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Vedecký zborník 2020 – Žiak, pohyb, edukácia
Úvod
Vážené kolegyne a kolegovia,
predstavujeme Vám „Vedecký zborník 2020 – Žiak, pohyb, edukácia“ Katedry
predprimárnej a primárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave.
Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita.
Vznikla v roku 1919 a mala mimoriadny význam pre rozvoj vzdelanosti, vedy a kultúry na
Slovensku. Vo svojej dobe bola prvou vysokou školou na území Slovenska, ktorá poskytovala
možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku. Od svojho vzniku zaujíma popredné
miesto v slovenskom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne
uznávaným centrom vedy a výskumu. Má trinásť fakúlt, na ktorých ročne študuje takmer
25 000 študentov.
Pedagogická fakulta UK vznikla v roku 1986. Od počiatku bola vytvorená tak, aby
plnila spoločenské poslanie v oblasti prípravy pedagógov pre rôzne druhy, typy a stupne škôl a
zariadení, resp. inštitúcií, kde sa realizujú edukačné činnosti. Je vzdelávacou, výskumnou a
akademickou inštitúciou celoslovenského významu, ktorá má zároveň množstvo zahraničných
partnerov. Pedagogická fakulta UK je najstaršou pedagogickou fakultou na Slovensku a patrí
medzi najväčšie pedagogické fakulty (Oficiálna stránka UK v Bratislave).
Predkladaný vedecký zborník je pokračovaním mnohoročnej tradície (25 rokov)
vydávania zborníkov a organizovania konferencií v rokoch 1995 – 2008 na akademickej pôde
v Trnave na Materiálovo technologickej fakulte STU, ktorú založil prof. Pavol Glesk, ktorý
dnes už nie je medzi nami (30. 1. 1931 – 15. 7. 2008).
Jeho žiakom a pokračovateľom sa stal prof. Marián Merica, ktorého snahou je
pokračovať v myšlienkach svojho učiteľa a zároveň si pripomenúť prof. Pavla Gleska ako
významnú osobnosť slovenského olympizmu, vysokoškolského pedagóga, vedca a trénera,
účastníka deviatich Olympijských hier (tréner a funkcionár na OH) a nositeľa ocenenia „Za
zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy“.
Po smrti prof. Gleska pokračoval jeho žiak (prof. Merica) nepretržite vo vydávaní
ďalších zborníkov a to: na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave (2008 – 2012), na
Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave (2013 – 2016) a na Pedagogickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave (2017 - 2019).
Cieľom Vedeckého zborníka 2020 je podporiť spoluprácu medzi odborníkmi
pôsobiacich predovšetkým na vysokých školách a súčasne dosiahnuť vzájomnú informovanosť
o realizovaných výskumných projektoch a výsledkoch výskumu.
„Vedecký zborník 2020 – Žiak, pohyb, edukácia“ obsahuje 46 príspevkov širokého
spektra vedeckej tvorivosti od 68 autorov a spoluautorov z viacerých univerzít a fakúlt
Slovenska (Pedagogická fakulta UKF Nitra, Pedagogická fakulta PU v Prešove, Pedagogická
fakulta KU v Ružomberku, Filozofická fakulta UMB Banská Bystrica, Ústav telesnej výchovy
a športu TU Zvolen, FTVŠ UK Bratislava, Pedagogická fakulta UK Bratislava, Farmaceutická
fakulta UK Bratislava, Slovenská Technická Univerzita v Bratislave - Samostatné oddelenie
telesnej výchovy a športu, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Bratislava, Vojenské
športové centrum Dukla Banská Bystrica, z Česka (PF MU Brno, VŠFS Most, Psychiatrická
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klinika VFN - Lekárska fakulta UK Praha), z Poľska (Politechnika Opolska, Wydział
Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Opole, Akademia Kaliska im Wydział Rehabilitacji
i Sportu - Kalisz, Faculty of Physical Edukation and Physiotherapy Univercity of Technology
Opole, Instytut Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego Kraków, Kraków Univercity of
Physical Education), z Bieloruska (Белорусский государственный университет - Minsk), z
Ruska (Uniwersytet Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Sireneviy bulvar, Moscow).
Autori príspevkov – vysokoškolskí pedagógovia a tréneri približujú v zborníku
teoretické, empirické a výskumné poznatky z viacerých vedných disciplín (pedagogika,
psychológia, sociológia, história, športová edukológia, športová kinantropológia, športová
humanistika, filozofia). Aj keď sa témy prezentovaných príspevkov týkajú rôznych problémov,
ich spoločným záverom je úsilie aplikovať obohatené teoretické poznatky do praxe.
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. 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.
Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania na každej univerzite je kvalitný výskum. Preto
náš vedecký zborník je zameraný aj na rozšírenie poznatkov z oblasti riešenia projektov a
výsledkov výskumu na fakultách, školách a univerzitách. Silným výstupovým prvkom je hlavne
to, že mnohé príspevky sú úzko prepojené na vedecké projekty VEGA a KEGA.
Sme presvedčení, že výstupy prác vo „Vedeckom zborníku 2020 – Žiak, pohyb,
edukácia“ sú dobrou prezentáciou poslania vysokoškolských pedagógov, ktorých snaha a úsilie
sleduje okrem iného aj k nasmerovaniu tej správnej životnej cesty pre svojich študentov,
s ktorými ich spája práve ich celoživotná práca.
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.
Témy autorských príspevkov v predkladanom zborníku „Vedecký zborník 2020 – Žiak,
pohyb, edukácia“ svedčia o tom, že nové prístupy a východiská je možné neustále objavovať,
rozširovať a zároveň prispievať k rozvoju vedných disciplín a k neustálemu vzostupu ich
vedeckého poznania a myslenia.

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD.,
zostavovateľ a vedecký editor zborníka
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CHARAKTER A MOTÍVY REALIZÁCIE POHYBOVÝCH AKTIVÍT
ŽIAKOV GYMNÁZIÍ STREDOSLOVENSKÉHO REGIÓNU
NATURE AND MOTIVES OF REALIZING PHYSICAL ACTIVITIES IN
MALE STUDENTS OF GRAMMAR SCHOOLS IN CENTRAL REGION OF
SLOVAK REPUBLIC
Štefan Adamčák, Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja
Bela Banská Bystrica Slovensko
Abstrakt
V rámci grantového projektu KEGA č. 012UMB-4/2019 bolo cieľom našej štúdie analyzovať
charakter a motívy žiakov gymnázií k pohybovým aktivitám. Hlavnou metódou nášho
prieskumu bola metóda ankety, ktorú sme vyhodnocovali z aspektu pohlavia (chlapci/dievčatá),
kde rozdiely v odpovediach boli vyhodnocované pomocou chí-kvadrát testu. Prieskumný súbor
tvorili žiaci 4. ročníkov gymnázií stredoslovenského regiónu v počte 526 z čoho bolo 284
dievčat a 242 chlapcov. Výsledky štúdie poukazujú na skutočnosť, že u chlapcov a dievčat
dominuje rekreačný charakter pohybových aktivít, pričom dievčatá uprednostňujú prírodné
prostredie a chlapci športoviská (chi- štatisticky významné na hladine p<0,01). Z výsledkov
následne vyplýva, že dievčatá v pohybových aktivitách preferujú individuálne športy (48,94%),
chlapci kolektívne (43,80%), výsledky boli signifikantné na hladine p<0,01 a dominantne ich
vykonávajú s priateľmi. Nosným motívom dievčat ale aj chlapcov gymnázií pre vykonávanie
pohybovo-športových aktivít je radosť z vykonávania pohybovej aktivity a najväčším
motivátorom k realizácii pohybových aktivít pre žiakov bola rodina a rodinný príslušníci.
Kľúčové slová: adolescenti, dievčatá, chlapci, pohybová aktivita, stredná škola
Abstract
Within the grant project KEGA 012UMB-4/2019 the aim of study was to analyse the nature
and motives in male students of grammar schools towards the physical activities. The main
method of survey was the survey, which we evaluated from the aspect of gender (boys/ girls),
while the differences in responses were evaluated by using the chi-square test. The survey group
consisted of 526 male students of grammar schools in Central Region of Slovak Republic, of
which 284 were female students and 242 were male students. The results of study pointed to
the fact that in male and female students the recreational nature of physical activities dominated,
while the female students preferred the natural environment and the male students preferred the
sports grounds (statistically significant at the level of p < 0.01). The results then showed that
the female students in physical activities preferred the individual sports (48.94%), while the
male student preferred the team sports (43.80%). The results were significant at the level of p
< 0.01, while the male and female students predominantly realized the physical activities with
the friends. The main motive of female students, but also the male students of grammar schools
for realizing the physical and sports activities was the joy of realizing the physical activity and
the biggest motivator of realizing the physical activities for the students was the family and
family members.
Key words: adolescent, girls, boys,physical activity, secondary school
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Úvod
Pohyb bol vždy jedným z elementárnych častí ľudského bytia a ovplyvňoval ho
v každodenných činnostiach. Napriek tomu, že spoločnosť sa celosvetovo dopracovala
k zlepšeniu pracovných, zdravotných, sociálnych a životných podmienok, vo viacerých
prípadoch nedochádza automaticky z k zlepšeniu zdravia a aktívneho životného štýlu človeka
Kovářová-Vulganová-Selecká-Trnka-Halenár, 2014). Môžeme povedať, že je už všeobecne
známe, že pravidelný pohyb a fyzická námaha zlepšujú verejné zdravie. Williams (2020)
uvádzajú, že viaceré tendencie o osvojenie a udržanie si aktívneho spôsobu života ukazujú
nevýznamné výsledky na jednej strane si ľudia plne chápu naliehavosť hýbať sa a vykonávať
pohybové aktivity vo svojom voľnom čase, no na strane druhej veľakrát obtiažne presvedčiť
i seba samého realizovať niečo nad rámec svojich každodenných úloh.
Každé vývojové obdobie nášho života má svoje špecifiká a nie je tomu inak ani v období
adolescencie. Všetky vývojové zmeny, ku ktorým v tomto zložitom období dochádza sa
navzájom ovplyvňujú a sú pevne previazané (Macek, 2002). Adolescent získava svoje konečné
proporcie a je porovnateľný s podobou dospelého jedinca. V skupine chlapcov je badateľný
najmä nárast svalovej hmoty naopak u dievčat skôr prírastok podkožného tuku. Pokiaľ sa
fyzická výkonnosť chlapcov zvyšuje (pomalšie ako doposiaľ), výkonnosť dievčat naopak
stagnuje a môže i mierne klesať s výnimkou explozívnej a dynamickej sily. Sak-Saková (2004)
uvádzajú, že u netrénovanej populácie sa v období adolescencie pomerne často dosahuje vrchol
motorickej výkonnosti. K významným zmenám u adolescenta dochádza aj v rovine
psychosociálnej – dochádza k postupnej „kryštalizácii“ a stabilizácii povahových vlastností.
Vágnerová (2005) uvádza, že významnou časťou identity adolescenta je telesný vzhľad
a z tohto pohľadu je ním každá telesná zmena citlivo a subjektívne prežívaná. Adolescent
potrebuje dosiahnuť stavu kedy sa páči nielen sebe ale aj ostatným, aby sa tak ubezpečil
o svojej hodnote. Krása je samotným adolescentom chápaná ako úloha, ktorú je potrebné splniť.
Z uvedeného dôvodu cvičí, drží diéty, posilňuje aby sa aspoň trochu priblížil k danému ideálu.
Porovnáva sa s vrstovníkmi a snaží sa priblížiť aktuálnym štandardom atraktivity alebo
na druhej strane odmieta resp. na ňu rezignuje (Thorová, 2015). Dôležitý je pre nich aj štýl
obliekania, ktorým býva vyjadrená súdržnosť s niektorou skupinou vrstovníkov – oblečenie
sa stáva nástrojom identity.
Vašíčková a Frömel (2009) uvádzajú, že zmeny v hodnotovom systéme sa týkajú pohybových
aktivít. Najmä u dievčat dochádza k zníženiu záujmu o pohybové činnosti výkonnostného
charakteru, dávajú prednosť cvičeniu s hudbou v podobe tanca, aerobiku. Chlapci tohto
vekového obdobia naopak uprednostňujú aktivity spojené so zvyšovaním telesnej záťaže.
Za jednu z nosných úloh pre toto vekové obdobe z pohľadu pohybových aktivít považuje
Frömel-Novosad-Svozil, (1999) motiváciu a samotné udržanie záujmu o jej vykonávanie.
Cieľ
Parciálnou úlohou v rámci grantového projektu KEGA č. 012UMB-4/2019 bolo zistiť charakter
a motívy vykonávania pohybových aktivít mimo školy v skupine chlapcov a dievčat gymnázií
stredoslovenského regiónu.
Metodika
Cieľovou skupinou našej štúdie boli žiaci 4. ročníkov gymnázií stredoslovenského regiónu
z miest - Banská Bystrica, Dolný Kubín, Lučenec, Rimavská Sobota, Zvolen a Žiliny
v celkovom počte 526 žiakov z čoho bolo 284 dievčat a 242 chlapcov. Bližšie počty
respondentov z jednotlivých miest prezentuje tabuľka 1. Prieskum sme realizovali formou
ankety v mesiacoch február až december 2019 a v januári a februári 2020. Samotné anketové
hárky boli vyhotovené a vyhodnotené pomocou programu TAP3 firmy Gamo Banská Bystrica
z aspektu pohlavia (chlapci/dievčatá), kde rozdiely v odpovediach chlapcov a dievčat boli
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vyhodnocované pomocou chí-kvadrát testu, na
a p<0,05.

hladine štatistickej významnosti p<0,01

Tabuľka 1 Charakteristika prieskumného súboru žiakov gymnázií – pohlavie a lokalita
školy
Pohlavie
Mesto
Banská
Dolný
Rimavská
Celkový
Bystrica Kubín Lučenec Sobota Zvolen Žilina
súčet
dievčatá
24
40
37
44
65
74
284
chlapci
73
20
46
30
43
30
242
Celkový súčet
97
60
83
74
108
104
526
Výsledky a diskusia
Úvodná otázka ankety bola zameraná na zistenie ako respondenti najčastejšie vykonávajú svoju
pohybovo-športovú aktivitu pričom Palovičová (2010) na vzorke 120 žiakov základných škôl
vo Zvolene uvádza, že až 61,9% všetkých probandov odpovedalo, že žiadny šport aktívne
nevykonávajú. Z obrázka 1 vyplýva, že v skupine dievčat jednoznačne dominuje rekreačný
charakter realizácie pohybových aktivít, kde frekvencia odpovedí dosiahla hodnotu 66,9%.
V skupine chlapcov boli výsledky iné – 37,6% preferuje výkonnostný charakter a také isté %
respondentov aj rekreačný charakter. Obe aktivity – aj výkonnostný aj rekreačný charakter
preferuje 11,62% dievčat a 17,77% chlapcov. Pohybové aktivity nerealizuje 5,63% dievčat
a 7,02% chlapcov. Kružliak-Baisová, (2015) pri zisťovaní názorov študentov (n=275)
na aktívny prístup k športovaniu zaznamenali negatívny jav tz. že aktívne športuje 44,16%
a rekreačne 55,84% študentov.
100%
15,85%
75%

37,60%

11,62%

17,77%

50%

rekreačne

66,90%
37,60%

25%

0%

výkonnostne (aktívne
členstvo v športovom
klube)
sú rovnako zastúpené

5,63%

7,02%

dievčatá

chlapci

pohybovú aktivitu
nevykonávam

Obrázok 1 Charakter pohybových aktivít žiakov gymnázií (n=526) ); chi štatisticky významné
na hladine p<0,01 (p=1,480 E-10)
Následne sme od respondentov zisťovali, kde najčastejšie vykonávajú svoje pohybové/športové
aktivity (obr. 2). Pokiaľ skupina chlapcov takmer v 50% preferuje športoviská v podobe
telocviční a ihrísk, tak skupina dievčat mierne preferuje prírodné prostredie, kde frekvencia
odpovedí bola 34,15%. Športoviská preferuje iba 31,69% dievčat. Obidva priestory tz. prírodné
prostredie v kombinácii so športoviskami preferuje 28,17% dievčat a 24,38% chlapcov.
Pohybové aktivity nerealizuje 5,99% dievčat a 7,02% chlapcov, čo úzko koreluje
aj s predchádzajúcou otázkou.
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100%
21,90%

von, v blízkosti svojho
bydliska (dvor, ulica ...)

24,38%

sú rovnako zastúpené

34,15%
75%

50%

28,17%

6,61%
pohybovú aktivitu
nevykonávam

5,99%

25%

47,11%
31,69%

na športoviskách (telocvične,
ihriská, posilňovne ...)

0%

dievčatá
chlapci
Obrázok 2 Najčastejšie miesto realizácie pohybovo-športových aktivít respondentmi (n=526);
chi štatisticky významné na hladine p<0,01 (p=0,00131)
Skupina chlapcov až v 43,8% preferuje vo svojich pohybovo športových aktivitách kolektívne
športy, v skupine dievčat kolektívne športy preferuje iba 19,37%. Z obrázka 3 vyplýva, že
dievčatá preferujú individuálne športy, kde frekvencia odpovedí bola 48,94%. Kombináciu
kolektívnych a individuálnych športove uprednostňuje 23,94% dievčat a 21,49% chlapcov. Aj
pri tejto otázke mali naši respondenti možnosť odpovede „ pohybovo športovú aktivitu
nevykonávam“ a označilo ju 7,75% dievčat a 7,02% chlapcov. Podľa Palovičovej (2010) v
rámci športovo- rekreačných aktivít, ktoré vykonávajú žiaci mimo základnej školy 10,9%
probandiek najčastejšie vykonáva tance, 7,8% probandiek basketbal a 57,8% probandiek
nerealizuje žiadnu pohybovú aktivitu. Probandi najčastejšie realizujú futbal 14,8%, a 49,2%
probandov nerealizuje žiadnu pohybovú aktivitu. Veľké zastúpenie kolektívnych športov
v spektre pohybových aktivít dominantne u chlapcov konštatujú vo svojej štúdii aj Nemec Nemcová (2012).
100%

75%

23,94%

21,49%

7,75%

7,02%

19,37%
50%

43,80%

sú rovnomerne
zastúpené
pohybovú aktivitu
nevykonávam
kolektívne športy

25%

48,94%
27,69%

individuálne športy

0%
dievčatá
chlapci
Obrázok 3 Dominantný charakter športov v pohybovo-športových aktivitách respondentov
(n=526; chi štatisticky významné na hladine p<0,01 (p=6,531 E-09)
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Z pohľadu kolektívnych športov dominujú aj v skupine dievčat (40,49%) a v skupine chlapcov
(54,13%) tradičné kolektívne športy. Menej známe uprednostňuje 7,04% dievčat a 7,02%
chlapcov. Kombináciu tradičných a menej známych preferuje 14,08% dievčat a 18,18%.
Kolektívne športy nerealizuje 38,38% dievčat a 20,66% chlapcov. Podľa výsledkov Popelku
(2016) v pohybových aktivitách žiakov základných škôl (n=248) dominujú tradičné kolektívne
športy, ktoré preferuje 61,90% dievčat a 55,74% chlapcov. Autori Nemec a Adamčák (2013)
uvádzajú, že sa do popredia dostávajú aj mnohé netradičné športy, ktoré vo viacerých prípadoch
nevyžadujú náročné priestorové a materiálne vybavenie a tak sa stávajú predmetom samotného
hrania.
100%

75%

7,04%

7,02%

40,49%
54,13%

50%

menej známe

14,08%
18,18%

25%
38,38%

20,66%

tradičné

obidve skupiny
športov sú rovnako
zastúpené

kolektívne športy
nerealizujem

0%

dievčatá
chlapci
Obrázok 4 Dominantný charakter kolektívnych športov v pohybovo-športových aktivitách
respondentov (n=526); chi štatisticky významné na hladine p<0,01 (p=0,000158)
Z aspektu individuálnych športov dominuje najmä v skupine dievčat (48,59%) kombinácia
individuálych športov realizovaných v prírodnom prostredí aj v športových areáloch (obr.4).
Individuálne športy a aktivity realizované v prírodnom prostredí preferuje 30,28% dievčat
a 31,40% chlapcov. V skupine chlapcov v porovnaní so skupinou dievčat dominuje ešte
odpoveď realizácia individuálnych športov v športových areáloch, ktorú označilo
v odpoveďových formulároch až 24,79% chlapcov. Len menej ako 12% respondentov uviedlo,
že individuálne športy nerealizujú. Palovičová (2010) vo svojom prieskume uvádza, že 4 ,9%
chlapcov základných škôl v pohybových aktivitách mimo školy preferuje tenis. Z aspektu
výberových predmetov ponúkaných na TU vo Zvolene najväčší záujem zo strany študentov
(Kružliak-Baisová, 2015) bol o posilňovanie a fitnes (86,29% odpovedí), nasledoval bedminton
(64,28%) a až potom nasledovali kolektívne športy v podobe futbalu (54,32%), florbalu
(27,36%) a volejbalu (25,15). Pri vyhodnotení tejto otázky autori štúdie uvádzajú, že študenti
mali možnosť výberu viacerých odpovedí.
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100%
14,44%
75%

24,79%

športy a aktivity vykonávané
v športových areáloch – tenis,
squash, a pod.

31,40%

športy a aktivity vykonávané
v prírodnom prostredí – turistika,
cykloturistika, beh a pod.

30,28%

50%

25%

0%

48,59%

6,69%

32,64%
11,16%

obidve aktivity sú rovnako
zastúpené
individuálne športy nerealizujem

dievčatá
chlapci
Obrázok 5 Dominantný charakter individuálnych športov v pohybovo-športových aktivitách
respondentov (n=526); chi štatisticky nevýznamné na hladine (p=0,00036)
Respondenti oboch nami sledovaných skupín (dievčatá 49,30% a chlapci 54,13%) najčastejšie
realizujú svoje pohybovo-športové aktivity s priateľmi (obr. 6). Rodinných príslušníkov
uprednostňuje 15,85% dievčat a 10,33% chlapcov, učiteľa trénera 14,08% dievčat a takmer
20% chlapcov. Možnosť „sám“ prekvapivo označilo vyššie % dievčat – 12,68% a iba 8,26%
chlapcov. Tak ako v predchádzajúcich odpovediach možnosť „pohybovo-športové aktivity
nevykonávam“ označilo v oboch nami sledovaných skupinách menej ako 7% respondentov.
100%

75%

14,08%

19,01%

učiteľ, inštruktor, tréner

12,68%
2,46%

8,26%
1,65%
10,33%

sám

15,85%

s niekým iným

50%

49,30%

54,13%

25%

0%

rodičia, starí rodičia,
súrodenci
priatelia

5,63%

6,61%

pohybové aktivity
nevykonávam

dievčatá
chlapci
Obrázok 6 Osoba, s ktorou respondenti najčastejšie realizujú pohybovo-športové aktivity
(n=526) ); chi štatisticky nevýznamné na hladine (p=0,1297)
Následne nás zaujímala skutočnosť, kto mal najväčšiu snahu viesť našich respondentov k
vykonávaniu pohybovo športových aktivít (obr. 7). Zistili sme dominantnú úlohu podľa
respondentov mala rodina resp. rodinní príslušníci. V skupine dievčat ale aj v skupine chlapcov
následne dominovala odpoveď „sám“ – (dievčatá 30,63%, chlapci 26,86%) a „priatelia
(dievčatá 9,51%, chlapci 20,66%). Možnosť „učiteľ, tréner, inštruktor“ označilo menej ako 6%
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respondentov z oboch nami sledovaných skupín. Z analýzy výsledkov Palovičovej (2010)
vyplýva, že pre vykonávanie športovo – rekreačných aktivít sa dominantne vedú sami - 54,2%
odpovedí, následne ich k tomu viedli rodičia- 22,5% a ich kamaráti -10,8%.
100%

3,52%

5,37% učiteľ, inštruktor, tréner
26,86%

30,63%

sám

75%
1,24%

0,70%
50%

39,26%

s niekým iným
rodičia, starí rodičia,
súrodenci

51,06%

priatelia

25%
20,66%

pohybové aktivity
9,51%
6,61%
4,58%
nevykonávam
0%
dievčatá
chlapci
Obrázok 6 Osoba, s ktorá mala najväčšiu snahu viesť respondentov k vykonávaniu
pohybovo-športových aktivít (n=526) );chi štatisticky významné na hladine p<0,01
(p=0,00278)
Za pozitívnu môžeme považovať skutočnosť (obr. 7), že nosným motívom respondentov pre
vykonávanie pohybovo-športových aktivít je takmer pre ¼ oboch nami sledovaných súborov
radosť z vykonávania pohybovej aktivity.

