inštruovaná 
minimalizovať pohyb tela počas státia na platni.  
 Úlohou testovanej osoby v performačnom teste stability postoja bolo posun ťažiska v smere medio-
lateral a antero-posterior. Testovaná osoba mala čo najpresnejšie kopírovať krivku pohybujúcu sa na 
monitore zhora nadol (regulácia pohybu ťažiska tela v smere osi Y). V ďalšom teste mala testovaná osoba 
kopírovať krivku pohybujúcu sa na monitore zľava doprava (regulácia pohybu ťažiska tela v smere osi X). 
Analyzovali sme priemernú vzdialenosť centra tlaku od krivky v bočnom a predozadnom smere 
(http://www.fitronic.sk/images/upload/fitro/NENG/sway/download/Sway_EN.p df). 
  Pri testovaní dynamickej rovnováhy sme sa opierali o metodiku Nelson (1994). Testovaná osoba 
mala čo najrýchlejšie prejsť 6 m chôdzu vzad v tandeme, spôsobom špičky vždy pri päte a paže upažené 
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poniže. Meral sa čas v sekundách, za ktorý testovaná osoba prešla dráhu bez chýb. Vyhodnocovali sme 
lepší z dvoch pokusov.   
 Na spracovanie a vyhodnotenie získaných údajov sme použili základné logické metódy (analýza, 
syntéza, indukcia, dedukcia a komparácia). Zmeny sledovaných parametrov rovnováhy sme hodnotili 
neparametrickým  Wilcoxonovým T - testom. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 Po 10-týždňovom programe aquafitness sa rýchlosť pohybu ťažiska, registrovaná v statických 
podmienkach (obr. 1), signifikantne znížila vo všetkých testoch statickej rovnováhy (p<0,05). 
 Významné zníženie rýchlosti pohybu ťažiska bolo zistené v teste Stoj na jednej nohe na podložke 
bez vylúčenia zrakovej kontroly (p<0,05). Pričom vstupné hodnoty súboru boli 29,99 + 8,5 mm.s-1 a 
výstupné hodnoty boli 26,28 + 7,77 mm.s-1. Nami zistené výsledky potvrdzujú výsledky výskumu Tomas-
Carus a kol. (2007). 
 V teste Stoj na dvoch nohách bez vylúčenia zrakovej kontroly sme zistili  významné zníženie 
rýchlosti pohybu ťažiska (p<0,05). Pričom vstupné hodnoty boli 10,2 + 2,31 mm.s-1 a výstupné hodnoty boli 
8,6 + 2,17mm.s-1.  
 Významné zníženie rýchlosti pohybu ťažiska bolo zistené aj v teste Stoj na dvoch nohách s 
vylúčením zrakovej kontroly (p<0,05). Pričom vstupné hodnoty boli 13,25 + 4,45 mm.s-1 a výstupné 
hodnoty 11,64 + 3,88 mm.s-1. 
 

  
Obrázok 1  Rýchlosť pohybu ťažiska v testoch statickej rovnováhy 
 
Legenda: 
S1oo – stoj na jednej nohe bez vylúčenia zrakovej kontroly  
S2oo – stoj bez vylúčenia zrakovej kontroly  
S2zo – stoj s vylúčením zrakovej kontroly  
 
 Výsledky performačných testov stability postoja uvádzame na obr. 2. Došlo k zníženiu vychýlenia 
pohybu ťažiska tela od stredu v smere medio-lateral  pred (16,84 ± 1,58 mm) a po 10 týždňoch aquafitness 
(14,39 ± 2,53 mm). V teste kopírovania krivky v smere medio-lateral bola potvrdená štatistická významnosť 
(p < 0,05). Rovnaká štatistická významnosť sa preukázala v znížení vychýlenia pohybu ťažiska tela od stredu 
v smere antero-posterior v porovnaní pred (17,14 ± 3,06 mm) a po 10 týždňoch aquafitness (15,61 ± 3,16 
mm). 
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Obrázok 2 Vychýlenie ťažiska tela od stredu v smere medio-lateral a antero-posterior  
 
Legenda: 
Ptsp1 – performačný test stability postoja, kopírovanie krivky v smere medio-lateral 
Ptsp2 – performačný test stability postoja, kopírovanie krivky v smere antero-posterior 
 
 V teste dynamickej rovnováhy Chôdza vzad v tandeme (obr. 3) sa štatisticky významne zmenili 
dosiahnuté priemerné hodnoty času vysokoškoláčok (p<0,05). Zlepšil sa  čas vykonania testu z 15,35 ± 3,21 
s na 12,12 ± 2,41 s. Výsledky sa zhodujú s doterajším výskumom Avelar et al. (2010). 
 

 
 

Obrázok 3 Zmeny v teste Chôdza vzad v tandeme  
  
 Zistenými výsledkami sme potvrdili hypotézu 1, že vplyvom 10-týždňového pohybového programu v 
plytkej vode nastane štatisticky významné zlepšenie úrovne statickej rovnováhy v parametri Stoj na jednej 
nohe na podložke. V porovnaní s výsledkami doterajších výskumov (Avelar et al. 2010;  Tomas-Carus et al. 
2007), ktoré sa zaoberali sledovaním rovnováhových schopností terénnymi testami, sa nám podarilo získať 
podobné výsledky laboratórnymi testami s využitím stabilografického systému.  
 Výsledky sledovania zmien úrovne dynamickej rovnováhy potvrdili hypotézu 2, že vplyvom 10-
týždňového pohybového programu v plytkej vode nastane štatisticky významné zlepšenie úrovne 
dynamickej rovnováhy v teste Chôdza vzad v tandeme. 
 
ZÁVER 
 Na základe nami získaných výsledkov a v súlade so zahraničnými autormi zaoberajúcimi sa 
podobnou problematikou môžeme odporučiť zaraďovanie novších typov progamov aquafitness, akými sú 
funkčný tréning, zahŕňajúci kontinuálne cvičenie s konštantnou intenzitou zaťaženia a vysokointenzívny 
intervalový tréning (Aqua HIIT), pozostávajúci z intervalov vysokej a nízkej intenzity. Domnievame sa, že 
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nami zostavené obsahy štruktúry cvičebných jednotiek je možné v praxi aplikovať ako východisko pri 
optimalizácií plánovania a riadenia hodín aquafitness. 
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PSYCHOLÓGIA KOMUNIKÁCIE S JEDINCOM SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM 

 
PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION WITH INDIVIDUALS WITH PHYSICAL DISABILITIES 

 
Peter SLOVÁK, Angelika DUDŽÁKOVÁ 

 
 
ABSTRAKT 
  Ako komunikovať s osobou, ktorá sa náhle ocitla v situácii, že zdravotné znevýhodnenie výrazne mení jej 
spôsob života, musí prekonávať prekážky a nevyhnutne potrebuje získavať nové návyky je priestor, 
v ktorom sa pomáhajúca profesia musí naučiť flexibilne pohybovať. 
     Znamená to efektívne využívať dialóg, ktorým sa dokážeme priblížiť jedincovi so zdravotným 
znevýhodnením. Je to dôležitý nástroj pre priblíženie sa k poznaniu problému, situácie, odbúravania bariér, 
čím sa redukujú konflikty, napätie, úzkosť, strach u jedinca so zdravotným znevýhodnením v interakcii 
k svojmu okoliu.    
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Bariéry. Jedinec so zdravotným znevýhodnením. Komunikácia 
 
ABSTRACT 
How to communicate with a person who suddenly found herself in a situation that the health disadvantage 
significantly changing its way of life, must overcome obstacles and urgently needs to acquire new habits it 
is a space in which the helping professions must learn to move flexibly. 
It means effective use of dialogue which can bring individuals with physical disabilities. It is an important 
tool for reaching knowledge of the problem, situation, reduced barriers, reducing conflicts, tension, 
anxiety, fear in subjects with physical disabilities to interact in their environment. 
 
KEY WORDS : Barriers. Individual with physical disabilities. Communication. 
 
 
ÚVOD 
Pre komunikáciu z pohľadu psychológa, terapeuta, sociálneho poradcu alebo sociálneho pracovníka to 
znamená, že adaptácia klienta bude prebiehať v intenciách schopností prispôsobiť sa zmeneným sociálnym 
podmienkam a situáciám. Človek pod vplyvom zmien vo väčšine prípadov zažíva šok. V prvej chvíli 
vyjadruje svoje frustrujúce pocity, že si na novú situáciu nikdy nezvykne, lebo už na prvý pohľad sa mu 
nepozdávajú okolnosti ako by sa mala situácia riešiť. Odhadol ju totiž na prvý pohľad. Vhodné je, aby prvý 
kontakt odborník sociálnych služieb, poradca, sociálny pracovník nasmeroval mimo týchto aspektov, 
vhodne psychologicky usmernil svojho klienta, aby trochu poopravil svoje tvrdenia, ktoré sú nepravdivé a 
mohli by sa u neho zakódovať natrvalo. Môžeme tu hovoriť o podpore psychologickej preorientácii, ktorá 
má viesť k tolerancii a tá má následne prerásť do fázy akomodácie a asimilácie. O adaptabilite klientov so 
zdravotným znevýhodnením je všeobecne známe, že je menej pružná a zraniteľnejšia práve 
v interpersonálnej sociálnej oblasti. Často sme svedkami rôznych interpersonálnych konfliktov za 
malichernosti. Porozumenie neverbálnej komunikácii ako súčasť komunikačného pôsobenia lekára, 
psychológa, ošetrujúceho personálu, či sociálneho pracovníka je nanajvýš žiaduce.  Osobitne s klientom 
s telesným obmedzením prebieha za pomoci určitého znakového systému, jazyka a na neverbálnej úrovni 
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gestikuláciou, mimikou a postojom tela. Samotný kontakt s klientom znamená stretnúť sa aj s jeho 
neverbálnymi prejavmi, signalizujúcimi celkový osobnostný stav a pocitovú hladinu ich prežívania. Správne 
pochopenie vedie k  vhodnému nasmerovaniu pomoci a reálnej možnosti vytvoriť spolupracujúci postoj. Aj 
tu sa začína niekde boj proti diskriminácii osôb s fyzickými obmedzeniami. (Bočáková, 2015). Musíme sa 
naučiť s nimi viesť dialóg, komunikovať s ohľadom na jedinečné osobnostné vlastnosti a psychické 
determinanty pochádzajúce zo znevýhodnenia. Skôr ako začneme viesť s nimi dialóg, je treba zájsť do hlbín 
ľudskej psyché – duše a objaviť jej vlastnosti a zákonitosti. 
 
Psychológia komunikácie s jedincom so zdravotným znevýhodnením  
     Človek je vo svojej podstate bio – psycho – sociálnou  a zároveň spirituálnou bytosťou a väčšinou dáva 
tento rozmer najavo sebe vlastným komunikačným prejavom. Najčastejšie sa stretávame napríklad u osôb 
po amputácii končatiny, či inak telesne  postihnutých osôb s čiastočne alebo úplne narušenou zdravou 
komunikáciou. Existujú špecifické komunikačné prejavy  v zmysle narušenia zdravej komunikácie. Na 
základe tvrdenia Vybírala (2009) o primeranej, zdravej komunikácii, jej narušenie sprevádzajú tieto 
zvláštnosti. V komunikácii jedinec:  
 pozitívne nevidí seba samého, stráca vieru v seba, svoje schopnosti,  
 v dialógu produkuje množstvo protipólov, protirečení, empatickosť versus neústupnosť, ústretovosť 
versus odmeranosť,  
 v absolútnej miere znižuje nároky, ktoré kladie sám na seba,  
 nevie dospieť ku kompromisu,  
 hodnotí už vtedy ak nemá vypočutú celú informáciu,  
 nie je otvorený zmenám a rozmanitosti názorov,  
 nevie neutralizovať konflikty, verbálne kolízie,  
 zahovára, odbieha od jadra, podstaty témy,  
 v dialógu diskvalifikuje súpera ranou pod pás, na ktorú má podľa neho právo, nakoľko má najväčší 
problém.  
V situácii poruchy komunikačného prenosu dát u takéhoto klienta treba brať v úvahu jeho osobné 
nastavenie z hľadiska náhlych psychosomatických zmien, ale aj absenciu citovej blízkosti s prostredím, 
v ktorom doteraz žil bez ohraničenia. Citové ochladenie, laxný emocionálny vzťah pôsobí výrazným 
spôsobom,  tak že veľakrát sa jedinec dostáva do pozície agresívne sa presadzujúceho komunikátora, 
pričom nerešpektuje spätnú väzbu s komunikantom, čiže prijímateľom informácie. Odovzdávanie správy 
znamená pre neho celú komunikáciu, pričom zabúda, že vo svojej podstate ide o proces interakcie, ktorý 
ho môže jedinečným spôsobom obohatiť. Tomu podriaďuje aj svoje komunikačné kanály, t. z. spôsoby 
prenosu dát a uprednostňuje strohé, jednosmerné formy ako napríklad sms, chatovanie, vlastný 
jednorazový slovník, jednoduché vety bez nutnosti dlhšie zotrvať v komunikačnom procese, respektíve v 
aktívnej verbálno-neverbálnej rovine vzájomného dialógu. Často tým jasne diskvalifikuje spomínané zásady 
zdravej komunikácie, viac – menej ani netúži po nej. Výsledkom môže byť u jedinca:  
 úzkostná komunikácia,  
 neurotická komunikácia, 
 narcistická komunikácia,  
 vulgárna komunikácia, 
 abnormálna komunikácia,  
 komunikácia pod stresom.  
Dudžáková (2014) naznačuje, že v opatrovateľskej praxi sa môžeme opakovane stretnúť s týmito prejavmi 
v komunikácii.  Komunikácia profesionála s osobou po traumatickom zážitku nie zriedka začína mať prvky 
neurotického dialógu. Vychádzame zo stavu vnútorného konfliktu, ktorý osoby s postihnutím nemajú 
vyriešený. Napríklad z vyhrotených medziľudských vzťahov, či neschopnosti prijať nové  pravidlá, keďže 
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jedinec najmä na začiatku je neustále v stave rozpoltenosti dvojakého prístupu zo strany najbližšieho 
okolia. Jedna skupina podporuje v dialógu jeho vlastnú sebaľútosť, druhá stráca vôbec záujem 
o komunikačný proces. Buď zo strachu aká bude odpoveď alebo z čistého egoizmu, nakoľko takáto osoba 
už pre komunikačný vzťah nie je zaujímavá. Intrapersonálny konflikt je teda stále nevyriešený čo sa často 
môže prejaviť aj v hysterickej podobe so sklonom ku dramatizácii a snahou pútať na seba pozornosť. 
Konečný produkt týchto aktivít signalizuje potrebu emocionálneho naplnenia. Úzkostná komunikácia sa 
prejavuje skôr u submisívnych jedincov v podobe precitlivenosti, porovnávaním, roztržitosti, 
nedostatočného sústredenia, mrzutosti, neznášanlivosti. (Vybíral, 2009).  
Ďalšou zvláštnosťou u klienta so somatickým handicapom je snaha zaujať komunikáciou centrovanou na 
seba. Akási narcistická forma dialógu znamená túžbu po tom, aby bezpodmienečne bol v centre záujmu, 
potreba potvrdiť si u druhých vlastné názory bez ohľadu na ich pravosť a túžba predbehnúť a prekričať 
komunikanta. Vyústiť môže až do nezdravej kontroly druhých v domnienke ja si to môžem dovoliť nakoľko 
mám handicap. Je určite ťažké potom správne komunikačne vystupovať, ale pre profesionála na prvom 
mieste musí byť etický rozmer komunikácie.  Aj z tohto dôvodu je vhodné  zachovávať z pohľadu 
pomáhajúcej profesie pri práci s klientom s telesným postihnutím nasledovné odporúčania, ktoré 
napomôžu udržať etický rozmer komunikácie s nimi:  
 vyjadrovať sa zreteľne, bez akéhokoľvek zahmlievania reálneho stavu a situácie, 
 zabezpečiť odbúranie interferenčných vplyvov prostredia, nastoliť pozitívnu klímu pre rozhovor, 
 byť priamy, vyhýbať sa neosobným formuláciám,  
 odvolávať sa na správanie a prejavy človeka, nie na konkrétnu osobu,  
 rozlišovať rozdiel medzi osobnými hodnoteniami a tvrdeniami, 
 v komunikácii nespomínať iba negatívne črty, vlastnosti, situácie, stavy, ale tiež pozitívne aspekty 
udalosti alebo prejavov osobnosti.  
Křivohlavý (2010) udáva exemplifikáciu empatie: Pomáhajúci by mal byť ochotný vstúpiť do topánok klienta 
a tri dni v nich chodiť. Len tak zistí čo a kde naozaj tlačí jedinca v danej situácii. Etickou zásadou číslo jeden 
v komunikácii, ktorá určuje mieru, obsah a kvalitu interakcie je schopnosť sebaovládania. Platí to pre obe 
zúčastnené strany vzťahu. Naučiť klienta tejto hodnote v komunikačnom procese zo strany profesionála je 
takmer celé víťazstvo získania dôvery a odbúravania strachu. Emočne inteligentný jedinec reaguje 
primerane voči podnetu, adekvátne okolnostiam pri akých sa vedie rozhovor. Emočne inteligentné osoby 
nezostávajú chladné, ale vedia nájsť adekvátnu mieru prejavovania. Naučiť klienta sebaovládaniu je 
skúsenosť, ktorá ho bude obohacovať po celý život. Tento aspekt bude rezonovať v odbúraní bezohľadných 
prejavov v komunikácii, neúprimnosti a prehnaných afektovaných formách prežívania. Nutné je  zachovať 
princíp aktívneho načúvania, ktorý ak využije pomáhajúca profesia je bonusom, vzhľadom na pretrvávajúci 
nezáujem a nízku zainteresovanosť blízkej rodiny pri rozhovorov. Platí tu pravidlo percepčno-postojovej 
orientácie pomáhajúcej profesie, tiež potreba posilňovať osobnosť jedinca a pozitívne ovplyvňovanie 
prostredia, v ktorom sa nachádza. Tieto piliere posilňujú zdravú komunikáciu pri zachovaní etických 
noriem. V profesionálnej podobe to znamená pracovať pri riešení intrapersonálnych aj interpersonálnych 
konfliktov, osobnú zaangažovanosť do ich života, učiť ich otvorenej komunikácii a nachádzať spoločne 
zmysel každej záťažovej situácie. Je predpoklad, že to prinesie zmenu v komunikačných vzorcoch správania 
sa adolescentov.  
Odstránenie komunikačných  prekážok 
Vzťah pomáhajúcej profesie a klienta sociálnych služieb sa odohráva na pozadí interakcie. (Dávideková, 
2014). Vzájomné pôsobenie a ovplyvňovanie sa uskutočňuje cez rozhovor. K optimálnej komunikácii patrí 
aj schopnosť odstraňovať komunikačné prekážky alebo tiež komunikačné bariéry. Zaraďujeme sem 
spôsoby, štýly vedenia dialógu, špecifické nedostatočnosti, ktoré značne diskvalifikujú komunikátora, vo 
vzťahu ku komunikantovi. Je preto dôležité, aby pomáhajúca profesia poznala, vedela odstraňovať a 
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predchádzala týmto nedostatkom. V obsahovej rovine interpretácie komuniké, čiže obsahu správy, 
informácie dochádza ku vzniku týchto bariér: 
 myšlienka môže byť naivná, nelogická, neprijateľná pre príjemcu, 
 pri kódovaní sa pôvodca dopustí chyby z nejasnosti jazyka, používania mnohoznačných a nejasných 
symbolov, zamieňania elementov, 
 informácia je vysielaná príliš potichu alebo nečitateľne napísaná, 
 zvolený kanál nie je vhodný, prenos narušuje interferencia (šumy) z prostredia, 
 príjemca nie je schopný prijímať vysielanú správu, nevníma časti informácie,  
 príjemca chybne spája a organizuje prvky správy, dopĺňa o ďalšie vymyslené elementy, ktoré mu v 
správe chýbajú, 
 príjemca chápe informáciu inak, neprijíma ju vzhľadom k svojim postojom a názorom.     
Je to výzva pre psychológa, terapeuta, poradcu, odborníka sociálnych služieb a poradenstva zvládnuť ich 
a usmerniť klienta v rozmere prijatia bolesti, anxiety, či precitlivelosti. Ľudia s určitými zdravotnými 
obmedzeniami sú viac závislí od horizontálnych komunikačných kanálov. Rýchlejšie sa zvyšuje potreba 
informačnej výmeny medzi odborníkmi na horizontálnej úrovni ako vo vertikálnom smere. Pomáhajúce 
profesie musia komunikovať efektívne, na úrovni zodpovedajúcej ich postaveniu. Správna komunikácia 
zabezpečuje efektívnejšie vedenie, kvalitnejšie prepája ľudí navzájom. Pre pochopenie potreby zmien 
v osobnom živote klienta je potrebné vedieť ako ho možno riadiť, usmerňovať, ako redukovať odpor 
k nevyhnutným zmenám. Efektívnosť komunikácie  je ovplyvnená viacerými činiteľmi. Sú to odborné 
vedomosti, pohotovosť myslenia, kultivovanosť vyjadrovania, samotné správanie, presvedčivé 
vystupovanie v zmysle zásad spoločenského styku a pod.  Účinnosť týchto činiteľov sa riadi nielen stupňom 
vedomostí a zručností, ale aj vedomosťami z  psychológie, najmä psychológie osobnosti a sociálnej 
psychológie. Tiež je potrebné poznať faktory, ktoré osobnosť človeka utvárajú, triedia.  Platí to rovnako 
v komunikácii s deťmi, ako aj s osobami vyššieho veku. (Mačkinová, Musilová, 2013). 
Efektívna komunikácia neznamená len hovoriť a písať, ale aj počúvať. Načúvanie má v rozhovore rovnako 
zásadný význam ako kladenie otázok a formalučná zručnosť. Ochota načúvať je dôležitým prostriedkom, 
aby sa druhý rozhovoril (Štepaník, 2005).V interpersonálnej komunikácii je preto vhodné počúvať druhého, 
vnímať ho a nechať dohovoriť. Znamená to: 
  ponúknuť konštruktívnu spätnú väzbu, 
  využívať pravidlo hry súhlasu s nesúhlasom, 
  hovoriť k podstate problému, 
  nič neriešiť v hádke, 
  snažiť sa rozpoznať narastanie konfliktu včas, 
  pochopiť stanovisko iného, aj keď má iné názory, 
  nebyť prestížny,  
  iniciatívne a pokojne viesť dialóg, 
  nechcieť víťaziť nad druhým. 
Dôležité je nechať druhého dohovoriť, dať mu dostatok času a vytvoriť priestor pre analýzu danej situácie, 
premyslenie problémov, možnosť vyjadriť sa, neskákať do reči a pod. Skákanie do reči je známkou 
vlastného neurotického vzťahu,  vnútorného nekľudu alebo nutkavého pocitu stáleho náhlenia sa, čo vo 
väčšine prípadov spôsobuje narušenie vzájomného vzťahu profesionála a klienta. Preto odporúčania pre 
odosielateľa efektívnej komunikácie sú nasledovné: 
 zabezpečiť, resp. využívať spätnú väzbu, ktorá umožňuje príjemcovi klásť otázky, 
 objasniť požiadavku či vyjadriť názor, a zistiť u odosielateľa, či informáciu pochopil, 
 ujasniť si, čo je potrebné oznámiť a za akým účelom, 
 uvážiť potrebu informácie pre príjemcu, 
 uvedomiť si, že príjemcovia môžu pripisovať slovám odlišný význam, 
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 snažiť sa udržať svoju vierohodnosť, 
 byť vnímavý voči prijímateľovi a usilovať sa o empatiu voči nemu (Booher, 2003). 
    Komplexne zjednotené aktívne počúvanie má obsahovať zhrnutie obsahu, parafrázovanie informácie, 
vizuálne - prikyvovaním, pohybmi rukami, výrazom tváre a pod.  Musíme sa vyvarovať: 
 nepočúvaniu. Sluch je zapojený, ale človek nerozlišuje vyjadrovanú informáciu od okolitých zvukov, 
vníma okolie ako celok,  
 povrchnému počúvaniu. Počúvajúci zaregistruje tému hovoreného a na základe toho usúdi, že bližší 
obsah ho nezaujíma, zvyčajne sa na hovoriaceho nedíva a venuje sa inej činnosti,  
 počúvaniu na úrovni obsahu. Počúvajúci pasívne prijíma obsah hovoreného, nezamýšľa sa nad 
zmyslom a logikou, neprejavuje bližší záujem, najčastejšie pasívne sedí a uprene sa na hovoriaceho pozerá, 
na výzvu reaguje jednoslovne. 
Existuje podľa Hlouškovej (In Gabura, 2010) aj pseudokomunikácia, ktorá však slúži skôr k sebaprezentácii 
alebo naplneniu spoločenských rituálov, v horšom prípade k manipulácii. Najčastejšie za prostriedky 
pseudokomunikácii, ktorým by sa mala pomáhajúca profesia vyhnúť považujeme frázy, predstieranie 
komunikácie, zahmlievanie, zatajovanie, unikanie od rizikových tém, všeobecné nič nehovoriace výroky a 
neosobná komunikácia, často predpokladom zlyhania vzťahu pomáhajúcej profesie so svojím klientom. 
     Veľakrát sa stretávame s týmito najviac praktizovanými postojmi ku chorému jedincovi:  
 autoritatívny komunikačný postoj - odborník má tendenciu klientovi priamo vnucovať svoj názor a 
svoje rozhodnutia: „urobíte to takto“! Viem čo je pre vás dobré“. Takýto profesionál  dbá síce pri 
komunikácii na to, čo chýba klientovi, ale o ostatné aspekty vzťahu sa už nestará. Často si zamieňa pojem 
ujať sa človeka s formou striktného a nutného rešpektovania zákazov a príkazov. Rozhoduje direktívne, 
neakceptuje partnerov, kritizuje, tlačí k výkonu. 
 manipulujúci komunikačný postoj - je akousi jemnejšou formou komunikačného autoritatívneho 
postoja. Na rozdiel od prvého takouto komunikáciou nevnucuje profesionál svoje rozhodnutia silou a 
využívaním postavenia. Naopak veľmi jemným správaním typu: „dôverujete mi? alebo ak budete 
rešpektovať pokyny, atď.“, môže prekročiť hranicu až psychického vydierania. Obidva postoje majú 
spoločnú vlastnosť a síce úplne zbavujú klienta v komunikácii osobnej autonómie. Miesto toho, aby človek 
bol vypočutý a akceptovali sa jeho potreby je odsúdený iba do úlohy pasívneho komunikanta.   
 ochraniteľský komunikačný postoj - existuje veľa terapeutov, ktorí si vzali za svoju prvoradú úlohu aj 
komunikáciou chrániť klienta až do tej miery, že mu vlastne zakážu akúkoľvek činnosť. Robia to pre prípad 
číhajúcich nebezpečenstiev. Samozrejme tu je potrebné a vhodné vytvoriť určitú rovnováhu medzi 
bezpečnostnými pravidlami a osobnou slobodou s ohliadnutím na psychosociálny status klienta. Treba sa 
vyhnúť prispôsobivému scenáru (platný pre všetky tri komunikačné postoje) zo strany klienta: „áno spravím 
to tak, Vy sa v tom najlepšie vyznáte“. Klient očakáva, že odborník za neho vyrieši komplikovanú životnú 
situáciu. (Gabura, 2010) .  
 