100%
23,59%
75%

14,88%

zníženie svojej telesnej
hmotnosti, zlepšenie postavy

22,31%

zlepšenie a upevnenie svojho
zdravia

17,96%
4,55%

2,11%

robím to pre radosť

50%

25%

0%

tlak z okolia (rodičia,
kamaráti a pod.)

26,76%

26,45%

17,96%

18,60%

pohybové aktivity
nevykonávam

5,63%
5,99%

6,61%
6,61%

nadväzovanie spoločenských
kontaktov

psychická relaxácia

dievčtá
chlapci
Obrázok 7 Nosný motív respondentov k vykonávaniu pohybovo-športových aktivít (n=526);
chi štatisticky významné na hladine p<0,01 (p=1,060 E-07)
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V skupine dievčat tak ako sme predpokladali následne dominovala odpoveď „ zníženie svojej
telesnej hmotnosti, zlepšenie postavy“, ktorú označilo 23,59%. V poradí druhou najčastejšou
odpoveďou v skupine chlapcov s frekvenčným výskytom 22,31% bola odpoveď „ zlepšenie
a upevnenie svojho zdravia. V priemere cca 18% respondentov za nosný motív realizácie
pohybovo-športových aktivít považuje psychickú relaxáciu (obr. 7). Ako hlavné dôvody
športovania na TU vo Zvolene (Kružliak – Baisová, 2015) dominujúca časť študentov 49,15%
uviedla, že športujú pre skvalitnenie svojho životného štýlu a pre 27,22% je to motív
formovania postavy a získanie kondície. Lenková- Dračková-Rubická (2009), vo svojej štúdii
na Prešovskej univerzite zistili, že vo vekovej kategórii do 20 rokov je hlavným motívom k
športovaniu motív formovania postavy, následne uvádzajú, že s pribúdajúcim vekom tento
motív klesá a do popredia sa dostáva motív upevnenie zdravia.
Za rozhodujúci faktor brániaci dievčatám vykonávať pohybovo-športové aktivity (frekvencia
odpovedí až 37,32%) bola označená možnosť „iný spôsob trávenia voľného času“ a druhým
v poradí možnosť „slabá dostupnosť priestorov“, ktorú označilo 18,31% dievčat. V skupine
chlapcov za 3 najvýznamnejšie faktory boli označené – „slabá dostupnosť priestorov“ –
25,62%, „iný spôsob trávenia voľného času“ – 23,14% a „ zdravotné problémy“ – s frekvenciou
odpovedí až 21,49%. Možnosť nezáujem realizovať pohybové aktivity označilo 7,39% dievčat
a 8,68% chlapcov.
100%
7,39%
nezáujem o pohybové
8,68%
aktivity
18,31%
25,62%
slabá dostupnosť
75%
priestorov
7,75%
5,37%
žiadna z možností
14,08%
50%
21,49%
15,14%
zdravotné problémy
15,70%

25%
37,32%

23,14%
0%

vysoká finančná
náročnosť
iný spôsob trávenia
voľného času

dievčtá
chlapci
Obrázok 7 Rozhodujúci faktor brániaci respondentom vykonávať pohybovo-športové
aktivity (n=526); );chi štatisticky významné na hladine p<0,01 (p=0,0040)
Záver
Pohyb, vhodná výživa a predovšetkým zdravie sú v súčasnosti pojmy, s ktorými sa stretávame
vo všetkých oblastiach života. Podmienkou rozvoja človeka a osobnosti po biologickej,
psychologickej a sociálnej stránke je ich optimálna recipročná súvislosť, pritom len zdravý
organizmus vie odpovedať bez obmedzenia výkonnosti a objektívnych kvalít zdravotného stavu
na celkové impulzy a vplyvy faktorov prostredia (Palovičová, 2010).
Z výsledkov našej práce vyplýva, že pohybové aktivity dievčat v období adolescencie majú
v prevažnej miere rekreačný charakter (viac ako 60% odpovedí), ktorí realizujú najčastejšie
v prírodnom prostredí. Uprednostňujú individuálne športy pred kolektívnymi (takmer 50%)
a za najvýznamnejší faktor, ktorí im bráni vykonávať pohybové aktivity bola označená
možnosť – iný spôsob trávenia voľného času – 37,32% odpovedí. Skupina chlapcov v rovnakej
miere tz. 37,6% odpovedí realizuje svoje pohybové aktivity rekreačnou ale aj výkonnostnou
formou, pričom na realizáciu pohybových aktivít uprednostňujú športoviská – v podobe ihrísk,
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telocviční a pod (takmer 50% odpovedí). V pohybových aktivitách chlapcov majú dominantné
postavenie kolektívne športy (43,80%) tradičného charakteru (viac ako 50% odpovedí) a za
najvýznamnejší faktor, ktorí im bráni realizovať pohybové aktivity bola označená možnosť
slabá dostupnosť priestorov – 25,62%. Obe nami sledované skupiny – dievčatá aj chlapci
vykonávajú pohybové aktivity najčastejšie s priateľmi a rodinný príslušníci mali na nich
najväčší vplyv aby realizovali pohybové aktivity.
Podľa Libu-Uherovej (2003), škola je jedným so subjektov, ktoré sa podieľajú na výchove
žiakov mimo vyučovania a to predovšetkým prostredníctvom nasmerovania mladej populácie
k pozitívnemu využívaniu svojho voľného času a to aj z pohľadu realizácie pohybových aktivít.
Ak máme záujem aby bol pre adolescentov edukačný proces vyučovania telesnej výchovy
zaujímavý a motivujúci k dobrovoľnému vykonávaniu pohybových aktivít nielen v škole ale aj
mimo nej, je nevyhnutné pravidelne identifikovať a konfrontovať názory a potreby všetkých
zúčastnených – učiteľov aj žiakov v meniacich sa podmienkach súčasnej doby.
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ZMENY ÚROVNE VYBRANÝCH PREJAVOV RÝCHLOSTNÝCH
SCHOPNOSTÍ MLÁDEŽNÍCKYCH FUTBALISTIEK
V ZIMNOM PRÍPRAVNOM OBDOBÍ
CHANGES IN THE LEVEL OF SPEED ABILITIES OF FEMALE
SOCCER PLAYERS DURING WINTER PREPARATION PERIOD
Matej Babic, Viktória Čeriová, Miroslav Holienka
(FTVŠ UK BA, Katedra športových hier, Slovenská republika)
Abstrakt
Cieľom práce bolo zistiť zmeny úrovne vybraných prejavov rýchlostných schopností
u mládežníckych futbalistiek počas zimného prípravného obdobia. Predpokladali sme,
že po absolvovaní zimného prípravného obdobia dosiahnu futbalistky významne vyššiu úroveň
vybraných prejavov rýchlostných schopností. Výskumný súbor tvorili hráčky
(n = 14) klubu ŠK Slovan Bratislava WU19, ktoré boli v sezóne 2018/2019 účastníkom prvej
najvyššej slovenskej dorasteneckej ligy v skupine A. Priemerný kalendárny vek hráčok
bol v čase výskumu 16,16 ±1,47 roka. Na získavanie údajov o vybraných prejavoch
rýchlostných schopností sme použili štandardizované motorické testy - beh na 10 m,
beh na 30 m a beh 5 x 10 m. Na zistenie štatistickej významnosti sme použili štatistickú metódu
Wilcoxonov T-test a na zistenie praktického účinku (effect size) Cohenovo „r“. Rozdiely sme
zisťovali na 5 % hladine štatistickej významnosti. Zistili sme štatisticky významne kratší čas
[s] v teste beh na 30 m po absolvovaní zimného prípravného obdobia (M = 4,73; SD = 0,20),
ako na začiatku zimného prípravného obdobia (M = 4,88; SD = 0,26). V teste beh na 10 m a beh
5 x 10 m sme štatisticky významné rozdiely nezistili (N.S.). Aj keď sme hypotézu potvrdili iba
čiastočne, môžeme konštatovať, že správne obsahové zameranie zimného prípravného obdobia
zohráva kľúčovú úlohu pri rozvoji rýchlostných schopností mladých futbalistiek.
Kľúčové slová: ženský futbal, rýchlostné schopnosti, diagnostika, zimné prípravné obdobie
Abstract
The main aim of our thesis was to determine the performance changes of speed abilities
in youth female soccer players during the winter training period. We assumed that after
completing the winter training period, players will reach a significantly higher level
of selected expressions of speed skills. The research group consisted of players (n = 14) from
ŠK Slovan Bratislava WU19 club that in season 2018/2019 participated in the highest Slovak
youth league in group A. The average calendar age of the players at the time of the research
was 16.16 ±1.47 years. They used standardized motoric tests - 10 m run, 30 m run
and 5 x 10 m run - to obtain data on selected expressions of speed abilities. We used
the Wilcoxon Signed-Rank test to determine statistical significance and Cohen's "r"
to determine the effect size. We were finding the differences at the 5 % level of statistical
significance. We found a statistically significantly shorter time [s] at 30 m run test after
the winter training period (M = 4.73; SD = 0.20) than at the beginning of the winter training
period (M = 4.88; SD = 0, 26). In the 10 m run and 5 x 10 m run tests, we did not find statistically
significant differences (N.S.). Although we have confirmed the hypothesis only partially,
we can state that the correct content focus of the winter preparation period is a key role in the
development of the speed skills of young female soccer players.
Key words: female soccer, speed abilities, diagnosis, winter preparation period
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ÚVOD
Rýchlostné schopnosti sú nutné pre vrcholový futbalový výkon a sú považované
za rozhodujúce kritériá pre výsledok zápasu (Wragg et al. 2000). Babic et al. (2019) taktiež
považujú rýchlostné schopnosti za jeden z limitujúcich faktorov úspešného herného výkonu
hráča vo futbale. Ich systematickou diagnostikou môžeme zachytiť dynamiku ich rozvoja
a súčasne ponúknuť hráčom a trénerom objektívnu spätnú väzbu o aktuálnej úrovni vybraných
prejavov rýchlostných schopností.
Z celkovej pokrytej vzdialenosti v priebehu zápasu predstavuje šprintovanie približne
2-3 % (Thatcher a Batterham 2004). Peráček (2018) uvádza, že hráči svoju maximálnu rýchlosť
v zápase dosiahnu pri ubehnutej vzdialenosti 25 až 30 m.
Bangsbo et al. (1991) uvádzajú, že v priebehu zápasu sa približne každých 90 sekúnd
vyskytne šprint. Ten trvá priemerne 2 až 4 sekundy, čo je asi 0,5 – 3,0 % z celkového herného
času. Mohr et. al (2003) uvádzajú, že vo futbalovom zápase sa vyskytne približne 30 až 40
šprintov.
Vigne et al (2010) analyzovali najvyššiu taliansku ligu a zistili, že až 75,8 % hráčov,
ktorí bežia vysokou intenzitou (to znamená viac ako 19 km/h), je táto vzdialenosť do 9 m.
V ženskom futbale analyzovali rýchlostné zaťaženie Trewin et al. (2018) alebo Strauss
et al. (2019). Tí zistili, že z celkovej vzdialenosti 8 až 11 km ženy bežia (šprintujú)
v maximálnej intenzite 8 až 12 % z celkového objemu. Pritom ich maximálna rýchlosť dosahuje
19,8 až 20,16 km/h.
Niektoré štúdie poukazujú aj na to, aký je vplyv únavy na rýchlostné schopnosti. Štúdie
pomocou opakovaného šprintérskeho testu, ktorý vykonávali pred a po každej polovici zápasu
vyhodnotili výkon hráčov v šprinte. Výkon odhalil zhoršenú šprintérsku výkonnosť. Hráči boli
o 2 % pomalší ako v porovnaní so šprintom, ktorý vykonávali pred začiatkom zápasu (Mohr et
al. 2004).
Vo futbalových stretnutiach býva často v druhom polčase znížené množstvo činností
vo vysokej intenzite. Taktiež môžeme povedať, že striedajúci hráči, ktorí nastúpili
do druhého polčase alebo počas neho šprintovali a bežali o 25 % väčšou intenzitou,
ako hráči, ktorí odohrali celý zápas, a to najmä v priebehu posledných 15 minút (Mohr et al.
2003).
O úspechu či neúspechu v modernom futbale častokrát rozhodujú práve rýchlostné
schopnosti a rýchle reakcie na dané herné situácie. Výsledky výskumu Al Haddada
et al. (2015) potvrdzujú, že vek a hráčska funkcia majú vplyv na absolútnu a relatívnu intenzitu
rýchlostných akcií počas stretnutí.
CIEĽ A ÚLOHY PRÁCE
Cieľom práce bolo zistiť zmeny úrovne vybraných prejavov rýchlostných schopností
u mládežníckych futbalistiek počas zimného prípravného obdobia. Predpokladali sme,
že po absolvovaní zimného prípravného obdobia (7 týždňov) dosiahnu futbalistky významne
vyššiu úroveň vybraných prejavov rýchlostných schopností. Z toho vyplývajú aj nasledovné
úlohy:
1.

Analyzovať všeobecné a špeciálne tréningové ukazovatele počas zimného
prípravného obdobia.

2.

Zistiť úroveň vybraných prejavov rýchlostných schopností na začiatku zimného
prípravného obdobia.

3.

Zistiť úroveň vybraných prejavov rýchlostných schopností na konci zimného
prípravného obdobia.

4.

Vyhodnotiť a porovnať získané výsledky na základe jednotlivých meraní.
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METODIKA PRÁCE
Výskumný súbor tvorili hráčky (n = 14) klubu ŠK Slovan Bratislava WU19, ktoré boli
v sezóne 2018/2019 účastníkom prvej najvyššej slovenskej dorasteneckej v skupine A.
Priemerný kalendárny vek hráčok bol v čase výskumu 16,16 ±1,47 roka. Priemerný športový
vek hráčok bol v čase výskumu 8,47 ±2,07 roka. Priemerná telesná hmotnosť hráčok bola 58,64
±10,30 kg a priemerná telesná výška 166,57 ±4,84 cm.
V našej práci sme na získavanie údajov o vybraných prejavoch rýchlostných schopností
použili metódu merania – testovanie. Meranie prebehlo počas zimného prípravného obdobia
sezóny 2018/2019 na umelej tráve v areáli Pasienky. Na meranie rýchlostných schopností sme
využívali fotobunky. Testová batéria pozostávala z nasledujúcich testov:




beh na 10 m [s],
beh na 30 m [s],
beh 5x 10 m [s].

Na zistenie štatistickej významnosti sme použili štatistickú metódu Wilcoxonov
T-test a na zistenie praktického účinku „effect size“ Cohenovo „r“. Rozdiely sme zisťovali
na 5 % hladine štatistickej významnosti.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Analýza všeobecných a špeciálnych tréningových ukazovateľov počas zimného
prípravného obdobia
Hráčky v zimnom prípravnom období boli zo 49 dní v záťaži 34 dní, s objemom tréningových
jednotiek 27 a počet prípravných zápasov bol 7. Ich celkové zaťaženie bolo 3 240 minút, z toho
čas zápasov dosiahol hranicu 630 minút a tréningové zaťaženie 2 610 minút.
Tabuľka 1 Všeobecné tréningové ukazovatele počas zimného prípravného obdobia
VŠEOBECNÉ TRÉNINGOVÉ
UKAZOVATELE
VTU
min.
počet
KD
49
DZ
34
TJ
27
PZ
7
ČZ
630
TH
2610
HZ
3240
Analýza špeciálnych tréningových ukazovateľov nám ukázala, že z hľadiska súčastí
tréningového procesu sa hráčky v zimnom prípravnom období venovali 1 375 minút (78 %)
hernej príprave a 385 minút (22 %) kondičnému tréningu.
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Tabuľka 2

Špeciálne tréningové ukazovatele počas zimného prípravného obdobia
ŠPECIÁLNE TRÉNINGOVÉ UKAZOVATELE
min.
min.
1375
385
HP
KT
KT;
22%

HP;
78%

Obr. 1 Percentuálny podiel ŠTU z hľadiska súčastí tréningového procesu počas zimného
prípravného obdobia
Z pohľadu kondičného tréningu boli v najväčšom podiele zastúpené vytrvalostné schopnosti 220 minút (57 %). Menší podiel malo zastúpenie rýchlostných schopností - 135 minút (35 %),
silových schopností – 30 minút (8 %) a nulovým podielom boli zastúpené koordinačné
schopnosti.
Tabuľka 3

Zastúpenie pohybových schopností v kondičnom tréningu
KONDIČNÝ TRÉNING
KT
min.
R
135
S
30
V
220
Koo
0
385

Spolu
Koo
0%

R
35%

V
57%

S
8%

Obr. 2 Percentuálny podiel kondičného tréningu počas zimného prípravného obdobia
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Dynamika zmien úrovne rýchlostných schopností počas zimného prípravného obdobia
Na začiatku zimného prípravného obdobia sme realizovali vstupné meranie v testoch
beh na 10 m, beh na 30 m a beh 5 x 10 m. Výsledky uvádzame v tabuľke č. 4.
Tabuľka 4

Výkon futbalistiek v testoch rýchlostných schopností na začiatku zimného
prípravného obdobia
WU19
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
Min
Max
Vr
M
SD

beh na 10 m
[s]
2,00
2,02
2,31
1,94
2,03
2,12
1,89
2,02
2,56
2,02
2,30
1,79
1,99
2,02
1,79
2,56
0,77
2,07
0,19

beh na 30 m
[s]
5,09
5,13
5,25
4,72
4,96
5,09
4,70
5,16
4,85
4,51
4,98
4,53
4,43
4,98
4,43
5,25
0,82
4,88
0,26

beh 5 x 10 m
[s]
12,50
13,00
13,50
13,00
13,90
13,90
12,50
12,80
13,12
12,20
13,20
12,40
12,20
13,20
12,20
13,90
1,70
12,96
0,54

Hráčky boli prvýkrát testované na začiatku zimného prípravného obdobia. Priemerný
čas v teste beh na 10 m predstavoval 2,07 ±0,19 s, pričom najlepší čas dosiahla hráčka H12
(1,79 s) a najhorší čas hráčka H9 (2,56 s). V teste beh na 30 m bol priemerný čas 4,88 ±0,26 s.
V tomto teste dosiahla najlepší čas hráčka H13 (4,43 s) a najhorší čas hráčka H3 (5,25 s).
V poslednom teste beh 5 x 10 m dosiahli hráčky priemerný čas 12,96 ±0,54 s. Tu najlepší čas
dosiahla hráčka H13 (12,20 s) a najhorší čas hráčka H5 (13,90 s).
Na konci zimného prípravného obdobia sme realizovali výstupné meranie v testoch beh
na 10 m, beh na 30 m a beh 5 x 10 m. Výsledky uvádzame v tabuľke č. 5.
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Tabuľka 5

Výkon futbalistiek v testoch rýchlostných schopností na konci zimného
prípravného obdobia

beh na 10 m beh na 30 m beh 5 x 10 m
[s]
[s]
[s]
2,15
4,98
13,05
H1
2,22
4,95
13,43
H2
2,06
4,67
13,32
H3
2,20
4,83
12,95
H4
1,93
4,67
12,67
H5
2,03
4,92
12,89
H6
2,07
4,82
13,01
H7
2,13
4,92
13,60
H8
2,22
4,67
13,10
H9
2,01
4,52
12,14
H10
2,10
4,91
13,39
H11
1,75
4,50
12,19
H12
2,03
4,38
12,58
H13
1,97
4,45
12,36
H14
1,75
4,38
12,14
Min
2,22
4,98
13,60
Max
0,47
0,60
1,46
Vr
2,06
4,73
12,91
M
0,12
0,20
0,45
SD
Druhý krát boli testované hráčky na konci zimného prípravného obdobia. Priemerný čas v teste
beh na 10 m predstavoval 2,06 ±0,12 s, pričom najlepší čas dosiahla opäť hráčka H12 (1,75 s)
a najhorší čas hráčka H9 (2,22 s). V teste beh na 30 m bol priemerný čas
4,73 ±0,20 s. V tomto teste dosiahla najlepší čas hráčka H13 (4,38 s) a najhorší čas hráčka H1
(4,98 s). V poslednom teste beh 5 x 10 m dosiahli hráčky priemerný čas 12,91 ±0,45 s.
Tu najlepší čas dosiahla hráčka H10 (12,14 s) a najhorší čas hráčka H8 (13,60 s).
WU19
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Obr. 3 Dynamika zmien úrovne rýchlostných schopností v teste beh na 10 m
Nezistili sme štatisticky významne kratší čas v teste beh na 10 m po absolvovaní zimného
prípravného obdobia (M = 2,06; SD = 0,12), ako na začiatku zimného prípravného obdobia
(M = 2,07; SD = 0,19), z = -0,157; N.S.; r = 0,1.

Obr. 4 Dynamika zmien úrovne rýchlostných schopností v teste beh na 30 m
Zistili sme štatisticky významne kratší čas v teste beh na 30 m po absolvovaní zimného
prípravného obdobia (M = 4,73; SD = 0,20), ako na začiatku zimného prípravného obdobia
(M = 4,88; SD = 0,26), z = -2,448; p < 0,01; r = 0,5.
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Obr. 5 Dynamika zmien úrovne rýchlostných schopností v teste beh 5 x 10 m
Nezistili sme štatisticky významne kratší čas v teste beh 5 x 10 m po absolvovaní zimného
prípravného obdobia (M = 12,91; SD = 0,45), ako na začiatku zimného prípravného obdobia
(M = 12,96; SD = 0,54), z = -0,157; N.S.; r = 0,1.
V našej práci sme predpokladali, že po absolvovaní zimného prípravného obdobia
sa hráčky významne zlepšia vo vybraných rýchlostných testoch. Tento predpoklad sa nám
potvrdil len v jednom prípade, a to v teste beh na 30 m, kde sa hráčky signifikantne zlepšili
(p < 0,01). V zostávajúcich dvoch testoch – beh na 10 m a beh 5 x 10 m sme zaznamenali
mierne zlepšenie, no neprejavilo sa ako štatisticky významné.
Rýchlostné schopnosti sú spomedzi pohybových schopností najviac podmienené geneticky
a ich rozvoj po dosiahnutí určitej úrovne je minimálny. Na ich rozvoj pôsobí
aj použitie efektívnych tréningových prostriedkov a metód (Holienka 2003; Holienka 2007;
Nagy et al. 2018; Babic et al. 2019). Rýchlostné schopnosti v kondičnom tréningu sme síce
rozvíjali, ale môžeme konštatovať, že nie dostatočne efektívne. Pokladáme za potrebné
podotknúť, že v kolektívnych športoch je komplikované poznať individuálne maximá bežeckej
rýchlosti každého hráča. Taktiež individuálny tréning na výkonnostnej úrovni
v kategórii dorastu nie veľmi využívaný. Nehovoriac o dorastenkách v prvej lige, pri ktorých
často pôsobí len jeden tréner bez akéhokoľvek realizačného tímu. Preto je organizácia
tréningového procesu pre trénerov v ženských kategóriách veľmi náročná. Príčinou, prečo
sa naše hráčky nezlepšili vo všetkých testoch môže byť aj nedostatočná kondičná príprava.
Z celkového objemu kondičného tréningu (385 minút) sme sa venovali rýchlostným
schopnostiam nešpecifickou formou 135 minút (35 %) a silovým schopnostiam iba 30 minút
(8 %) počas zimného prípravného obdobia. Vieme, že silové, koordinačné a rýchlostné
schopnosti sú úzko prepojené.
V našej práci dosahovali hráčky v teste beh na 10 m po absolvovaní zimného
prípravného obdobia priemerný čas 10 m 2,06 s. Hammami et al. (2020) zistili u hráčok
reprezentácie Tuniska U17 priemerný čas v tom istom teste mierne horší (2,1 s). Naopak, lepšie
výsledky dosiahli mládežnícke futbalistky vo výskume Mathisena a Pettersena (2015).
Tí skúmali vplyv špeciálneho 8-týždňového tréningového programu na zmeny úrovne
rýchlostných schopností mladých futbalistiek v dvoch skupinách. Experimentálnym činiteľom
bola tréningová jednotka zameraná výlučne na rozvoj rýchlostných schopností
(45 min./týždeň). Výstupné testovanie ukázalo štatisticky významné zlepšenie
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experimentálneho súboru 4,1 % (test – 1,99 s; re-test – 1,91 s) v behu na 10 m. Zdôrazňujú
potrebu, že na zlepšenie rýchlostných schopností je potrebné, aby tréneri do tréningových
jednotiek zapájali nešpecifické cvičenia, ktoré slúžia výlučne na zlepšenie rýchlosti.
Čo sa týka výskumov, ktoré sa týkajú ženskej seniorskej kategórie, môžeme konštatovať, že
staršie futbalistky dosahujú lepšie výsledky v behu na 10 m ako naše dorastenky. Úroveň
rýchlostných schopností v behu na 10 m sa u nich pohybuje od 2,03 s až po 1,88 s (McFarland
et al. 2016; Baumgart et al. 2018; Lockie et al. 2018; Bishop et al. 2019; Booysen et al. 2019).
V teste beh na 30 m dosiahli naše hráčky vo výstupnom meraní priemerné hodnoty 4,73
s. To je o 0,46 s lepší čas ako u reprezentantiek Tuniska v kategórii U17 (Hammami
et al. 2020). Takisto sme dokonca zistili mierne lepšie výsledky aj v porovnaní so ženskou
seniorskou kategóriou. Vo výskumoch Pacholeka (2005), Mravíkovej (2013), McFarlanda et
al. (2016), Baumgarta et al. (2018) alebo Bishopa et al. (2019) dosiahli hráčky ženskej
seniorskej kategórii časy v priemere od 4,76 s až po 4,89 s.
My sme zistili vplyvom zimného prípravného obdobia štatisticky významné zmeny
v teste beh na 30 m (p < 0,01) o 0,15 s. Takisto aj Petrus (2011) alebo Hudecová a Doležajová
(2012) zistili, že hráčky ženského družstva sa počas zimného prípravného obdobia v tomto teste
štatisticky významne zlepšili (p < 0,01). Petrus (2011) zistil zlepšenie o 0,11 s (test – 4,73 s;
re-test – 4,62 s), Hudecová a Doležajová (2012) zistili zlepšenie o 0,13 s (test – 4,83 s; re-test
– 4,70 s).
V poslednom sledovanom teste, beh 5 x 10 m, sme zistili vo výstupnom meraní
priemerný čas 12,91 s. Horšie výsledky vo svojich prácach zistili iba Pacholek
(2005) – 13,32 s a Haršanyová (2013) – 13,12 s, ktorí skúmali družstvá ženskej seniorskej
kategórie v domácej súťaži a na reprezentačnej úrovni. Lepšie výsledky, ale takisto v kategórii
senoriek, zistili vo svojich prácach Mravíková (2013) a Petrus (2011). Hráčky dosahovali časy
v priemere 12,81, resp. 12,64 s.
Petrus (2011) a Hudecová a Doležajová (2012) zistili štatisticky významné zlepšenie vplyvom
zimného prípravného obdobia aj v tomto teste. Zlepšenie predstavovalo 0,25 s, resp. 0,26 s.
My sme v našom súbore zistili zlepšenie iba o 0,05 s, čo sa neprejavilo ako štatisticky
významné.
Keď ide o porovnávanie mužského a ženského futbalu, musíme byť veľmi opatrní.
Rozdiely medzi týmito pohlaviami sú z viacerých hľadísk jednoznačné, a treba
tak pristupovať aj pri ich konfrontácii. Baumgart et al. (2018) vo svojom výskume porovnávali
úroveň vybraných prejavov rýchlostných schopností žien a mužov (chlapcov). Zistili, že úroveň
rýchlostných schopností žien je porovnateľná s mládežníckymi futbalistami kategórie U14
(rozdiel 0,01 s v teste beh na 10 m, resp. žiadny rozdiel v behu na 30 m).
Naše výsledky sú mierne horšie (2,06 s, resp. 4,73 s vo výstupnom meraní), avšak
aj veková kategória, ktorú sme sledovali bola mladšia. Rozhodli sme sa teda porovnať naše
výsledky s výskumom, ktorí realizovali Nagy et al. (2018). Tí sledovali úroveň vybraných
prejavov rýchlostných schopností u mládežníckych futbalistov kategórie U12. Výsledky, ktoré
zistili sú porovnateľné s tými našimi v teste beh na 10 m - dosahovali rovnaké,
resp. mierne lepšie výsledky. Naopak, v teste beh na 30 m sme zistili lepšie výsledky u nášho
súboru až takmer o 0,36 s. V teste beh 5 x 10 m boli naše výsledky lepšie už iba mierne, o 0,06
s.
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ZÁVER
Rýchlostné schopnosti sú nevyhnutnou súčasťou moderného futbalu. Hráči, resp. hráčky
v zápasoch ich neustále využívajú – schopnosť rýchlo a efektívne pracovať s loptou, rozbehnúť
sa, zastaviť, spomaliť, zmeniť smer. Tieto aspekty sú dôležité, rozhodujúce a zohrávajú veľkú
rolu pre výsledok hry, a teda pre úspech celého družstva. Preto je dôležité aby si tréneri
uvedomili, že je potrebné sa im v tréningových jednotkách dostatočne venovať.
Ich systematickou diagnostikou sa snažíme zachytiť dynamiku ich rozvoja a súčasne ponúknuť
hráčom (hráčkam) a trénerom objektívnu spätnú väzbu o aktuálnej úrovni vybraných prejavov
rýchlostných schopností.
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NÁZORY UČITEĽOV NA NIEKTORÉ SÚČASNÉ PROBLÉMY
ŠKOLSKEJ TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY
OPINIONS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS ON SOME
CURRENT PROBLEMS OF SCHOOL PHYSICAL AND SPORTS
EDUCATION
Tibor BALGA, Branislav ANTALA
Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko
Abstrakt
V príspevku prezentujeme čiastkové výsledky širšieho výskumu zameraného na zistenie
názorov učiteľov na vybrané problémy vyučovania telesnej a športovej výchovy ako rozsah
výučby, problematika hodnotenia predmetu, ale aj názory učiteľov na koedukáciu. Išlo o
interindividuálny prierezový ex post facto výskum. Výskumný súbor tvorilo 210 učiteľov
telesnej a športovej výchovy na základných a stredných školách. Na získavanie empirických
údajov sme použili metódu dotazníka. Učitelia telesnej a športovej výchovy sa domnievajú, že
súčasný rozsah telesnej a športovej výchovy v kurikulách je nedostatočný na základných aj
stredných školách a jednoznačne sa vyjadrili za zvýšenie hodinovej dotácie. Rovnako väčšina
učiteľov telesnej a športovej výchovy zastáva názor, že žiaci sa v predmete telesná a športová
výchova majú klasifikovať, a to na základných ako aj stredných školách. V otázke
koedukovaného vyučovania telesnej a športovej výchovy sa učitelia vyjadrili v prospech
oddeleného vyučovania.
Tento výskum bol realizovaný v rámci projektu VEGA 1/0523/19 s názvom „Telesná a
športová výchova a jej kvalita a potenciál v podpore zdravia z pohľadu žiakov, učiteľov
a rodičov“.
Kľúčové slová : telesná a športová výchova, názory, učitelia, klasifikácia, rozsah predmetu
Abstract
The purpose of this study is to evaluate the opinions of physical education teachers
on selected problems of physical education teaching such as curriculum time allocation,
subject evaluation issues, but also teachers' views on co-education. This was a cross-sectional
intraindividual ex post facto research. Research sample consisted of 210 physical education
teachers. To get the empirical data, the method of questionnaire was used. Physical education
teachers believe that the current scope time allocation of physical education in curricula is
insufficient in primary and secondary schools and have clearly spoken out in favor of
increasing the hourly allowance. Likewise, most physical education teachers are of the
opinion that pupils should be classified in the subject of physical education, both in primary
and secondary schools. On the issue of coeducational physical education, teachers spoke in
favor of separate teaching.
This research is part of the Vega grant project no. 1/0523/19 „Telesná a športová výchova a
jej kvalita a potenciál v podpore zdravia z pohľadu žiakov, učiteľov a rodičov.“
Key words : physical education, opinions, teachers, classification, curriculum time
allocation,
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ÚVOD
Telesná výchova je napriek svojmu neoceniteľnému významu dnes v celosvetovom
meradle v pomerne zložitej situácii a čelí mnohým problémom akým je právny stav a
skutočná implementácia, obmedzená alebo znižujúca sa časová dotácia v učebných osnovách,
stav predmetu a negatívne postoje riaditeľov škôl, ostatných učiteľov a rodičov, nedostatky v
materiálnych a priestorových podmienkach ale aj finančných a ľudských zdrojoch, či príprave
učiteľov, trendy v učebných osnovách, ako aj skepticizmus v súvislosti s budúcnosťou
predmetu (Unesco 2013; Hardman a Marshall 2000).
Smutné je, že tento vyučovací predmet je považovaný okrem samotných
„telocvikárov“ za dôležitejší v minimálnych prípadoch. Učitelia poukazujú na nízky status a
vážnosť predmetu jej nedoceňovanie a odsúvanie na okraj záujmov nielen vedenia školy,
kolegov v učiteľskom zbore, ale najmä rodičov žiakov (Balga a Antala, 2020).
Hoci je telesná výchova povinný predmet vo väčšine krajín sveta aj Európy, často krát
má nedostatočnú hodinovú dotáciu a množstvo žiakov sa jej aktívne nezúčastňuje. Podľa
Rasberry et al. (2011) sa školy uchyľujú k zníženiu počtu hodín telesnej výchovy na úkor
zvyšovania hodinovej dotácie akademických predmetov, aby žiaci úspešne zvládli rôzne
vedomostné porovnávacie testy. Na to, aby však bola dosiahnutá primeraná kvalita telesnej a
športovej výchovy je nevyhnutne potrebný jej dostatočný rozsah v kurikulách na všetkých
typoch a stupňoch škôl.
Nevyhnutnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je aj hodnotenie žiaka, ktoré
má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. Aj preto bolo v minulosti a je aj v súčasnosti
jednou z frekventovaných otázok vyučovania aj problematika hodnotenia a klasifikácie
žiakov v telesnej a športovej výchove. Výskumne sa touto otázkou zaoberalo v posledných
rokoch niekoľko autorov (Antala 2006, 2008; Lopata, 2009; Bence a Benceová, 2009 ).
Asi najdiskutovanejšou otázkou v tejto súvislosti je forma hodnotenia v telesnej a
športovej výchove, nakoľko tá môže, ale aj nemusí byť klasifikovaná. Názory na túto
problematiku sa v minulosti u odborníkov pracujúcich v tejto oblasti – učiteľov, ale aj
manažérov škôl, rodičov ako aj samotných žiakov a verejnosti niekedy často líšili. Preto sme
považovali za dôležité zistiť a identifikovať názory učiteľov telesnej a športovej výchovy aj v
tejto otázke.
V zahraničí, najmä v krajinách kde sa zvýrazňujú viac sociálne aspekty vyučovania
môžeme vidieť častejšie uplatňovanie koedukovaného vyučovania. Koedukácia v telesnej a
športovej výchove vytvára podľa Dančíkovej s Labudovou (2012) pomocou športových
aktivít prirodzené podmienky na adaptáciu chlapcov na dievčatá a dievčatá na chlapcov.
Podvedome sa učia spolupráci, kooperujú. V pubertálnom veku prichádza k zvyšovaniu
obľúbenosti takéhoto typu vyučovania s plynulým pozitívnym zvyšovaním až do konca
strednej školy (Dančíková a Labudová, 2012).
V nasledujúcej časti sa tak pokúsime priblížiť názory učiteľov na hodnotenie a
klasifikáciu v telesnej a športovej výchove, ale aj na rozsah výučby a ich postoj ku
koedukovanému vyučovaniu.
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CIEĽ
Cieľom výskumu bolo rozšíriť poznatky o názoroch učiteľov telesnej a športovej
výchovy základných a stredných škôl na niektoré súčasné problémy ako rozsah výučby,
hodnotenie predmetu, ale aj názory na koedukáciu v telesnej a športovej výchove.
METODIKA
Výskumný súbor tvorili učitelia telesnej a športovej výchovy na viacerých typoch
škôl: základné školy, gymnáziá – všeobecné zameranie, bilingválne gymnáziá, stredné
odborné školy, spojené školy a iné. Celkovo bolo do výskumu zapojených 210 učiteľov
telesnej a športovej výchovy na Slovensku. Z uvedeného počtu bolo 106 mužov a 104 žien.
Zastúpenie učiteľov telesnej a športovej výchovy vo výskumnom súbore podľa veku a
(jednotlivých typov škôl) dĺžky praxe môžete vidieť na nasledovnom obrázku (obr. 1).

Obr. 1 Charakteristika súboru z hľadiska veku a dĺžky praxe učiteľov
Ako môžeme vidieť, nešlo len o začínajúcich učiteľov, ktorí tvorili 17,6% z celkového
počtu, ale aj učiteľov telesnej a športovej výchovy s dlhoročnou praxou a skúsenosťami.

Obr. 2 Počty učiteľov zúčastnených na výskume podľa jednotlivých krajov
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V súčasnosti existuje 8 regiónov Slovenska a zodpovedajú úrovni miestnych
správnych jednotiek. Každý kraj sa skladá z okresov. V súčasnosti existuje na Slovensku 79
okresov. Pri získavaní údajov sme sa snažili získať názory učiteľov z každého regiónu
Slovenska, čo sa nám aj podarilo. Na obr. 2 môžete vidieť počet učiteľov zúčastnených na
výskume podľa jednotlivých krajov. Najviac učiteľov bolo z Bratislavského Kraja – 37, čo
predstavuje (18%).
Na zisťovanie údajov sme použili metódu dotazníka a rozhovoru. Dotazník sme
zostavili pomocou výskumných prác zaoberajúcich sa rovnakou alebo podobnou
problematikou uskutočnených v nedávnej minulosti, doplnili ho vlastnými otázkami a upravili
podľa našich cieľov a úloh práce. Celkový počet otázok v dotazníku bol 45 s možnosťou
zatvorených aj otvorených odpovedí, avšak v príspevku prinášame len niektoré výsledky z
nášho výskumu týkajúce sa statusu predmetu. Výsledky dotazníkov sme vyhodnocovali na
úrovni percentuálnej analýzy a pri hľadaní súvislostí medzi vybranými ukazovateľmi sme
aplikovali vzťahovú analýzu a Chí-kvadrát test.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Názory učiteľov telesnej a športovej výchovy na rozsah výučby
Názory učiteľov na týždenný rozsah vyučovania telesnej a športovej výchovy ukázali,
že drvivá väčšina učiteľov si myslí, že telesná a športová výchova by sa mala vyučovať
v rozsahu 3 a viac povinných vyučovacích hodín týždenne. Za menej ako 3 hodiny telesnej
a športovej výchovy týždenne sa vyjadrilo iba 6,2% učiteľov - na základných školách a na
stredných školách 11% učiteľov. Trojhodinová dotácia povinnej telesnej a športovej výchovy
by mala byť podľa 63,3% učiteľov na stredných školách, zatiaľ čo na základných školách by
ju privítalo 53,8% učiteľov. Za ešte vyššiu hodinovú dotáciu (4 hodiny a viac) sú učitelia
telesnej a športovej výchovy skôr na základných školách ako stredných (obr. 3), pričom tento
rozdiel sa ukázal ako štatistcky významný (p<0,01).

Obr. 3 Názory učiteľov na hodinovú dotáciu telesnej a športovej výchovy týždenne
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Z hľadiska pohlavia neboli názory učiteľov na rozsah vyučovania na základných
a stredných školách výrazne odlišné. Pri porovnaní názorov učiteľov z hľadiska typu školy
sme podobne nezistili medzi učiteľmi výrazné rozdiely.
K podobným výsledkom dospel aj Flemr (2015), ktorý mapoval výučbu telesnej
výchovy na 2822 základných školách v Českej republike. Až 84% učiteľom by sa páčil
formát, resp. trojhodinová týždenná dotácia vo forme dvojhodinovky a pridanej ďalšej
samostatnej hodiny za týždeň pre triedy na 2 stupni ZŠ.
Naopak Popelka (2010), ktorý zisťoval názory učiteľov na aktuálny stav vyučovania
povinnej telesnej výchovy na druhom stupni základných škôl v meste Ružomberok
zaznamenal rozdielne názory učiteľov na týždennú hodinovú dotáciu telesnej a športovej
výchovy. Polovica učiteľov (50%) považovala súčasnú kapacitu hodín telesnej výchovy za
adekvátnu, zatiaľ čo druhá polovica učiteľov zúčastnených na jeho výskume bola za vyšší
počet hodín telesnej výchovy, z ktorých 22,2% učiteľov uviedlo, že by telesná výchova mal
byť v rozvrhu žiakov 3-krát týždenne.
Otázka prideľovania času bola predmetom aj v celosvetovom prieskume školskej
telesnej výchovy v roku 2013, ktorého základným cieľom bolo zistiť situáciu telesnej
výchovy na školách po celom svete. Údaje sa získali z 232 krajín a vo finálnej správe sa
konštatovalo, že táto otázka je vo všeobecnosti zložitá. Globálne sa telesná výchova vyučuje
na základných školách v priemere 97 minút týždenne (rozsah 25–270 minút), na stredných
školách priemerne 99 minút týždenne (rozsah 25–240 minút). V správe sa uvádza, že v
pridelení počtu hodín telesnej výchovy existujú jasne rozpoznateľné rozdiely medzi
kontinentmi a krajinami (UNESCO, 2014).
Názory učiteľov telesná a športová výchova na hodnotenie a klasifikáciu
Na obrázku 4 môžeme vidieť, že väčšina učiteľov telesnej a športovej výchovy zastáva
názor, že žiaci sa v predmete telesná a športová výchova majú klasifikovať, a to na
základných ako aj stredných školách. Proti klasifikácii na základných školách sa vyjadrilo
16,7% učiteľov a na stredných školách to bolo podobne 18,6% učiteľov. Drvivá väčšina
učiteľov sa tak jednoznačne vyjadrila, že telesná a športová výchova by nemala byť len o
účasti bez hodnotenia. O niečo pozitívnejší postoj ku klasifikácii na ZŠ ale aj SŠ mali muži –
učitelia ako ženy – učiteľky, avšak rozdiely boli len minimálne.

Obr. 4 Názory učiteľov na klasifikáciu telesnej a športovej výchovy

33

Vedecký zborník 2020 – Žiak, pohyb, edukácia
Ani pri porovnaní názorov učiteľov z hľadiska typu školy sme nezistili štatisticky
významné rozdiely a to aj napriek tomu, že učitelia vyučujúci na základných školách sa
priklonili ku klasifikácii na základných aj stredných školách o niečo viac ako stredoškolskí
učitelia.
Ešte o niečo vyhranenejší názor v tejto oblasti mali študenti FTVŠ UK vo výskume
Antalu (2006), kde až 85% študentov sa vyjadrilo za klasifikovanie žiakov v telesnej výchove.
Názor učiteľov telesnej a športovej výchovy a študentov – budúcich učiteľov telesnej a
športovej výchovy je v tejto otázke približne rovnaký.
Zaujímavé je porovnanie našich výsledkov s výsledkami výskumu Pastorkovej (1992)
a Lopatu (2009), ktorí zisťovali názory učiteľov telesnej a športovej výchovy stredných škôl
na niektoré otázky týkajúce sa hodnotenia a klasifikácie žiakov v telesnej a športovej
výchove. Výskumný súbor z roku 1992 tvorilo 338 učiteľov telesnej výchovy a v roku 2009
to bolo 79 učiteľov.

Obr. 5 Porovnanie názorov učiteľov na stredných školách, či majú byť žiaci
v telesnej a športovej výchove klasifikovaní
Z výsledkov na obr. 5 vidno značnú stabilnosť názorov učiteľov v tejto problematike.
Ako môžeme vidieť, názory učiteľov sa za viac ako štvrťstoročie nijako významne nezmenili.
K podobným výsledkom dospel aj Antala (2008), ktorý porovnával názory učiteľov telesnej
výchovy na stredných školách v roku 1990 a 2007.
Názory učiteľov na koedukáciu v telesnej a športovej výchove
Zaujímali sme sa taktiež o názory učiteľov telesnej a športovej výchovy, ako by podľa
nich mali prebiehať hodiny: koedukovane alebo oddelene samostatne chlapci a dievčatá.
Výrazná väčšina telocvikárov si myslí, že vyučovanie telesnej a športovej výchovy by malo
prebiehať oddelene - chlapci a dievčatá zvlášť, pričom koedukácii na základných školách je
naklonená jedna štvrtina učiteľov (20%) skúmaného súboru, zatiaľ čo na stredných školách
len 10,5% učiteľov (obr. 6). Pri porovnaní názorov učiteľov z hľadiska pohlavia sme nezistili
štatisticky významné rozdiely.
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Dančíková s Labudovou (2012) odporúčajú koedukáciu ako náhradnú alternatívu pre
školy, ktoré inú možnosť nemajú a odporúča ju dokonca aj na školách, kde je možnosť a
ochota zvoliť si, či bude vyučovanie koedukované alebo nie.