     Takto však komunikáciu s osobou so zdravotným postihnutím nechceme smerovať.  Pre nás je podstatné 
hľadať v komunikácii vždy jedinečnosť človeka a jeho charakterové, vôľové vlastnosti spolu s emocionálnym 
prežívaním.  Iba tak nás dokážu prijať osoby, ktoré to v živote majú podstatne ťažšie ako my. 
 
 ZÁVER 
     Žijeme akoby „tekutú dobu“. Všetko veľmi rýchlo plynie a nestíhame si nájsť priestor na seba, nieto ešte 
na druhých. Sme spolu, hoci každý z nás je pripojený ku svojim problémom, vlastnému prežívaniu a 
saturácii potrieb.  Jeden od druhého sme akosi príliš vzdialení a nemôžeme často prepojiť naše svety 
navzájom. Táto skutočnosť sa objavuje a platí obzvlášť vo vzájomnej komunikácii s osobami so zdravotným 
handicapom, s nejakým problémom, dysfunkciou, nedostatkom. 
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    Naše skúsenosti hovoria, že ak tento stav chceme zmeniť, žiadalo by sa využívať kooperatívny, 
spolupracujúci komunikačný postoj ako najprijateľnejšiu formu komunikačného prístupu profesionála voči 
klientovi. Je pozorný ku kognitívnym schopnostiam zdravotne znevýhodneného klienta a nezameriava sa 
iba na jeho závislosť, nedostatky a obmedzenia. Aktivuje ho k samostatnej komunikácii, ktorú dokáže sám 
zvládnuť. Pracuje a komunikuje s ním podľa jeho spôsobov, zvykov a rytmu. Klient sa nemusí stresovať 
ponáhľaním v dialógu a akceptovaním toho, čo nemusí byť práve pre neho najnutnejšie. Tento postoj je 
založený na dôvere a spolupráci. Môže vyústiť aj v kompromis ak nedôjde ku konsenzu. Práve posledne 
spomínaný komunikačný postoj vedie k adaptácii klienta na zmenené životné podmienky za predpokladu 
zachovania vlastnej autonómie klienta. Ide o najdôležitejší aspekt komunikačného procesu pomoci 
odborníka pri prijímaní vlastného statusu. V tejto chvíli je teda osoba nastavená k procesu adaptácie 
a integrácie. A o to by malo pomáhajúcej profesii ísť. 
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WPŁYW MIEJSCA ROZGRYWANIA MECZÓW NA SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA PIŁKARZY LIGI 
HISZPAŃSKIEJ W SEZONIE 2013/1014 

 
THE INFLUENCE OF THE LOCATION OF MATCHES ON THE EFFICIENCY OF FOOTBALLERS OF 

THE SPANISH LEAGUE IN SEASON 2014/2015 
 

Aleksander STUŁA5, Andrzej SOROKA6, Wladimir P. GUBA7 
 
 
STRESZCZENIE 
Analizie poddano 125 meczów ligi hiszpańskiej (Primera Division) sezonu 2014/2015, uwzględniając 
efektywność gry piłkarzy zespołów rozgrywających swoje spotkania na własnym boisku w porównaniu do 
efektywności gry piłkarzy zespołów przyjezdnych. Podstawowe wnioski to: piłkarze zespołów gospodarzy 
osiągają zdecydowanie lepsze parametry gry ofensywnej, w szczególności w podaniach i strzałach do 
bramki, natomiast zespoły przyjezdne w parametrach obronnych, tj. aktywności i skuteczności wybić piłki. 
Różnice średnich arytmetycznych były istotne statystycznie na założonym poziomie p<0,05. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: efektywność, skuteczność gry, piłkarze, liga hiszpańska 
 
ABSTRACT 
For the purpose of the study 125 matches of Spanish League (Primera Division) of season 2014/2015 were 
analyzed. The effectiveness of footballers playing on their own pitch was compared to the effectiveness of 
the visiting team. The main conclusions are: the hosts have considerably better offensive parameters, 
especially in passing the ball and goal attempts, on the other hand the visitors have better defensive 
parameters, i.e. tackling activity and efficiency. The variations of arithmetic averages were statistically 
significant at assumed level p<0,005. 
 
KEYWORDS: Effectiveness, efficiency, footballers, Spanish league 
 
WSTĘP 
 
Potrzeba informacji na temat zachowań graczy na boisku, zwłaszcza zespołów przeciwnych w meczach na 
własnym boisku i na wyjeździe, istnieje, odkąd rozpoczęła się piłkarska rywalizacja. Trenerzy na swój 
sposób pozyskiwali taką wiedzę i wykorzystywali ją przy ustalaniu strategii i taktyki gry.  
Znaczny postęp w technice obserwacji graczy, a zwłaszcza precyzyjna analiza ich gry, przyczynił się do tego, 
że całą procedurę i metodologię pozyskiwania wiedzy zaczęto traktować jako subdyscyplinę nauk o sporcie, 
w której największe znaczenie przypisano technice oznaczeń w celu zbadania zachowań graczy w różnych 
fazach gry. Zapewnienie dokładnych informacji jest ważne, zwłaszcza dla praktyków, w celu poprawy 
przyszłych wyników graczy (McGarry 2009) oraz dla wyjaśnienia skuteczności zaproponowanych przez 
trenerów metod treningowych i ich wpływu na efektywność gry zespołów i poszczególnych zawodników 
(Glazier 2010; Vilar et al. 2012). 

                                                           
5 Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej 
6 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
7 Smoleński Uniwersytet Humanistyczny 
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Generalnie trenerzy i fachowcy zajmujący się analizą działań potrzebują prostych metod, które powinny 
być wyraziste i definiować lub pomagać w zdefiniowaniu obserwowanych problemów. Stąd szczególnym 
wyzwaniem, oprócz zwykłego opisu działania, jest dostarczenie informacji, które stanowiłyby materiał 
doradczy w celu praktycznego wykorzystania. Również ważnym elementem prowadzonych analiz jest 
możliwość przekazywania informacji w czasie rzeczywistym, co w większym stopniu czyni system 
sprawniejszym i bardziej przydatnym w pracy szkoleniowej.  
Również wykorzystywanie materiału analitycznego z gier prowadzonych w warunkach rzeczywistych 
podnosi jego wartość poznawczą (Szwarc 2008), a wprowadzone oceny prakseologiczne, które określają nie 
tylko ilość, ale i jakość działania, obiektywizują je (Naglak 2005; Panfil 2006). Obranie takiego kierunku w 
ocenie gry sportowej może znacznie ułatwić proces kierowania graczem (Duda 2011), a opracowane 
wskaźniki, które odczytane we właściwy sposób czynią proces szkolenia bardziej wydajnym. Ważnym jest 
również, aby pod wpływem uzyskanych informacji, wprowadzone w proces szkolenia zmiany poddawać 
monitoringowi w celu uzyskania informacji zwrotnej, która dotyczyłaby określenia efektywności gry także w 
rozbiciu na poszczególne strefy działania graczy na boisku (Soroka 2011).  
Przy monitoringu główne zainteresowania trenerów ukierunkowane są na kwestię zmęczenia i jego 
pojawiania się podczas meczów i treningów oraz na uzyskaniu informacji na temat elementów taktycznych 
i technicznych wykorzystanych podczas gry (Leser, Baca, Ogris 2011). 
Systemy pozycjonowania gry pozwalają na analizę szybkości pracy graczy z wykorzystaniem różnych 
kategorii ruchu (Gray, Jenkins 2008; Brewer et al. 2010; Buchheit et al. 2010; Harley et al. 2010). Zazwyczaj 
łączny nakład pracy wyrażany jest w długości pokonanego przez gracza dystansu w określonych 
sekwencjach gry. Kategorie ruchu wyrażane są z uwzględnieniem intensywności, gdzie dokonywany podział 
odnosi się do: stania, chodzenia, biegu o niskiej, średniej i wysokiej intensywności oraz sprintu (Carling et 
al. 2008; Di Salvo et al. 2013; Soroka 2014). 
 Uczyniony przez firmy znaczny postęp techniczny w monitorowaniu i analizach gry przyczynił się do 
zbierania danych przestrzenno-czasowych o wysokiej częstotliwości cyfrowej. Przetwarzany sygnał zmian 
lokalizacji graczy, piłki czy sędziego na boisku, są w bardzo precyzyjny sposób lokalizowane i wyodrębniane 
spośród wielu dochodzących do urządzeń rejestrujących sygnałów. Tego typu dane umożliwiają 
bezpośrednie śledzenie wydarzeń w kategoriach ilościowych i jakościowych.  
 Wykazano, iż jeden z powszechnie stosowanych systemów śledzenia działalności graczy firmy 
Prozone, uzyskał bardzo wysoką korelację z obserwowanymi czynnościami wykonywanymi przez graczy. 
Dlatego o takich systemach można powiedzieć, iż posiadają wysoką niezawodność i potrafią w bardzo 
precyzyjny sposób odzwierciedlać działania graczy na boisku (Di Salvo et al. 2006). 
Badania nad analizą gry w piłkę nożną zwyczajowo koncentrują się na opisie fizycznych i fizjologicznych 
aspektów gry oraz technicznych i taktycznych działań celem oszacowania aktywności graczy oraz 
zachodzących interakcji pomiędzy różnymi czynnikami (Stuła, Wasilkiewicz 2004; Carling, Williams, Reilly 
2005; Soroka 2007; Bradley et al. 2010; Dellal et al. 2010; Di Salvo et al. 2010; Szwarc, Kromke 2011; 
Soroka, Bergier 2011a; Duda, Brzyski 2012; Richardson et al. 2012; Witkowski, Garguła 2012; Soroka 2013c; 
Soroka, Stuła 2014). Przy prowadzonych analizach gry wskazuje się także na potrzebę wyjścia poza opis 
zachowań i zwrócenie uwagi na techniki statystyczne wielowymiarowe, poprzez które w większym stopniu 
można przewidywać wynik sportowy (Grehaigne, Mahut 2001, Stuła 2013).  
Ważnym aspektem przy przewidywaniu przyszłych wyników jest określenie wzorca wydajności zachowań i 
działań uznawanych jako zbliżone do ideału (James, Mellalieu, Hollely 2002). Stąd ważność badań, w 
których analizie poddawane są działania najwybitniejszych graczy, którzy reprezentują najlepsze zespoły 
klubowe i reprezentacyjne. 
Podejmuje się także próby przewidzenia przyszłych wyników spotkań, na podstawie poprzednio 
rozegranych meczów, zarówno „u siebie” jako gospodarz, jak i na wyjeździe, co niewątpliwie jest zadaniem 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=/search%3Fq%3DPath%2Bchanges%2Bin%2Bthe%2Bmovement%2Bof%2BEnglish%2BPremier%2B%2BLeague%2Bsoccer%2Bplayers.%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DF7d%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26channel%3Dnp&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://www.observesport.com/desktop/images/docu/pft3izhf.pdf&usg=ALkJrhgLKGq8rI8yCihWs_0im2MKciRrmQ#12
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=/search%3Fq%3DPath%2Bchanges%2Bin%2Bthe%2Bmovement%2Bof%2BEnglish%2BPremier%2B%2BLeague%2Bsoccer%2Bplayers.%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DF7d%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26channel%3Dnp&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://www.observesport.com/desktop/images/docu/pft3izhf.pdf&usg=ALkJrhgLKGq8rI8yCihWs_0im2MKciRrmQ#13
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=/search%3Fq%3DPath%2Bchanges%2Bin%2Bthe%2Bmovement%2Bof%2BEnglish%2BPremier%2B%2BLeague%2Bsoccer%2Bplayers.%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DF7d%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26channel%3Dnp&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://www.observesport.com/desktop/images/docu/pft3izhf.pdf&usg=ALkJrhgLKGq8rI8yCihWs_0im2MKciRrmQ#13
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=/search%3Fq%3DPath%2Bchanges%2Bin%2Bthe%2Bmovement%2Bof%2BEnglish%2BPremier%2B%2BLeague%2Bsoccer%2Bplayers.%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DF7d%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26channel%3Dnp&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://www.observesport.com/desktop/images/docu/pft3izhf.pdf&usg=ALkJrhgLKGq8rI8yCihWs_0im2MKciRrmQ#13
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dosyć trudnym i ryzykownym. Zwykle podstawą budowania takiego modelu gry jest wystąpienie pewnych 
działań i czynników, które były obserwowane w uprzednich meczach (James 2012 ). 
 
INTERPRETACJA WYKORZYSTANYCH W PRACY POJĘĆ: 
 
     Sprawność działania – to w zespołowej grze sportowej, w sensie syntetycznym, ogół walorów 
praktycznego działania w grze, czyli ocenianych pozytywnie cech tego działania, w tym: racjonalność, 
skuteczność, niezawodność i aktywność gracza. Sprawniej od pozostałych działa ten zawodnik, który 
uzyskuje najwięcej pozytywnych ocen zrelatywizowanych do celów działania,  
w przypadku tej samej liczby ocen pozytywnych, którego oceny mają najwyższą wartość (Panfil 2006). 
Aktywność działania – to liczba działań wykonywanych przez graczy jednego zespołu w czasie meczu 
mistrzowskiego, które zmierzają do realizacji celów gry. Aktywność gracza rozumiana jest jako ogólna 
(wszystkie działania w grze podjęte, dla realizacji jej celów) oraz szczegółowa związana z wybranymi 
działaniami (Panfil 2006).  
Skuteczność – to liczba działań o wyniku pozytywnym w odniesieniu do celów gry (Szwarc 2008). 
Skutecznym nazwiemy takie działanie, które prowadzi do skutku zamierzonego jako celu, umożliwia lub 
ułatwia jego osiągniecie (Panfil 2006). 
Niezawodność – to liczba działań skutecznych do liczby wykonań danego działania w czasie jednego meczu, 
które zmierzały do realizacji gry niezależnie od ich wyników (Panfil, 2006).  
 
MATERIAŁ I METODY 
 
Przy analizach wybranych meczów ligi hiszpańskiej wzięto pod uwagę 125 meczów z ogólnie rozgranych 
380 spotkań w obu rundach sezonu 2014/2015. W procedurze doboru meczów, zastosowano dobór 
kwotowy warstwowy. W każdej serii losowo wybierano 4 mecze do analizy, tak żeby w rundzie rewanżowej 
każdy z zespołów był analizowany co najmniej w 6 meczach. Poziom ufności ustalono na 0,95, szacowaną 
wielkość frakcji na 0,50, a błąd maksymalny wyznaczono na poziomie 0,05.  
Analizowano sprawność strzałów do bramki z uwzględnieniem ich aktywności, skuteczności i 
niezawodności przy podziale na strzały wykonane z i spoza pola karnego. Przy podaniach uwzględniono 
strefy boiska, charakter podań czyli: defensywne, utrzymujące i atakujące oraz dośrodkowania w pole 
karne. Wszystko charakteryzowano w oparciu o sprawność wykonania, uwzględniając ich aktywność, 
skuteczność i niezawodność. Rozpatrywano również działania o charakterze defensywnym, gdzie 
wyszczególniono: odbiór piłki, wślizg, przechwyty piłki i wybicia z pola karnego 
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej przy wykorzystaniu programu Statistica 10.1 PL. 
Zastosowano miarę położenia w postaci średniej arytmetycznej oraz miary zmienności z wykorzystaniem 
odchylenia standardowego. Zastosowano test t Studenta. Zróżnicowania określano jako istotne 
statystycznie na poziomie p<0,05.  
Materiał badawczy uzyskano w oparciu o skomputeryzowany system śledzenia gry Prozone, dzięki któremu 
scharakteryzowano profile aktywności fizycznej graczy. Technologia Prozone ułatwia pełną i obiektywną 
ocenę wszystkich aspektów efektywności gry. Pozwala na wykorzystanie informacji o efektywności 
technicznej i motorycznej graczy, w celu zrozumienia każdego aspekt działania zespołu. Materiał został 
pobrany ze strony portalu www.fourfourtwo.com.  
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WYNIKI BADAŃ 
 
Sprawność strzałów do bramki piłkarzy ligi hiszpańskiej (2014/2015) 
Analiza danych tabeli nr 1 wskazuje, iż zespoły grające na własnym terenie cechuje większa aktywność 
strzałów do bramki, niż zespoły przyjezdne. Gospodarze oddawali średnio w meczu 13,22 strzały, natomiast 
zespoły przyjezdne 11,50. Ten parametr jest istotnie niższy  
u piłkarzy przyjezdnych w stosunku do gospodarzy przy p=0,005. Aktywność strzałów celnych była na 
zbliżonym poziomie, u zespołów miejscowych wyniosła 4,52, natomiast u piłkarzy zespołów przyjezdnych 
parametr ten był równy 4,00. Istotną różnicę zauważyć można w przypadku strzałów niecelnych, gdzie przy 
p<0,002, aktywność strzałów wyniosła 5,92, natomiast u zespołów przyjezdnych 4,92. Aktywność strzałów 
zablokowanych kształtowała się na podobnym poziomie: współczynnik zespołów gospodarzy wyniósł 2,84, 
natomiast dla zespołów gości 2,65 (tab.1). 
 
Tab.1. Parametry strzałów zespołów rozgrywających swoje spotkania na boisku własnym i na wyjeździe. 
Wybrane mecze (n=125) ligi hiszpańskiej w sezonie 2014/2015. 

Parametry strzałów Zespoły (dom) Zespoły 
(wyjazd) 

Wartość 
t 

Wartość 
p 

średnia n średnia n 

Skuteczność strzałów 1,52 125 1,07 125 2,985 0,003* 

Celność strzałów % 34,25 125 35,03 125 -0,419 0,675 

Niezawodność strzałów % 12,10 125 9,66 125 1,918 0,056 

Aktywność strzałów 13,22 125 11,50 125 2,779 0,005* 

Aktywność strzałów celnych 4,52 125 4,00 125 1,738 0,083 

Aktywność strzałów niecelnych 5,92 125 4,92 125 3,121 0,002* 

Aktywność strzałów zablokowanych 2,84 125 2,65 125 0,757 0,449 

Aktywność strzałów z pola karnego 7,59 125 6,36 125 2,783 0,005* 

Aktywność strzałów z poza pola karnego 5,64 125 5,16 125 1,289 0,198 

Aktywność strzałów głową 2,44 125 1,91 125 2,501 0,013* 

Aktywność strzałów prawą nogą 6,83 125 5,90 125 2,298 0,022* 

Aktywność strzałów lewą nogą 3,92 125 3,64 125 0,772 0,440 

*-istotna różnica na poziomie p<0,050 
 
O ile aktywność strzałów do bramki spoza pola karnego przedstawia się na podobnym poziomie, tj. 
odpowiednio 5,64 dla gospodarzy i 5,16 dla gości, o tyle aktywność strzałów z pola karnego wykazuje 
istotną różnicę na poziomie p=0,005. Otrzymane wyniki to 7,59 w przypadku zespołów miejscowych, oraz 
6,36 dla zespołów przyjezdnych. Analizując aktywność strzałów głową, także wykazano istotne różnice na 
poziomie p<0,013. Parametr ten dla gospodarzy wyniósł 2,44, natomiast w przypadku gości 1,91. Również 
istotną różnicę, na poziomie p<0,022, stwierdzono w przypadku aktywności strzałów oddawanych prawą 
nogą. Zespoły grające u siebie średnio w meczu wykonywały 6,83 takich strzałów, natomiast drużyny 
przyjezdne 5,90. W przypadku nogi lewej nie zauważono znaczących różnic. U gości parametr ten wyniósł 
3,64, natomiast u gospodarzy 3,92. 
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 Jeśli chodzi o skuteczność strzałów do bramki, u piłkarzy zespołów grających u siebie wyniosła ona 
1,52, zaś  u zespołów gości 1,07. Jest to kolejna różnica, przy p<0,003. Nieznacznie, ale lepszą celnością 
strzałów wykazały się zespoły przyjezdne ze średnią 35,03%, natomiast zespoły grające na własnym boisku 
ten parametr miały na poziomie 34,25%. Ostatnim badanym współczynnikiem była niezawodność strzałów, 
która dla zespołów miejscowych wyniosła 12,10, natomiast dla zespołów przyjezdnych 9,66 (tab.1). 
 
SPRAWNOŚĆ PODAŃ PIŁKI 
 
Kolejnym analizowanym zagadnieniem jest sprawność podań piłki. Biorąc pod uwagę aktywność podań, 
zespoły grające u siebie wykonują ich średnio 405,50, natomiast zespoły grające na wyjeździe 387,04. 
Skuteczność tych podań dla „domowników” to 316,52, zaś dla „wyjazdowiczów” to 293,40, natomiast ich 
niezawodność dla tych pierwszych wyniosła 77,30,  a dla tych drugich 73,87. Przy tym parametrze 
zachodziła istotna zależność, na poziomie p<0,039. 
Aktywność podań w strefie obrony, była zbliżona w obu przypadkach, zarówno dla gospodarzy, która 
wyniosła 63,35, natomiast w przypadku gości 62,82. Na podobnym poziomie znajdowała się również 
skuteczność owych podań, dla zespołów gospodarzy była to wartość 57,32, natomiast dla piłkarzy 
zespołów gości wyniosła 55,79. Także niezawodność tych podań w strefie obrony dała zbliżone wartości. 
Parametr ten u gospodarzy wyniósł 89,96%, a u gości 88,20%.  
W strefie środkowej boiska sprawność podań nie różnicowała istotnie zespołów gości i gospodarzy. 
Badania tych dwóch grup zespołów nie wykazały istotnych statystycznie różnic, a średnie wyniosły 
odpowiednio: aktywności podań 212,68 i 209,06, skuteczności 174,96 oraz 166,48, a niezawodności 
80,41% oraz 78,42%. 
W kolejnej strefie gry, jaką jest strefa ataku, była istotnie zróżnicowana na poziomie p=0,042, gdzie średnia 
dla piłkarzy zespołów gospodarzy wyniosła 131,16, natomiast dla zespołów przyjezdnych 120,57. Jeśli 
chodzi o skuteczność podań w strefie ataku, to piłkarze zespołów gospodarzy uzyskali ten parametr na 
poziomie 84,58, natomiast dla zespołów gości wyniósł on 75,36. Niezawodność podań w tej strefie była 
także wyższa w przypadku gospodarzy i wyniosła 62,46%, przy 59,77% w przypadku gości. Istotną różnicę 
potwierdzono wartością p=0,042. 
Analizując sprawność podań długich okazuje się, iż aktywność obu grup zespołów jest bardzo zbliżona. Dla 
piłkarzy zespołów rozgrywających spotkania u siebie aktywność tych podań wyniosła 46,66, natomiast w 
przypadku zespołów przyjezdnych 45,22. Również skuteczność owych podań nie wykazała znaczących 
różnic, choć zespoły miejscowe czyniły to częściej, bo 25,57 razy w ciągu spotkania, przy 23,05 u zespołów 
przyjezdnych. Niezawodność podań długich dla tych pierwszych wyniosła 64,37%, natomiast dla piłkarzy 
zespołu gości 58,06%. 
Analizując aktywność podań krótkich, parametr w przypadku gospodarzy był wyższy niż gości, wynosząc 
odpowiednio 358,53 i 340,76. Skuteczność tych podań była również wyższa w przypadku piłkarzy 
miejscowych i wyniosła 289,37 przy 274,20 dla piłkarzy zespołów przyjezdnych. Zbliżona była również 
niezawodność podań krótkich, miejscowi piłkarze wykonali ich średnio 79,18, natomiast zawodnicy 
przyjezdni 78,72. 
W przypadku podań tzw. defensywnych, ich aktywność była wyższa u piłkarzy gospodarzy i wyniosła 99,01, 
zaś u gości 94,30. Skuteczność tych podań była także wyższa u piłkarzy gospodarzy i wyniosła 94,20 przy 
87,63 w przypadku gości. Różnice te nie były jednak istotne statystycznie, podobnie jak w przypadku 
niezawodności podań defensywnych, gdzie piłkarze gospodarzy uzyskali wartość 94,68%, podczas gdy 
przeciwnicy (goście) 93,18%. 
Przedmiotem dalszych badań były podania utrzymujące, które pomiędzy poszczególnymi grupami 
zespołów nie wykazały istotnych różnic. Aktywność tych podań dla piłkarzy gospodarzy była nieznacznie 
wyższa i wyniosła 76,95, przy 73,56 dla gości. W przypadku skuteczności podań tzw. „utrzymujących” 
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goście czynili to średnio 59,09 w trakcie meczu, natomiast gospodarze 62,08. Na zbliżonym poziomie 
kształtowała się również niezawodność owych podań, dla piłkarzy zespołów gospodarzy wyniosła ona 
79,19%, a dla piłkarzy zespołów przyjezdnych 78,88%. 
W przypadku podań atakujących nieznacznie lepsze wyniki uzyskiwali piłkarze zespołów gospodarzy, którzy 
czynili to średnio 231,92 razy w trakcie spotkania, natomiast piłkarze zespołów przyjezdnych 221,78 razy, 
przy czym skuteczność dla pierwszej badanej grupy wyniosła 159,93, zaś dla grających na wyjeździe 149,54. 
Niezawodność tych podań była także nieco wyższa u piłkarzy gospodarzy i wyniosła 67,50%, podczas gdy 
goście uzyskali wartość 65,81%. 
Ostatnim badanym elementem gry dotyczącym podań były dośrodkowania w pole karne. W przypadku ich 
aktywności, skuteczności oraz niezawodności stwierdzono istotne różnice między poszczególnymi grupami 
zespołów. Aktywność dośrodkowań w pole karne w przypadku zespołów gospodarzy wyniosła średnio 
24,07, natomiast zespołów przyjezdnych 19,40. Wykazano istotną różnicę średnich na poziomie p<0,001. 
Podobną wartość p<0,001 uzyskano także w przypadku skuteczności dośrodkowań. Zespoły gospodarzy 
cechowała skuteczność na poziomie 5,77 razy w meczu, natomiast zespoły gości tylko 4,13. Niezawodność 
tych dośrodkowań wyniosła odpowiednio 24,70 u piłkarzy gospodarzy i 20,99 u piłkarzy gości przy 
istotności różnic średnich arytmetycznych p=0,012. 
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Tab.2. Parametry podań piłki piłkarzy ligi hiszpańskiej z wybranych meczów (n=125) sezonu 2014/2015 z 
uwzględnieniem spotkań „w domu” i na wyjeździe. 

Parametry podań piłki 
Zespoły (dom) 

Zespoły 
(wyjazd) Wartość 

t 
Wartość 

p 
średnia n średnia n 

Aktywność podań 405,50 125 387,04 125 1,290 0,198 

Skuteczność podań 316,52 125 293,40 125 1,576 0,116 

Niezawodność podań 77,30 125 73,87 125 2,070 0,039* 

Aktywność podań w strefie obrony 63,35 125 62,82 125 0,148 0,882 

Skuteczność podań w strefie obrony 57,32 125 55,79 125 0,466 0,641 

Niezawodność podań w strefie obrony 89,96 125 88,20 125 1,867 0,063 

Aktywność podań w strefie środ. boiska 212,68 125 209,06 125 0,394 0,693 

Skuteczność podań w środ. strefie boiska 174,96 125 166,48 125 0,965 0,335 

Niezawodność podań w środ. strefie boiska 80,41 125 78,42 125 1,521 0,129 

Aktywność podań w strefie ataku 131,16 125 120,57 125 2,042 0,042* 

Skuteczność podań w strefie ataku 84,58 125 75,36 125 1,842 0,066 

Niezawodność podań w strefie ataku 62,46 125 59,77 125 1,985 0,048* 

Aktywność podań długich 46,66 125 45,42 125 0,936 0,349 

Skuteczność podań długich 25,57 125 23,05 125 0,645 0,519 

Niezawodność podań długich 64,37 125 58,06 125 0,333 0,738 

Aktywność podań krótkich 358,53 125 340,76 125 1,231 0,219 

Skuteczność podań krótkich 289,37 125 274,20 125 1,046 0,296 

Niezawodność podań krótkich 79,18 125 78,72 125 0,363 0,716 

Aktywność podań defensywnych 99,01 125 94,30 125 0,993 0,321 

Skuteczność podań defensywnych 94,20 125 87,63 125 1,428 0,154 

Niezawodność podań defensywnych 94,68 125 93,18 125 1,427 0,154 

Aktywność podań utrzymujących 76,95 125 73,56 125 0,782 0,434 

Skuteczność podań utrzymujących 62,08 125 59,09 125 0,756 0,449 

Niezawodność podań utrzymujących 79,13 125 78,88 125 0,192 0,847 

Aktywność podań atakujących 231,92 125 221,78 125 1,617 0,107 

Skuteczność podań atakujących 159,93 125 149,54 125 1,536 0,125 

Niezawodność podań atakujących 67,50 125 65,81 125 1,300 0,194 

Aktywność dośrodkowań w pole karne 24,07 125 19,40 125 4,183 0,001* 

Skuteczność dośrodkowań w pole karne 5,77 125 4,13 125 3,946 0,000* 

Niezawodność dośrodkowań w pole karne 24,70 125 20,99 125 2,521 0,012* 
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*- istotna różnica na poziomie p<0,050 

 
DZIAŁANIA W DEFENSYWIE 
 
Pierwszą badaną zmienną przy grze defensywnej była aktywność odbioru piłki, która  
w przypadku zespołów grających u siebie wyniosła 43,76, natomiast dla zespołów przyjezdnych 41,67. W 
lidze hiszpańskiej, wyniki związane z aktywnością wślizgu były zbliżone dla drużyn gospodarzy i gości. W 
przypadku tych pierwszych zespołów średnia wyniosła 27,53, natomiast wśród drugiej grupy zespołów 
27,39. Również w przypadku skuteczności wślizgu parametry nie różniły się w sposób istotny pomiędzy 
poszczególnymi grupami zespołów, ponieważ gospodarze wykonywali ich średnio w meczu 19,20 razy, 
natomiast goście 19,29. Niezawodność wślizgu także była na zbliżonym poziomie, która wyniosła 70,36 dla 
zespołów rozgrywających spotkania na własnych boiskach, oraz 71,69 dla zespołów grających na wyjeździe. 
Aktywność przechwytów wśród zawodników La Liga zespołów grających u siebie, wyniosła 16,56 razy w 
trakcie spotkania, natomiast wśród  zespołów przyjezdnych 15,73. Jeśli chodzi o aktywność wybić piłki, to 
zespoły przyjezdne prezentowały jej wyższy poziom, który wyniósł 24,36, przy 21,16 u zespołów 
miejscowych, co potwierdzono również istotną różnicą średnich na poziomie p=0,007.  
 
Tab.3. Parametry gry defensywnej piłkarzy zespołów rozgrywających swoje spotkania na boisku 
własnym i na wyjeździe. Analiza wybranych meczów (n=125) ligi hiszpańskiej w sezonie 2014/2015. 

Parametry gry defensywnej Zespoły (dom) Zespoły (wyjazd) Wartość 
t 

Wartość p 

średnia n średnia n 

Aktywność odbioru piłki 43,76 125 41,67 125 1,927 0,055 

Aktywność wślizgu 27,53 125 27,39 125 0,147 0,883 

Skuteczność wślizgu 19,20 125 19,29 125 -0,137 0,890 

Niezawodność wślizgu 70,36 125  71,69 125 -0,901 0,368 

Aktywność przechwytów 16,56 125 15,73 125 1,272 0,204 

Aktywność wybić piłki 21,16 125 24,36 125 -2,685 0,007* 

Skuteczność wybić piłki 21,16 125 24,36 125 -2,740 0,006* 

*-istotna różnica na poziomie p<0,050 
 

DYSKUSJA I WNIOSKI 
 
W metodach oceny efektywności gry kluczowe są analizy nie tylko własnego zespołu, ale również graczy 
drużyn rywali, w kontekście gry na boisku własnym, jako gospodarz, ale również w meczach wyjazdowych. 
Tylko taka w miarę pełna analiza daje możliwość identyfikacji mocnych i słabych stron rywalizujących 
zespołów, a następnie opracowania działań umożliwiających osiągnięcie korzystnego rezultatu tej 
sportowej konfrontacji (Carling, Reilly, Williams 2009). 
Umiejętności taktyczne i doskonała znajomość zasad gry mają istotne znaczenie w zapewnieniu graczom 
możliwości wyboru skutecznych rozwiązań podczas ich działań w trakcie gry. Zbiorowa taktyka ruchu i 
dynamika interakcji zachodzących w trakcie meczu w jeszcze większym stopniu wymuszają na graczach 
potrzebę odtwarzania wzorów taktycznych stosowanych przez zespół, a zastosowanych w trakcie gry. 
Szczególnego znaczenia nabiera tutaj doświadczenie z pierwszego meczu rundy rozgrywkowej, obojętnie 
czy to meczu rozgrywanego „w domu”, czy też na wyjeździe. Takie taktyczne kompetencje można posiąść i 
rozwinąć w wyniku szkolenia i treningu w ramach formalnej i funkcjonalnej struktury gry (Holt, Strean, 
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Bengoecha 2002). Wprowadzone zmiany są efektywne, ponieważ manipulacja złożonością gry odbywa się 
celowo z wykorzystaniem wiedzy taktycznej trenerów i analityków gry, wynikającej z ich doświadczenia 
(Lee, Ward 2009). Wyniki badań uzyskane z analizy niektórych działań taktycznych piłkarzy ligi hiszpańskiej 
w sezonie 2014/2015 (analiza 125 meczów) korespondują z wynikami badań wielu autorów. Stwierdzili oni, 
że czas posiadania piłki, efektywność podań i po części strzałów do bramki zależy od aktualnego wyniku 
meczu, poziomu sportowego uczestniczących w walce sportowej zespołów, a przede wszystkim od miejsca 
spotkania (Jones, James, Mellalieu 2004, Taylor, Mellalieu, James 2005, Lago, Martin 2007, Lago 2009, 
Lago-Penas, Dellal 2010). 
Z badań piłkarzy ligi hiszpańskiej wynika, że sprawność strzałów do bramki jest w prawie każdym przypadku 
wyższa u piłkarzy rozgrywających swoje spotkania na własnym boisku, jako gospodarze. Niektóre 
parametry różnic średnich arytmetycznych tych strzałów były bardzo wyraźne i osiągnęły założoną 
istotność statystyczną na poziomie p<0,05. Dotyczyło to: skuteczności strzałów do bramki (p=0,003), 
aktywności strzałów (p=0,005), aktywności strzałów niecelnych (p=0,002), aktywności strzałów z pola 
karnego (p=0,005), aktywności strzałów głową (p=0,013) oraz aktywności strzałów prawą nogą (p=0,022). 
Z 30 analizowanych parametrów podań piłki, we wszystkich z nich lepsze wyniki osiągnęli piłkarze 
rozgrywający swoje spotkania na własnym boisku. Największe różnice średnich arytmetycznych, istotne 
statystycznie co najmniej na poziomie p<0,05 osiągnięto w niezawodności podań (p=0,039), aktywności 
podań w strefie ataku (p=0,042), aktywności dośrodkowań w pole karne (p=0,001), skuteczności 
dośrodkowań w pole karne (p=0,001) oraz, co oczywiste, niezawodności dośrodkowań w pole karne 
(p=0,012). 
Z powyżej przedstawionych danych, a w szczególności z tab. 2 wynika, iż zespoły przyjezdne są najczęściej 
zespołami broniącymi się, natomiast piłkarze gospodarzy  - zespołami atakującymi. Potwierdzeniem tego 
spostrzeżenia są niektóre parametry gry defensywnej (tab. 3), bardzo zbliżone dla obu grup zespołów, a 
zdecydowanie wyższe dla grup przyjezdnych w przypadku aktywności wybić piłki (p=0,007) i skuteczności 
wybić piłki (p=0,006). 
 