Obr. 6 Názory učiteľov na koedukáciu v telesnej a športovej výchove
Samotní učitelia telesnej a športovej výchovy sa však vyjadrili pomerne jasne, a sú
skôr za oddelené vyučovanie telesnej a športovej výchovy, najmä na stredných školách.
ZÁVERY
Výsledky nášho výskumu jednoznačne ukázali, že rozšírená výučba telesnej a
športovej výchovy na základných aj stredných školách by mala jednoznačnú podporu zo
strany telovýchovných pedagógov. Súčasný rozsah telesnej a športovej výchovy v kurikulách
považujú samotní učitelia za nízky a až 93,8% učiteľov násho súboru sa vyjadrilo, že
týždenná hodinová dotácia telesnej a športovej výchovy na základných školách by mala byť 3
a viac hodín. Podobne vysoký počet učiteľov (89%) je za zvýšenie počtu hodín telesnej
a športovej výchovy aj na stredných školách. Ak by učitelia mohli pridať viac hodín (4 a viac)
telesnej a športovej výchovy, bolo by to výrazne viac práve na základných školách
v porovnaní so strednými, kde sa vytvára vzťah k celoživotnej pohybovej aktivite.
Aj keď sa v súčasnosti o niečo častejšie zvažujú aj iné formy hodnotenia ako je
známka, v našom výskume sme zistili, že u telocvikárov stále prevláda názor, že by sa telesná
a športová výchova mala klasifikovať. Viac ako 80% učiteľov telesnej a športovej výchovy
zastáva názor, že žiaci sa v predmete telesná a športová výchova majú klasifikovať, a to na
základných ako aj stredných školách.
Väčšina učiteľov telesnej a športovej výchovy vyjadrila názor, že telesná a športová
výchova by mala na školách prebiehať oddelene, pričom na základných školách je koedukácií
naklonené vyššie percento učiteľov ako na stredných školách.
Ostáva len dúfať, že Slovensko sa čoskoro pripojí ku krajinám, ktoré v posledných
rokoch zvýšili počet hodín povinnej telesnej výchovy, čím by sa zvýšila aj dôležitosť
a význam predmetu a možno aj jej celkový status.
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Tento výskum prináša len čiastkové výsledky širšieho výskumu zameraného na zistenie
názorov učiteľov na vybrané problémy vyučovania telesnej a športovej výchovy a bol
realizovaný v rámci projektu VEGA 1/0523/19 s názvom „Telesná a športová výchova a jej
kvalita a potenciál v podpore zdravia z pohľadu žiakov, učiteľov a rodičov“.
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VYBRANÉ ASPEKTY POTÁPANIA ŽIEN
SELECTED ASPECTS OF WOMEN 'S DIVING
Baran Igor, FTVŠ UK v Bratislave, Katedra športov v prírode a plávania, Slovensko
ABSTRAKT
Práca rieši problematiku potápania žien. Na získanie informácií sme použili metódu
štúdia literárnych prameňov. Doplňujúce informácie sme získali osobným rozhovorom
s odborníkmi z oblasti potápačskej medicíny. Pri spracovaní a interpretácii získavaných
údajov a informácií sme použili metódu analýzy a syntézy, dedukciu a porovnávanie
s vyústením do formulovania záverov. Cieľom práce bolo spracovanie problematiky
vybraných zdravotných problémov, ktoré sa môžu prejaviť pri potápačských aktivitách žien.
Kľúčové slová: zdravotné aspekty, potápanie žien, potápačské aktivity
ABSTRACT
The work addresses the issue of women's diving. The work is of a compilation nature.
To obtain information, we used the method of studying literary sources. We obtained
additional information through a personal interview with experts in the field of diving
medicine. n the processing and interpretation of the obtained data and information, we used
the method of analysis and synthesis, deduction and comparison, resulting in the formulation
of conclusions. In this work we also present a brief history and development of women's
diving. y.
The aim of the work was to address the issue of selected health problems that may manifest
themselves in women's diving activities.
Key words: Health aspects, women’s diving, diving activities

ÚVOD
Potápanie ako športová aktivita už dávno nie je vyslovene mužskou záležitosťou.
Potápaniu v jeho rôznych odbornostiach sa venuje čoraz viac žien, ktoré si pre svoje
somatické aj funkčné špecifiká vyžadujú osobitný medicínsky prístup. Považovali sme za
dobrú možnosť získať viac informácií z problematiky potápania sa žien, pretože touto
problematikou sa zaoberá veľmi málo autorov na Slovensku. Podľa náročnosti konkrétnej
potápačskej aktivity nastal výrazný posun aj v rozvoji potápačskej techniky a výstroja. Tento
fakt značene rozšíril možnosti potápania sa celoročne napr. v zimných podmienkach, resp. pri
tzv. technickom potápaní do extrémnych hĺbok pri použití špeciálnych plynných zmesí.
(RICHARDSON,D.a kol, 1999).
Práca je zameraná na oblasť zdravotných odlišností a ich pôsobenia na ženský
organizmus pri potápačských aktivitách. Cieľom práce bolo spracovať problematiku
potencionálnych zdravotných problémov, ktoré sa môžu prejaviť pri potápaní žien a
spracovať problematiku vybraných aspektov pri potápačských aktivitách žien.
1. SÚČASTNÝ STAV RIEŠENIA PROBLEMATIKY
Charakteristika potápačských aktivít
Veľký rozvoj zažili potápačské aktivity po roku 1989, pričom najväčší rozmach tzv.
rekreačných potápačov začal po roku 1994, kedy viacerí aktívni a kvalifikovaní potápači
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začali zakladať prvé komerčné výcvikové potápačské školy. Atraktívnosť potápania, aj
v súvislosti s možnosťami cestovania k moru, prilákala veľké množstvo záujemcov
a potápanie sa stalo vyhľadávanou pohybovou aktivitou. V súčasnosti sú potápačské aktivity
veľmi rôznorodé. Od celosvetovo najrozšírenejšieho rekreačného potápania cez pretekárske
súťaže, podmorskú archeológiu, potápanie ozbrojených zložiek, komerčné potápanie,
fotografovanie pod vodu až po zostupy potápačov do extrémnych hĺbok.
Druhy potápačských aktivít:
Nádychové potápanie- je potápanie bez dýchacieho prístroja, len so zásobou vzduchu v
pľúcach vytvorenou nadýchnutím sa nad hladinou vody. (ZÁVODSKÝ ,G.a kol., 1998).
Prístrojové potápanie- Prístrojové potápanie je pobyt a pohyb človeka pod hladinou vody s
použitím nezávislého potápačského dýchacieho prístroja alebo s dodávkou dýchacieho plynu
a tepla z hladiny.
Hĺbkové potápanie- Pod hĺbkovým potápaním rozumieme v súvislosti s rekreačným športom
zostupy do hĺbok viac ako 30 metrov. (OZOLIN,N.G., 1966)
Technické potápanie- Technickí potápači používajú ako dýchacie médium kyslíkom
obohatený vzduch – Nitrox a pre veľké hĺbky aj zmesi hélia. (KORIM,R.-BARAN,I., 1995)
Súťažné potápanie- Jedná sa o obdobu plaveckých súťaží, pri ktorých pretekári používajú
potápačskú masku, plutvy, dýchaciu trubicu, neoprénový oblek, vzduchový prístroj a pod.
Ženy a potápanie
Asi úplne prvá žena, ktorá sa potápala bola manželka Jacques
Cousteau Simone. Ako manželka a partnerka Jacques-Yves
Cousteaua známeho oceánografa a potápača významne prispela
z financií rodiny na výskum a vývoj vynálezu k aqualungu, čím bola
zahájená nová etapa dobývania morských hlbín formou nezávislého
potápania. Simone sa stala oficiálne prvou ženou potápačkou. Bola
mimoriadne iniciatívna aj pri získavaní preslávenej lode Calypso, na
ktorej sa začali realizovať filmárske a vedecké projekty, ktoré
priblížili potápanie širokej verejnosti. Dnes predstavujú skoro
polovicu všetkých certifikovaných potápačov ženy (Cousteau,
ALEXANDRA, 2002).
Je však potrebné mať na pamäti skutočnosť, na ktorú sa v súčasnom období ženskej
emancipácie často zabúda, že ženy sa od mužov nelíšia len usporiadaním pohlavných
orgánov, ale že ženy sú aj v iných smeroch odlišné od mužov. V tomto ponímaní nejde o to,
že ženský organizmus je slabší ani menej dokonalý, ale je proste odlišný. Anatomické
a funkčné špecifiká ženského organizmu môžu istým spôsobom ovplyvňovať výkon
potápačských aktivít žien. (COUSTEAU, ALEXANDRA, 2002).
Pri obvykle nižšej somatickej výške majú ženy nižšie morfologické parametre vitálne
dôležitých orgánov. Reflexiou anatomických a fyziologických osobitostí ženského
organizmu je znížený potenciál pre výkonnosť, silu a výdrž. Ženský organizmus dokáže
oproti mužskému lepšie konzervovať teplo, osobitne v telesnom jadre mechanizmom včasnej
periférnej vazokonstrikcii. Ženy majú všeobecne fyziologický nižší bazálny metabolizmus, čo
znižuje nároky ženského tela na prísun kalórií a kyslíka. (Novomeský, 2013).
Ženský vek a potápanie
Potápačské certifikáty sa spravidla vydávajú od 12 rokov života bez ohľadu na
pohlavie. V tomto období väčšina dievčat prejde fyziologickou zmenou na ženu. Táto zmena
pozostáva dostavením prvej menštruácie. Ďalšou výraznou fyziologickou zmenou v živote
ženy je pravidelný mesačný menštruačný cyklus. Prevažná časť žien v priebehu svojho života
otehotnie, čo so sebou prináša nemalé zmeny vo fyziológii, ako aj v psychike. V priebehu
života mnohé ženy ochorejú na veľké množstvo chorôb, ktoré môžu mať negatívny vplyv
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z hľadiska bezpečnosti pri potápaní (infarkt myokardu, ateroskleróza apod.). (BOLTON,
M.E., 1980).
Adaptácia na vodné prostredie
Odpor vody -Je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že vzduch má hmotnosť približne
1,3kg/m3, čo znamená, že voda je 800-krát hustejšia ako vzduch. Voda kladie oveľa väčší
odpor pri pohybe než vzduch.
Svetlo a videnie pod hladinou- Veľmi výraznú zmenu pocitového vnímania po
ponorení sa pod hladinu predstavuje svetlo a videnie pod hladinou. Na to, aby optický systém
našich očí dokázal zaostriť, potrebujeme aspoň minimálnu bariéru vzduchu medzi okom a
vodou. V prípade rekreačného potápania je touto umelou vrstvou potápačská maska. Jej
použitie však súčasne znamená skreslenie videnia, nakoľko pri ňom dochádza ku
niekoľkonásobnému lomu svetla na rozličných rozhraniach systému: voda - sklo - vzduch oko
Teplota - Z hľadiska posúdenia nízka teplota vody alebo pocit chladu môžu byť pre
potápača nepríjemnou a v extrémnych prípadoch až život ohrozujúcou skúsenosťou. Voda
vzhľadom na svoju hustotu dokáže odvádzať teplo z povrchu tela až 25- krát rýchlejšie ako
vzduch. Preto sa nám 22 stupňová voda zdá pomerne studená, zatiaľ čo 22 stupňová teplota
vzduchu môže byť vcelku príjemnou.
Základy fyziky a fyziológie z hľadiska možných rizík pri potápaní žien
Vztlak - Schopnosť plávať je závislá na dvoch silách. Vzostupnej smerujúcej nahor
(vztlaková sila) a zostupnej smerujúcou nadol (tiažová sila). Voda vždy pôsobí nahor
vztlakovou silou bez ohľadu na to, aký objekt je v nej.
V potápaní rozlišujeme tri druhy vztlakových pomerov:
 Pozitívny = objekt pláva, pretože sila tiažová je väčšia ako vztlaková.
 Neutrálny = objekt sa vznáša, pretože sila tiažová je rovná vztlakovej.
 Negatívny = objekt klesá, pretože sila tiažová je menšia ako vztlaková.
Tlak - Tlak je definovaný ako sila pôsobiaca na plochu. Na osobu stojacu na úrovni
hladiny mora, pôsobí tlak silou 1kg/cm2. Tento tlak sa rovná 1 atmosfére = 1 atm (1 bar).
Voda je naproti tomu približne 800-krát hustejšia a ťažšia než vzduch. S postupným klesaním
do hĺbky, sa hmotnosť vody nad potápačom enormne zväčšuje a vytvára „hydrostatický“ tlak.
Okolitý tlak sa kumulatívne zvyšuje na každých 10m výšky vodného stĺpca o 1 bar. V hĺbke
10m má hydrostatický tlak hodnotu – 1bar, v hĺbke 20m – 2bar atď.
Pri potápaní na nás vo vode pôsobia oba tlaky: atmosférický aj hydrostatický. V praxi
používame tlak absolútny, ktorý vyjadruje celkový tlak pôsobiaci na predmety a živé
organizmy pod vodou. Absolútny tlak je súčtom atmosférického a hydrostatického. Príkladom
výpočtu môže byť absolútny tlak pôsobiaci na potápača, ktorý pláva v 23m. Ku hodnote 1bar
tlaku vzduchu na hladine pripočítame 2,3bar tlaku vody.(1 + 2,3 = 3,3bar.).
Najmä štyrom dutinám ľudského tela je potrebné z hľadiska potápania venovať
zvýšenú pozornosť. Sú to: uši, pľúca, vedľajšie dutiny nosné „umelá dutina“, ktorou je
priestor v potápačskej maske. (http://www.aronnax.sk/online/nitrox/blok4_fyzika.htm)
Pľúca - sú najväčšou dutinou ľudského tela. V prípade nádychového potápania je tlak
v nich vyrovnávaný pružnosťou hrudníka. Po ponorení sa sú pľúca s pribúdajúcou hĺbkou
postupne stláčané, ich objem sa zmenšuje a hustota dýchaného plynu v nich sa zvyšuje.
V prípade prístrojového potápania, upravuje dýchací regulátor tlak plynu na tlak okolitý, čím
vzniká rovnováha a objem pľúc je v každej hĺbke konštantný.
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Sínusy - sú 4 páry vedľajších nosových dutín v kostiach lebky. Sú navzájom
poprepájané a napojené na nosnú dutinu a tým aj pľúca. Tlak v nich je v spojení s dýchacou
sústavou vyrovnávaný automaticky spolu s vyrovnávaním tlaku v pľúcach
Ak sa bude počas zostupu zvyšovať tlak na uši, zvyšuje sa aj tlak v potápačskej maske.
Chrup –Nekvalitne urobené plomby, môžu vytvárať malé vzduchové komôrky vo
vnútri zubov. Spravidla ku týmto komôrkam nevedú žiadne vzduchové kanáliky a preto ani
nie je možné v nich vyrovnávať tlak. Bolesť býva v takom prípade veľmi nepríjemná.
Dýchanie a krvný obeh - Každý nádych začína stiahnutím bránice a svalov hrudníka,
ktoré vytiahnú rebrá smerom nahor. Vytvorením podtlaku sa nasáva do pľúc vzduch. V
pľúcach sú milióny malých vzdušných váčkov – pľúcnych komôrok (alveol), ktoré tvoria
obrovskú plochu. Dýchacie médium je potom absorbované cez steny alveol do kapilár
v pľúcach, čím sa dostáva do krvného obehu. Tento proces sa nazýva vonkajšie dýchanie.
Krv, nasýtena kyslíkom v pľúcach, je cez srdce tepnami pumpovaná do celého tela ku
tkanivám – kde sa spotrebúva O2. Tento proces sa nazýva vnútorné dýchanie.
Frekvencia dýchania je kontrolovaná množstvom CO2 v krvnom obehu a nie
množstvom O2, ako by sa na prvý pohľad zdalo.
Riziká dýchania plynov pod tlakom pri potápaní
Poranenia z pretlaku - V prípade elastických telies má zvyšovanie hĺbky za následok
zmenšovanie objemu a zväčšovanie hustoty plynu priamo úmerne okolitému tlaku. Táto
skutočnosť vysvetľuje, prečo dýchame viac plynu v hĺbke 30 metrov než v hĺbke 3 metre a
prečo potrebujeme vyrovnávať tlaky počas zostupu.
Barotraumy - Zvyčajne vyplývajú z dýchacích ťažkostí, zastavenej dodávky plynu
alebo iných vážnych príčin. Jej dôsledkom býva snaha dostať sa čo najskôr na hladinu.
Plynná embólia - Patria sem poranenia kedy ostane plyn uviaznutý pod kožou
v oblasti kľúčnej kosti alebo vo vnútro hrudnom priestore. Najvážnejším problémom
v potápaní môže byť plynná embólia. Je tomu v prípadoch, keď sa pľúcne tkanivá poškodia
pretlakom expandujúceho plynu. Bubliny sa dostávajú do krvného obehu v pľúcach, kedy
vnútorný pretlak v pľúcnych komôrkach prepasíruje bublinky dýchaného média do cievneho
systému. Bubliny plynu potom putujú krvným systémom až pokiaľ nie sú zachytené
v cievach, ktoré sú príliš úzke na to, aby cez ne prešli. Po uviaznutí obmedzujú prietok krvi ku
tkanivám za prekážkou a tým aj proces okysličovania dôležitých orgánov.
(http://www.solen.sk/pdf).
Dýchanie dusíka pod tlakom - Stlačený vzduch ako najčastejšie dýchané médium
v potápaní sa skladá z dvoch hlavných plynov: kyslíka (O2) - tvoriaceho 21% zmesi a
z dusíka (N2), ktorý tvorí 78%. . Ľudské telo počas ponoru pokračuje v saturácii N2. Čím dlhší
a hlbší je ponor, tým viac N2 je absorbovaného a rozpusteného v tkanivách. Počas výstupu na
hladinu rozpustený N2 v tkanivách sa vracia do krvného obehu a putuje späť k pľúcam, kde je
v malých dávkach eliminovaný pri každom výdychu. Po dosiahnutí hladiny telo pokračuje vo
vysycovaní N2 až pokiaľ sa nevráti do požadovaných hodnôt rovnováhy. Tento jav sa volá
desaturácia.
Dekompresná choroba (DCS) - Ak sa potápač vynára príliš rýchlo z ponoru, počas
ktorého absorboval zvýšenú dávku N2 pod tlakom, N2 môže vystúpiť z rozpusteného do
plynného stavu. Dusík pritom sformuje bubliny, ktoré môžu blokovať krvný tok.
(BUHLMANN, A. A., 1987).
Dusíková narkóza (NN) - Dýchanie hyperbarického dusíka, ako tomu je pri potápaní
so vzduchom, má vo väčších hĺbkach narkotický účinok podobný alkoholickej intoxikácii.
Individuálna kritická hĺbka sa môže veľmi líšiť aj v priebehu niekoľkých dní potápačskej
dovolenky. (http://www.aronnax.sk/online).
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Otrava kyslíkom (OT)- Kyslík je životne dôležitý plyn, bez prítomnosti ktorého niet
života, ale v hĺbkach cez 60 metrov sa stáva kyslík obsiahnutý v stlačenom vzduchu
toxickým. (BEHNKE, A. R., 1975).
Otrava CO -. Čistý, suchý a riadne filtrovaný vzduch by nemal obsahovať žiaden CO. Do
potápačských fliaš sa môže CO dostať chybnou činnosťou potápačského kompresora. Medzi
symptómy otravy CO radíme najmä bolesti hlavy, závrate, nevoľnosť, mentálnu dezorientáciu
a bezvedomie. ( NOVOMESKÝ, F., 2013)
2 CIEĽ, HYPOTÉZA A ÚLOHY PRÁCE
2. 1 CIEĽ PRÁCE
Cieľom práce bolo spracovať problematiku vybraných rizikových zdravotných aspektov
pri potápačských aktivitách žien.
2.2 HYPOTÉZA PRÁCE
H1: Odlišnosť stavby tela, menštruácia, tehotenstvo a prsné implantáty môžu zvýšiť
rizikovosť potápačských aktivít žien.
2.3 ÚLOHY PRÁCE
U.1 Analyzovať aspekty rozdielnosti pohlavia pri potápaní
U.2 Spracovať rizikovosť potápačský aspektov pri menštruácii
U.3 Zhodnotiť možné riziká tehotenstva pri potápaní
U.4 Spracovať rizikovosť prsných implantátov pri potápaní
3 METODIKA PRÁCE
V prvej fáze sme sa zamerali na získavanie informácií z dostupných literárnych
prameňov. Doplňujúce informácie sme získali aj osobným rozhovorom s odborníkmi z oblasti
potápačskej medicíny .Ďalšie informácie sme získali z protokolov o úrazoch potápačov –
žien.
3.1. Metódy získavania údajov
V procese získavania údajov a informácií sme vychádzali zo štúdie a analýzy literárnych
prameňov a ich vzájomného porovnávania. Ďalšie informácie sme získali z oblasti
potápačskej medicíny. Pri spracovaní získaných poznatkov a informácií sme použili metódu
vyhodnotenia, metódu logickej analýzy a syntézy získaných poznatkov.
3.2.Metódy spracovania údajov
. Spracovanie výsledkov sa uskutočnilo na základe sumarizácie, resp. analýzy
a syntézy dostupných literárnych zdrojov a údajov získaných osobnými konzultáciami .
Využili sa aj informácie z internetových médií. Pri spracovaní a interpretácii získavaných
údajov bola použitá metóda indukcie, dedukcie, porovnávania, zovšeobecňovania a analógia.
4 VÝSLEDKY PRÁCE
4.1 Aspekty rozdielnosti pohlavia pri potápaní
Priemerné ženy majú menšie pľúca, nižšiu aeróbnu kapacitu, vyššie percentuálne
zastúpenie tuku a samozrejme menšiu silu v porovnaní s mužmi. Ženy majú nižší pomer
dychového objemu za minútu, čo vyplýva z ich menšieho objemu pľúc. Taktiež majú nižšiu
O2 kapacitu - max.VO2, ktorý charakterizuje maximálne množstvo kyslíka, ktoré telo dokáže
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extrahovať pri námahe. Aj keď existujú vedecky overené štúdie, ktoré dokazujú, že zvýšené
množstvo tuku zvyšuje riziko dekompresnej choroby a ženy majú priemerne o 10-14% viac
podkožného tuku ako muži, tak u ženy, ktorá sa fyzicky udržuje na priemernej úrovni je
i obsah tuku zanedbateľný. Existujú relevantné štúdie, ktoré potvrdzujú, že ženy majú až 3,6krát vyššie riziko vzniku DCS. Ďalší ako Bangasser, (1980) - dokázal u žien - inštruktoriek
potápania 0,023% vyšší výskyt DCS (dekompresná
choroba), u mužov 0,007%, Fife (1981) - na štúdii viac
než 10 000 opakovaných ponorov dokázal výskyt DCS
(dekompresná choroba) 0,03% u žien a 0,04% u mužov,
Dunford, Rudge, Dixon (1978) - zistili zvýšené riziko
vzniku DCS (dekompresná choroba) u žien behom
menštruácie. (SELIGER,V., 1982). Najmarkantnejšie
rozdiely medzi mužom a ženou sú vo vplyve chladu na
telo. Je dokázané, že muži majú menšiu odpoveď na
chladivý podnet ako ženy. Muži majú podstatne väčšie
tepelné straty v oblasti genitálií než ženy. Z anatomických
a proporcionálnych pomerov tiež vyplýva, že ženy sú viac chránené pred chladom.
(NOVOMESKÝ, F., VICENA, J., 1987).
Rizikovosť potápačský aspektov pri menštruácii
Predmenštruačný syndróm
Tento syndróm patrí medzi chorobný stav, ktorý súvisí s hormonálnymi zmenami. Až
75% žien trpí PMS (predmenštruačný syndróm). V extrémnych prípadoch hraničí tento
syndróm až s psychickou poruchou. Tento stav sa zvýrazňuje s vyšším vekom, čo súvisí s
väčším výkyvom v estrogénnych hladinách. Medzi príznaky patrí: 50% bolestivou
menštruáciou, pocit napätia v prsníkoch na dotyk, bolestivé prsné bradavky, zadržovanie
tekutín, celková slabosť, podráždenie, bolesť hlavy až zvracanie (BACHRAN,A,j.EGSTROM.G.H. ,1977)
Potápačské aspekty a menštruácia
Existujú dôkazy o tom, že niektoré ženy majú behom menštruácie problémy
s vyrovnávaním tlakov v strednom uchu. Predpokladá sa, že to vzniká na podklade edému
ktorý postihuje počas menštruácie výstelku eustachovej trubice. Ďalším problémom, s ktorým
sa ženy počas menštruácie stretávajú, je zvýšená únava pri fyzickej aktivite. Niektoré ženy
počas menštruácie trpia strachom, ktorý môže ovplyvniť plánovaný ponor. Neexistujú dôkazy
o tom, že by použitie tampónov počas menštruácie ohrozovalo ženu v zmysle tlakových
rozdielov. (DUNFORD, R. G., 1993)
Menštruácia a dekompresná choroba
Existujú vedecké práce v hyperbarických komorách, ktoré zdôrazňujú zvýšené riziko
vzniku dekompresnej choroby počas menštruácie. Neexistujú žiadne štúdie, ktoré by sa však
zaoberali vznikom DCS (dekompresná choroba) určitý čas pred menštruáciou alebo po nej.
Ako možné príčiny vzniku DCS behom menštruácie sa uvádzajú zmeny v: hladinách
hormónov, hladinách elektrolytov, vazomotorická reaktivita, periférna vazokonstrikcia.Počas
ponoru sa ženám odporúča: potápať do menších hĺbok, dodržiavať bezpečnejšie bez
dekompresné časy a vykonávať dlhšie dekompresné zastávky.
(GIBB.N.,2001,http://www.scuba.about.com/)
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Možné riziká tehotenstva pri potápaní
Amóniová tekutina okolo plodu ho dostatočne chráni pred malými pádmi alebo
otrasmi. Všeobecne sa nedoporučuje vykonávať športy, pri ktorých sa srdcový rytmus
tehotnej ženy zvýši nad 140 úderov za minutú .
Potápanie počas tehotenstva
Neexistujú relevantné vedecky podložené štúdie, ktoré by jednoznačne dokázali
súvislosť medzi negatívnym vplyvom potápania a tehotenstvom. Potenciálny risk pre plod je
hlavne z dôvodu nebezpečenstva dekompresnej choroby, ale aj hyperoxií a CO2 retencie.
Tehotné ženy, ktoré sa chcú aj naďalej potápať počas
tehotenstva, by mali byť informované o tom, že riziko sa
pravdepodobne zvyšuje s približovaním sa k maximálnemu bez
dekompresnému času.
Musíme zdôrazniť, že neexistujú relevantné vedecké dôkazy o
teratogénnom efekte potápania. Povinné ultrasonografické
monitorovanie plodu (poprípade genetické vyšetrenie
amniocentézou) bezpečne odhalí väčšinu vývojových
malformácií. Podľa Dr. Martin M. Quigley, MD je plod v
počiatočných štádiách tehotenstva len zhluk buniek, u ktorých
ešte neprebehla diferenciácia. (BRUCE, I., SIMON, R., 2012)
Podľa niektorých štúdii existuje priama súvislosť medzi tzv. gestačnou hypertermiou
(zvýšenou teplotou tela matky počas tehotenstva) a vrodenými malformáciami plodu.
Približne 2 - 2,5 °C zvýšenie teploty matky spôsobuje výrazne disproporcionálny vzostup
teploty plodu. Už i tak malý nárast teploty môže mať teratogénny efekt na plod, hlavne v
období prvého trimestru. Námaha je asi pri potápaní najdôležitejší kontra indikačný faktor.
Doba námahy (cvičenia) by nemala trvať dlhšie ako 15 minúť a malo by sa im predchádzať
"zahrievacie kolo".
Počas tehotenstva dochádza k zväčšeniu tzv. tretích priestorov. Ide o dutiny, ktoré sú
normálne (mimo tehotenstva), podstatne alebo zanedbateľne menšie než v tehotenstve.
Vzduch v takýchto priestoroch podlieha Boylovmu zákonu a preto je dôležité aj v takýchto
priestoroch vyrovnávať tlak. (MADSEN, AXEL 1986).
Pri normálnom tehotenstve väčšina žien priberie od 5 do 15 kg. Jedná sa prevažne o
váhu rôznych štruktúr v malej panve. U väčšiny žien sa zmnoží aj tukové tkanivo, ktoré môže
zapríčiniť:
1.) zvýšené riziko dekompresnej choroby (keď sa tukové tkanivo horšie „vysycuje“)
2.) je potrebný dlhší čas na dekompresiu.
K ďalším faktorom, ktoré negatívne ovplyvňujú tehotenstvo ženy, patrí: retencia tekutín,
poruchy trávenia a motility gastrointestinálneho traktu, v tehotenstve dochádza k
proporcionálnym zmenám tela ženy, čo zhoršuje tesniacu (izolačnú) funkciu oblekov
a potápačského výstroja, ženy počas tehotenstva podstatne intenzívnejšie podliehajú morskej
chorobe. Na druhej strane neexistujú relevantné dôkazy o tom, že by ženy v tehotenstve
výraznejšie podliehali: dusíkovej narkóze alebo kyslíkovej toxicite. Pokiaľ ide o vzduchovú
embóliu, existuje vysoké riziko jej vzniku aj u matiek, ktoré sa nepotápajú. (NOVOMESKÝ,
F., 2013)
Rizikovosť prsných implantátov pri potápaní
Existuje štúdia, pri ktorej sa sledovali zmeny prsných implantátov v hyperbarickej
komore. Pri experimente boli použité silikónové implantáty tzv. implantáty s fyziologickým
roztokom. Zistilo sa, že v implantátoch došlo k 1 - 4% nárastu bublín v porovnaní s krvou.
Implantáty s fyziologickým roztokom mali menšiu absorpciu dusíku pri porovnaní so
silikónom. Pri potápaní sa v neoprénovom potápačskom obleku sa doporučuje individuálne
prispôsobiť neoprénový oblek tak, aby príliš netlačil na prsné implantáty. (GRIPPAUDO, F.
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R., MINASI, P., MURATORI, L. et al., 2002).Možno konštatovať, že ani silikónové
implantáty nestoja v ceste ženám venovať sa
potápačským aktivitám. Dodatočnú pozornosť
treba venovať hlavne veľkosti a strihu
potápačského neoprénu. Podľa použitého
materiálu, môžu pôsobiť umelé prsia na
vztlakové hodnoty a to buď negatívne alebo
pozitívne a ovplyvňovať tak celkové vyváženie
potápačky. Táto skutočnosť však primárne
neohrozuje zdravie ženy. Z uvedeného možno
vyvodiť záver, že prsné implantáty výrazne neohrozujú zdravie žien pri potápaní.
(http://www.scuba.sk).
5 ZÁVER
5.1 Aspekty rozdielnosti pohlavia pri potápaní
● Priemerné ženy majú menšie pľúca, nižšiu aeróbnu kapacitu, vyššie percentuálne
zastúpenie tuku a samozrejme menšiu silu v porovnaní s mužmi.
● Ženy majú nižší pomer dychový objem / minúta, čo vyplýva z ich menšieho objemu pľúc.
Tiež majú nižšiu O2 kapacitu - max.VO2, teda parameter, ktorý charakterizuje maximálne
množstvo kyslíka, ktorý telo dokáže extrahovať pri námahe.
● Ženy nemajú takú fyzickú silu ako muži, čo je ale pri rekreačnom potápaní (v zmysle DCS)
tiež zanedbateľný fakt.
● Aj keď existujú vedecky overené štúdie, ktoré dokazujú, že zvýšené množstvo tuku zvyšuje
riziko dekompresnej choroby, ženy majú priemerne o 10-14% viac podkožného tuku ako
muži.
● Neexistujú relevantné štúdie, ktoré by dokazovali, že ženy majú zvýšené celkové riziko
vzniku dekompresnej choroby. Existujú dokonca dve štúdie, ktoré zistili, že u žien vzniká
podstatne menej bublín dusíka po rekreačnom ponore ako u mužov
● Neexistuje rozdiel vo vplyve alebo nástupe kyslíkovej toxicity, dusíkovej narkózy.
● Čo sa týka anatomických odchýlok tie sú pri rekreačnom potápaní bezvýznamné.
● Asi najmarkantnejšie rozdiely medzi mužmi a ženami sú vo vplyve chladu na organizmus.
(Je dokázané, že muži majú menšiu vazokonstrikčnú odpoveď ako ženy. spôsobuje,
že muži sú menej chránení pred chladom než ženy.).
● Neexistujú dôkazy o tom, že by mali ženy zvýšené riziko vzduchovej embólie.
● Ďalším faktom je, že muži majú väčšiu tendenciu k riskantnejšiemu správaniu.
5.2 Rizikovosť potápačský aspektov pri menštruácii
● Možným problémom, s ktorým sa ženy počas menštruácie môžu pri potápaní stretnúť, je
zvýšená únava pri fyzickej aktivite. Pri zvýšenej únave je dôležitý prvok bezpečného
potápania.
● Niektoré ženy počas menštruácie trpia strachom, ktorý môže ovplyvniť plánovaný ponor.
● Neexistujú dôkazy o tom, že by použitie tampónov počas menštruácie ohrozovalo ženu
v zmysle tlakových rozdielov.
5.3 Možné riziká tehotenstva pri potápaní
● DAN Europe je potápačské združenie, ktoré celosvetovo poisťuje potápačov odporúča:
Potápanie v priebehu tehotenstva alebo pri snahe otehotnieť sa nedoporučuje “.
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● Pri krátko trvajúcom ponore so vzduchovým zásobníkom do hĺbky napr.10m sa v tele
tehotnej potápačky nestihne nazhromaždiť také množstvo dusíka, aby bolo nutné uskutočniť
dekompresné zastávky. Nehrozí DSC.
● Dr.Maidy Beth Taylorová, ktorá sa zaoberá výskumom pôsobenia tlaku na ľudský
organizmus vo svojej publikácii ( Womens and Pressure, 2012) uvádza, že po potápaní v
tehotenstve sa môže u detí vyskytovať nižšia pôrodná hmotnosť, vrodené vady,
novorodenecké dýchacie problémy..
● Údaje o freedivingu v tehotenstve sú ešte obmedzenejšie. Väčšina informácií z tejto oblasti
pochádza od japonských a kórejských potápačiek. Pri freedivingu sa doporučuje vynechať
tréning dynamickej, resp. statickej apnoe.
● Jednoznačnú odpoveď na otázku či je nádychové a prístrojové potápanie v tehotenstve
rizikové sme nedostali. Všeobecne sa nedoporučujú. Veľa ľudí sa domnieva, že problémom je
vyšší tlak pôsobiaci v hĺbkach. Problém je však vo výmene plynov v tele.
Narušením prirodzenej rovnováhy procesu výmeny plynov v tele môžu nastať komplikácie.
5.4 Rizikovosť prsných implantátov pri potápaní
● Pri tlaku neoprénu na povrch tela môže dôjsť v extrémnych prípadoch k upchaniu mlieko
vodných vývodov, čo môže viesť k zápalu prsných žliaz. Existujú obavy z prenosu infekcie
medzi prsnou bradavkou a zažívacím traktom dieťaťa..
● Všeobecne populárna teória v potápačskej komunite, že pri potápaní s prsnými implantátmi
môže dôjsť vplyvom tlaku k ich prasknutiu nebola potvrdená.
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STRAVOVANIE DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU
BASICS OF RATIONAL NUTRITION FOR PRESCHOOL CHILDREN
Mária Belešová (PdF UK v Bratislave, SR), Juliana Talapková (PdF UK v Bratislave, SR)
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá problematikou stravovania detí predškolského
veku. Strava detí musí byť pravidelná, pestrá, energeticky vyvážená. Práve obdobie
predškolského veku je tým najdôležitejším obdobím, kedy je energetická potreba najvyššia
a postupom času klesá. V príspevku sa zaoberáme zisťovaním úrovne stravovania detí
predškolského veku. Nakoľko za stravovacie návyky detí zodpovedajú rodičia, nami
skonštruované dotazníky v elektronickej forme vypĺňali práve oni. Výsledky získané z
dotazníkov nás pozitívne prekvapili. 97,2 % rodičov sa snaží svojmu dieťaťu pripravovať
vyváženú stravu a zapájať do jedálneho lístka nielen všetky prvky potravy, ale aj čo najväčšie
spektrum potravín.
Kľúčové slová: stravovanie, výživa, kvantitatívny zber dát, predškolský vek dieťaťa
Abstract: The presented paper deals with the issue of eating preschool children. Children's
diets must be regular, varied, energetically balanced. It is the period of preschool age that is
the most important period when the energy need is highest and decreases over time. In the
article we deal with determining the level of nutrition of preschool children. As the parents
are responsible for the eating habits of the children, they filled in the questionnaires
constructed by us in electronic form. The results obtained from the questionnaires surprised us
positively. 97.2% of parents try to prepare a balanced diet for their child and include in the
menu not only all elements of food, but also the widest possible range of foods.
Key words: food, nutrition, quantitative data collection, preschool age of the child
Úvod
Zo súčasného hľadiska prevencie civilizačných chorôb ide o dva základné sledované aspekty
v skladbe stravy: kontrola príjmu celkovej energie, teda obmedzenie príjmu tzv. prázdnych
kalórií, ako je tuk, sacharóza, a na druhej strane o zabezpečenie dostatočného príjmu a
pestrosti fytoprotektívnych látok a vlákniny pri zabezpečení základných požiadaviek na
makro- i mikronutrientné zložky stravy. Potreby výživy sa líšia v závislosti od jednotlivých
období života. Stravovacie návyky dieťaťa sa formujú v závislosti od stravovacích návykov
rodiny, vplyvu prostredia a vlastných postojov k sebe samému, tvrdí Šramková (2004).
O tom, že detská strava musí byť pestrá, plnohodnotná, energeticky a biologicky vyvážená,
sme už v tomto zborníku písali v našom druhom príspevku. Taktiež sme spomenuli, že strava
dieťaťa má mať potrebné množstvo bielkovín, tukov a sacharidov a samozrejme všetky
potrebné vitamíny, a minerály potrebné na zdravý rast a vývin dieťaťa. Sobotová a kol. (2002)
navyše uvádza, že trendom vo výžive je znižovanie príjmu soli, tukov a umelých prísad v
potravinách. Treba rešpektovať aj telesnú aktivitu, konštrukciu dieťaťa a jeho zdravotný stav.
Energetická hodnota jedál
V priebehu života jedinca sa potreba živín priebežne mení každým rokom, nakoľko rast u detí
nie je stále rovnako rýchly. Dieťa najrýchlejšie rastie počas prvého roku života. Obdobie od
dvoch do dvanástich rokov je charakteristické pomalým rastom. Z tohto dôvodu je prvé roky
po narodení dieťaťa jeho energetická potreba najvyššia a postupom času klesá (Juríková,
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2014). Ostertágová (1998) uvádza, že energetický príjem, ktorý zabezpečuje potreby zdravého
jedinca, určujú tieto činitele:
 vek,
 fyzická aktivita,
 konštitúcia a veľkosť organizmu,
 klimatické a ekologické faktory.
Foršt (2011) dopĺňa, že energetická hodnota jedál hrá v jedálničku detí najdôležitejšiu rolu.
Na základné fungovanie detského organizmu sa spotrebuje 50 – 60 % energie, 20 % na výkon
počas dňa a na regeneráciu tkanív 10 % energie. Doporučený príjem energie z potravín u detí
predškolského veku je počas 3 rokov 102 kalórií na kilogram váhy dieťaťa za jeden deň a u
detí vo veku 4 – 6 rokov by mal príjem energie predstavovať 90 kalórií na kilogram váhy za
jeden deň (Horan, Momčilová, 2017). V tabuľke 1 môžeme vidieť doporučené rozdelenie
denného energetického príjmu u detí predškolského veku.
Jedlo dňa
Raňajky
Desiata
Obed
Olovrant
Večera