Na podstawie przeprowadzonych badań wysunięto następujące wnioski: 
 
1) Z analizy 125 meczów ligi hiszpańskiej sezonu 2014/2015 wynika, że zespoły przyjezdne preferują 
styl obronny, bardziej zachowawczy, osiągając zdecydowanie lepsze wyniki w parametrach aktywności 
wybić piłki i ich skuteczności. 
2) Piłkarze zespołów gospodarzy preferują styl ofensywny, osiągając zdecydowanie lepsze parametry 
aktywności i skuteczności strzałów do bramki, aktywności strzałów z pola karnego, strzałów głową, 
strzałów prawą nogą a także strzałów niecelnych, niezawodności podań, aktywności i niezawodności podań 
w strefie ataku oraz aktywności, skuteczności i niezawodności dośrodkowań w pole karne. 
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SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA PIŁKARZY MISTRZOWSKIEGO POZIOMU SPORTOWEGO 

W SYTUACJACH GRY JEDEN PRZECIWKO JEDNEMU 
 

THE EFFECTIVENESS OF TOP-LEVEL FOOTBALLERS IN 1 VS 1 SITUATIONS 

 

Andrzej SZWARC8, Krzysztof KROMKE9, Aleksander STUŁA10 
 

STRESZCZENIE 
Celem badań była ocena sprawności działania piłkarzy nożnych w sytuacji gry jeden przeciwko jednemu 
(1x1) w aspekcie realizowanych przez nich celów gry oraz zmiennych sytuacyjnych współzawodniczenia. Do 
analizy wykorzystano zapisy audiowizualne 46 meczów oraz piętnastu 30-minutowych dogrywek 
rozgrywanych na turniejach finałowych mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej w latach 1990–2014. 
Oceniano grę zawodników drużyn, które wygrały spotkania półfinałowe, finałowe i mecze o 3. miejsce. 
Stwierdzono, że piłkarze o najwyższych umiejętnościach gry stosują w jednym meczu w regulaminowym 
czasie gry średnio 230 działań w sytuacjach gry 1x1, z przeciętną 52-procentową niezawodnością. 
Dowiedziono ponadto, że sprawność działania w grze 1x1 najwyższa była w początkowych fazach obu 
części meczu oraz w strefie obrony i malała wraz z upływającym czasem gry, a także z przemieszczaniem się 
akcji w kierunku bramki przeciwnika.  
 
SŁOWA KLUCZOWE: piłka nożna, Mistrzostwa Świata i Europy, gra 1 vs 1, sprawność działania 
 
ABSTRACT 
The research was carried out to assess the effectiveness of footballers in 1vs1 situations in terms of their 
game targets and environmental variables of competition. Audiovisual recordings of 46 matches and 
fifteen extra times (30 minutes each) from final matches at the World Cup and the European 
Championships in the years 1990-2014 were used in the analysis. Footballers of the teams which won 
semifinal, final and 3rd place matches were assessed. The research showed that during the regulation time 
footballers with the highest skills perform on average 230 actions in 1vs1 situations with average efficiency 
of 52%. It was also proven that the effectiveness in 1vs1 situations was highest in the initial phases of both 
halves of the match and in defense. The effectiveness decreased as time passed and the game moved 
towards the opponent’s goal. 
 
KEY WORDS: soccer, the World Cup and European Championships, playing 1 vs 1, effectiveness 
 
WSTĘP 
Z kwerendy literatury dotyczącej analizy współzawodniczenia zespołów najwyższego poziomu sportowego 
wynika (Sarmento et al. 2014), że w większości badań skupiano się na poszukiwaniu wszystkich 
wyznaczników skutecznej gry, ale tylko w nielicznych zajmowano się wyłącznie efektywnością gry jeden 
przeciwko jednemu (Gerisch i Reichelt 1993, Loy 2005, Soroka 2010, Szwarc 2008 i 2012). Z reguły 
analizowano ją w szerszym aspekcie, łącznie z innymi wyznacznikami skutecznej gry (Sarmento et al. 2009, 
Dellal et al. 2010 i 2011, Shafizadeh et al. 2013, O’Donoghue 2014, Liu et al. 2015a, Liu et al. 2015b).  

                                                           
8 Gdansk University of Physical Education and Sport, Gdansk, Poland 
9 St. Augustinusschule, Ettlinen, Germany 
10 Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, Opole, Poland 
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Rezultaty działań w sytuacjach gry jeden przeciwko jednemu powinny być oceniane pozytywnie lub 
negatywnie w aspekcie realizacji celów gry zarówno w atakowaniu, jak i w bronieniu. Natomiast 
zachowania w zaskakujących sytuacjach walki o piłki niczyje powinny być zawsze oceniane pozytywnie bez 
względu na osiągane efekty (tab. 1). Gotowość i aktywność gracza w starciach o piłki niczyje (przejawiane 
przecież bez wcześniejszego uświadamiania sobie wyboru celów i sposobów działania) są bowiem 
wartościami samymi w sobie, gdyż wzmacniają efekty synergiczne działań całego zespołu (Szwarc, 2008).  
Celem badań była ocena sprawności działania11 w sytuacji gry jeden przeciwko jednemu (1x1) zawodników 
zespołów efektywnych sportowo w grze w piłkę nożną, w aspekcie realizowanych celów gry oraz 
zmiennych sytuacyjnych współzawodniczenia, tj. miejsca, czasu oraz wyniku rywalizacji na podstawie 
obserwacji ich gry w meczach turniejów finałowych mistrzostw świata i Europy w latach 1990–2014. 
Sformułowano następujące pytania badawcze: 
1. Jaka jest aktywność, skuteczność i niezawodność indywidualnych działań ofensywnych 
i defensywnych piłkarzy nożnych najlepszych drużyn rywalizujących w turniejach o mistrzostwo świata (MŚ) 
i mistrzostwo Europy (ME) w latach 1990–2014? 
2. Jaka jest sprawność działań indywidualnych piłkarzy nożnych tych zespołów w sytuacji gry 1x1 
w aspekcie upływającego czasu gry, miejsca działania gracza oraz zmiany wyniku rywalizacji? 
3. Czy i jakie zmiany zaszły w sprawności działania w sytuacji gry 1x1 wśród graczy zespołów 
efektywnych w grze w piłkę nożną w okresie ostatnich 24 lat?  
 
MATERIAŁ I METODA 
Badaniami objęto grę zawodników drużyn efektywnych sportowo, tj. takich, które wygrały spotkania 
półfinałowe, finałowe i mecz o 3. miejsce w turniejach mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej w latach 
1990–2014. Łącznie przeanalizowano działania zawodników w sytuacji gry 1x1 w 46 meczach zakończonych 
w regulaminowym, 90-minutowym czasie gry oraz osobno działania w 30-minutowych dogrywkach tych 
spotkań, które były rozstrzygane w doliczonym czasie gry (15 meczów). 
W badaniach zastosowano metodę obserwacji. Szacowano aktywność, skuteczność oraz niezawodność 
działań ofensywnych i defensywnych w sytuacji gry 1x1 w aspekcie realizowanych celów gry zarówno 
ofensywnej (zdobywanie bramki, stwarzanie sytuacji do zdobycia bramki, zdobywanie pola gry piłką, 
utrzymanie piłki), jak i defensywnej  (odebranie piłki, wybicie piłki, przerwanie działań). Ponadto, wskazano 
działania w sytuacji, gdy żaden ze współzawodniczących graczy nie posiadał piłki, tzw. pojedynki o piłkę 
niczyją. 
Zgodnie z przyjętymi kryteriami, działania gracza przeciwko zawodnikowi otrzymującemu podanie lub jego 
partnerom uznawano za wyprzedzenie działań rywala (wybicie lub odebranie piłki w sytuacji 1x1), w 
sytuacji, gdy gracze współdziałający w bezpośredni, fizyczny sposób nie wpłynęli na rezultat działania. 
Dodatkowo wyszczególniono działania występujące w sytuacjach podawania piłki, w których obaj 
rywalizujący gracze byli zmuszeni do bezpośredniej walki o piłkę (pojedynek ofensywny główkowy, 
pojedynek defensywny główkowy, pojedynek defensywny, pojedynek ofensywny). Nie uwzględniano 
działań bramkarza w sytuacji gry 1x1 w obrębie własnego pola karnego wówczas, gdy mógł on, zgodnie z 
przepisami, chwytać piłkę w ręce oraz działań łączonych. 
Do celów badania boisko podzielono na trzy, 35-metrowe strefy (obrony, środkową i ataku). W strefie 
środkowej boiska wyodrębniono dodatkowo dwie części, przedzielone linią środkową – strefę środkową 

                                                           
11 Sprawność działania  to ogół walorów praktycznych działania w grze, w tym przede wszystkim: aktywności (liczba działań 
wykonanych przez graczy jednego zespołu w meczu), skuteczności (liczba działań wykonanych zgodnie z celem) oraz 
niezawodności (stosunek liczby działań skutecznych do liczby wszystkich wykonanych działań w meczu). Inne, nie badane walory 
sprawności działania w grze to racjonalność, cenność  i ekonomiczność.  
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własnej połowy i strefę środkową połowy przeciwnika. Długość obydwu stref wyniosła 17,5m. 
Wyodrębniono również strefę bezpośredniego zagrożenia bramki (BZB). Jej granice określały umowne linie, 
biegnące od słupków bramkowych do narożników pola karnego. Poza polem karnym strefa ta została 
przedłużona na odległość 25m od bramki (ryc. 1).  
Dane o grze rejestrowano na arkuszu obserwacyjnym odtwarzając zapis audiowizualny z użyciem funkcji 
stop-klatka. Notowano, uwzględniając aktualny wynik spotkania, rodzaj, cel i rezultat działania zawodnika 
w sytuacji gry 1x1, jego czas, miejsce i efekt działania.  
 
WYNIKI BADAŃ 
Sprawność działania w sytuacjach gry 1x1 w regulaminowym czasie gry  
W 46 analizowanych spotkaniach, rozegranych podczas turniejów finałowych o mistrzostwo świata 
i Europy w latach 1990–2014, zawodnicy badanych drużyn stoczyli w regulaminowym, 90-minutowym 
czasie gry 10635 pojedynków (średnio 231 działań w jednym meczu) w sytuacji gry jeden przeciwko 
jednemu (tab. 1). W spotkaniach o mistrzostwo Europy rozegrali 4013 akcji w sytuacji gry 1x1, zaś podczas 
spotkań o mistrzostwo świata 6622 pojedynki. Łącznie oceniono pozytywnie 5468, a negatywnie 5167 
działań graczy w sytuacji gry 1x1 (51-procentowa niezawodność). W spotkaniach o mistrzostwo Europy 
pozytywnie oceniono 2057, a negatywnie 1956 działań, natomiast w meczach o mistrzostwo świata 
odpowiednio: 3411 i 3211 pojedynków.  
 
Tab. 1. Sprawność działania w sytuacji gry 1x1 zawodników drużyn badanych w meczach MŚ i ME 
rozegranych w latach 1990–2014 

Turniej 

Walory sprawności działania  

aktywność 
[liczba] 

skuteczność 
[liczba] 

niezawodność 
[%] 

średnia liczba 
działań 
w meczu 

Łącznie 10635 5468 51 231,2 

MŚ 1990–2014 6622 3411 52 236,5 

ME 1992–2012 4013 2057 51 222,9 

 
Dokonana analiza statystyczna testem U Manna-Whitneya wykazała, że zawodnicy uczestniczący 
w turniejach mistrzostw świata wykazali się statystycznie istotnie wyższą aktywnością w sytuacji gry 1x1 od 
finalistów turniejów o mistrzostwo Europy. Natomiast różnice w zakresie skuteczności i niezawodności 
działania w sytuacjach gry 1x1 okazały się statystycznie nieistotne.  
Z danych przedstawionych w tab. 2 wynika, że zawodnicy drużyn badanych, uczestniczących 
w mistrzostwach świata i Europy wykonali 4591 pojedynków defensywnych (średnio 100 starć w jednym 
spotkaniu) i 4475 pojedynków ofensywnych (średnio 97 starć), które stanowiły odpowiednio: 43% i 42% 
wszystkich działań w sytuacji gry 1x1. Ponadto badani gracze rozegrali 1467 pojedynków główkowych (w 
tym 741 w bronieniu i 726 w atakowaniu) oraz 102 razy walczyli o piłki niczyje. Najwyższą niezawodność 
osiągnęli w defensywnych pojedynkach główkowych (63%), a najniższą w ofensywnych pojedynkach 
główkowych (33%). Łącznie wykazali się wyższą aktywnością w bronieniu niż w atakowaniu (odpowiednio: 
5332 pojedynków defensywnych, średnio 116 w meczu oraz 5201 starć ofensywnych, średnio 113 sytuacji 
w meczu), przy 50-procentowej niezawodności działań defensywnych i 52-procentowej starć ofensywnych. 
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Tab. 2. Sprawność działań ofensywnych i defensywnych w sytuacji gry 1x1 badanych zawodników w 
meczach ME i MŚ w latach 1990-2014  

Rodzaj działania 
1x1 

Walory sprawności działania w grze 1x1  

aktywność 
[liczba] 

skuteczność 
[liczba] 

niezawodno
ść 
[%] 

odsetek 
poszczególny
ch działań 
[%] 

średnia 
liczba 
działań  
w meczu 

Łącznie  10635 5468 51 100 231,2 

Pojedynki 
ofensywne 1x1 

4475 2455 55 42 97,3 

Pojedynki 
ofensywne 
główkowe 1x1 

726 243 33 7 15,8 

Pojedynki 
defensywne 1x1 

4591 2198 48 43 99,8 

Pojedynki 
defensywne 
główkowe 1x1 

741 470 63 7 16,1 

Pojedynki o piłki 
niczyje 1x1 

102 102 100 1 2,2 

 
W działaniach ofensywnych badanych piłkarzy dominowały poczynania utrzymujące piłkę (33% wszystkich 
pojedynków ofensywnych) oraz działania, których celem było zdobywanie pola gry (25% pojedynków 
ofensywnych). Rozegrane ofensywne pojedynki główkowe stanowiły 14%, a utrzymanie się przy piłce 
w wyniku faulu obrońcy stanowiło 13% całości działań w sytuacji gry 1x1. Najniższy odsetek 
w indywidualnych działaniach ofensywnych stanowiły działania mające na celu zdobycie bramki (11%) oraz 
stworzenie sytuacji do jej zdobycia (4%). 
W pojedynkach defensywnych dominowały poczynania, których celem było przerwanie działań (26%) i wybicie 
piłki (24%) oraz jej odebranie przeciwnikowi (24%). Defensywne pojedynki główkowe stanowiły 14%, 
a utrzymanie się przy piłce w wyniku faulu gracza atakującego stanowiło 12% całości odnotowanych 
indywidualnych działań defensywnych. 
 
Sprawności działania w sytuacji gry 1x1 w aspekcie miejsca rywalizacji 
Z przedstawionych danych wynika, że niezawodność działań 1x1 badanych piłkarzy zmniejszała się od strefy 
obrony (54%) w kierunku strefy ataku (48%). W strefie bezpośredniego zagrożenia bramki (BZB) 
niezawodność rozgrywanych przez nich sytuacji 1x1 była nieznacznie wyższa (55%) niż w całej strefie 
obrony (54%). Natomiast w strefie bezpośredniego zagrożenia bramki przeciwnika niezawodność działań 
piłkarzy badanych drużyn wyniosła 46% i była także nieznacznie niższa od łącznej niezawodności w strefie 
ataku (48%). 
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Ryc. 1. Niezawodność działania zawodników drużyn badanych w sytuacji gry 1x1 
w poszczególnych strefach pola gry  
 
Analiza statystyczna (test t-Studenta) danych dotyczących aktywności, skuteczności i niezawodności działań 1x1 
na własnym polu gry oraz na polu gry przeciwnika dowiodła, że badani wykazywali się wyższą, istotnie 
statystycznie niezawodnością (p ≤ 0,01) i skutecznością (p ≤ 0,05) na połowie własnej niż na połowie 
przeciwnika.  
Dalsza analiza statystyczna testami Friedmana wykazała różnice istotne statystycznie w 
aktywności, skuteczności i niezawodności w badanych strefach boiska (p ≤ 0,001). Na podstawie testu 
Wilcoxona z korektą Bonferroniego stwierdzono, że aktywność i skuteczność graczy drużyn badanych 
w strefach BZB własnej połowy i na polu gry przeciwnika była istotnie niższa niż w pozostałych strefach. 
Ponadto wykazano statystycznie istotnie niższą niezawodność działania badanych piłkarzy w strefie 
środkowej połowy przeciwnika niż w strefie obrony i strefie BZB własnej połowy, zaś w strefie BZB pola gry 
rywala niezawodność była istotnie niższa niż w strefie środkowej własnej połowy i strefie BZB własnego 
pola gry.  
 
Sprawność działania w sytuacji gry 1x1 w aspekcie korzystnego wyniku rywalizacji 
Analizując działania piłkarzy drużyn badanych, z uwzględnieniem korzystnego wyniku meczu w pierwszej i 
w drugiej połowie oraz po dogrywce,  jeśli w regulaminowym czasie rezultat był nierozstrzygnięty, stwierdzono, że 
badani gracze wykazywali się najwyższą sprawnością działań w sytuacji gry 1x1 w spotkaniach, w których zdobyli 
prowadzenie w drugiej części meczu (średnio 235 sytuacji, w tym 126 skutecznych z  54-procentową 
niezawodnością). Najniższą aktywność działania w sytuacji gry 1x1 zaobserwowano w spotkaniach, w których 
zwycięzcy uzyskiwali wynik korzystny po dogrywce  lub w konkursie rzutów karnych (średnio 226 pojedynki, 
w tym 115 skutecznych z 51-procentową niezawodnością), a najniższą niezawodność u zawodników z korzystnym 
wynikiem meczu po pierwszej połowie (średnio 234 pojedynki, w tym 118 skutecznych z 50-procentową 
niezawodnością).                   
Badanie różnic w sprawności działania w sytuacji gry 1x1 zawodników drużyn zwycięzców, 
z uwzględnieniem korzystnego wyniku gry po pierwszej i drugiej połowie meczu oraz po dogrywce, za 
pomocą testu Kruskala-Wallisa wykazało istotność statystyczną o wysokim stopniu prawdopodobieństwa 
(p ≤ 0,06–0,08), a testy U Manna-Whitney’a z korektą Bonferroniego potwierdziły, że piłkarze drużyn 
z wynikiem korzystnym po drugiej połowie gry rywalizowali skuteczniej w sytuacji gry 1x1 od graczy drużyn 
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osiągających sukces po dogrywce lub konkursie rzutów karnych. Aktywność i niezawodność działania nie 
różnicowała istotnie badanych grup drużyn.  
Najwyższą aktywnością i niezawodnością działań ofensywnych 1x1 (średnio 120 sytuacji w meczu, w tym 
63 skuteczne z 53-procentową niezawodnością) wyróżniali się gracze drużyn działających z wynikiem 
korzystnym po drugiej połowie meczu. Najniższą inicjatywę w rozgrywaniu działań ofensywnych 1x1 
(średnio 109 działań w meczu, w tym 55 skutecznych, z 50-procentową niezawodnością) stwierdzono 
u piłkarzy działający w sytuacji korzystnego wyniku uzyskanego po dogrywce lub konkursie rzutów karnych. 
Wykazano też, że zawodnicy działający w sytuacji korzystnego wyniku, uzyskanego po pierwszej połowie 
meczu podejmowali najczęściej (ale z najniższą niezawodnością) pojedynki defensywne 1x1 (średnio 
121 sytuacji w meczu, z 47-procentową niezawodnością). Z najwyższą, 53-procentową niezawodnością 
w obronie działali gracze drużyn z wynikiem korzystnym, uzyskanym w drugiej połowie meczu. 
Analiza wariancji ANOVA wykazała, że różnice w aktywności, skuteczności i niezawodności między 
działaniami ofensywnymi i defensywnymi zawodników drużyn zwycięskich w sytuacji gry 1x1 
z uwzględnieniem korzystnego wyniku gry po pierwszej i po drugiej połowie meczu oraz po dogrywce nie 
były istotnie statystycznie.  
 
Sprawność działania w sytuacji gry 1x1 w aspekcie upływającego czasu gry 
Drużyny zwycięskie stoczyły 5384 pojedynki w sytuacji gry 1x1 w pierwszych 45 minutach gry, osiągając 
łącznie 52-procentową niezawodność (51% wszystkich działań), a  w drugich połowach gry 5251 
pojedynków, z łącznie 51-procentową niezawodnością (49% wszystkich sytuacji 1x1). Nie stwierdzono 
różnic istotnych statystycznie w aktywności, skuteczności i niezawodności działania badanych graczy 
między 1. i 2. połową czasu gry. 
Liczba podejmowanych działań w sytuacji gry 1x1 przez badanych graczy była zróżnicowana w 
poszczególnych 15-minutowych przedziałach czasowych. Badani piłkarze byli najaktywniejsi w pierwszym 
kwadransie pierwszej i drugiej połowy meczu, odpowiednio: 1859 pojedynków (średnio 40 starć w jednym 
spotkaniu) i 1803 pojedynków (średnio 39 starć). Ich zaangażowanie w działania ofensywne było najwyższe 
w początkowych 15 minutach gry pierwszej połowy meczu (942 działania), a zaangażowanie w działania 
defensywne było najwyższe w pierwszym kwadransie drugiej połowy meczu (920 działań). Najniższą 
aktywnością działania wykazywali się badani zawodnicy między 60. a 75. minutą meczu (łącznie 
1647 starcia). Ponadto, tylko w dwóch interwałach czasowych angażowali się częściej w poczynania 
ofensywne niż defensywne (między 0. i 15. minutą oraz 30. i 45. minutą gry).  Najwyższą, 55-procentową 
niezawodnością działań ofensywnych wykazywali się w pierwszym kwadransie drugiej połowy gry, zaś 
najwyższą 52-procentową niezawodnością działań defensywnych w pierwszych 15 minutach meczu, która 
malała wraz z upływającym czasem gry. Łącznie najwyższy, 53% wskaźnik niezawodności w sytuacjach gry 
1x1 zaobserwowano u badanych zawodników w początkowych kwadransach pierwszej i drugiej połowy 
meczu, a najniższy, 50-procentowy odnotowano między 60. i 75. oraz 75. i 90. minutą meczu. 
Analiza statystyczna (test t-Studenta) nie wskazała różnic istotnych w sprawności działania badanych graczy 
między poszczególnymi przedziałami czasowymi. Jedynie aktywność działań defensywnych w sytuacji gry 
1x1 w przedziale czasowym pomiędzy 15. i 30. minutą meczu była znacznie wyższa od aktywności podczas 
działań ofensywnych 1x1 i cechowała się wysokim stopniem prawdopodobieństwa istotności statystycznej 
(p ≤ 0,06–0,08).  
 
Sprawność działania w sytuacjach gry 1x1 w 30-minutowej dogrywce   
           Z 46 analizowanych spotkań, rozegranych podczas turniejów finałowych o mistrzostwo świata 
i Europy w latach 1990–2014, piłkarze badanych drużyn z powodu nierozstrzygniętego wyniku rywalizacji 
współzawodniczyli dodatkowo w piętnastu 30-minutowych dogrywkach, w których stoczyli łącznie 
1110 pojedynków w sytuacji gry jeden przeciwko jednemu. Rozegrali 527 starć na własnej połowie boiska 
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z 53-procentową niezawodnością, a na połowie pola gry przeciwnika 583 pojedynki także z 53-procentową 
niezawodnością. Na własnej połowie pola gry wykonali najwięcej działań w sytuacji gry 1x1 w strefie 
obrony (277 pojedynków), zaś na połowie przeciwnika w strefie ataku (294 starcia). Zauważono, że 
aktywność ich gry 1x1 malała, począwszy od własnej bramki w kierunku linii środkowej boiska, a następnie 
wzrastała nieznacznie w pobliżu bramki przeciwnika. Z kolei niezawodność tych poczynań była niższa 
w strefie obrony niż w  strefie środkowej pola gry drużyn badanych (odpowiednio: 52% i 54%), a w strefie 
środkowej pola gry przeciwnika zmalała do 50%, aby ponownie wzrosnąć w strefie ataku  do 56%. 
Ponadto stwierdzono, że w strefie bezpośredniego zagrożenia własnej bramki (BZB) niezawodność działań 
badanych piłkarzy w sytuacji gry 1x1 była niższa (51%) niż w strefie obrony (52%). Natomiast w strefie 
bezpośredniego zagrożenia bramki przeciwnika niezawodność działań badanych  graczy wyniosła 57% i była 
nieznacznie wyższa od niezawodności w strefie ataku (56%). 
 
Tendencje w grze 1x1 w latach 1990–2014   
Z danych liczbowych dotyczących średnich wartości aktywności i skuteczności działania w sytuacjach gry 
1x1 zawodników drużyn zwycięskich w meczach mistrzostw świata i Europy rozegranych w latach 1990-
2014 w dwuletnich przedziałach czasowych wynika, że zarówno aktywność, jak i skuteczność działania 
ulegały niewielkim wahaniom. Najwyższą aktywność i skuteczność w grze 1x1 stwierdzono w meczach MŚ 
w 2014 roku oraz w latach 2002–2004 i 2010–2012 (odpowiednio:  249, 125, 242 i 125 pojedynków w 
jednym meczu), a najniższą w latach 2006–2008, w meczach turniejów MŚ w Niemczech oraz ME w Austrii 
i Szwajcarii. 
Przeprowadzone testy Kruskala-Wallisa wykazały istotne statystycznie różnice aktywności (p ≤ 0,01) 
i skuteczności (p ≤ 0,05) w badanych dwuletnich przedziałach czasowych, a szczegółowa analiza testami 
U Manna-Whitneya, z korektą Bonferroniego pokazała, że aktywność graczy badanych drużyn w latach 
2006–2008 była istotnie statystycznie niższa niż w latach 1998–2000 i 2002–2004 oraz w 2014 roku, zaś 
skuteczność zwycięzców z okresu 2006–2008 była istotnie niższa statystycznie niż w latach 2010–2014.  
Z kolei, w analizowanym 24-letnim okresie czasu badani piłkarze wykazali się znacznie zróżnicowaną 
niezawodnością działań ofensywnych i defensywnych w sytuacji gry 1x1. Najwyższą niezawodność działań 
defensywnych stwierdzono w turniejach MŚ z 2002 roku oraz ME z 2004 roku (53%), zaś najniższą, 46-
procentową podczas turnieju finałowego MŚ w 2014 roku oraz w meczach turniejów MŚ i ME w latach 
2010–2012 (48%). Najwyższą, 55-procentową niezawodność pojedynków ofensywnych 1x1 uzyskali 
zawodnicy rywalizujący na mistrzostwach świata i Europy w latach 1990–1992 oraz w meczach turnieju MŚ 
2014, a najniższą gracze turniejów finałowych MŚ i ME z lat 1994–1996 (48%).  
Najniższą niezawodność stwierdzono u graczy zwycięskich drużyn w meczach mistrzostw świata i Europy 
w latach 1998–2000 (atakowanie – 50%, bronienie – 49%). Należy podkreślić, że tylko w latach 1990–1992 
badane zwycięskie drużyny wykazały się niezawodnością ponad 50-procentową w działaniach 
defensywnych (51%) i ofensywnych (55%).  
Badanie istotności różnic testem t-Studenta między średnimi wartościami niezawodności w 
poszczególnych periodach czasowych nie wykazało zależności istotnych statystycznie. Stwierdzono 
jedynie wysoki stopień prawdopodobieństwa między niezawodnością działań ofensywnych i 
defensywnych w latach 1994–1996 i 2014 (p ≤ 0,06–0,08).   
 
DYSKUSJA 
 
Sukces w grze w piłkę nożną warunkują zarówno efektywne poczynania indywidualne, jak i wspólne, 
skuteczne rozwiązywanie sytuacji zaistniałych podczas współzawodniczenia. W niniejszej pracy 
analizowano działania indywidualne graczy drużyn najwyższego poziomu sportowego, tj. takich, które 
wygrały spotkania półfinałowe, finałowe i mecz o 3. miejsce w turniejach mistrzostw świata i Europy 
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w piłce nożnej w latach 1990–2014. Przyjęto metodologię badawczą zaproponowaną przez Szwarca (2007, 
2008).  
Z naszych badań wynika, że obserwowani gracze podejmowali średnio w jednym meczu 231 działań 
w sytuacji gry jeden przeciwko jednemu z 52-procentową niezawodnością. Rywalizowali z podobną 
częstością zarówno podczas działań obronnych (średnio 114 sytuacji z 51-procentową niezawodnością), jak 
i w trakcie atakowania (średnio 113 pojedynków z 52-procentową niezawodnością).  
Przedstawione rezultaty są zbieżne z doniesieniami innych badaczy. Na przykład Gerisch i Reichelt (1993) 
dowiedli, że gracze rywalizujący w Lidze Mistrzów toczyli w meczach od 200 do 270 pojedynków o piłkę, z 
50-procentową niezawodnością. Natomiast Szwarc et al. (2012) wykazali, że piłkarze Hiszpanii, mistrzowie 
Europy i świata (2008 i 2010) wykonali średnio w każdym z 13 meczów turniejów finałowych 226 starć 
indywidualnych, z wysoką, 56-procentową niezawodnością. Podobną wysoką 56-procentową 
niezawodność (od 50,5% do 65,5% w zależności od pozycji zajmowanej w grze) w pojedynkach 
podejmowanych przez graczy French First Leaque we wszystkich meczach sezonu 2005/2006 stwierdzili 
Dellal et al. (2010). Ze szczegółowej analizy wyników badań Dellal et al. (2011) wynika, że gracze angielskiej 
Premier League wykonywali w meczach sezonu 2006/2007 średnio 228 pojedynków (160 na podłożu, 68 
główkowych), a częstość ich działań nie różniła się istotnie od aktywności, porównywanych z nimi 
zawodników hiszpańskiej La Liga. Z kolei Soroka (2010) dowodzi, że kobiety rywalizujące w mistrzostwach 
Europy Anglia 2005 wykonywały w 15 meczach turnieju finałowego od 184 do 212 pojedynków w grze 1x1 
(średnio 198 w jednym meczu), z prawie 50-procentową niezawodnością (49,43%). Tak więc, piłkarze nożni 
o najwyższych umiejętnościach gry (elite players) wykazują się ponad 50-procentowym łącznym 
wskaźnikiem niezawodności działania w sytuacjach gry 1x1 i jest on nieco wyższy od niezawodności 
piłkarek najwyższego poziomu sportowego.  
Konkluzje wynikające, m.in. z badań Loy (2005), Oberstone (2009), Almeida, Ferreira i Volossovitch (2014), 
Liu et al. (2015b) są jednoznaczne: zwycięzcy charakteryzują się z reguły wyższą sprawnością działania w 
defensywie od zespołów niżej rangowanych. Przeprowadzone przez nas badania w odniesieniu do działań 
indywidualnych nie potwierdzają tego jednoznacznie. Dowiedliśmy bowiem, że gracze najlepszych drużyn 
Europy i świata wykazują się podobną, łączną sprawnością działania w sytuacjach 1x1 zarówno w 
defensywie, jak i w ofensywie. Jednakże, ze szczegółowej analizy niezawodności poszczególnych sposobów 
działań defensywnych wynika jasno - cechą charakterystyczną zwycięzców jest bardzo wysoka 
niezawodność w defensywnych pojedynkach główkowych (63%).  
Celem działań indywidualnych w atakowaniu jest najczęściej pozycjonowanie gry - około 82% (utrzymanie 
piłki, zdobywanie pola gry, pojedynki główkowe, faul przeciwnika), a rzadziej tworzenie sytuacji do 
zdobycia bramek i ich zdobywanie - około 18% całości działań ofensywnych, co koresponduje z 
wcześniejszymi doniesieniami Szwarca (2008), opracowanymi na podstawie obserwacji 6 meczów World 
Cup 2006. Natomiast celem działań indywidualnych w bronieniu jest w pierwszej kolejności odbieranie piłki 
(36%), a gdy jest to niemożliwe, to jej wybijanie (24%). Potwierdzają to Liu et al. (2015a), Vogelbein, Nopp i 
Hökelmann (2014), którzy dowodzą, że prawdopodobieństwo zwyciężania jest tym wyższe, im wyższa jest 
niezawodność w odbieraniu piłki. Shafizadeh et al. (2013) zauważają, że czołowe zespoły mistrzostw 
Europy w 2012 roku (Hiszpania, Niemcy i Anglia) są skuteczniejsze od pozostałych drużyn w odbieraniu i 
wybijaniu piłki, co także uwiarygodnia wyniki naszych wcześniejszych badań, dokonanych na graczach 
hiszpańskich (Szwarc et al. 2012). Niewątpliwie, z analizy uzyskanych wyników można wysnuć następującą 
konkluzję, zawodnicy drużyn wygrywających są sprawniejsi od graczy drużyn przegrywających 
w indywidualnych działaniach defensywnych.  
Idąc dalej, w naszych badaniach dowiedliśmy, że niezawodność zwycięzców w grze 1x1 jest najwyższa na 
własnym polu obrony, szczególnie w strefie bezpośredniego zagrożenia własnej bramki i maleje w kierunku 
strefy ataku. Poza tym, w strefie środkowej własnej połowy pola gry jest istotnie wyższa niż na połowie 
pola gry przeciwnika. To świadczy o tym, że zwycięzcy przywiązują szczególną uwagę do niezawodnego 
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działania w defensywie na własnej połowie pola gry. Barriera et al. (2014a), analizując 1619 akcji w 24 
meczach mistrzostw świata w 2010 roku potwierdzają, że aktywność i skuteczność odbierania piłki 
przeciwnikowi w strefie środkowej istotnie różnicuje zwycięzców i pokonanych. Wyniki naszych dociekań 
nie pozostają w sprzeczności z rezultatami badań Lago-Ballesteros, Lago-Peñas i Rey (2012), O’Donoghue 
(2014), Liu et al. (2015a), którzy dowiedli, że „wysoka obrona” daje więcej szans na kontratak i w 
konsekwencji prowadzi do częstszego tworzenia sytuacji do zdobywania bramek. Raczej potwierdzają fakt, 
że „ofensywna defensywa” (rozumiana jako natychmiastowe dążenie do odebrania piłki, zdobycia pola i 
tworzenia sytuacji bramkowych), szczególnie w środkowej strefie boiska, jest charakterystycznym 
sposobem gry zawodników najlepszych zespołów (O’Donoghue 2006, Gómez et al. 2012, Almeida et al. 
2014, Wallace i Norton 2014). 
Z naszych badań wynika, że zwycięzcy wykazują się najwyższą efektywnością w grze 1x1 w sytuacjach, gdy 
korzystny wynik gry osiągają w 2. połowie meczu, a najniższą, przy uzyskaniu prowadzenia w 1. połowie 
spotkania. Bardzo wysoką aktywność w działaniach ofensywnych prezentują w początkowych fazach obu 
części meczu (pierwsze 15 minut gry). Potwierdzają to Harper et al. (2014), którzy także dowiedli, że 
efektem najwyższej aktywności graczy w dryblowaniu (gra 1x1) w tych periodach jest najniższa 
niezawodność działania. Szczególnie wysoką niezawodność w grze 1x1 osiągają w ostatnich 15. minutach 
gry, w których zdobywają także najwięcej bramek. Jest to zgodne z doniesieniami Armatas, Yiannakos i 
Sileloglou (2007), którzy badając frequency of goal scoring/15 min in World Cup 1998-2006 stwierdzili, że w 
ostatnim kwadransie meczu pada istotnie więcej bramek (prawie 33% wszystkich bramek zdobytych w 
meczu) niż w pozostałych 15-minutowych periodach.  
Sprawność w indywidualnych działaniach defensywnych, najwyższa w początkowej fazie gry, maleje wraz 
upływającym czasem gry. Warto zauważyć, że jeśli zwycięzcy uzyskują korzystny wynik gry w pierwszej 
części meczu, to aktywność ich działań defensywnych jest najwyższa, przy najniższej niezawodności. Należy 
to tłumaczyć zmianą sposobu prowadzenia gry. Zwycięzcy, będąc w sytuacji korzystnego wyniku, 
koncentrują się na sprawnym działaniu w defensywie i rzadziej podejmują indywidualne działania 
ofensywne, które wiążą się ryzykiem straty piłki i tworzeniem nieprzewidywalnych sytuacji gry (Luthanen 
2001, Barriera et al. 2014b, Liu 2015b). 
W dogrywkach gracze drużyn najwyższego poziomu sportowego wykazują się wysoką sprawnością działań 
w sytuacji gry 1x1, szczególnie w strefie ataku i w strefie obrony. Stwierdzony przez nas wysoki wskaźnik 
niezawodności dokonań indywidualnych zawodników drużyn zwycięskich w dogrywkach (56%) potwierdza 
opinie o tym, że dążenie do zmiany wyniku współzawodniczenia przy wysokim poziomie dyspozycji 
motorycznych graczy umożliwia skuteczne działanie i stanowi istotny czynnik warunkujący sukces 
w rywalizacji (Rampinini et al. 2009, Dellal et al. 2010, Leite 2013). A przecież, jak dowodzą Harper et al. 
(2014), w extra-time aktywność i niezawodność działania w grze 1x1 jest o ponad 20% niższa niż w 
regulaminowym czasie gry.  
Gracze zespołów efektywnych sportowo wykazują się w 2-letnich interwałach czasowych podobną 
aktywnością oraz wysoką, ponad 50-procentową niezawodnością działania w sytuacjach gry 1x1. Pomimo iż 
na przestrzeni badanego ćwierćwiecza ulegały zmianie sposoby organizacji działań w grze, to gra 1x1 
pozostaje jednym ze stałych, ważkich i niezmiennych czynników sukcesu we współzawodniczeniu. 
Odzwierciedla w swoisty sposób, wypracowany w latach 70-80. ubiegłego wieku, sposób organizacji działań 
w grze, polegający na zrównoważonym zaangażowaniu wszystkich graczy zarówno w atakowanie, jak i w 
bronienie (total football). Zauważoną przez nas wyższą sprawność w indywidualnych działaniach 
defensywnych niż w ofensywnych w latach 1994–2000 należy uznać za cechę charakterystyczną sposobu 
gry stosowanego w tamtym okresie (Partridge et al. 1993, Hughes i Franks 2005, Castellano, Casamichana i 
Lago 2012). Tendencja odwrotna, „przewagi gry ofensywnej” (Delgado-Bordonau et al. 2013, Wallace i 
Norton 2014), szczególnie widoczna w grze mistrzów i świata Europy z lat 2010-12, może wskazywać nowy 
kierunek rozwoju współczesnej gry w piłkę nożną.  
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WNIOSKI 
 
1. Zawodnicy drużyn efektywnych sportowo wykazują się stałą i wysoką sprawnością działania w 
sytuacjach gry 1x1, szczególnie na własnej połowie oraz w początkowych fazach obu części meczu. Wysoka, 
ponad 50-procentowa niezawodność ich dokonań maleje w sytuacjach korzystnego wyniku 
współzawodniczenia i w sytuacjach działania w strefie obrony przeciwnika, a także wraz z upływającym 
czasem gry.  
2. Gracze drużyn będących aktualnie w sytuacji korzystnego wyniku stosują częściej strategię 
„defensywnej” ofensywy, tzn. częściej dążą do utrzymania piłki i/lub do zdobycia nią pola gry, a 
w okolicznościach wyniku niekorzystnego, w sytuacji posiadania piłki przez przeciwnika, starają się ją 
natychmiast odebrać i/lub stworzyć sytuacje do zdobycia bramki, stosując strategię „ofensywnej” 
defensywy.  
3. Umiejętności gry w sytuacji 1x1 stanowią stały i niezmiennie istotny czynnik warunkujący ostateczny 
sukces w rywalizacji bez względu na sposób organizacji działań w grze (na stosowane systemy gry), a ich 
identyfikacja i ocena przyczynia się do podniesienia efektywności procesu treningowego, poprzez 
racjonalizowanie zachowań zawodników i odnoszenie ich działań do zobiektywizowanych wzorców.  
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ÚSTAVNÉ SÚDNICTVO AKO ŠPECIFICKÝ DRUH SÚDNICTVA V PRÁVNOM ŠTÁTE 

 
CONSTITUTIONAL JUSTICE AS A SPECIFIC KIND OF JUSTICE IN „RECHTSSTAAT“ 

 
Bystrík ŠRAMEL  

 
 
ABSTRAKT 
Autor sa vo svojom príspevku zaoberá problematikou ústavného súdnictva. Ústavné súdnictvo predstavuje 
popri trestnom, správnom či civilnom súdnictve mimoriadne významnú oblasť pôsobnosti, ktorá je zverená 
orgánom súdnej moci ako ochrancom spoločenských hodnôt či záujmov. V príspevku je analyzovaná otázka 
samotného pojmu ústavného súdnictva, ktoré je treba odlišovať od iných foriem súdnictva. Pozornosť je 
tiež zameraná na vymedzenie pôvodu myšlienky ústavného súdnictva a stručné definovanie základných čŕt 
a úloh ústavného súdnictva v demokratických štátoch. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: ústavné súdnictvo, ústavný súd, orgány ochrany práva, nezávislosť 
 
ABSTRACT 
The author of this contribution deals with the issue of constitutional justice. Constitutional justice is beside 
criminal, administrative or civil justice a particularly important area of justice, which is entrusted to bodies 
of the judiciary as guardians of social values and interests. The contribution analyzes the issue of the very 
concept of constitutional justice, which is distinct from other forms of justice. Attention is also focused on 
the definition of the origins of the constitutional justice and brief definition of the essential features and 
tasks of constitutional justice in a democratic state. 
 