Energetický príjem v percentách (%)
20 %
10 – 15 %
30 – 35 %
10 – 15 %
20 %

Tabuľka 1 Denný energetický príjem detí predškolského veku (Horan, Momčilová, 2017)
S podobnými údajmi súhlasí aj Ostertágová (1998). Nesúhlasí však s tým, že by desiata aj
olovrant mali predstavovať až 15 % dennej dávky príjmu energie. Desiatu aj olovrant by mala
tvoriť ľahšia strava, ako napríklad ovocie, zelenina či mliečne výrobky. Obed by mal
predstavovať približne 40 % celkového denného energetického príjmu. Večeru by dieťa malo
konzumovať minimálne jednu hodinu pred spánkom a mali by ju tvoriť ľahko stráviteľné
potraviny. Večera by mala predstavovať až 30 % energetického príjmu.
Základné pravidlá správnej výživy je možné podľa Libu (2007) formulovať nasledovne:
1. Pravidlo kvantity: Denný príjem potravy musí pokrývať potreby organizmu. Správna
výživa sa potom prejaví v bezchybnosti funkcií tela, ako sú rast, reprodukcia, práca, mentálna
aktivita, udržiavanie telesnej hmotnosti.
2. Pravidlo kvality: Režim výživy musí byť komplexný a rozmanitý tak, aby poskytoval
organizmu všetky nevyhnutné látky, ako sú uhľohydráty, tuky, bielkoviny, vitamíny,
minerály, voda, rastlinná vláknina.
3. Pravidlo vyváženosti: Množstvo prijímaných energetických látok, ktoré tvoria stravu, musí
byť navzájom v správnom pomere: uhľohydráty musia dodávať 55 – 75 % všetkých kalórií,
množstvo tukov by nemalo prekročiť 30 % skonzumovaných kalórií a bielkoviny majú
dodávať 10 – 15 % potrebných kalórií.
4. Pravidlo primeranosti: Voľba, príprava a množstvo potravy sa musia prispôsobiť telesnej
hmotnosti, veku, fyziologickému stavu a druhu práce, alebo činnosti.
Kajaba a kol. (2015) vypracoval odporúčané výživové dávky, pri ktorých zohľadňoval viaceré
faktory, ako napríklad vek, pohlavie, pohybovú aktivitu a iné parametre. Zistil, že odporúčaná
výživová dávka vlákniny pre deti predškolského veku, platná v Slovenskej republike od roku
2015, je 14 gramov za deň. Príjem makronutrientov by mal predstavovať denne 63 gramov
tuku, 236 gramov sacharidov a 35 gramov bielkovín. Chrpová (2010) odporúča príjem
bielkovín u detí predškolského veku v dennej dávke 1,2 gramov bielkovín na jeden kilogram
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váhy dieťaťa na deň, nakoľko deti potrebujú dostatok bielkovín kvôli stavbe svalstva a
ďalších tkanív.
Význam školského stravovania
Spôsob výživy v rodine je podmienený pomerne stabilnými rodinnými tradíciami. Väčšinou
výživových chýb si dieťa fixuje už v detstve a prenáša ich do dospelosti. Práve v tomto veku
má školské stravovanie významné postavenie a plní viacero úloh. Školské stravovanie má
predovšetkým výchovnú úlohu a vštepuje správne návyky:
 na zdravú a modernú racionálnu výživu,
 na kultúrne stolovanie,
 na spoločenské správanie a hygienické návyky.
V školskej jedálni sa deti naučia konzumovať podstatne širší repertoár jedál, teda aj tých,
ktoré sa v „maminej kuchyni“ nevaria. Vieme totiž, že v každej domácnosti sa obmieňa len
určitý obmedzený počet jedál podľa tradície a obľúbenosti. Taktiež len málo zamestnaných
matiek má čas na prípravu zložitých, väčšinou múčnych jedál alebo chuť experimentovať so
zavádzaním nových, na prípravu a suroviny náročnejších jedál, a to aj napriek tomu, že sú
nutrične hodnotnejšie a modernejšie. Školské stravovanie sa tak stáva ideálnym priestorom
pre uplatňovanie moderných ozdravovacích, výchovných zámerov v oblasti výživy mladej
generácie, dodáva Broniš (2002). Skladba stravy, výber surovín a podávané množstvo
zodpovedajú energetickým a biologickým požiadavkám pre daný vek. Eliminuje všetky
možné negatívne dôsledky nesprávneho výberu potravín, ktoré by mohli ovplyvniť výskyt
rizikových faktorov civilizačných ochorení v dospelom veku. Výber potravín eliminuje tiež
alergizujúce vplyvy z potravinových zdrojov.
Výskumná časť
V predškolskom období sa z jedla stáva spoločenská udalosť, čo je pre sociálny rozvoj
dieťaťa veľmi dôležité. Dieťa sa čoraz viac podieľa na rodinnom živote. V rodinách by mala
byť venovaná pozornosť spoločnému stolovaniu a vytváraniu správnych stravovacích
návykov (Šašinka a kol., 2007).
Hlavným cieľom predloženej výskumnej časti je zistenie úrovne stravovania detí
predškolského veku. Pre získanie údajov sme využili formu kvantitatívneho výskumu,
konkrétne sme využili dotazníkovú metódu. Dotazníky sme vytvárali v programe Formuláre
Google. Dotazník sme rozposielali elektronicky rodičom detí, nakoľko za ich stravovacie
návyky zodpovedajú práve oni.
Dotazník bol zameraný na stravovanie detí predškolského veku. Dotazník bol anonymný a
pozostával zo sedemnástich otázok, z ktorých tri otázky boli na zisťovanie faktografických
údajov a štrnásť otázok bolo zameraných na zisťovanie úrovne stravovania. Všetky otázky
okrem jednej boli povinné, čiže bolo nutné na ne odpovedať. V prvej otázke sme zisťovali
vek dieťaťa. Pokiaľ dieťa spĺňalo vekové kritérium, čiže predškolský vek od troch do šiestich
rokov, rodič mohol pokračovať vo vypĺňaní dotazníka. Pokiaľ malo dieťa menej než tri alebo
viac ako šesť rokov, čiže dieťa nespĺňalo vekové kritérium, dotazník sa ukončil.
Dohromady sme rodičom rozposlali 100 kusov elektronických dotazníkov, pričom vyplnené
dotazníky nám späť odoslalo 93 rodičov. Využiteľných pre ďalšie spracovanie dát bolo presne
71 dotazníkov, nakoľko deti respondentov zo zvyšných dotazníkov nespĺňali kritérium
vekovej hranice. Najviac odpovedí sa nám vrátilo z Bratislavského kraja, presne 63,4 %, čo
predstavuje 45 detí. Nasledoval Nitriansky kraj v počte 12 detí (16,9 %). Žilinský a Trnavský
kraj boli na tom veľmi podobne, v počte 7 (9,9 %) a 6 (8,5 %) respondentov. Z Trenčianskeho
kraja pochádzal presne jeden (1,4 %) respondent. Zo zvyšných krajov (Banskobystrický,
Prešovský a Košický kraj) sme nemali žiadnych respondentov. Získali sme takmer rovnaký
pomer medzi oboma pohlaviami detí, a to 50,7 % (36) chlapcov a 49,3 % (35) dievčat.
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Najviac zastúpené boli deti vo veku troch rokov, a to až 28 %, čo predstavuje 26 detí.
Nasledovalo 19 detí (20,4 %) vo veku štyroch rokov, 17 päťročných detí (18,3 %) a zvyšok
tvoria deti 6 ročné, ktorých počet bol 9 (9,7 %).
Interpretácia výsledkov
Odpovede získané z dotazníkov sme spracovali v programe Microsoft Excel, v ktorom sme
vytvorili aj grafy z údajov nachádzajúcich sa v dotazníkoch. Všetky grafy neinterpretujeme
pri každej odpovedi z dôvodu limitovaného rozsahu príspevku.
Pri prvej otvorenej otázke v dotazníku mali respondenti možnosť napísať vlastnú odpoveď.
Otázka znela: „Čo si predstavujete pod pojmom racionálna výživa?“ Odpovede sa líšili, no
väčšina odpovedí sa svojim obsahom zhodovala. V značnej časti dominovali odpovede, že
racionálna výživa je výživa, kde je zastúpená každá zložka potravy (bielkoviny, sacharidy,
tuky, vitamíny, minerály, ...), ale aj každý druh potravín (mäso, zelenina, ovocie, strukoviny,
mliečne výrobky, ...). Traja respondenti uviedli, že racionálna strava je taká, pri ktorej sú z
jedálneho lístka úplne vylúčené slané jedlá, sladkosti, mastné či vyprážané jedlá. Väčšina
odpovedí rodičov bola podľa nás správna, nakoľko súhlasíme s tým, že racionálna výživa je
taká, v ktorej sú zahrnuté všetky makroživiny, aj všetky typy jedál a potravín. Rodičia, ktorí si
myslia, že racionálne stravovanie je o vynechávaní niektorých, nie veľmi vhodných potravín
zo stravy, sa mýlili. Ako uvádzajú Malková a Kopunec (2018), racionálna výživa obsahuje
všetky potraviny v adekvátnom množstve.
V ďalšej otázke sme sa informovali na počet jedál, ktoré deti konzumujú počas dňa. Z grafu 1
je zreteľne vidieť, že nadpolovičná väčšina (62 %), čiže 44 detí, prijíma 5 jedál denne. 25,4 %
(18) rodičov podáva svojím deťom štyri jedlá denne a 9,9 % rodičov, čo je presne 7 rodičov z
opýtaných, podáva svojim deťom viac ako päť jedál denne. Iba 2,8 % (2) opýtaných rodičov
uviedlo, že ich dieťa konzumuje len tri jedlá denne. Menej než tri jedlá denne nepodáva
svojim deťom žiaden rodič. Odpovede rodičov považujeme za priaznivé, nakoľko je veľmi
dôležité mať stravu rozdelenú do viacerých menších porcií za deň. Obzvlášť dieťa potrebuje
pravidelne počas dňa dopĺňať živiny a energiu pre správne fungovanie organizmu počas
celého dňa.

Graf 1 Denný počet jedál
V ďalšej otázke mali respondenti možnosť zaznačiť viacero odpovedí. Otázka sa týkala toho,
kde sa najčastejšie stravujú ich deti. Z grafu 2 vyplýva, že deti sa najčastejšie stravujú doma
(konkrétne 59 detí) a následne v materskej škole (37 detí). V reštaurácii sa stravuje len jedno
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dieťa a v prevádzkach rýchleho občerstvenia sa nestravuje žiadne dieťa. Domáca strava a
strava v materských školách má tendenciu byť tou najvhodnejšou pre vývin dieťaťa, nakoľko
na základe ďalších odpovedí predpokladáme, že sa v domácej kuchyni nevyužíva prebytočné
množstvo olejov, tukov či rafinovaných cukrov tak, ako je tomu napríklad v prevádzkach
rýchleho občerstvenia.

Graf 2 Miesto stravovania detí
Ďalšia otázka znela: ,,Ako často navštevujete s deťmi prevádzky rýchleho občerstvenia
(McDonald´s, KFC, ...)?“ Táto otázka mala slúžiť na overenie predchádzajúcej otázky, kde
rodičia uvádzajú, že v prevádzkach rýchleho občerstvenia sa ich deti nestravujú. Prakticky
sme sa pýtali na tú istú otázku, len iným spôsobom. Odpoveď mali rodičia voľne dopísať. Zo
71 odpovedí až 13 rodičov uviedlo, že ešte nikdy s deťmi nenavštívili prevádzku rýchleho
občerstvenia. 7 rodičov napísalo, že s deťmi navštevuje tieto prevádzky raz mesačne. Zvyšní
rodičia uviedli, že s deťmi navštevujú prevádzky rýchleho občerstvenia len príležitostne,
maximálne niekoľkokrát do roka. Stotožňujeme sa s názormi odborníkov, že nie je vhodné
často navštevovať takéto prevádzky, a to z toho dôvodu, že tam nie sú ponúkané nutrične
hodnotné potraviny, aké by deti v predškolskom veku mali prijímať pre ich zdravý rast a
vývin.
Posledná otázka v prvej sekcii dotazníka bola informatívna a zisťovali sme, či dané dieťa
navštevuje materskú školu. Táto otázka bola rozdeľovacia, aby sme odlíšili deti navštevujúce
materskú školu od ostatných detí. Tento údaj bol nevyhnutný kvôli nasledujúcim otázkam
týkajúcich sa stravovania v materskej škole. 81,7 % rodičov (58) uviedlo, že ich dieťa
navštevuje materskú školu (MŠ), 18,3 % (13) detí nenavštevuje materskú školu. Rodičia,
ktorých deti nenavštevujú materskú školu, sa presunuli na sekciu číslo štyri. Rodičov detí,
ktoré navštevujú materskú školu, Formulár automaticky vygeneroval na pokračovanie
dotazníka v sekcii tri.
V sekcii tri sme sa zaujímali o to, či: „Využíva Vaše dieťa služby jedálne v materskej škole?“
55 detí (94,8 %) sa stravuje v jedálni v materskej škole a 3 (5,2 %) deti nenavštevujú jedáleň
v MŠ.
V ďalšej otázke sme zisťovali, či majú rodičia nejaké výhrady voči podávanej strave v
materskej škole. Rodičia detí, ktorí uviedli, že dieťa nevyužíva služby jedálne v materskej
škole napísali, že je to preto, lebo dieťa má nejaké potravinové intolerancie či alergie.
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Niektorí rodičia, presne 10 rodičov z 55 uviedlo, že nemajú žiadne výhrady voči podávanej
strave. Zvyšní rodičia (45) uviedli, že majú výhrady voči strave podávanej v jedálni MŠ.
Interpretujeme najčastejšie výhrady rodičov k podávanej strave:
 potraviny nevhodné pre deti (zelený čaj pred spaním, hríby, umelé dochucovadlá, ...),
 málo ovocia a zeleniny,
 zahusťovanie polievok múkou,
 využívanie polotovarov,
 podávanie sladkých jedál a sladkostí,
 malé porcie,
 podávanie sirupových vôd či sladených malinoviek,
 sladenie čaju cukrom a nie medom.
Štvrtá sekcia bola zameraná na zisťovanie konzumácie určitých potravín a nápojov. Prvou
otázkou v štvrtej sekcii bola otázka: ,,Koľkokrát do týždňa konzumuje Vaše dieťa dané
produkty?“ V možnostiach odpovedí bolo uvedených 6 typov potravín. Rodičia mali pri
každej potravine zaškrtnúť, ako často ich dieťa konzumuje danú potravinu. 52 rodičov podáva
deťom vajcia 1 až 2 krát do týždňa a 13 rodičov 3 až 4 krát do týždňa, čo je pri kombinácii s
podávaním mliečnych výrobkov dostatočné množstvo, ktoré dokáže zabezpečiť kvalitný
príjem bielkovín, ktoré sú nevyhnutné na stavbu tkanív v organizme.
Konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov je na vysokých priečkach odpovedí rodičov. 26
rodičov podáva svojim deťom mlieko 6 a viackrát do týždňa a 24 rodičov 5 až 6 krát do
týždňa. Tieto výsledky hodnotíme ako pozitívne, keďže mlieko a mliečne výrobky sa aj podľa
Juríkovej a kol. (2014) majú podávať viackrát do dňa.
33 detí konzumuje mäso a výrobky z neho 3 až 4 krát do týždňa, 22 detí 5 až 6 krát do týždňa.
Denná odporúčaná dávka príjmu mäsa a výrobkov z neho podľa štúdie Amerického odboru
agrikultúry (U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 2014) sú dve porcie mäsa denne.
Mäso samotné, ako súčasť hlavného jedla, by sa malo podľa Juríkovej a kol. (2014) užívať
raz týždenne.
Najviac rodičov varí svojim deťom strukoviny 1 až 2 krát do týždňa, a to presne 42 rodičov z
opýtaných. 22 rodičov podáva túto potravinu svojim deťom 3 až 4 krát do týždňa.
Obilniny konzumuje 27 z detí 5 až 6 krát do týždňa. Pozitívnym výsledkom bolo, že odpoveď
,,vôbec“ nebola zaškrtnutá ani raz. Obilniny podľa Malagu (2018) obsahujú veľké množstvo
vlákniny, ktorá je dôležitá pre správne fungovanie črevnej mikroflóry a tráviaceho traktu, a
preto je potrebné ich konzumovať viackrát denne.
Najviac zastúpenou odpoveďou pri otázke o konzumácii sladkostí bola možnosť 1 až 2 krát
do týždňa, čo zaškrtlo 23 rodičov. Ďalšou zaznačovanou odpoveďou bolo 3 až 4 krát do
týždňa, a to v počte 19 opýtaných. Sladkosti by sa mali deťom podávať naozaj len výnimočne,
najlepšie len počas víkendov, tvrdí Foršt (2011).
Nasledujúci graf 3 prezentuje odpovede zamerané na zistenie dennej konzumácie ovocia a
zeleniny u detí. Ako vyplýva z grafu 3, 57,7 % (41) detí zje denne dve až tri porcie ovocia a
zeleniny. 36,6 % (26) rodičov podáva svojim deťom iba 1 porciu ovocia a zeleniny denne. Tri
a viac porcií denne konzumuje len 5,6 % (4) detí. Odpoveď, že dieťa nekonzumuje žiadne
ovocie a zeleninu, nebola zaznačená ani raz. Podľa Juríkovej a kol. (2014) je odporúčaná
denná dávka príjmu ovocia a zeleniny 5 a viac porcií denne. Rodičia by preto mali deťom
doplniť do jedálneho lístka viac ovocia a zeleniny, kvôli navýšeniu príjmu vitamínov. Ovocie
by sme odporúčali konzumovať, pretože ide o zdravšiu formu prísunu zdravých sacharidov a
zvýšenia energie, než pri konzumácii sladkostí.
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Graf 3 Konzumácia ovocia a zeleniny
V grafe 4 prezentujeme frekvenciu konzumácie rýb. Výsledky nás nemilo prekvapili, nakoľko
ryby by sa mali deťom v predškolskom veku podávať aspoň raz do týždňa. Viackrát do týždňa
podávajú svojim deťom ryby iba dvaja rodičia (2,8 %) z opýtaných. Každý týždeň podáva
ryby 29,6 % rodičov, čo tvorí presne 21 rodičov. Najväčšie zastúpenie má podávanie rýb
dvakrát do mesiaca, a to 35,2 % (25 rodičov). Raz za mesiac podáva ryby 25,4 % (18)
rodičov. A napokon 7 % (5) rodičov nepodáva svojim deťom doma ryby vôbec. Dobrocká
(2018) spracovala výsledky štúdie uverejnenej v časopise Scientific Reports. Autori štúdie
tvrdia, že deti, ktoré jedia ryby raz alebo viackrát týždenne, lepšie spia a majú lepšie výsledky
v IQ testoch ako tie, ktoré ryby nemajú vo svojom jedálničku alebo len veľmi zriedka. Štúdie
ukázali spojitosť medzi omega 3 mastnými kyselinami, ktoré sa nachádzajú v mnohých
typoch rýb, ako je losos, sardinky či tuniak, s vyššou inteligenciou a lepším spánkom.
Výskumu sa zúčastnilo viac ako 500 čínskych detí vo veku od 9 do 11 rokov. Všetky
odpovedali na otázku, ako často za posledný mesiac konzumovali rybu. Výber odpovedí bol
od „nikdy“ až po „aspoň raz za týždeň“. Následne vo veku 12 rokov deti absolvovali IQ test.
Potvrdilo sa, že tie deti, ktoré jedli ryby týždenne, mali lepšie výsledky než tie, ktorých
odpoveď bola „zriedka alebo nikdy“. Odborníci rodičom odporúčajú postupne deťom do
jedálnička zaradiť ryby približne od dvoch rokov, a to v prípade, že nemajú žiadne kosti a sú
nakrájané.

Graf 4 Konzumácia rýb
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Predposledná otázka sa zameriavala na údaje o dennom príjme tekutín deťmi. Graf 5
naznačuje rozdelenie, koľko litrov tekutín denne deti vypijú. Najviac volená odpoveď bola 1
liter denne, ktorú označilo až 40,8 % (29) rodičov. Nasledovala možnosť menej ako liter,
ktorú zvolilo 33,8 % (24) rodičov. Jeden až dva litre tekutín denne vypije 23,9 % (17) rodičov
a viac ako dva litre denne vypijú 1,4 % z detí, čo predstavuje iba jedno dieťa. Podľa Gregora a
Zákosteleckej (2019) by deti v predškolskom veku mali vypiť od 1,5 litra do 2 litrov tekutín
denne. Toto odporúčanie podľa nášho dotazovania spĺňa 23,9 % detí. Z nášho pohľadu by
rodičia mali viac dbať na pitný režim svojich detí, pretože voda má viacero zdraviu
prospešných účinkov na organizmus.

Graf 5 Denný príjem tekutín
Príjem tekutín však musí byť rovnomerne rozložený počas celého dňa (s dominanciou v
dopoludňajších hodinách) a v menších množstvách (jednorazový príjem veľkého množstva
tekutín zaťažuje kardiovaskulárny a renálny systém). Nočné straty tekutín kožou a dýchaním
je nevyhnutné hneď ráno nahradiť. Súčasťou raňajok má byť teda aspoň jeden pohár vody,
uvádzajú Mrosková, Požonská a Šoltisová (2010).
Poslednú otázku v dotazníkovom šetrení sme orientovali na druh prijímanej tekutiny, nakoľko
je rozdiel, či dieťa prijíma čistú vodu, alebo sladené nápoje. Ukázalo sa, že najviac
preferovanou tekutinou u 65 detí je čistá voda, ktorú pijú každý deň. Každý deň taktiež pijú aj
čaj (26 detí) a mlieko (15 detí). Veľké množstvo rodičov vôbec nepodáva svojim deťom
sladené nápoje (42) a sirupovú vodu (32). Taktiež pri odpovedi ,,vôbec“ bola päťkrát
zaškrtnutá možnosť mlieko, čo ale súvisí s tým, že túto informáciu uviedli práve rodičia,
ktorých deti trpia intoleranciami na mliečnu bielkovinu. V tejto odpovedi bola 39 krát
zaškrtnutá aj možnosť minerálna voda. 18 detí pije džús 1 – 2 krát do týždňa a 14 detí ho pije
3 – 4 krát do týždňa. Príjem džúsu odporúčame znížiť a vymeniť ho radšej za prírodné a doma
odšťavované šťavy z čerstvého ovocia a zeleniny. Stotožňujeme sa s názorom Doležela
(2007), že pre vysoký obsah cukrov a ich možné negatívne dopady na ľudský organizmus by
mali byť džúsy konzumované v zriedenej podobe. Mrosková, Požonská a Šoltisová (2010)
v súvislosti s touto problematikou realizovali výskum pojednávajúci o pitnom režime detí
predškolského veku a ich výsledky poukazujú predovšetkým na vysoký príjem sladkých
nápojov, pitie sýtených vôd a nevhodný výber minerálnych vôd. K najčastejšie
konzumovaným nápojom, ktoré deti pijú každý deň, patrí mlieko (77,14 %), kakao (50 %),
ovocný čaj (54,29 %), neperlivá minerálna voda (32,86 %) a sladená voda (34,29 %). Medzi
výrazné faktory ovplyvňujúce nákup nápojov pre deti patrila cena (23,57 %), zloženie (33,57
%), odporúčanie detského lekára/sestry (12,14 %), obal (9,29 %), vplyv reklamy (7,86 %),
odporúčanie známych (5,71 %).
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Diskusia
Cieľom predloženého príspevku bolo zistiť úroveň stravovania a čiastočne aj pitného režimu
detí v predškolskom veku. Výskumné dáta sme zisťovali prostredníctvom dotazníkov a
spracovaním výsledkov z nich. Výsledky získané z dotazníkov nás pozitívne prekvapili. 97,2
% rodičov sa snaží svojmu dieťaťu pripravovať vyváženú stravu a zapájať do jedálneho lístka
nielen všetky prvky potravy, ale aj čo najväčšie spektrum potravín. Títo rodičia neponúkajú
deťom vôbec alebo len občas jedlá z polotovarov, rafinované rýchle cukry, či mastné jedlá.
Zaujímavé odpovede sme získali v otázke, či majú rodičia nejaké výhrady voči strave v
materskej škole. Rodičia (v počte 45) majú viaceré výhrady voči podávanej strave.
Najčastejšou výhradou bolo využívanie polotovarov a potravín nevhodných pre deti.
Prekvapili nás taktiež aj výsledky ohľadom konzumácie mäsa a rýb. Podľa odporúčaní
Juríkovej (2014) by sa mäso malo konzumovať trikrát do týždňa, z toho dvakrát práve ryby.
Toto odporúčanie spĺňa iba 2,8 % rodičov. Ryby sa v jedálničku detí, konkrétne u 35,2 % z
opýtaných, nachádzajú spravidla dvakrát do mesiaca. Na základe odporúčaní Vilímovského
(2018 a) by sme odporúčali rodičom túto skutočnosť zmeniť, nakoľko ryby majú vysoké
množstvo živín (vitamín D, jód, omega-3 mastné kyseliny), ktorých absenciou trpí väčšina
populácie. Taktiež nevhodné výsledky vyšli aj v otázke o príjme tekutín v litroch za deň.
Zistili sme, že deti prijímajú naozaj malé množstvo tekutín denne. Výsledky ukázali, že deti v
predškolskom veku pijú menej než liter (33,8 % detí) až maximálne liter (40,8 % detí) tekutín
denne, čo je nedostatočné. Odporúčané hodnoty sú u 3 – 4 ročných detí 1,5 litra až 1,8 litra a
u detí 5 – 6 ročných je to 1,8 litra až 2 litre tekutín denne. Vilímovský (2018 b) uvádza, že je
veľmi dôležité dbať na prísun tekutín u detí, aby nedošlo k dehydratácii detského organizmu.
Pitie vody môže byť aj účinnou prevenciou voči niektorým ochoreniam.
Záver
Napriek pozitívnym vyjadreniam rodičov by sme však naďalej chceli šíriť informácie a
myšlienku zdravého vyváženého stravovania a pitného režimu, a tak predchádzať rôznym
chorobám, či už fyzickým alebo psychickým. Na základe dotazníkového výskumu
deklarujeme, že rodičia sa snažia svojim deťom podávať len tie najlepšie potraviny v
správnom pomere. Je totiž dôležité, aby si už deti od predškolského veku budovali pozitívny
vzťah k správnemu stravovaniu a celkovému zdravému životnému štýlu.
Téma, ktorej sme sa v príspevku zaoberali, ponúka široké spektrum možností ďalšieho
skúmania. Vyhľadávaním informácií k predkladanej problematike sme zistili, že téma
zdravého stravovania a pitného režimu ako súčasť životného štýlu, rezonuje v mnohých
odborných sférach. Je nutné, aby všetky rezorty v spoločnosti prispeli k ozdraveniu výživy, a
tým aj zdravia obyvateľstva. K tomu je nevyhnutné, ba priam žiaduce, presadzovať ciele,
ktoré uvádza Guliš a kol. (1999). Hoci jeho odporúčania presahujú už viac ako 20 rokov, plne
sa s nimi stotožňujeme a podľa nás sú aktuálne i v súčasnej dobe. Znejú nasledovne:
 podpora masmediálnej politiky,
 podpora činností poradní zdravia štátnych rezortov,
 podpora mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa správnou výživou,
 podpora vhodného stravovania detí a mládeže, s čím úzko súvisí aj rozvoj školského
stravovania, podpora príjmu mlieka a správny pitný režim detí,
 uplatňovanie nových odporúčaných výživových dávok pre určité formy spoločného
stravovania,
 finančné znevýhodnenie škodlivých potravín,
 legislatívna úprava maximálneho obsahu rizikových faktorov v požívatinách,
 preventívne opatrenia zdravotných poisťovní,
 činnosť obcí a organizácií, ktoré sa podieľajú na realizácii výživy,
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označovanie potravinárskych výrobkov, ktoré budú mať znaky zlepšenia výživových
faktorov oproti pôvodným a budú trvale zdravotne neškodné.
Preventívne stratégie v oblasti výživy si preto vyžadujú koordinované úsilie rodičov,
zdravotníkov, učiteľov, výrobcov a predajcov potravín, reklamných agentúr a médií, ako aj
celej širokej verejnosti (Cinová, Cibríková, Mrosková, 2005). Na záver dodávame azda
nepopierateľnú informáciu, že zdravie je jedna z najdôležitejších hodnôt života
a najoptimálnejší čas pre vštepovanie zdravých stravovacích návykov je v už v detstve.
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ZÁKLADY RACIONÁLNEJ VÝŽIVY U DETÍ PREDŠKOLSKÉHO
VEKU
BASICS OF RATIONAL NUTRITION FOR PRESCHOOL CHILDREN
Mária Belešová (PdF UK v Bratislave, SR), Juliana Talapková (PdF UK v Bratislave, SR)
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá problematikou zdravej a racionálnej stravy.
Povedomie o racionálnom stravovaní je dôležité rozvíjať už u detí predškolského veku,
pretože zaznamenávame narastajúci problém obezity a nesprávny životný štýl veľkého počtu
ľudí. Práve obdobie predškolského veku je tým najdôležitejším obdobím, kedy sa deti
formujú. Formujú sa nielen ich názory, postoje a hodnoty, ale i stravovacie návyky, ktoré
budú neskôr uplatňovať aj v budúcnosti. Správne a pravidelné stravovanie detí vedie
k zlepšeniu ich celkového životného štýlu, zdravia nevynímajúc. V príspevku predkladáme
základné informácie o racionálnej výžive, bielkovinách, sacharidoch, tukoch, vláknine
a základných stravovacích návykoch detí predškolského veku.
Kľúčové slová: racionálna výživa, bielkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, stravovacie návyky,
predškolský vek dieťaťa
Abstract: The presented paper deals with the issue of a healthy and rational diet. It is
important to develop awareness of rational eating in pre-school children, because we are
seeing a growing problem of obesity and the wrong lifestyle of a large number of people. It is
the period of preschool age that is the most important period when children are formed. They
shape not only their opinions, attitudes and values, but also eating habits that will later be
applied in the future. Proper and regular nutrition of children leads to an improvement in their
overall lifestyle, including health. In this paper we present basic information about rational
nutrition, proteins, carbohydrates, fats, fiber and basic eating habits of preschool children.
Key words: rational nutrition, proteins, fats, carbohydrates, fiber, eating habits, preschool age
Úvod
V dnešnej dobe sa veľmi často stretávame s výskytom civilizačných ochorení, ako je
napríklad obezita, hypertenzia, diabetes, osteoporóza, kardiovaskulárne choroby a mnohé iné.
Tie s odstupom času vplývajú aj na psychické zdravie jedincov. Všetky tieto nepríjemné a
často smutne končiace sa ochorenia vznikajú v dôsledku negatívnych zmien životného štýlu a
stravovacích návykov celého ľudstva. Samozrejme, na výskyt ochorení má vplyv mnoho
faktorov od veku, genetickej predispozície, cez fajčenie až po fyzickú aktivitu (Zlámalová a
kol., 2018). Malková a Kopunec (2018) tvrdia, že bolo dokázané, že nie je potrebné držať
nezmyselné diéty a vyraďovať zo svojho jedálnička nejakú zo zložiek potravy. Prísne
dodržiavanie diéty a rozdeľovanie jedla na správne a nesprávne nesie negatívny postoj k
jedlu, nervozitu, potrebu prejedania sa a v neposlednom rade poruchy príjmu potravy.
Racionálna výživa, čiže vyvážené stravovanie, je spojená s nižšou potrebou prejedania sa,
menej častým hnevom a menším percentom depresií.
Poznatky o zdravej výžive by mali byť predkladané deťom od predškolského veku. Práve toto
obdobie je z hľadiska správneho vývinu a rozvoja osobnosti dieťaťa dôležité a kritické.
Fyziologické nutričné požiadavky sú u detí až po obdobie adolescencie zvýšené, a preto je
konzumácia stravy s adekvátnou nutričnou hodnotou veľmi dôležitá. Stravovacie návyky a