KEYWORDS: constitutional justice, constitutional court, law protection authorities, independence 
 
 
ÚVOD 
V každom demokratickom a právnom štáte musí existovať systém právnych záruk, ktoré zabezpečia, aby 
základné princípy, hodnoty a pravidlá štátu a spoločnosti boli nielen formálne deklarované v právnych 
predpisoch najvyššej právnej sily, ale aby boli aj reálne uplatňované a prakticky vymožiteľné. To je aj jedna 
z požiadaviek materiálneho právneho štátu, ktorý predstavuje reálne presadzovanie ľudských práv a 
základných slobôd a ochranu pred svojvôľou orgánov verejnej moci. Medzi najvýznamnejšie orgány 
pôsobiace v materiálnom právnom štáte bezpochyby patria orgány ústavného súdnictva.  
 
Pojem ústavné súdnictvo 
 
Ústavné súdnictvo vo svojom najvšeobecnejšom poňatí možno charakterizovať ako špecifickú činnosť 
štátom určených orgánov (resp. orgánu) zameranú na posudzovanie súladu zákonov a iných normatívnych 
právnych aktov s ústavou ako právnym predpisom najvyššej právnej sily. Ako vyplýva z označenia tejto 
činnosti, ide o činnosť zverenú súdu (resp. súdom), ktorá je však veľmi osobitá a od iných foriem 
rozhodovacej činnosti súdov (napr. trestného, civilného alebo správneho súdnictva) je ústavné súdnictvo 
orientované na skúmanie predovšetkým tzv. ústavnej konformity právnych predpisov. Uvedené, 
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samozrejme, nie je jedinou úlohou ústavného súdnictva; jeho úlohou je v najširšom slova zmysle totiž 
ochrana ústavnosti. Pojem ústavnosť možno definovať ako „systém vzťahov a inštitúcií, ktorý je založený 
a odvodený od osobitného postavenia ústavy v právnom poriadku štátu“ (Svák, Cibulka, 2009, s. 875). 
Uvedený pojem možno podľa Sváka chápať v dvoch zmysloch. V užšom slova zmysle ústavnosť predstavuje 
stav, keď právna norma nižšej právnej sily (zákon) neodporuje právnej norme vyššej právnej sily (ústava). 
V širšom slova zmysle sa ústavnosť vzťahuje na postup každého orgánu verejnej moci i subjektu 
súkromného práva pri aplikácii práva a aj pri jeho realizácii, ktorý je v zhode s ústavou (Svák, Cibulka, 2009, 
s. 875). Prusák chápe ústavnosť ako súlad postupu všetkých štátnych orgánov i ostatných právnických osôb 
a napokon aj fyzických osôb s ústavou. Ide podľa neho o vládu ústavy (Prusák, 1999, s. 115). Na margo 
uvedených definícií treba poznamenať, že pojem ústavnosť nemožno chápať teda výlučne iba ako súlad 
s ústavou, ako ochranu hierarchického usporiadania právnych predpisov v štáte či korektného postupu 
účastníkov právnych vzťahov. Ústavnosť a jej ochrana je viac než len ochrana súladu noriem v 
hierarchickom systéme ich usporiadanosti. Ústavnosť treba chápať aj ako ochranu najdôležitejších a 
základných hodnôt, pričom takýmito hodnotami sú najmä hodnota života a dôstojnosti človeka, jeho 
slobody a rovnosti, hodnota spravodlivosti. 
Vznik ochrany ústavnosti ako špecializovanej činnosti orgánov štátu sa spája               s obdobím vzniku 
prvých písaných ústav a moderných demokratických právnych štátov. Existencia ústavného súdnictva sa 
považuje za jednu z najdôležitejších záruk riadneho fungovania moderného právneho štátu. 
Ústavné súdnictvo ako špecifická forma činnosti štátom určených orgánov vychádza z myšlienky, podľa 
ktorej činnosť volených zástupcov ľudu v zákonodarnom orgáne sa nesmie dostať do rozporu so 
základnými pravidlami či princípmi fungovania štátu uvedenými v základnom zákone každého štátu – 
ústave. Ak si ľud zvolil svojich zástupcov, títo sú povinní reprezentovať jeho vôľu, a činnosť volených 
zástupcov nesmie byť v rozpore so základnými zásadami, na ktorých je  vybudovaný štát a jeho orgány. Nie 
je totiž prípustné, aby sa volení zástupcovia, podriadení vôli občanov vyjadrenej v ústave, stali ich pánmi 
a naopak, aby sa občania stali podriadenými svojich volených zástupcov. Z toho dôvodu sa obyčajné zákony 
prijímané volenými zástupcami ľudu nesmú dostať do pozície nadriadenosti nad ústavou, do kolízie 
s ústavou ako základným štátotvorným dokumentom. Ak sa tak stane, musia byť takéto zákony vyhlásené 
za neplatné, nulitné a musia byť zrušené. A to je práve úlohou ústavného súdnictva. V opačnom prípade by 
to totiž znamenalo, že zástupcovia ľudu de facto stoja nad ľudom samotným. To by bolo popretie podstaty 
základného princípu demokratického právneho štátu, princípu suverenity ľudu. Treba ale poznamenať, že 
z oprávnenia orgánov súdnej moci rušiť platnosť normatívnych právnych aktov orgánov zákonodarnej moci 
nevyplýva, že súdna moc je nadradená moci zákonodarnej. Predpokladá sa totiž len, že moc občanov je 
nadradená obom uvedeným mociam, a tam, kde vôľa zákonodarného zboru vyjadrená formou zákonov 
odporuje vôli občanov vyjadrenej v ústave, mali by sa sudcovia riadiť ústavou a nie zákonmi. Ich 
rozhodnutia by mali byť totiž určované základným zákonom štátu a nie tými zákonmi, ktoré základné nie sú 
(Klokočka, 2006, s. 372). 
 
Vznik a charakteristické črty ústavného súdnictva  
 
Prapôvod myšlienky ústavného súdnictva možno nájsť v Anglicku na prelome 16. a 17. storočia, kde sa 
vyvinul názor, že anglické súdy sú oprávnené rozhodovať,                      či parlamentný zákon je alebo nie je 
„po práve“. Uvedený názor úzko súvisel s vtedajším ústavným vývojom v Anglicku, a to s mocenským 
bojom parlamentu a kráľa, s nepísanou ústavou a s učením o suverenite parlamentu (Pavlíček, 1998, s. 
321). Uvedená myšlienka bola úplne niečím novým, nakoľko v danom období kontrola zákonov vydávaných 
parlamentom realizovaná mimoparlamentným spôsobom bola nepredstaviteľná. Dokonca aj po vzniku 
ústavného súdnictva v dnešnej modernej podobe mal mimoparlamentný kontrolný mechanizmus veľký 
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počet odporcov argumentujúcich neprípustnosťou narúšania výlučných práv orgánu zákonodarnej moci 
orgánom súdnej moci. 
V priebehu následného historického vývoja sa vytvorili dva základné modely ústavného súdnictva 
existujúce v súčasnosti vo svete. Prvý model sa označuje ako všeobecné ústavné súdnictvo a je založený na 
tom, že súlad zákonov a iných právnych predpisov            s ústavou sú oprávnené preskúmavať všeobecné 
súdy. Tento model je typický najmä           pre krajiny angloamerického právneho systému (USA, Kanada, 
Austrália, Nový Zéland, Írsko), avšak možno ho nájsť aj v krajinách kontinentálnej Európy (Švajčiarsko). 
Označuje sa tiež ako Judicial Review, príp. difúzne ústavné súdnictvo, keďže oprávnenie preskúmavať 
ústavnosť je rozptýlené v rámci viacerých všeobecných súdnych orgánov. Jeho počiatky možno datovať do 
začiatku 19. storočia, keď bolo v USA vydané známe prelomové súdne rozhodnutie vo veci Marbury vs. 
Madison (1803). V odôvodnení tohto súdneho rozhodnutia Najvyšší súd USA prvýkrát vyjadril myšlienku, že 
súdy v prípade zistenia, že                        na rozhodovanie v konkrétnej veci by sa mal aplikovať zákon, ktorý 
je v rozpore s ústavou, majú povinnosť tento zákon neaplikovať a riadiť sa priamo ústavou. Aj z toho 
dôvodu sa USA považujú za vlasť moderného ústavného súdnictva. Základným znakom všeobecného 
ústavného súdnictva, ako vyplýva aj z jeho označenia, je jeho všeobecnosť. To znamená, že o ústavnosti 
zákonov je oprávnený rozhodovať každý súd. Treba však súčasne zdôrazniť, že posudzovanie ústavnosti je 
v tomto modeli možné iba v rámci súdneho rozhodovania konkrétnej sporovej veci. V súvislosti s rozsahom 
posudzovania ústavnosti jednotlivých zákonov sa v USA vyčlenili dve základné názorové skupiny. Zatiaľ čo 
jedna skupina tvrdí, že súdy by mali pri posudzovaní ústavnosti brať do úvahy iba výslovné znenie 
ústavného textu, druhá skupina zastáva názor, že do úvahy by sa mali brať aj prirodzenoprávne princípy 
a samotný duch ústavy (Krieger, 2001, s. 459). V praxi všeobecných súdov USA sa tak môže stať (a aj sa 
stáva), že v jednom prípade sudca konštatuje protiústavnosť zákona, ale v inom prípade iný sudca 
skonštatuje súlad zákona s ústavou. Platí však súčasne, že ak nesúlad zákona s ústavou vysloví súd vyššieho 
stupňa, jeho rozhodnutie je záväzné pre všetky súdy nižšieho stupňa. Vrcholné postavenie tu má Najvyšší 
súd USA, ktorého rozhodnutie je konečné a záväzné pre všetky súdy (Aguilera, 2010, s. 24). Model 
difúzneho ústavného súdnictva sa často označuje aj ako americký model ústavného súdnictva. Spôsob 
ochrany ústavnosti je v tomto modeli ústavného súdnictva založený nie na oprávnení súdov priamo zrušiť 
protiústavný zákon, ale na schopnosti súdnych precedensov vyradiť takýto zákon z jeho faktického 
aplikovania v praxi. Súdne rozhodnutie všeobecného súdu je vo veci protiústavnosti však záväzné iba pre 
účastníkov konania, nie všeobecne. 
Druhým modelom ústavného súdnictva je model označovaný ako špecializované ústavné súdnictvo, ktorý 
je založený na tom, že oprávnenie preskúmavať ústavnosť zákonov nie je priznané každému súdu, ale len 
súdu špecializovanému. Takýto súd býva vo väčšine krajín označovaný ako tzv. Ústavný súd. V krajine môže 
pôsobiť buď jediný špecializovaný súd (napr. Ústavný súd Slovenskej republiky) alebo sústava takýchto 
špecializovaných súdov (napr. Spolkový ústavný súd a krajinské ústavné súdy v Nemecku). V prípade, ak sa 
v príslušnej krajine nachádza iba jediný súd takéhoto druhu a ústavná právomoc je koncentrovaná 
v jednom súdnom orgáne, ide o tzv. koncentrované ústavné súdnictvo (Filip, 2011, s. 94). Tento typ 
ústavného súdnictva je typický pre väčšinu krajín kontinentálnej Európy. Z hľadiska historického však treba 
poznamenať, že v porovnaní s modelom všeobecného ústavného súdnictva vznikol o niečo neskôr. Jeho 
vznik sa totiž spája až so začiatkom 20. storočia, keď bol v Rakúsku zriadený prvý Ústavný súd (zákonom 
z dňa 25. januára 1919). To je aj jeden z dôvodov, prečo sa tento model častokrát označuje aj ako rakúsky 
model ústavného súdnictva. V tejto súvislosti však nemožno opomenúť ani Československo, ktoré sa 
považuje spolu s Rakúskom za priekopníka špecializovaného ústavného súdnictva. Na rozdiel od 
amerického modelu je v tomto modeli ústavného súdnictva ústavnosť zákonov posudzovaná bez ohľadu na 
konkrétny súdny spor, pri ktorom vznikla pochybnosť o ústavnej konformnosti zákona (abstraktná forma 
kontroly ústavnosti). Čo sa týka možností ochrany ústavnosti v rámci špecializovaného ústavného 
súdnictva, táto je realizovaná buď formou preventívnej ochrany ústavnosti (súd podáva záväzný výklad, či 
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návrh zákona alebo zákon ešte pred nadobudnutím platnosti je v súlade s ústavou, napr. vo Francúzsku) 
alebo následnej ochrany ústavnosti (súd posudzuje ústavnosť už prijatých a vyhlásených zákonov, je 
najrozšírenejší). Možná je samozrejme aj kombinácia oboch alternatív (napr. Belgicko) (Pavlíček, 1998, s. 
323). Z hľadiska pôsobnosti možno dodať, že ochrana ústavnosti prostredníctvom špecializovaného 
ústavného súdnictva je koncipovaná širšie ako ochrana ústavnosti prostredníctvom všeobecného 
ústavného súdnictva, pretože okrem preskúmavania ústavnosti zákonov špecializované ústavné súdnictvo 
smeruje aj k ochrane ústavnosti v konkrétnych sporoch. Súdna ochrana ústavnosti je v rámci 
špecializovaného ústavného súdnictva založená na princípe derogačného pôsobenia súdnych rozhodnutí. 
To znamená, že v prípade, ak súd rozhodne, že určitý zákon je protiústavný, tento zákon je vyhlásený za 
neplatný či zrušený. Súdne rozhodnutie tu má teda rovnakú váhu ako rozhodnutie zákonodarcu o zrušení 
zákona. Na rozdiel od amerického modelu je v rakúskom modeli ústavného súdnictva súdne rozhodnutie 
záväzné erga omnes (všeobecne záväzné). 
Treba však uviesť, že okrem uvedených dvoch základných modelov existujú vo svete aj zmiešané modely 
(napríklad v Grécku, Portugalsku a vo viacerých juhoamerických štátoch), kde sa využíva aj konkrétna 
kontrola v rámci všeobecného súdnictva a je vytvorený aj osobitný orgán na preskúmavanie ústavnosti 
zákonov. Ústavná prax, ktorú silne ovplyvňuje najmä nemecký Spolkový ústavný súd, smeruje ku 
konvergencii oboch modelov vo dvoch smeroch. Prvým je využívanie ústavnej sťažnosti o porušení 
ľudských práv v konkrétnom prípade ako iniciačného prvku na preskúmanie ústavného zákona. Druhým je 
možnosť všeobecného súdu prerušiť súdne konanie z dôvodu pochybnosti o ústavnosti zákona 
aplikovateľného na prejednávaný prípad a požiadať ústavný súd o preskúmanie ústavnosti tohto zákona 
(Čič a kol., 2013, s. 626). 
Bolo by však nesprávne tvrdiť, že presadenie sa niektorého z uvedených modelov ústavného súdnictva bolo 
v krajinách kontinentálnej Európy uskutočnené v rovnakom časovom okamihu. Myšlienky ústavného 
súdnictva sa totiž včleňovali do právnych poriadkov jednotlivých krajín iba pomaly a postupne. Odborná 
literatúra uvádza, že zakotvenie ústavného súdnictva do právnych poriadkov jednotlivých krajín sa 
realizovalo v 20. storočí  v troch veľkých vlnách. Prvá vlna sa začala po 1. svetovej vojne v Rakúsku 
a Československu. Druhá vlna bola prirodzeným dôsledkom negatívnych skúseností s fašizmom a začala po 
druhej svetovej vojne (v roku 1947 sa ústavné súdnictvo stalo súčasťou právneho poriadku Japonska, 
v roku 1948 Talianska a v roku 1949 aj Nemecka). Tretia vlna etablovania ústavného súdnictva bola 
dôsledkom transformácie totalitných štátov na štáty demokratické (v roku 1975 sa ústavné súdnictvo stalo 
súčasťou právneho poriadku Grécka, v roku 1976 Portugalska, v roku 1978 Španielska, začiatkom 90. rokov 
20. storočia aj právnych poriadkov bývalých krajín sovietskeho bloku) (Svák, 1995, s. 38). 
Právomoci orgánov ústavného súdnictva sú v súčasnosti upravené v rôznych krajinách rôznym spôsobom. 
V niektorých krajinách sú tieto právomoci koncipované širšie, v niektorých užšie. Pavlíček a kol. v tejto 
súvislosti uvádzajú, že súdy jednotlivých krajín majú vo veciach ústavného súdnictva legislatívne priznané 
v zásade tieto právomoci (Pavlíček, 1998, s. 323): 
 Rozhodovanie o ústavnosti, t. j. o súlade právneho predpisu s ústavou bez toho, aby sa rozhodoval 
konkrétny spor (tzv. abstraktná forma kontroly ústavnosti). 
 Rozhodovanie sporu, ak došlo v konkrétnom prípade rozhodnutím orgánu verejnej moci 
k porušeniu ústavou zaručených práv a slobôd jednotlivca (tzv. konkrétna forma kontroly ústavnosti). 
 Rozhodovanie kompetenčných sporov medzi štátnymi (resp. i samosprávnymi) orgánmi, ako aj 
kompetenčných sporov medzi štátom ako celkom a jeho územnými celkami. 
 Rozhodovanie o ústavnej žalobe na vysokých ústavných činiteľov (napr. na prezidenta – tzv. 
impeachment). 
 Podávanie záväzného výkladu ústavy. 
 Plnenie úlohy volebného súdnictva (napr. rozhodovanie o ústavnosti volieb, referenda, plebiscitu, 
o neplatnosti či strate mandátu). 
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 Rozhodovanie o protiústavnosti existencie a činnosti politických strán. 
Uvedené právomoci nemožno zaiste považovať za vyčerpávajúce vymenovanie všetkých kompetencií 
orgánov ústavného súdnictva, nakoľko tieto boli, sú a aj vždy budú odrazom aktuálnych spoločenských 
potrieb a záujmov, aktuálnej spoločensko-politickej situácie a v neposlednom rade aj samotných právnych 
tradícií tej-ktorej krajiny.  

 
ZÁVER 
 
Ústavné súdnictvo predstavuje popri trestnom, správnom či civilnom súdnictve mimoriadne významnú 
oblasť pôsobnosti, ktorá je zverená orgánom súdnej moci ako ochrancom spoločenských hodnôt či 
záujmov. V prípade ústavného súdnictva ide  dokonca o ochranu najdôležitejších hodnôt, na ktorých je 
založené fungovanie každého právneho a demokratického štátu, čo bezpochyby zvýrazňuje a podčiarkuje 
jeho význam. To, či a akým spôsobom je uplatňovaná ochrana ústavnosti v štáte má totiž obrovské  
dôsledky na každodenný život každého jedného človeka žijúceho na území príslušného štátu. Práve 
rozhodovacia činnosť Ústavného súdu je totiž činnosťou, ktorá ovplyvňuje kvalitu právneho poriadku, 
úroveň ochrany prirodzených práv a slobôd človeka a občana v štáte, charakter samotného  štátu a v 
neposlednom rade aj existujúci politický a ekonomický systém krajiny. 
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POHYBOVÁ AKTIVITA VYSOKOŠKOLÁČOK V ICH DENNOM REŽIME V MINULOSTI A V 
SÚČASNOSTI  

 
PHYSICAL ACTIVITY OF FEMALE UNIVERISTY STUDENTS IN DAILY REGIME IN THE PAST 

AND PRESENT 
 

Martina TIBENSKÁ, Lenka NAGYOVÁ 
 

 
ABSTRAKT 
Príspevok je orientovaný na úroveň zastúpenia pohybovej aktivity študentiek Farmaceutickej fakulty UK 
v ich režime dňa v minulosti a v súčasnosti v spojitosti so sedavými aktivitami a chôdzou. Hodnotený súbor 
tvorilo 147 študentiek s priemerným vekom 20,1 rokov ± 1,24. Pre získanie empirických dát bol použitý ad 
hoc-dotazník. Výsledky sú interpretované v úrovni percentuálnej a vzťahovej analýzy, súvislosti medzi 

analyzovanými premennými boli hodnotené ²-chi kvadrátom. Výsledky poukazujú na diferencované 
zastúpenie pohybových aktivít, chôdze a sedavých činností v dennom režime študentiek. Študentky sa 
v priebehu vysokoškolského štúdia venujú v menšej miere výkonnostnému športu v porovnaní 
s minulosťou. Väčšia časť ich pohybovej aktivity je súčasťou telesnej výchovy ako povinne voliteľného 
predmetu.   
Hodnotenie vzťahu pohybovej aktivity vykonávanej probandkami v minulosti aj v súčasnosti a sedavých 
aktivít v dennom režime bol štatisticky nevýznamný. Rovnako bol štatisticky nevýznamný vzťah pohybovej 
aktivity vykonávanej probandkami v minulosti aj v súčasnosti a chôdze v dennom režime dňa. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: dievčatá, vysokoškoláčky, pohybová aktivita, sedavé aktivity, chôdza 
 
ABSTRACT 
The contribution is aimed at the level of Faculty of Pharmacy students´ physical activity substitution in their 
daily regime in the past and nowadays, in relation to sedentary activities and walking. Evaluated group 
consisted of 147 students with average age of 20,1 ± 1,24. Ad hoc questionnaire was used in order to 
obtain empiric data. The results are interpreted on the level of percentage and incidental analysis, 

relations between analyzed variables were evaluated by ²-chi quadrate. The results suggest differentiated 
representation of physical activities, walking and sedentary activities in students´ daily regime. Students 
during their university studies take less time engaging in performance sport when compared to the past. 
Prevailing majority of their physical activity is part of P.E. as a compulsory optional subject. 
Relationship evaluation of physical activity performed by evaluated the students in the past and present, 
and sedentary activities in daily regime was statistically insignificant. The relation of physical activity 
performed by the students in the past and present, and walking in daily regime was also statistically 
insignificant. 
 
KEY WORDS: girls, university students, physical activity, sedentary activities, walking 
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Fenoménom dnešnej doby je nedostatok pohybu – hypokinéza, ktorá sa podieľa na prevencii ,,civilizačných 
ochorení“ (Urvayová, 2000), ktoré majú na človeka negatívne zdravotné a psycho-sociálne dôsledky. Tento 
trend potvrdzujú aj štatistiky poisťovní, kde viac ako 20 % smeruje na ich liečbu. Do zdravého spôsobu 
života človeka patrí primeraná a hlavne pravidelná pohybová aktivita, pretože svojimi fyziologickými 
a psychologickými účinkami spolupôsobí pri odstraňovaní psychickej a fyzickej únavy (Bendíková, 2009; 
Corbin–Pangrazi, 1996; Hrčka, 2000).  
Vysokoškolskí študenti tvoria špecifickú skupinu populácie vo veku od 18 do 25 rokov. Životný štýl 
študentov výraznou mierou ovplyvňujú ich študijné povinnosti. Dominantnou náplňou ich režimu sú 
činnosti zamerané na získanie značného množstvo informácií, osvojenie si vedomostí v pomerne krátkom 
čase, hlavne v skúšobnom období akademického roka. Nároky štúdia deformujú proporcie jednotlivých 
aktivít v dennom režime, najmä pomer medzi fyzickým a psychickým zaťažením organizmu (Kompán, 
2003). Generácia vysokoškolákov je z pohľadu zdravia, resp. kvality života špecifickou populačnou 
skupinou. Otázkam zdravia, pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja študentov vysokých škôl sa venovali 
viaceré skupiny výskumov (Potočný–Kohútová, 1998; Kompán, 2003; Lenková a kol. 2009). Závery ich štúdií 
potvrdzujú, že vysokoškolské vzdelanie nie je vždy zárukou adekvátneho konania z hľadiska podpory 
zdravia. V otázkach zdravia sa študenti často nerozhodujú racionálne, napriek tomu, že sú dostatočne 
informovaní o veľkosti podstupovaného rizika. Možno preto pozorovať kumuláciu negatívnych faktorov 
zdravia, a to nevyvážený pracovný režim s vysokou nepravidelnou psychickou záťažou, deficitom spánku, 
hypokinézou, alebo nevhodnou výživou (Staško a kol., 2008).  
Pohybová, alebo športovo-rekreačná aktivita nielen mladých ľudí  je podmienkou rešpektovania 
momentálneho a aj celkového psychického aj fyzického stavu, veku primeranosti a náročnosti aktivity, pre 
nich jednoznačným prínosom. Zastúpenie pohybu v dennom režime populácie neustále klesá, a to vo 
všetkých vekových kategóriách (Palovičová, 2000; Baisová, 2009). Na trend znižovania pohybovej aktivity, 
fyzického zaťažovania  poukazujú aj závery výskumov v skupine stredoškolákov (Antala a kol., 2012). Autori 
(Fromel a kol. 1999; Bobrík a kol., 1999) zistili, že na vysokej škole pokračuje trend redukcie pohybovej 
aktivity a zvyšovania rozdielov medzi objemom chôdze a ostatnými aktivitami. Výsledky štúdie Bendíkovej 
(2009) potvrdzujú zmeny záujmových preferencií vysokoškolákov s prevahou činností  intelektuálneho a 
pasívneho zamerania na úkor pohybovej aktivity. Predchádzajúce výaskumné sledovania boli podnetom 
tejto výskumnej sondy, ktorá bola súčasťou grantového projektu VEGA 1/0882/14. 
 
CIEĽ A ÚLOHY PRÁCE 
Cieľom príspevku bolo poukázať na rozsah pohybovej aktivity v pomere k sedavým aktivitám a chôdze 
v priebehu dňa v živote študentiek Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave vykonávaných v minulosti a v 
súčasnosti. Získané výsledky by mali byť jedným z východísk pre možné účelné zásahy do ich pohybových 
režimov. 
 
METODIKA PRÁCE 
Výskumný súbor tvorilo 147 náhodne vybraných študentiek 1. a 2. ročníka FaF UK s priemerným vekom 
20,1 rokov ± 1,24. Výskumné sledovanie prebiehalo v priebehu semestrálnej výučbe. Dotazník bol 
zameraný na vybrané aspekty životného štýlu vysokoškoláčok. Pre účely tohto príspevku boli spracované 
iba otázky týkajúce sa zastúpenia chôdze a sedavých aktivít v dennom režime a tiež pohybovej aktivity 
vykonávanej v minulosti a v súčasnosti. Pre spracovanie získaných empirických údajov bola aplikovaná 

percentuálna a vzťahová analýza, súvislosti medzi sledovanými premennými boli hodnotené ²- chi 
kvadrátom. Štatistickú významnosť bola posudzovaná na 1 % a 5 % hladine významnosti.   
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Z analýzy výsledkov o zapojení do športových aktivít za celý súbor bolo zistené, že okrem telesnej výchovy, 
ktorú študentky absolvujú ako povinne - voliteľný predmet, zaraďuje 79,6 % z nich do svojho pohybového 
režimu aj ďalšie pohybové aktivity, 70,8 % z opýtaných sa týmto pohybovým aktivitám venuje maximálne 
1–2 krát do týždňa (tab. 1).  
 
Tabuľka 1 Týždenná frekvencia pohybovej aktivity študentiek FaF UK 

Týždenná frekvencia pohybovej aktivity  

  1-2 Krát 3-4 Krát 5 a viackrát 

Počet študentiek 104 39 4 

Percentuálne zastúpenie 70,75 26,53 2,72 

  

Ďalšou získanou informáciou o pohybovej aktivite bola jej subjektívne vnímaná intenzita (tab. 2). Najviac 
študentiek (tab. 2) dáva prednosť stredne náročnej pohybovej aktivite, a naopak najmešie zastúpenie mala 
veľmi náročná pohybová aktivita (tab. 2). Tieto zistenia sú v súlade so štúdiou Baisovej (2009) a podľa 
znižujúceho sa trendu pravidelného zapojenia pohybových aktivít v dennom režime študentov vo vyšších 
ročníkoch je veľmi dôležité, aby si udržali, resp. zvýšili frekvenciu a náročnosť vykonávanej pohybovej 
aktivity v ich aktuálnom živote (tab.1 a 2). 
    
 
Tabuľka 2 Náročnosť pohybovej aktivity študentiek FaF UK 

Náročnosť pohybovej aktivity 

  Veľmi náročná Stredne náročná Mierne náročná 

Aritmetický priemer 1,36 2,09 2,40 

Smerodajná odchýlka 0,66 2,18 1,79 

 
Získané výsledky dokumentujú, že v minulosti (69,4 %), a aj aktuálne (78,9 %) deklarovali respondentky 
výraznou  väčšinou svoje zapojenie do športu na rekreačnej úrovni, s trendom mierneho nárastu. Mierne 
sa zvýšil aktuálny počet nešportujúcich dievčat z 18,4 % na 20,4 % (obr. 1). V súčasnosti sa výrazne znížilo 
zastúpenie výkonnostne športujúcich študentiek. Úroveň ich pohybovej aktivity sa posunula ku kategórii 
rekreačne športujúcich.  
 
 

 
Legenda: Sedavé aktivity: 1 – do 2 hod; 2 – do 5 hod; 3 – do 8 hod; 4 – viac ako 8 hod 
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Obrázok 1 Denný časový rozsah sedavých a pohybových aktivít študentiek FaF UK vykonávaných v 
minulosti 
 
Väčšiu časť aktívneho pohybu študentiek tvoria hodiny telesnej výchovy na vysokej škole (90 
minút/týždeň), preto bolo na doplnenie obrazu o ich dennom režime dňa zisťované koľko hodín denne 
venujú sedavým aktivitám. Najvyššie percento študentiek (52,4 %) venuje v súčasnosti sedavým aktivitám 
maximálne 8 hodín. Druhou skupinou (24,5 %) sú dievčatá, ktoré sedavým aktivitám venujú dokonca viac 
ako 8 hodín denne, 19,7 % študentiek maximálne 5 hodín denne. Najmenšou skupinou (3,4 %) sú dievčatá, 
ktoré uviedli, že sa sedavým aktivitám venujú maximálne 2 hodiny denne, čo však vzhľadom k náročnosti 
štúdia na vysokej škole nemožno považovať za reálne zhodnotenie ich denného režimu. 
Predložené výsledky sledovania korešpondujú s výskumným sledovaním Baisovej (2009), v ktorom študenti 
priradili pohybu v priebehu vysokoškolského štúdia predposledné miesto v aktuálnej  hierarchii hodnôt 
hoci sa v minulosti pohybovým aktivitám evidentne venovali vo väčšej miere.  
V tomto kontexte bolo zaujívé zistiť aká je súvislosť medzi pohybovou aktivitou vykonávanou probandkami 
v minulosti, resp. aktuálne a časom venovaným sedavým aktivitám a chôdzi v ich dennom režime.  
 

 
Legenda: Sedavé aktivity: 1 – do 2 hod; 2 – do 5 hod; 3 – do 8 hod; 4 – viac ako 8 hod 
 

Obrázok 2 Denný časový rozsah sedavých a pohybových aktivít študentiek FaF UK vykonávaných v 
súčasnosti 
 
 Hodnotenie vzťahu pohybovej aktivity vykonávanej probandkami v minulosti a času, ktorý 
v priebehu  dňa študentky venujú sedavým aktivitám ukázalo, že súvislosti, napriek určitým vecným 
rozdielom medzi uvedenými premennými boli štatisticky nevýznamné (obr. 1). Nepotvrdila sa ani 
významná súvislosť sedavých aktivít v dennom režime študentiek s ich pohybovými aktivitami v súčasnosti 
(obr. 2). Vzhľadom na charakter štúdia na FaF UK bol znižujúci sa trend začlenenia pohybovej aktivity do 
denného režimu dňa počas vysokoškolského štúdia študentiek očakávaným fenoménom (obr. 1 a 2). 
V ostatných rokoch boli však prezentované sledovania, ktoré sa venovali pozitívnym vplyvom pohybovej 
aktivity na duševné zdravie a aj na akademickú úspešnosť študentov (Colcombe - Cramer, 2003; Frőmel, 
2005; Etnier a kol., 2006; Vašíčková a kol., 2009; Bebčáková a kol., 2010; Biddle-Asare, 2011; Fedewa-Ahn, 
2011; Howie-Pate, 2012), v tejto oblasti sú preto určité rezervy v informovanosti študentov a znalosti 
efektívneho plánovania času v ich dennom režime. 
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Legenda: Chôdza: 1 - do 1,5 hod; 2 -  do 3,5 hod; 3 - do 5,5 hod; 4 - viac ako 6 hod 
 

Obrázok 3 Denný časový rozsah chôdze a pohybových aktivít študentiek FaF UK vykonávaných 
v minulosti  
 
Chôdza ako základná lokomócia je často podceňovaná, pritom je však najprirodzenejšou formou pohybu 
človeka, pokiaľ je spojená so správnym stravovaním, je najjednoduchším spôsobom ako si zlepšiť kondíciu 
a udržať si adekvátnu telesnú hmotnosť. Z výsledkov tohto sledovania vyplýva, že najvyššie percento 
študentiek (59,9 %) venuje chôdzi v priebehu dňa maximálne 3,5 hodiny. Druhú skupinu tvorili študentky 
(25,9 %), ktoré venujú chôdzi maximálne 1,5 hodiny. Viac ako 6 hodín sa chôdzi venuje iba 2,7%  
študentiek. Zvyšok súboru (11,6 %) sa venuje chôdzi v priebehu dňa maximálne 5,5 hodiny. 
Hodnotenie vzťahu medzi časovým rozsahom chôdze v dennom režime probandiek a pohybovými 
aktivitami vykonávanými v minulosti ukázalo nevýznamnosť vzťahu medzi týmito premennými (obr. 3). 
Rovnako sa nepotvrdila ani významná súvislosť medzi časovým rozsahom chôdze v dennom režime 
probandiek a pohybovými aktivitami vykonávanými v súčasnosti (obr. 4).  
 

 
Legenda: Chôdza: 1 - do 1,5 hod; 2 -  do 3,5 hod; 3 - do 5,5 hod; 4 - viac ako 6 hod 
 

Obrázok 4 Denný časový rozsah chôdze a pohybových aktivít študentiek FaF UK vykonávaných v 
súčasnosti 
 
Vychádzajúc z výsledkov tohto sledovania môžno súhlasiť s tvrdeniami viacerých autorov (Majerníková – 
Buko, 2000; Hurych – Winklerová, 2008; Kružliak – Adamčák, 2008), že pohybová aktivita v živote detí, 
mládeže i kategórii vysokoškolákov je nedostatočná. Väčšina prác a výskumov tejto problematiky končí pri 
všeobecnom konštatovaní nepriaznivej situácie, a iba ojedinele sa môžno stretnúť s návrhmi, ako tento 
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stav vhodne riešiť. Výsledky tohto sledovania do istej miery potvrdzujú závery práce Irwinovej (2007), že 
zdravotné programy na podporu pravidelnej pohybovej aktivity môžu byť jedným z dôležitých faktorov pri 
zlepšovaní kvality života študentov. 
 
ZÁVER 
Výsledky tohto sledovania prispeli k získaniu nových poznatkov o súčasnom životnom štýle študentiek 
Farmaceutickej fakulty UK v oblasti zastúpenia pohybovej aktivity v ich dennom režime v minulosti a v 
súčasnosti. Vzťah pohybovej aktivity vykonávanej študentkami v minulosti a aktuálne so sedavými 
aktivitami a chôdzou bol nevýznamný. Vzhľadom k zmenenému životnému štýlu počas štúdia na vysokej 
škole sa zmenilo aj zastúpenie sedavých aktivít v dennom režime študentiek na úkor nimi vykonávaných 
pohybových aktivít. 
Dôležité je zameriavať pozornosť a hľadať adekvátne možnosti na vytváranie nových, atraktívnych 
podmienok pre lepšie, efektívnejšie a zdraviu prospešnejšie trávenie ich voľného času a implementáciu 
koncepcie zdravého životného štýlu do vzdelávania farmaceutov, klásť dôrazne princípy týkajúce sa 
obsahu, faktorov a možností realizácie zdravého životného štýlu v praxi.  
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PREKURZORY PROBLÉMOVÉHO SPRÁVANIA V HROVEJ EXPRESII DIEŤAŤA ŠKOLSKÉHO 

VEKU 
 

INDICATORS OF PROBLEM BEHAVIOR IN PLAY EXPRESSION OF SCHOOL AGED CHILD 
 

Erika TICHÁ  
 
 

ABSTRAKT 
Príspevok prezentuje výsledky kvalitatívneho výskumu zameraného na analyze skupinovej hry s dieťaťom s 
problémovým správaním v období školského veku. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: problémové správanie, poruchy správania, hra, hra s pravidlami, školský vek, 
kvalitatívnyvýskum 
 
ABTRACT 
Results of qualitative research analyzing group play with problem behavior school aged child is presented 
in this article. 
 
KEY WORDS: problem behavior, behavior disorder, play, play with rules, school age, qualitative research 
 