59

Vedecký zborník 2020 – Žiak, pohyb, edukácia
vzorce správneho životného štýlu, ktoré si mladí ľudia osvojujú, pretrvávajú spravidla po celý
život.
Cieľ príspevku
Cieľom predloženého príspevku je poskytnúť prehľadné informácie (v rámci možnosti
stanoveného rozsahu príspevku) o výživných látkach, ktoré sú potrebné pre zdravie.
Zaoberáme sa i vyváženou stravou, ktorá by mala byť zložená z kvalitných potravín. Práve tie
dodávajú ľudskému organizmu základné výživné látky, ktoré sú nesmierne dôležité pre
správny rast, údržbu či vývin tela. Organizmus výživné látky rozkladá a vstrebáva tam, kde sú
potrebné (Finley, Landless, 2014). Na vstrebávanie týchto látok je potrebná látková výmena,
ktorá je základnou charakteristikou živého organizmu. Látková výmena spočíva v príjme a
výdaji látok. Z týchto prospešných a výživných látok, ktoré získavame z potravín, si berie
ľudské telo energiu pre správny rast a vývin.
Bielkoviny
Bielkoviny sú hlavnou stavebnou jednotkou pre ľudské telo a taktiež jednou z
najpotrebnejších súčastí v jedálnom lístku. Spomedzi ostatných makronutrientov, práve
bielkoviny dodávajú najväčší pocit zasýtenia. Ostertágová (1998) dodáva, že podstatnú časť
živočíšnych organizmov, ale aj ľudského organizmu, utvárajú práve bielkoviny. Zohrávajú
dôležitú úlohu pri raste a vývine všetkých tkanív v tele. Hunčár (2014) uvádza funkcie
bielkovín:
 prispievajú k obnove svalov a pokožky,
 sú stavebnou jednotkou tkanív,
 upevňujú kosti,
 slúžia na tvorbu enzýmov a hormónov.
Je dôležité si uvedomiť, že milióny ľudí na celom svete, najmä malé deti, neprijímajú
dostatok bielkovín. Účinky deficitu bielkovín a podvýživy sa pohybujú v závažnosti od
zlyhania rastu a straty svalovej hmoty až po zníženie imunity, oslabenie srdca a dýchacieho
systému (Fehrenbach, Righter, Santo, 2016).
Tuky
Piťha a Poledne (2009) tvrdia, že tuky sú nevyhnutnou zložkou potravy a nie je možné ich
plne nahradiť inými zložkami potravy. Tuky tvoria najväčší zdroj energie, nakoľko majú
dvojnásobok energetickej hodnoty voči sacharidom a bielkovinám. Walkerová a kol.(1998)
potvrdzuje, že tuky sú najkoncentrovanejším zdrojom kalórií. Avšak ľudský organizmus
nedokáže tuky spracovať na energiu tak jednoducho, ako dokáže spracovať na energiu
napríklad cukry. Ostertágová (1998) dopĺňa, že tuky sa nachádzajú v každom živočíšnom
organizme, a to hlavne pod pokožkou a vo vnútorných orgánoch. Uvádza aj nasledovné
funkcie tukov:
 tukové zásobné tkanivá obopínajú a chránia vnútorné orgány,
 zabezpečujú termoreguláciu,
 regulujú telesný metabolizmus,
 bránia telo pred tepelnými výkyvmi,
 nedostatok tukov môže spôsobiť rôzne ekzémy či poruchy rastu.
Podľa Chrpovej (2010) tuky rovnako ako bielkoviny získavame zo živočíšnych, ale aj z
rastlinných zdrojov. Do živočíšnych tukov zaraďujeme tuk z masla, mliečnych výrobkov,
mäsa a rýb. Rastlinné tuky prijímame z orechov, semien, olejov, margarínov a podobne. V
strave by mali prevažovať tuky rastlinného pôvodu.
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Sacharidy
Význam slova sacharidy je latinského pôvodu saccharum, čo znamená cukor. Sacharidy sú
pre ľudí základným a hlavne rýchlym a dostupným zdrojom energie. Primárnou úlohou
uhľohydrátov je poskytnúť telu energiu a pre mozog a nervový systém sú uhľohydráty
preferovaným zdrojom paliva. Potraviny bohaté na uhľohydráty sa získavajú väčšinou z
rastlín a sú nevyhnutné pre zdravie dieťaťa. Mnoho detí však má tendenciu jesť sacharidy,
ktoré im nedokážu poskytnúť dostatočné množstvo živín pre optimálny rast a vývoj. Aj keď
sú uhľohydráty pre zdravie rozhodujúce, kvalita uhľohydrátov, ktoré dieťa zje, je veľmi
dôležitá.
Sacharidy majú dôležitú úlohu pri regenerácii svalov po fyzickej aktivite, regulujú
metabolizmus, slúžia ako zdroj energie pre pohyb svalstva a sú dôležité pre mozog a centrálnu
nervovú sústavu (Roubík a kol., 2018). Piťha (2009) tvrdí, že sacharidy dodávajú telu iba
energiu a nemajú žiadny iný biologický význam pre naše telo. Ďalej píše, že sacharidy by
mali tvoriť 55 – 60 % z celkového energetického príjmu. Energia zo sacharidov, ktorú telo
nespotrebuje, sa ukladá v podobe tukov. Pri vysokom príjme jednoduchých cukrov, ktorými
sú monosacharidy a disacharidy, hrozí vznik rôznych ochorení. Aj Malková a Kopunec
(2018) tvrdia, že sacharidy sú jedinou makroživinou, bez ktorej sa dá existovať. Napriek tomu
majú však sacharidy kladný vplyv na hormonálnu sústavu a jej funkcie v tele. Hlavný
zdrojom sacharidov je cukor, následne strukoviny či obilniny, cestoviny a v neposlednom
rade ovocie a zelenina. Americká asociácia srdca (The American Heart Association) navrhuje
príjem obilia od 2 uncí za deň pre 1-ročného až po 7 uncí za deň pre 14- až 18-ročného
chlapca. Aspoň polovica z nich by mala byť vo forme celých zŕn. Wilsonová (2018) tvrdí, že
zatiaľ čo mnoho detí má tendenciu jesť vysoko glykemické potraviny, ako je cukor, cukríky,
raňajkové cereálie a biele zemiaky, pre deti sú najlepšie uhľohydráty pomaly sa
spracovávajúce uhľovodíky s vysokým obsahom vlákniny.
Vláknina
Vláknina je taktiež dôležitá na udržanie zdravej mikroflóry v tráviacom trakte. Na dostatočný
príjem vlákniny je potrebná dostatočná konzumácia potravín bohatých na vlákninu, ako sú
napríklad pekárske výrobky, obilniny, ovocie, zelenina, strukoviny, cestoviny, ovsené vločky
a mnoho iných. Vláknina a hlavne jej potravinové zložky, majú tendenciu viazať vodu, čím
zabezpečujú lepší a plynulejší prechod tráviacim traktom, a tak zlepšujú trávenie a znižujú
riziko poškodenia sliznice. Vláknina pozitívne pôsobí pri prevencii a liečbe ochorení hrubého
čreva. Pri nedostatočnom príjme vlákniny hrozia ochorenia tráviacej sústavy (Malaga a kol.,
2018). Vlákninu delíme na rozpustnú a nerozpustnú. Rozpustná vláknina zväčšuje svoj objem,
čím vyvoláva väčší pocit nasýtenia. Taktiež ovplyvňuje hladinu cukru a cholesterolu v krvi
(Kunová, 2005). Malková a Kopunec (2018) dopĺňajú, že rozpustnú vlákninu nájdeme
napríklad v semienkach, orechoch, strukovinách či ovsených vločkách. Zdrojom nerozpustnej
vlákniny sú celozrnné výrobky, ryža, kuskus, aj zelenina.
Anderson et al. (2009) uvádza, že príjem vlákniny v strave poskytuje veľa výhod pre zdravie.
Veľkorysý príjem vlákniny z potravy znižuje riziko vzniku nasledujúcich chorôb: koronárne
ochorenie srdca, mŕtvica, hypertenzia, cukrovka, obezita, a niektoré gastrointestinálne
poruchy. Okrem toho zvýšená konzumácia vlákniny zvyšuje koncentráciu lipidov v sére,
znižuje krvný tlak, zlepšuje kontrolu glukózy v krvi pri cukrovke, pomáha pri chudnutí, a zdá
sa, že zlepšuje mnohé imunitné funkcie. Napriek týmto údajom je priemerný príjem vlákniny
pre deti a dospelých v USA nižší ako polovica odporúčaných hladín.
Výživa a stravovanie detí predškolského veku
Výživa, pohyb a spánok sú najdôležitejšími faktormi zabezpečujúcimi správny a zdravý
psychomotorický vývin dieťaťa. Nakoľko dieťa v predškolskom veku je veľmi hyperaktívne a
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pohyb je uňho na dennom poriadku, potrebuje pravidelný a vyvážený prísun energie, ktorú
získava zo stravy (Juríková a kol., 2014).
Výživová pyramída
Potravinová alebo výživová pyramída je grafická pomôcka, ktorá má pomáhať pri vhodnej
voľbe potravín. Pyramída býva zväčša rozdelená do niekoľkých poschodí.

Obrázok 1 Pyramída výživy pre deti [online]
Obrázok 1 znázorňuje skupiny potravín a nápoje, ktoré patria do stravy detí každý deň. Pre
dobre zloženú stravu platí, že hlavné jedlá (raňajky, obed, večera) sú zložené zo všetkých
poschodí výživovej pyramídy. Porcie sú znázornené ako kocky, z ktorých je pyramída
zostavená (napr. denne si dám najmenej 7 porcií tekutín a zjem 5 porcií ovocia a zeleniny.
Veľkosť jednej porcie prirovnávame k vlastnej zovretej pästi alebo roztvorenej dlani.
Potraviny a nápoje, ktoré nie sú zaradené do pyramídy výživy, sa zaraďujú do tzv. zákerných
kociek. Patria sem potraviny a nápoje obsahujúce mnoho cukru, tuku, soli a ďalších pridaných
látok (sladkosti, limonády, chipsy, smažené pokrmy a pod.). Prijateľná konzumácia
„zákerných kociek“ je jedna porcia denne.
Deti v predškolskom veku (3 až 6 rokov) si neustále rozvíjajú svoje stravovacie návyky a
potrebujú povzbudenie, aby jedli zdravé jedlo a pili zdravé nápoje. Deti v tomto vývinovom
období sa túžia učiť. Často napodobňujú stravovacie návyky starších súrodencov a dospelých.
Základné stravovacie návyky by malo dieťa poznať a mať zaužívané už z rodinného
prostredia. Juríková a kol. (2014) vytyčuje niekoľko pravidiel týkajúcich sa výživy detí
predškolského veku:
 je dôležité ponúkať deťom rozmanitú a pestrú stravu,
 jedlo má byť rozdelené do viacerých porcií za deň,
 pravidelnosť jedál je dôležitá,
 konzumácia rýb minimálne raz za týždeň,
 dieťa nemá jedlo zapíjať,
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 pri jedle má sedieť a nerobiť žiadne iné činnosti, ktoré by odpútavali jeho pozornosť,
 nikdy nevynechávať raňajky,
 zabrániť dieťaťu jesť hltavo – je potrebné prežuť každé sústo.
Záver
Výživa zohráva dôležitú úlohu v našich životoch. Správna a racionálna výživa môže pôsobiť
ako prevencia proti rôznym ochoreniam a spolu s pohybom a s celkovým kvalitným životným
štýlom môže viesť k správnemu a udržateľnému rozvoju zdravia. Vasiljević et al. (2015)
realizoval výskum, ktorého sa zúčastnilo 142 detí z Čiernej Hory, z toho 80 detí
predškolského veku a 62 detí z prvého ročníka základnej školy s cieľom analyzovať stav
výživy detí v predškolskom veku a mladšieho školského veku. Stav výživy detí sa overoval
pomocou percentilových hodnôt BMI. Analýzou výsledkov jeho výskumu je znepokojujúce
číslo, že predmetná populácia detí s pribúdajúcim vekom sa čoraz častejšie stretáva s
problémom nadmernej telesnej hmotnosti a blíži sa k hranici obezity, najmä pokiaľ ide o
chlapcov. Aby sme sa mohli preventívne zaoberať problémami, ktorým čelíme my a
predmetná populácia, je potrebné urýchlene konať predovšetkým pri znižovaní hypokinézy
zvyšovaním povedomia o fyzickej aktivite, predovšetkým v predškolských zariadeniach a v
školách, a následne kvalitnou výživou a vzdelávaním detí, ako aj ich rodičov.
Veríme, že predložený príspevok sa dostane do povedomia kompetentným činiteľom, ako aj
rodičom a budú sa snažiť deti inšpirovať pri výbere vhodných jedál. Cieľom je vysvetliť im
dôležitosť racionálnej, čiže vyváženej stravy. Racionálna výživa nie je o obmedzovaní a
vylučovaní niektorých potravín zo stravy. Pozornosť sa snažíme upriamiť na to, aby rodičia
nepokladali jedlá za ,,zlé“, alebo naopak ,,dobré“. Chceme priblížiť poznatok toho, že každá
potravina v správnom vyváženom množstve a pomere môže byť pre detský (ale aj dospelý)
organizmus prospešná.
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KOORDINAČNÉ SCHOPNOSTI MLADÝCH FUTBALISTOV
VO VZŤAHU K PLAVECKEJ VÝKONNOSTI
COORDINATION SKILLS OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS IN RELATION
TO SWIMMING PERFORMANCE
Benčuriková Ľubomíra
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu,
Katedra športov v prírode a plávania
Abstrakt
Príspevok rozširuje poznatky o úrovni vybraných koordinačných schopností 8 - 10
ročných futbalistov vo vzťahu k plaveckej výkonnosti. Koordinačné schopnosti mladých
futbalistov sme diagnostikovali pomocou 8 koordinačných testov (Lednický - Doležajová,
2002). Plaveckú výkonnosť pomocou 2 plaveckých testov. Pri posudzovaní vzťahov medzi
jednotlivými premennými sme zaznamenali štatistickú významnosť v 2 prípadoch, a to
medzi priestorovo – orientačnou a plaveckou výkonnosťou a medzi rovnováhovou
schopnosťou a plaveckou výkonnosťou. Konštatujeme, že hypotéza sa potvrdila. Vyššia
úroveň plaveckej výkonnosti preukázaná zaplávaním rýchlejšieho času, pozitívne
ovplyvnila úroveň priestorovo – orientačnej a rovnováhovej schopnosti mladých futbalistov.
Kľúčové slová
Koordinačné schopnosti, plávanie, diagnostika, 8 – 10 roční futbalisti
Abstract
This report expands knowledge about the level of selected coordination skills 8 – 10
years of football players and their relation to the swimming performance. During the study
we had diagnosed the coordination skills according to the eight coordination tests
(Doležajová - Lednický 2002) and swimming performance with two swimming tests. In
assessing to the relationships between single variables we were recorded statistical
significance between spatially - orientation and swimming performance, and the balance
skills and swimming performance. Consequently, the hypothesis was confirmed. A higher
level of the swimming performance positively influences the level of spatially - orientation
and balance skills of young football players.
Key words: coordination skills, swimming, diagnostics, 8-10 years of football
players

Úvod
Loptové hry patria medzi obľúbené športové hry detí a mládeže. Vyžadujú si však
koordinovaný prejav jednotlivých pohybových schopností, pretože jednotlivec musí
reagovať na často meniace sa herné situácie. Rozvoj koordinačných schopností má byť
neodmysliteľnou súčasťou nielen u mladých futbalistov, ale vo všetkých športových
odvetviach. V príprave detí a mládeže je dôležité zaradiť do tréningového procesu vhodné
cvičenia na rozvoj koordinačných schopností a pravidelne diagnostikovať aj ich zmeny.
Systematickým opakovaním pohybových činností, ich obmenou alebo vykonávaním
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pohybových činností v sťažených podmienkach možno registrovať pozitívne zmeny už po 6
– 8 týždňoch (Sedláček, et al. 2003).
Do tréningového procesu je vhodné zaradiť aj kompenzačné pohybové prostriedky.
Tieto nemajú zaťažovať svalové partie, ktoré sú používané pri hlavnom športe ale naopak,
mali by ich fyzickou aktivitou regenerovať. Napríklad u futbalistov, ktorí zaťažujú viac
dolné končatiny, je ideálnym kompenzačným športom plávanie. Zaradením kompenzačného
športu do prípravy mládeže sa tréningová jednotka stáva efektívnejšou, a tým sa aj kvalita
športového výkony zvyšuje. Je všeobecne známe, že plávanie má veľký zdravotný význam
pre harmonický vývin organizmu. Pri plávaní dochádza k rovnomernému zaťaženiu veľkých
svalových skupín. Cyklickými pohybmi vo vode sa spĺňa základná požiadavka primeraného
zaťaženia aeróbneho charakteru. Kompenzujú sa nedostatky jednostranne vykonávaných
cvičení a priaznivo sa vplýva na srdcovo-cievny, pohybový, nervový a dýchací systém.
Cieľ
Cieľom príspevku bolo rozšíriť poznatky o úrovni vybraných koordinačných
schopností mladých futbalistov vo vzťahu k plaveckej výkonnosti.
Hypotéza
Vychádzame z objektívnej skutočnosti, že vyššia úroveň plaveckej spôsobilosti
preukázaná zaplávaním rýchlejšieho času, pozitívne ovplyvní úroveň vybraných
koordinačných schopností mladých futbalistov.
Úlohy práce
1. Zistiť úroveň jednotlivých koordinačných schopností
2. Zistiť úroveň plaveckej výkonnosti
3. Zistiť súvislosti medzi úrovňou vybraných koordinačných schopností
a úrovňou plaveckej výkonnosti mladých futbalistov
Stanovenie výskumnej situácie
Výskumná situácia (V,S) t0 nám umožnila zistiť úroveň pohybovej (S1 – S9)
a plaveckej výkonnosti (S10 – S11) probandov (V25) vo veku 8 – 10 rokov, v čase t0. Sledované
stavy (S) sme porovnali s výberom iných autorov a poukázali sme na zmeny k akým došlo
v stavoch probandov, ako sa jednotlivé výbery v stavoch úrovne od seba odlišujú a tiež sme
poukázali na vzájomné súvislosti medzi úrovňou pohybovej a plaveckej výkonnosti
referenčného súboru.
Charakteristika súboru
Súbor tvorilo 25 mladých futbalistov (FK Rača) vo veku 8 - 10 rokov. Chlapci
trénovali 5 krát do týždňa v prípravnom období. Obsah tréningových jednotiek bol zameraný
na komplexnú prípravu na súťažné obdobie. Popri tréningu na ihrisku hráči absolvovali 1
krát do týždňa aj plavecký tréning. Pod dohľadom trénera so špecializáciou plávanie sa
zamerali na kondičný tréning vo vode a zdokonaľovanie techniky plaveckých spôsobov.
V súťažnom období tréningové jednotky na ihrisku boli zredukované na 3 hodiny do týždňa.
Tréningové jednotky vo vode pokračovali tak isto ako v prípravnom období. Dĺžka každej
tréningovej jednotky bola 90 minút.
Metódy získavania údajov
Diagnostikovanie pohybovej a plaveckej výkonnosti sme realizovali v apríli 2015.
Pomocou 8 koordinačných testov (šprint na 3 m, skok do diaľky z miesta na presnosť, hod
na presnosť zo sedu, skok cez švihadlo, beh k métam, člnkový beh 4 x 10 m, stoj na jednej
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nohe, lastovička) sme zisťovali úroveň reakčnej, kinesteticko – diferenciačnej, rytmickej,
priestorovo - orientačnej a rovnováhovej schopnosti. Pomocou 2 plaveckých testov bežne
používaných v praxi (25 m prsia, 25 m kraul) sme zisťovali úroveň plaveckej výkonnosti
mladých futbalistov.
Výsledky
Batériou 8 koordinačných testov (Doležajová-Lednický, 2002) sme zisťovali úroveň
koordinačných schopností - reakčnej, kinesteticko – diferenciačnej, rytmickej, priestorovo
orientačnej a rovnováhovej (tab. 1).
Test plaveckej spôsobilosti 25 m sa bežne používa na základných školách. Súbor
chlapcov dosiahol priemerný čas na 25 m prsia 21,86 s a na 25 m kraul 19,01 s. Najlepší čas
na 25 m prsia zaplával proband č. 11 (19,12 s) a najlepší čas na 25 m kraul proband č. 8
(17,35 s), (tab. 2).
Komparácia úrovne plaveckej spôsobilosti 8 - 10-ročných žiakov s výsledkami
autorov, ktorí sa podobnou problematikou zaoberali v minulosti (Moravec et al., 1990, Jursík
1993, Benčuriková 2001, Labudová 2011) konštatujeme, že v obidvoch plaveckých testoch
náš súbor dosiahol lepšie výsledky. Súbor mladých futbalistov bol v priemere o 17 s lepší
ako sledované súbory v minulosti.
Domnievame sa, že lepšie priemerné výsledky boli ovplyvnené početnosťou súboru
a plaveckým tréningom, ktorý náš súbor pravidelne absolvoval 1 krát do týždňa. Súhlasíme
s názorom autorov (Macejková et al., 2005), že plavecká spôsobilosť patrí medzi tie
pohybové aktivity, ktorých úroveň je závislá na pravidelnej realizácii. Techniku plávania je
potrebné systematicky zdokonaľovať, čo potvrdili aj naše výsledky.
Úroveň jednotlivých koordinačných schopností a plaveckej výkonnosti referenčného
súboru uvádzame v tabuľke 1 a 2.
Tabuľka 1
Základné štatistické ukazovatele v batérii koordinačných testov v súbore mladých
futbalistov (n = 25)

(s)

(cm)

(cm)

(s)

(s)

(s)

Stoj na
jednej
nohe
(s)

2,01

3,97

44,60

0,71

7,42

13,04

8,14

8,31

0,332

1,467

24,801

0,414

0,798

0,568

2,183

1,271

2,01

3,74

42,00

0,62

7,25

13,01

7,45

8,19

1,42

1,89

15,00

0,11

6,15

12,11

5,14

6,14

2,61

7,24

95,00

1,55

9,25

14,25

14,23

11,42

1,19

5,35

80,00

1,44

3,10

2,14

9,09

5,28

Šprint
3m
Priemerný
výkon (x)
Smerodajná
odchýlka (s)
Medián
Min.
hodnota
(Xmin)
Max.
hodnota
(Xmax)
Variačné
rozpätie (Vr)

Skok do Hod na
Skok
Beh
Člnkový
diaľky presnosť švihadlo k métam
beh
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Tabuľka 2
Základné štatistické ukazovatele v plaveckých testoch 25 m prsia a kraul v súbore mladých
futbalistov (n = 25)
25 m prsia (s)
Priemerný výkon (x)
21,86
Smerodajná odchýlka (s) 1,696
Medián
21,85
Min. hodnota (Xmin)
19,12
Max. hodnota (Xmax)
25,36
Variačné rozpätie (Vr)
6,24

25 m kraul (s)
19,01
1,196
18,91
17,35
22,32
4,97

Pri posudzovaní vzťahov medzi úrovňou jednotlivých koordinačných schopností a
úrovňou plaveckej spôsobilosti 8 – 10 ročných futbalistov sme zaznamenali štatistickú
významnosť v 2 prípadoch a to medzi úrovňou priestorovo – orientačnej schopnosti a
úrovňou plaveckej výkonnosti a medzi úrovňou rovnováhovej schopnosti a plaveckej
výkonnosti. Signifikantný vzťah sa prejavil medzi behom k métam a plávaním na 25 m
plaveckým spôsobom prsia (r = 0,429*; p < 0,05), (tab. 3; obr. 1) a 25 m kraul (r = 0,398*;
p < 0,05), (tab. 3; obr. 2). Ďalší signifikantný vzťah sme zaznamenali medzi statickou
rovnováhou v teste Lastovička a plávaním na 25 m prsia (r = 0,394*; p < 0,05), (tab. 3).
Konštatujeme, že hypotéza sa potvrdila. Vyššia úroveň priestorovo – orientačnej
a rovnováhovej schopnosti mladých futbalistov ovplyvnila vyššiu úroveň plaveckej
spôsobilosti na 25 m, čo sa prejavilo zaplávaním rýchlejšieho času.