V podmienkach súčasných základných a stredných škôl je v posledných rokoch možné pozorovať 
narastajúci trend výskytu žiakov a študentov s menšími i väčšími ťažkosťami v oblasti správania. Napriek 
obetavosti rodičov, snahy pedagógov a celého širšieho okolia týchto jednotlivcov, je často možné 
pozorovať len minimálne posuny v smere želaného správania. Poruchy správania ako multidimenzionálne 
podmienený fenomén zastrešujú najrôznejšie spôsoby správania a reagovania jednotlivcov pozorovateľné 
od obdobia raného detstva. Práve možnosť identifikovať ťažkosti v správaní už v ranom detstve vedie 
odborníkov k snahe hľadať spôsoby ako čo najskôr efektívne ovplyvňovať vývin dieťaťa. V tejto súvislosti sa 
v praxi stretávame s potrebou neustále hľadať spôsoby pomoci konkrétnemu dieťaťu, rodine (Fábry Lucká, 
2014), ale aj pedagógom v oblasti rôznych techník, terapií, alebo korekčných programov. 
Správanie jednotlivca je prejavom jeho osobnosti a jeho vzťahu k vonkajšiemu prostrediu. Porozumenie 
správaniu jednotlivca predpokladá rešpektovať vzájomné spolupôsobenie činiteľov, ktoré ho ovplyvňujú, to 
znamená jednotlivca, rodiny, školy a spoločnosti. Poruchy správania z pedagogického hľadiska chápeme 
ako široké, etiologicky rôznorodé spektrum maladaptívneho správania, pričom jednotlivec je rezistentný 
voči bežným výchovným pôsobeniam a jedná sa o trvalejší ráz a prejav osobnosti (Levčíková, 2004). 
V súčasnosti existuje niekoľko klasifikačných systémov porúch správania, ktoré viac alebo menej 
zdôrazňujú niektorý z faktorov podieľajúci sa na vytvorení celkového obrazu tejto rôznorodej skupiny 
jednotlivcov. Poruchy správania identifikované u jednotlivcov je možné v širšom zmysle diferencovať na 
špecifické poruchy správania (ich prvotnou príčinou sú drobné poškodenia neurologického charakteru, 
alebo biochemické zmeny CNS; následkom sú poruchy v oblasti emocionálneho vývinu,motoricko-
percepčnej oblasti a v rozvoji poznávacích funkcií) a nešpecifické poruchy správania (sú zapríčinené 
nevhodnými výchovnými vplyvmi, nedostatočnou a nesprávnou výchovou, prejavujú sa problémami 
v adaptácii, asociálnymi až antisociálnymi postojom a konaním jednotlivca). 
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Špecifické poruchy správania je možné identifikovať vo všetkých vekových kategóriách od obdobia detstva 
až do dospelosti (Tichá 2008, Lovaš 2010, Kováčová 2014 a i.). Obraz pozorovateľných symptómov sa 
v priebehu vývinu u človeka výrazne mení. 
Dojčenské obdobie je charakteristické predovšetkým poruchou základných biorytmov (spánku a bdenia), 
sú to deti, ktoré horšie sajú, často a zdanlivo bez príčiny plačú a sú výrazne nepokojné. V dôsledku týchto 
ťažkostí dochádza často k zvýšenej únave matky a jej následnej neschopnosti uspokojovať potreby dieťaťa. 
Pocity výchovnej nekompetentnosti a neschopnosti matky vnímať a uspokojovať potreby vlastného 
dieťaťa, vedú často k narušeniu vzťahu medi matkou a dieťaťom už v období raného detstva. 
Obdobie batoľaťa a predškolského veku je charakteristické dezinhibíciou, deti sú zvýšene pohyblivejšie, 
trpia častejšie rôznymi úrazmi, avšak možno pozorovať neobratnosť a ťažkosti v oblasti koordinácie 
a kontroly pohybov, časté sú afektívne výbuchy ako reakcie na vlastné neúspechy (aj malé podnety sú 
zdrojom silnej afektívnej reakcie), častý je oneskorený vývin reči a celkovo oneskorený, alebo 
nerovnomerný psychomotorický vývin. 
Obdobie školského veku je charakteristické predovšetkým kognitívnymi dysfunkciami, poruchami reči, 
motoriky, vnímania, emočnými poruchami, poruchami správania, poruchami koncentrácie pozornosti 
a pamäti u detí. Dieťa so špecifickými poruchami správania nebýva školsky úspešné, má horší prospech, je 
negatívne hodnotené okolím, čo vplýva na jeho postoj a motiváciu k vzdelávaniu. Takýto jednotlivec má 
negatívny vzťah ku škole a nemá dôvody vo vzdelávaní pokračovať. Hlavným motívom profesijného 
rozhodovania je potreba zbaviť sa školy aj s následkom nižšej úrovne vzdelania. 
Obdobie adolescencieje charakteristické pretrvávaním príznakov vo viacerých oblastiach: 
 pretrvávajúca motorická hyperaktivita ako neschopnosť relaxovať, zotrvať pri sedavých aktivitách, 
nepríjemný pocit pri nečinnosti, 
 nedostatočné sústredenie sa prejavuje ako neschopnosť venovať pozornosť konverzácii, čítaniu a práci, 
roztržitosť, zabúdanie a strácanie predmetov, 
 citová labilita ako náhle zmeny nálady, 
 neschopnosť dokončiť úlohy a usporiadať si prácu doma a v zamestnaní, organizovať čas a sústrediť sa 
v určitej situácii na jednu úlohu, 
 ťažkosti so sebaovládaním ako precitlivenosť, popudlivosť a výbušnosť, 
 impulzívnosť ako bezhlavé rozhodovanie s následným nevyrovnaným pracovným výkonom a osobnými 
vzťahmi, asociálne správanie, nezodpovednosť  v aktivitách poskytujúcich pôžitky, 
 zlá znášanlivosť stresu čo má za následok depresiu, úzkosť, zmätenosť a hnev z nutnosti riešiť 
každodenné situácie, 
 zvýšené riziko asociálneho správania, tendencia reagovať neprimerane, disharmonický vývin osobnosti, 
 dospievajúci majú ťažkosti v medziľudských vzťahoch, 
 typická je školská neúspešnosť a pravdepodobnosť zlyhania v akejkoľvek profesii. 
Obdobie dospelosti je charakteristické sociálnou maladaptáciou spojenou s kriminalitou jednotlivcov, 
pričom ťažkosti majú tendenciu prejaviť sa v oblasti profesijnej alebo v oblasti konfliktov so spoločnosťou 
a osobných vzťahoch. Dospievajúci a dospelí jednotlivci so špecifickými poruchami správania majú často 
niektorú z odchýlok osobnosti a s väčšou pravdepodobnosťou sa u nich prejaví sklon k asociálnemu 
správaniu alebo sebadeštrukcii. 
Špecifické poruchy správania sú bio-psycho-sociálnou poruchou, ktorej symptómy sú výsledkom 
jedinečného biologického a psychického stavu jednotlivca, jeho životných skúseností a vplyvu prostredia, 
v ktorom žije. Špecifické poruchy správania, ako oslabenie nervového systému sa môžu prejavovať vo 
všetkých mentálnych funkciách: v pozornosti, sústredení, myslení, vôli a plánovaní, pamäti a učení, 
správaní a sebaovládaní. Ich diagnostika teda musí byť komplexná. Pri stanovení diagnózy teda 
vychádzame skôr z behaviorálnych tradícií a diagnostika je zameraná viac na popis správania. Z hľadiska 
vývinového prístupu sa zameriavame na príznaky v oblasti motoriky, kognitívnych funkcií, regulácii 
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a integrácii správania. Diagnostiku uvedených porúch je možné realizovať už v ranom detstve, najneskôr do 
siedmych rokov, to znamená pred vstupom do školy. Vývin typického symptomatologického obrazu 
špecifických vývinových porúch sa obvykle završuje na konci predškolského obdobia, s definitívnou 
podobou v období školského veku. Z hľadiska diferenciálne diagnostického je pomerne ťažké v tomto veku 
rozlíšiť prejavy hyperaktivity a poruchy pozornosti od iných foriem porúch správania (napr. Lištiaková, 
2012).  
Vzhľadom na veľmi pestrú paletu symptómov špecifických porúch správania a ich premenlivosť nie je 
diagnostika jednoduchou a jednorazovou záležitosťou. Jednotlivé symptómy sa menia a rôznia podľa veku, 
situácie a podmienok. Z diagnostických kategórii sú preto vylúčené tie deti, ktorých hyperaktívne prejavy či 
poruchy pozornosti vychádzajú (a) z mentálneho postihnutia alebo nedostatku príležitostí na vzdelávanie, 
(b) z nedostatočného osvojenia si jazyka, v ktorom sú podávané inštrukcie, (c) z akútneho návalu 
problémov, ktoré sú evidentnou reakciou na stresujúce udalosti v rodine, (d) narušenie prostredia, 
v ktorom dieťa žije, (e) zneužívanie dieťaťa alebo je príčinou (f) bolestivé či inak traumatizujúce ochorenie 
(Michalová, 2004). 
Pre každé vývinové obdobie, detstvo, dospelosť či starobu predstavuje hra prostriedok expresie a súčasne 
cestu, spôsob ako jednotlivcovi lepšie porozumieť. Hra je prostriedkom vyjadrenia sa jednotlivca, aktivizuje 
fyzickú, intelektuálnu, sociálnu a emocionálnu stránku osobnosti človeka v kreatívnom vyjadrovaní a môže 
obsahovať aj sociálnu interakciu (možnosť nadviazať a upevňovať sociálne kontakty). Môžeme povedať, že 
v hre je prítomný „celý“ človek. 
Obdobie školského veku predstavuje obdobie v ktorom dominuje hra s pravidlami. Hra s pravidlami 
podporuje motorickú koordináciu, vývin reči a sociálnych schopností, budovanie konceptov spolupráce 
a súťaže. Dieťa začína vyhľadávať tento druh hier vtedy, keď sa u neho vytvorí reprezentácia výhry, keď 
chápe cieľ hry a nemennosť jej pravidiel. V tejto súvislosti chce dieťa často meniť pravidlá hry vo svoj 
prospech, kedy zdôraznenie pojmu „pravidlo“ nadobúda väčšiu účinnosť ako zákaz (pri porušení pravidiel 
reagovať: „A čo na to pravidlá hry?“ namiesto „To nesmieš!“). Hra s pravidlami vyžaduje prítomnosť 
skupiny. Skupinová hra predpokladá vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi členmi skupiny. 
Spoluprácou (kooperáciou) v rámci skupiny rozumieme aktívnu komunikáciu, so snahou dosiahnuť 
spoločne očakávaný cieľ. V skupinových hrách s pravidlami sa centrom pozornosti stáva skupina a nie 
jednotlivec, pričom aj slabší člen skupiny sa podieľa na jej úspechu. Kooperatívna hra môže sama 
obsahovať súťaž, ale podstatným rozdielom oproti kompetitívnym hrám je partnerská orientácia hráčov 
a nie ich súperivosť. Kompetitívne hry majú charakter súťaže a sú viazané určitými pravidlami. Ich význam 
spočíva v podpore detí v akceptovaní nielen spontánne sa vyvíjajúcich pravidiel, ale aj vopred dohodnutých 
pravidiel. Predstavujú pre deti skutočné sociálne výkony v zmysle prispôsobenia sa a akceptácie 
kolektívneho výkonu (víťazstva alebo porážky). V súťaživých hrách vstupuje do hry rola rozhodcu, ktorý 
podľa presne stanovených pravidiel dohliada na priebeh hry, ktorý je smerovaný k výhre alebo prehre 
jedného z hráčov alebo aktérov hry. Výsledok, ktorý v zásade vždy pre jedného prináša výhru a pre 
druhého prehru, je situovaný na samej časovo-priestorovej hranici hry a signalizuje zároveň jej ukončenie. 
Z hľadiska naplnenia samotnej podstaty hry však výhra či prehra nemá zásadný význam. Viditeľný výsledok 
vo forme výhry či prehry je len umocnením dojmu z hry, zážitku z jej priebehu, a to tak pre aktérov, ako aj 
pre publikum. Podstatný je aj neviditeľný výsledok, vyúsťujúci do nového poznania, sebazdokonaľovania a 
napredovania. 
 
CIEĽ VÝSKUMU A VÝSKUMNÉ OTÁZKY 
Cieľom kvalitatívne orientovaného výskumu bolo identifikovať v priebehu terapeutických stretnutí 
zameraných na analýzu skupinovej hry s pravidlami detí školského veku (12. – 14. rokov) 
s diagnostikovanými poruchami správania. Cieľom bolo identifikovať špecifické spôsoby reagovania na 
stanovené pravidlá, limity a obmedzenia v hre, špecifiká vzájomných reakcií, prežívania, správania, 
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myslenia a komunikácie. Pre identifikovanie kľúčových komponentov uvedených kategórií boli stanovené 
tieto výskumné otázky: 
(1) Aké komunikačné stratégie používa dieťa s problémovým správaním počas hrovej interakcie s hrovým 
partnerom? 
(2) Aké prejavy prežívania je možné identifikovať počas hrovej aktivity dieťaťa s problémovým správaním? 
 
Výskumné metódy 
Východiskom výskumu bola kvalitatívna metodologická orientácia. V priebehu výskumu sme použili 
niekoľko metód zbierania a analýzy získaných údajov. Údaje sme získavali pomocou metód participačného 
a neštruktúrovaného pozorovania, naratívneho rozhovoru a projektívnych metód. Takto získané údaje sme 
následne analyzovali pomocou Metódy ukotvenej teórie. 
 
Výskumná vzorka 
Výskumnú vzorku tvorilo 6 detí s problémovým správaním a diagnostikovanými špecifickými 
a nešpecifickými poruchami správania vo veku od 12. – 14. rokov. Deti s problémovým správaním boli 
včlenené do 3skupín rovesníkov v počte 2 deti s problémovým správaním v jednej skupine v celkovom 
počte 6 detí skupiny. Výskum bol realizovaný v mestách Bratislava, Lučenec a Prešov. 
 
Zodpovedanie výskumných otázok 
I. AKÉ KOMUNIKAČNÉ STRATÉGIE POUŽÍVA DIEŤA S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM POČAS HROVEJ 
INTERAKCIE S HROVÝM PARTNEROM? 
1. Direktívne prejavy komunikácie v interakcii s hrovým partnerom: direktívnakomunikácia s hrovým 
partnerom, poučovanie, upozorňovanie hrového partnera v rámci hrovej interakcie, verbálne 
usmerňovanie činnosti hrového partnera, verbálne vyjadrovanie požiadaviek. 
2. Tendencie determinovať priebeh hrovej interakcie: tendencia určovať tému a priebeh hrovej aktivity, 
určovať tému rozhovoru v interakcii s hrovým partnerom, verbálne vyjadriť svoje želania v hrovej interakcii. 
3. Nenáležité a neefektívne komunikačné stratégie: zastrešuje situácie a udalosti, v ktorých možno 
identifikovať nedostatočnú komunikačnú interakciu medzi dieťaťoms problémovým správaním a jeho 
hrovými partnermi. Zo strany detí s problémovým správaním sme zaznamenali časté použitie nevhodnej 
sily, alebo verbálnej agresie, pričom uvedeným spôsobom sa usilovali manifestovať svoje dominantné 
postavenie. 
4. Používanie fyzického násilia ako komunikačného prostriedku:zastrešuje používanie nevhodnej sily, 
rovnako ako nadmerného a bezdôvodného fyzického napádania zo strany detí s problémovým správaním. 
Tieto spôsoby manifestovania sily a autority boli často používané ako vôbec prvý spôsob riešenia ťažkostí 
problémového správania dieťaťa v interakcii s rovesníkmi.  
5. Verbálna agresia a časté konflikty medzi členmi hrovej skupiny obsahuje situácie, v ktorých 
predovšetkým deti s problémovým správanímprezentovali hrubé výrazy a ponižovanie, ktoré boli 
adresované spoluhráčom. Komunikácia týchto detí mala často charakter hádok a neustálych konfliktov až 
straty sebaovládania s fyzickou manifestáciou sily, v dôsledku nevôle rešpektovať pravidlá hry.  
6. Neefektívne spôsoby reagovania v problémových situáciách v komunikácii s hrovým 
partneromzastrešujú situácie, kedy deti s problémovým správaním manifestovali nedostatok ochoty 
komunikovať situáciu so spoluhráčom, ale naopak riešili ju silou, prípadne tendenciou ignorovať 
spoluhráča. 
7. Nevhodné a neprimerané spôsoby reagovania na správanie spoluhráčov. V reakciách detí 
s problémovým správaním bola často prítomná snaha posudzovať spoluhráča a prisudzovať mu vinu za 
všetky neúspechy: (a) neprimerané reagovanie na správanie spoluhráča, (b) nevhodné komentovanie 
správania spoluhráča, (c) obviňovanie spoluhráča. 
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II. AKÉ PREJAVY PREŽÍVANIA SA VYSKYTUJÚ POČAS HROVEJ AKTIVITY DIEŤAŤA S PROBLÉMOVÝM 
SPRÁVANÍM? 
1. Agresívne a hostilné prejavy pozorované v hrovej interakcii: medzi typické prejavy detí 
s problémovým správaním patrili neverbálne preajvy agresie a hostility pozorované v hrovej interakcii, 
tendencia neverbálne ventilovať agresivitu v hrovej interakcii a verbálne agresívne prejavy pozorované v 
hrovej interakcii. 
2. Egocentrické a egoistické tendencie správania v hrovej interakcii:medzi prejavy viažuce sa k tejto 
kategórii patrili neverbálne prejavy egoizmu (impulzívne automutilačné pohyby, opakovanie aktivity, s 
ktorou hrový partner nesúhlasí), tendencia egocentrického zamerania pozornosti počas hrovej interakcie 
(selektívne zameranie pozornosti ako prejav egocentrizmu, upriamenie pozornosti na vlastný úspech v 
hrovej aktivite, verbálne zdôraznenie vlastného úspechu v hrovej aktivite), tendencia prežívať radosť z 
neúspechu druhých, verbálne prejavy egocentrizmu, verbálne prejavy negatívneho sebaobrazu (negatívne 
sebahodnotenie rozšírené o negatívne hodnotenie hrového, nesúhlas s pochvalou od hrového partnera, 
pochybovanie o odvahe a schopnostiach hrového partnera, verbálny výrok ako prejav hostility voči vlastnej 
osobe). 
3. Tendencia byť v opozícii sa prejavovala akoapatia a nezáujem počas hrového stretnutia (apatický 
postoj, apatický výraz tváre), verbálne vyjadrený  nesúhlas s návrhmi hrového partnera (opakované 
vyjadrenie návrhov ako nesúhlas s návrhmi hrového partnera, opakovanie rovnakej odpovede ako prejav 
nezáujmu o zmenu aktivity, verbálne odmietnutie ponuky hrového partnera ako prejav vlastného názoru, 
záporná odpoveď na uisťujúcu otázku ako prejav opozičného správania). 
4. Tendencia neakceptovať stanovené limity v hrovej interakcii boli pozorovateľné akoprejavy 
nerešpektovania obmedzení a pravidiel (konanie v rozpore so svojim verbálnym prísľubom ako prejav 
nerešpektovania hrového partnera, odmietanie napraviť škodu spôsobenú jeho deštrukčnou aktivitou, 
otázka ako vyjadrenie prekvapenia, pohľad ako provokácia hrového partnera), prejavy nesúhlasu so 
stanovenými obmedzeniami, tendencia testovať hranice v interakcii s hrovým partnerom, verbálne prejavy 
nesúhlasu so stanovenými obmedzeniami. 
5. Tendencie správania zamerané na vytesnenie nepríjemných podnetov a požiadaviek zo svojej 
pozornostiboli pozorovateľné akosnaha vyhnúť sa povinnostiam v interakcii s hrovým partnerom (snaha 
vyhnúť sa povinnosti, odmietanie upratovať), tendencia odpútavať pozornosť hrového partnera (interakcia 
s kamerou ako snaha odpútať pozornosť od pôvodného rozhovoru, smiech ako prostriedok odpútania 
pozornosti hrového partnera), tendencia využívať selektivitu pozornosti na vytesnenie požiadaviek a 
obmedzení z okolia. 
6. Autoritatívne a odmietajúce tendencie a postoje zastrešujú konkrétne situácie, v ktorých zo strany 
detí s problémovým správaním bolo možné identifikovať snahu nemiestnym a nenáležitým spôsobom 
zasiahnuť do aktivity hrového partnera, alebo naopak absolútny nezáujem o hrovú interakciu s ním. Často 
sa vyskytovali situácie demonštrovania odporu dieťaťa voči zámerom hrového partnera, pričom mali 
tendenciu aj za cenu použitia sily presadiť vlastný zámer. Medzi typické prejavy uvedenej kategórie patrili:  
 Tendencie obmedzovania detí v hre(obsahujú situácie, kedy deti s problémovým správaním v priebehu 
hry výrazne bránili spoluhráčom v slobodnej voľbe a manipulácii s hrovým materiálom). Rôzne formy 
obmedzovania, nepriamej tendencie manipulovať, zasahovať do rozhodnutí dieťaťa a meniť ich možno 
vymedziť nasledovne: (a) bránenie konkrétnemu dieťaťu v hre s rovesníkmi, (b) obmedzovanie dieťaťa 
v manipulácii s hrovým materiálom, (c) obmedzovanie dieťaťa vo voľbe hrového materiálu. 
 Nepríhodné a nežiaduce spôsoby zasahovania do hry spoluhráčov zoskupujú situácie, v ktorých deti 
s problémovým správaním opakovane zasahujú do hry spoluhráčov veľmi nenáležitým spôsobom, často 
proti ich vôli. Táto tendencia sa u spoluhráčov opakovane stretávala s odmietavým postojom a 
manifestovanými negatívnymi emóciami. V rámci skupinovej hry je možné identifikovať (a) deštruktívne 
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zasahovanie do hry, (b) násilnú snaha ukončiť aktivitu spoluhráča, (c) neželané  zasahovanie do hry 
spoluhráča. 
 Riadenie a organizovanie hry spoluhráčov zachytáva situácie, v ktorých sa deti s problémovým 
správaním usilovali manifestovať svoju dominantnú pozíciu. V priebehu spoločnej hry opakovane vnucovali 
vlastné predstavy, názory a následne nástojčivo vyžadovali ich splnenie a realizáciu: (a) mentorovanie 
v hre, (b) snaha riadiť hru, (c) spoločná hra pod podmienkou plnenia ich pokynov. 
 Deficientná hrová interakcia detí s problémovým správaním k spoluhráčom obsahuje situácie, kedy 
bolo možné zaznamenať nedostatok, až úplnú absenciu spoločných hier dieťaťa s problémovým správaním 
a skupiny.  
Deti so špecifickými poruchami správania potrebujú k svojmu životu disciplínu, dôslednosť a poriadok. Je 
dôležité vytvoriť všetky tieto podmienky práve v rodine. To si vyžaduje trpezlivosť a predovšetkým dobrý 
a stabilný vzťah oboch rodičov.  
 
ZÁVER 
Dieťa so špecifickými poruchami správania je viac ako iné deti závislé na pevnom rodinnom zázemí, na 
potrebe byť milované oboma rodičmi. Väčšina detí so špecifickými poruchami správania má narušenú 
schopnosť dávať najavo svoje city, emócie a neskôr majú problémy so sebaprijatím a budovaním 
sebavedomia. Ak sú vzťahy medzi rodičmi narušené, problémové prejavy u dieťaťa so špecifickými 
poruchami správania sa zvýraznia. Takéto dieťa potom začne využívať rodičovské koalície a neskôr 
manipuláciu aj v interakcii s inými ľuďmi. Keďže podobné správanie a tendencie nie sú sociálnym 
prostredím akceptované, dieťa zostáva stále viac sociálne izolované. V dôsledku toho by mali obaja rodičia 
postupovať vo výchove spoločne a to i vtedy, keď sa dostavia sklamania z neúspechov. 
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