27,0
25,36
9,25

25 m prsia (s)

25,0
23,0
21,0
6,15

19,0

19,12
y = 0,9116x + 15,101
R² = 0,184

17,0
15,0
6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

Beh k métam (s)

Obrázok 1
Vzťah medzi úrovňou priestorovo – orientačnej schopnosti a úrovňou plaveckej spôsobilosti
v teste 25 m prsia
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25,0
y = 0,5753x + 14,747
R² = 0,1474

25 m kraul (s)

23,0

22,32
9,25

21,0
19,0
6,15

17,0

17,35

15,0
6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

Beh k métam (s)

Obrázok 2
Vzťah medzi úrovňou priestorovo – orientačnej schopnosti a úrovňou plaveckej
spôsobilosti v teste 25 m kraul
Dospeli sme k podobným záverom ako autori (Benčuriková 2001; Pozor 2006;
Viczayová 2009, 2010; Macejková - Viczayová 2007;) a to, že koordinačné schopnosti,
predovšetkým rovnováhové a priestorovo – orientačné úzko súvisia s úrovňou plaveckej
spôsobilosti. Čím vyššia bola ich úroveň, tým kvalitnejšia bola úroveň plaveckej
spôsobilosti.
Korelačný vzťah medzi ostatnými koordinačnými schopnosťami a plaveckou
spôsobilosťou v našom súbore sa nepotvrdil. Pri hľadaní ďalších súvislostí sme zistili
štatistiky významné vzťahy medzi jednotlivými koordinačným schopnosťami. Údaje
uvádzame v tabuľke 3.
Tabuľka 3
Korelačná matica – Vzťahy medzi jednotlivými premennými
BEH

SD

HP

SŠ

BM

ČB

PLAM

LAST

Prsia

BEH
1
SD
1
0,489*
HP
0,166 0,295
1
SŠ
0,094 0,365 0,491*
1
BM
-0,199 -0,101 -0,340 -0,114
1
ČB
-0,130 -0,199 -0,232 -0,093 -0,075
1
PLAM -0,282 0,159 0,080 0,031 0,289 -0,039
1
LAST -0,219 0,175 0,049 0,023 0,455* -0,066 0,855**
1
Prsia
0,037 0,220 0,082 0,088 0,429* -0,021 0,287 0,394*
1
Kraul
0,068 -0,112 0,010 0,040 0,398* 0,114 0,207 0,254 0,758**

legenda : * p < 0,05; ** p < 0,01
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Záver
Príspevok bol zameraný na diagnostikovanie pohybovej a plaveckej výkonnosti
mladých futbalistov. Výskum rozšíril poznatky o súvislostiach vybraných koordinačných
schopností a plaveckej výkonnosti. Zistili sme, že vyššia úroveň plaveckej výkonnosti,
pozitívne ovplyvnila úroveň priestorovo– orientačnej schopnosti, ktorej tréneri mladých
futbalistov pripisujú viac ako 80%-nú dôležitosť (Platko 2007; Hanták, 2015). Zaradením
kompenzačného športu - plávania, sa tréningová príprava mladých futbalistov zefektívnila.
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Zdravotný stav a pohybová aktivita u žiakov adolescentného veku
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Abstrakt
Štúdia prezentuje parciálnu úlohu výskumu s cieľom zistiť a poukázať na aktuálny zdravotný
stav a pohybovú aktivitu vo voľnom čase adolescentov. Sledovaný súbor tvorilo spolu (Ʃ) 294
žiakov stredných škôl, v rozmedzí 15-18 rokov, rozdelených podľa pohlavia na chlapcov (n =
149) a dievčatá (n = 145) a veku na 15+16 ročných a 17+18 ročných. Z hľadiská metód
získavania údajov sme použili štandardizovaný dotazník. Nami získané rezultáty poukazujú
v súčinnosti s cieľom na uvedené skutočnosti. Psychosomatické problémy trápia viac dievčatá
ako chlapcov (p < 0,05). Starší chlapci sú spokojnejší (p < 0,05) so svojím zdravotným stavom
oproti mladším žiakom, zatiaľ čo u dievčat sú spokojnejšie mladšie žiačky (p < 0,05). U dievčat
so stúpajúcim vekom rastie (p < 0,05) záujem o vykonávanie pohybových aktivít športového
charakteru. Starší chlapci cvičia viac a pravidelnejšie (p < 0,05) ako dievčatá. Zároveň staršie
dievčatá cvičia častejšie a pravidelnejšie (p < 0,05) ako mladšie dievčatá. Zároveň dodávame,
že chatovaniu na internete sa venujú po dobu 2-3 hod dominantne mladší žiaci (p < 0,05).
Uvedená štúdia je súčasťou grantovej úlohy VEGA 1/0519/19 ,,Pohybová aktivita ako
prevencia zdravia školskej populácie Slovenska“.
Kľúčové slová: pohybová aktivita, zdravie, žiak

Health status and physical activity of adolescent students
Abstract
The study presents the partial task of the research. It is focused on the current health status and
free-time physical activities of adolescents. The study group comprised (Ʃ) 294 secondary
school students, between the ages of 15 and 18 years, who were divided according to gender
into boys (n = 149) and girls (n = 145) and according to their age into 15 to 16-year olds and
17 to 18-year olds. We acquired data by means of a standardised questionnaire. The results
show that girls experience psychosomatic problems (p < 0.05) more often than boys. The older
boys are more satisfied (p < 0.05) with their health status in comparison to younger pupils,
while younger girls are more content (p < 0.05) in contrast with older female students. The
older the girls get, the more interested (p < 0.05) they are in sports activities. Older boys do a
higher amount of physical activity and exercise more often (p < 0.05) than the girls. What is
more, older girls do more sports and work out more regularly (p < 0.05) than younger girls.
Finally, younger boys (p < 0.05) spend most time of all the participants chatting on the Internet,
which means 2 to 3 hours a day. The listed study is the part of the research project: VEGA
1/0519/19 “Physical activity as prevention of health of school population in Slovakia”.
Key words: physical activity, health, student

Úvod
Zdravie sa považuje za nenahraditeľnú hodnotu a zároveň je podmienkou plnohodnotného
života. Základom zdravia každého z nás je správna životospráva. Za svoje zdravie zodpovedá
každý sám (Sawyer, 2012; Bunc, 2018). Bendíková, Jančoková (2013) uvádzajú, že súčasný
spôsob života nadobudol hypokinetický charakter, ktorý sa prejavuje v pohybovom režime
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človeka. Nepostačujúci objem pohybovej aktivity vytvára priaznivé vstupy i podnety k vzniku
civilizačných ochorení, ktoré majú ďalekosiahle následky na zdraví človeka (Bendíková, 2018).
Pohybová aktivita detí sa za posledných dvadsať rokov znížila, aj napriek ich všeobecnému
sklonu byť fyzicky aktívne (Chovanová, Majherová, 2017). Kudláček, Frömel (2012)
konštatujú, že v posledných desaťročiach dochádza k významným zmenám v životnom štýle
detí a mládeže (Fobelová, 2019). Táto zmena sa týka voľno časových aktivít, hlavne ich náplni,
ktorú by mali tvoriť hlavne pohybové aktivity (Nemček, 2016). Odporučenia WHO (2010) o
pohybovej aktivity v pohybovom režime detí a mládeže hovoria o potrebe byť aktívny aspoň
60 minút a viac každý deň. V celoslovenskom priemere sa pravidelne venuje pohybovej aktivite
iba 15,7% mládeže a 35,1% ju vykonáva príležitostne. Pravidelnej organizovanej pohybovej
aktivite sa venuje iba každý tretí žiak. Z toho až 86,2% tvoria deti do 14 rokov a až 75%
adolescentov jednoznačne uprednostňuje individuálne formy. Úroveň pohybovej aktivity sa
mení s rastúcim vekom. Až 70% školopovinných detí a mládeže trávi denne viac ako 4 hodiny
voľného času prácou na počítačoch, internete, sledovaním televízie, počítačovými hrami a
zábavou s mobilmi (Antala, 2009). Prístup k internetu má už na Slovensku väčšina detí,
v súčasnosti internet využívajú denne 3 z 10 detí. Až 83% mladších detí ho využíva na hranie
hier. Podľa výskumu VÚDPAP má televízor vo vlastnej izbe na Slovensku až 39% detí. Až
22% detí trávi pred televízorom viac ako tri hodiny denne.
Nedostatočná primárna prevencia zdravia počas školského obdobia u žiakov (Aghyppo et al.,
2016; Nemček, Koradyová, 2020) môže byť jednou z príčin vzniku chronických neinfekčných
porúch v dospelosti (Chovanová, Majherová, 2016; Müller et al., 2018), ku ktorým patria aj
vertebrogénne ochorenia musculoskeletálenho systému (Lewit, 1998; Nemček, Ladecká,
2020), postihujúc čoraz nižšie vekové skupiny, o čom svedčia rôzne štúdie (Cardon et al., 2000;
Enoka, Duchateau, 2008; Motow-Czyż et al., 2014; Bendíková, 2016; Noll et al., 2016;
Palaščáková, Špringrová et al., 2019; Bendíková, 2020). Preto je vhodné venovať pozornosť
vykonávaniu pohybových aktivít žiakov či už v školskom, alebo mimo školskom prostredí
(Rowe, Jacobs, 2002), formou telesnej a športovej výchovy alebo jej foriem a prostriedkov
(Nemčak, Balás, 2014; Bendíková et al., 2019).
Cieľ
Cieľom parciálneho výskumu bolo zistiť a poukázať na aktuálny zdravotný stav a pohybovú
aktivitu vo voľnom čase adolescentov.
Metodika
Sledovaný súbor tvorilo 294 žiakov stredných škôl, v rozmedzí 15 – 18 rokov. Výskumnú
vzorku tvorili žiaci 1. až 4. ročníka štyroch stredných škôl mesta Trenčín. Celý sledovaný súbor
sme rozdelili na skupiny chlapcov (n = 149) a dievčat (n = 145), tie sme ďalej rozdelili na
skupiny podľa veku a to na 15+16 a 17+18 ročných žiakov. Primárnu charakteristiku súboru
prezentuje tabuľka 1.
Tabuľka 1 Primárna charakteristika súboru (n = 294)
žiaci
chlapci
chlapci
dievčatá
(n)
(%)
(n)
79
26,9%
65
15+16 roční
70
23,8%
80
17+18 roční
149
50,7%
145
spolu (Ʃ )

dievčatá
(%)
22,1%
27,2%
49,3%

n
(Ʃ )
144
150
294

spolu
(%)
49,0%
51,0%
100,0%

Pre potreby výskumu sme použili opytovaciu metódu, štandardizovaný dotazník CINDY,
aplikovaný v mesiaci 10/2020, z ktorého sme vybrali otázky s intenciou na zdravotný stav,
záujem o pohybové aktivity a trávenie voľného času pri IT u adolescentov. Jadro dotazníka
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tvorili otázky, ktoré boli uzavreté, polouzavreté a otvorené. Pri spracovaní získaných údajov
sme použili základné metódy deskriptívnej štatistiky spracované štatistickým program IBM
SPSS Statistic 17. Na posúdenie významnosti rozdielov odpovedí na jednotlivé otázky
dotazníka sme použili Chí – kvadrát test (χ2) na 1% (p < 0,01) a 5% (p < 0,05) hladine
štatistickej významnosti. Ďalej sme použili metódy logickej analýzy a syntézy s využitím
induktívnych a deduktívnych postupov, porovnávania a zovšeobecnenia. Všetky údaje boli
spracované diferencovane podľa pohlavia a veku respondentov v grafoch.
Výsledky a diskusia
Pri hodnotení žiakov so svojím zdravotným stavom sme zistili nasledovné. Z obrázku 1
vyplýva, že so svojím zdravotným stavom boli spokojnejšie mladšie žiačky (skupina 15+16).
Až 12,24% (n = 36) ho hodnotila ako dobrý, staršie žiačky vo vekovej kategórii 17+18 rokov
ho hodnotila ako dobrý už len v 7,82% (n = 23) (χ2 p < 0,05). Celkom dobrý (skupina 15+16)
uviedlo 3,40% (n = 10) v skupine 17+18 až 10,20% (n = 30) opýtaných. Zlý zdravotný stav
uviedli len staršie žiačky, a to v 0,34% (n = 1).
Spokojnosť so svojím zdravotným stavom
14,00%

12,59%

12,24%
11,22%

12,00%

10,20%

10,00%

8,84%
7,82%

8,00%
6,00%
4,00%
2,00%

6,46%

5,78%

5,44%

5,78%

3,40%
2,04%
0,34%

3,06%

2,38%

0,68%
0,68%

0,68%
0,00%

0,34%

0,00%
chlapci 15+16
dobrý

dievčatá 15+16

chlapci 17+18
celkom dobrý

priemerný

celkom zlý

dievčatá 17+18
zlý

Obrázok 1 Spokojnosť so svojím zdravotným stavom (n = 294)
Chlapci z nášho súboru boli spokojní zo svojím zdravotným stavom, považujú ho za dobrý,
hlavne v skupine 17+18 ročných (χ2 p < 0,05), označili ho až 11,22% (n = 33) všetkých
odpovedí. Mladší chlapci svoj zdravotný stav hodnotili skôr ako celkom dobrý v 12,59% (n =
37). Taktiež najmenej odpovedí bolo za zlý zdravotný stav a to v 0,34% (n = 1) 15+16 ročných
a v 0,68% (n = 2) 17+18 ročných žiakov. Vágnerová (2005) konštatuje, že životná spokojnosť
u starších adolescentov je ovplyvnená špecifickosťou vývinového obdobia, a to zmenami
myslenia, emočným a telesným vývojom. Vo väčšej miere sa prejavujú kritický voči sebe
samému, v závislosti na vysoko postavenom ideálnom ja. Marmot, Wilkinson (2006) upozornili
na skutočnosť, že vyššia kvalita života u chlapcov môže súvisieť s menej častým prežívaním
negatívnych emócií, a zároveň svoje emócie zvládajú lepšie ako dievčatá, sú menej zameraní
na medziľudské vzťahy. Nižšiu spokojnosť dievčat môže spôsobiť aj to, že sa dievčatá menej
venujú fyzickej aktivite, častejšie sa nudia.
Medzi najčastejšie zdravotné problémy uvádzané respondentmi za posledný rok boli uvedené
nasledovné skutočnosti. Obrázok 2 prezentuje iba odpovede ,,áno“, pri každej vekovej skupine
zvlášť pre chlapcov aj dievčatá. Medzi najčastejšie uvedené zdravotné problémy
u respondentov mužského pohlavia zaradili únavu, ktorú potvrdilo 20,8% (n = 61) opýtaných
žiakov. Zlú náladu uviedlo 20,4% (n = 60) chlapcov. Nasledovali bolesti chrbta, uvedené v 18%
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(n = 53) a nervozita v 17,7% (n = 52) prípadoch. Najmenej sa vyskytujúcim symptómom bola
malátnosť, ktorú uviedli len 5,8% (n = 17) chlapci z celkového počtu opýtaných 149. Ako
vyplýva zo zistení (obr. 2), najčastejšie sa vyskytujúcim somatickým symptómom bola únava
u dievčat, ktorú potvrdilo až 25,8% (n = 76) opýtaných dievčat, z celkového počtu 145.
Nasledovalo bolesti hlavy, ktoré boli uvedené v 23,8% (n = 70) prípadoch, nervozitu uviedlo
22,1% (n = 65) a 15% (n = 62) dievčat potvrdilo zlú náladu. Skupina 17+18 ročných dievčat
trápila najviac únava, čo sa potvrdilo v 13,9% (n = 41). Nervozita sa potvrdila v 11,6% (n = 34)
a zlá nálada v 12,6% (n = 37).
Najčastejšie zdravotné problémy u žiakov
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dievčatá 15+16

dievčatá 17+18

chlapci 15+16

chlapci 17+18

Obrázok 2 Najčastejšie zdravotné problémy u žiakov (n = 294)
Bolesti hlavy prevládali u 15+16 ročných dievčat a to v 12,2% (n = 36). Dominovala tu tiež
únava na úrovni 11,9 % (n = 35). Malátnosť ako somatický symptóm sa v najnižšej miere
prejavil u všetkých žiakov. U chlapcov v skupine 17+18 dominovala hlavne nervozita, ktorú
potvrdilo 11,2% (n = 33). Zlú náladu uviedlo 10,2% (n = 30) a únavu 9,9% (n = 29). Vyskytli
sa aj bolesti chrbta a to v 10,5% (n = 31) prípadoch. Bolesti žalúdka sa prejavili u 7,8% (n =
23) opýtaných. Môžeme konštatovať, že väčšina zdravotných problémov so stúpajúcim vekom
má rastúci charakter. Psychosomatické problémy žiakov trápia viac dievčatá ako chlapcov (χ2
p < 0,05). Tieto problémy sú súčasťou psychohygieny, ako súčasti životného štýlu. Kedy sa
vyskytujú osoby ktoré sú neustále z niečím nespokojné, znechutené, otrávené, čo prejaví na ich
momentálnom psychickom či fyzickom zdraví.
Ďalej nás zaujímalo vykonávanie pohybovej aktivity športového charakteru u respondentov
počas voľného času, kde sme zistili nasledovné (obr. 3).
Denne aspoň 30 minút cvičí iba 11,90% (n = 35) opýtaných žiakov stredných škôl, z toho 4,08%
(n = 12) chlapcov a 7,82% (n = 23) dievčat. Ako vyplýva z obrázku 3 staršie dievčatá cvičia
častejšie a pravidelnejšie ako mladšie dievčatá (χ2 p < 0,05). Staršie dievčatá mali vyššie
percentuálne zastúpenie vo všetkých opýtaných kategóriách okrem jednej, a to niekoľkokrát
mesačne, kedy mladšie dievčatá cvičia až v 8,5% (n = 25). Staršie len v 4,08% (n = 12).
Môžeme skonštatovať, že pri dievčatách so stúpajúcim vekom rastie aj záujem o cvičenie.
Starší chlapci cvičia viac a pravidelnejšie (χ2 p < 0,05). U mladších chlapcov prevláda kategória
cvičenia 2 až 3 krát týždenne a to v 10,88% (n = 32). Aj tu môžeme konštatovať, že aj
u chlapcov so stúpajúcim vekom rastie záujem o cvičenie vo svojom voľnom čase.
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Cvičenie vo voľnom čase
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Obrázok 3 Cvičenie žiakov vo voľnom čase (n = 294)
Potvrdilo sa nám, tvrdenie Maceka a Smejkala (2002), že fyzickým rastom rastie aj pohybová
vyspelosť. Nemôže cvičiť uviedlo len 6,8% (n = 20) žiakov, z toho 4,8% (n = 12) chlapcov
a 2,72% (n = 8) dievčat. Na pod otázku nemôžem cvičiť a prečo odpovedali nasledovne: „som
chorí, bolí ma koleno, nemám čas, nechcelo sa mi, som po úraze.“ Viac odpovede
nešpecifikovali. Pohybová aktivita športového charakteru v odporúčanom týždennom objeme
a intenzite je považovaná za jeden z najdôležitejších faktorov podpory zdravia každého človeka
v ktoromkoľvek veku.
Zaujímali sme sa aj o to, akým spôsobom dochádzajú žiaci do a zo školy (obr. 4).
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dievčatá 17+18

Spôsob cestovania do školy, zo školy a jej trevanie
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1,36%
2,00%
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Obrázok 4 Spôsob cestovania do a zo školy a jej trvanie (n = 294)
Najviac žiakov dochádza autobusom (mestská doprava) až 44,9% (n = 132), bez ohľadu na
pohlavie či vek. Peši do školy chodí 29,59% (n = 27) a zo školy 31,97% (n = 94). Tu môžeme
konštatovať že starší žiaci, bez ohľadu na pohlavie chodia do školy viac pešo. Staršie dievčatá
chodia pešo do školy v 9,18% (n = 27) a zo školy 9,86% (n = 29), starší chlapci do školy
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9,86% (n = 29) a zo školy 8,84% (n = 26). Mladších chlapcov vozia autom a to do školy v 5,1%
(n = 15) a zo školy 5,78% (n = 17).
Mladšie dievčatá po autobuse preferujú dochádzanie pešo do školy 5,78% (n = 17) a zo školy
7,14% (n=21). Pre porovnanie sme použili aj údaje výsledkových tabuliek realizovaného
projektu CINDY, v ktorých do školy (práce) chodí 14,1% respondentov z toho 21,1% mužov
a 8,2% žien. Naši žiaci dosiahli uspokojivejšie výsledky, pešo dochádza 29,59% (n = 87)
opýtaných žiakov, z toho 14,62% (n = 43) mužského a 15,96% (n = 44) ženského pohlavia.
Trvanie cesty do školy je najčastejšie v časovom limite 15 až 30 minút, v každej vekovej
skupine, bez ohľadu na pohlavie či vek.
WHO (2010) odporúča, aby zdravý dospelý človek vo veku 18 až 65 rokov vykonával
minimálne 30 minút fyzickej aktivity miernej intenzity, a to najmenej 5 dní v týždni.
Školopovinná mládež by mala vykonávať 60 a viac minút fyzickej aktivity miernej až silnej
intenzity denne. Z hľadiska pohybovej aktivity hrá dôležitú úlohu aj sektor dopravy, hlavne
aktívny transport - chôdza. Je dostupná pre každého bez ohľadu na vek, pohlavie. Má veľa
pozitívnych efektov.
Zamerali sme sa aj na oblasť trávenie času pri TV/DVD, PC, internete a výherných automatoch.
Žiaci mali možnosť vyznačiť časový interval, počas ktorého sa venujú daným činnostiam (obr.
5).
Čas strávený pri TV, PC, chate, automatoch
16,00%
14,29%
12,93%
14,00%
11,90%
12,00%
10,54%
9,52% 9,52%
9,52% 8,84%
10,00% 9,18%
8,50%
8,50%
7,82%
7,14%
7,14%
8,00%
6,12%
5,78%
4,76%
6,00%
4,42%
3,06%
3,06%
4,00%
2,38%
2,38%
2,04%
0,68%
2,00%
0,00%

TV & DVD

PC hry

Chat na PC

Hry automaty

Obrázok 5 Čas strávený pri TV, PC, chate, automatoch (n = 294)
Žiaci uviedli v 15,99% (n = 47), že nesledujú TV, DVD, v 47,62% (n = 140) nehrajú hry na
PC, 13,95% (n = 41) nechatujú na internete a v 97,96% (n = 288) nehrajú na výherných
automatoch. Hry na výherných automatoch potvrdili dvaja mladší chlapci v časovom intervale
0,5 až 1 hodinu denne, jeden chlapec, 5 a viac hodín denne. Zo starších žiakov sa k hre na
automatoch priznal 1 chlapec a 2 dievčatá, v najkratšom časovom intervale. Ide o 2,04% (n =
6) všetkých žiakov. Chat na internete sa teší veľkej obľube, najčastejšie dnešní žiaci chatujú
v časovom rozmedzí 0,5 až 1 hodinu denne, a to chlapci aj dievčatá vyššej vekovej kategórie.
Staršie dievčatá 12,93% (n = 38), starší chlapci 10,54% (n = 31). Pri mladších žiakov je jeho
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obľuba ešte vyššia v časovom rozmedzí 2+3 hodiny (χ2 p < 0,05). U mladších chlapcoch 11,9%
(n = 35), a u mladších dievčat 7,14% (n = 21).
Sledovanie TV/DVD dominovalo u chlapcov vo veku 17+ 18 rokov v kategórii 0,5 až 1 hodinu
14,29% (n = 42), tiež u mladších dievčat vo veku 15+16 rokov v kategórii 2-3 hodiny vo výške
9,52% (n = 28). Počítačové hry viac hrajú chlapci v obidvoch vekových kategóriách, v čase 23 hodiny denne, mladší vo výške 7,82% (n = 23), starší 7,48% (n = 22). Na základe získaných
údajov sme zistili, že deti preferujú sedavý spôsob životného štýlu, trávia svoj voľný čas
pasívne. Na nedostatku pohybovej aktivity sa podieľa hektický životný štýl, príležitostí
k pohybovej inaktivite sa rozmáhajú, čo zo sebou prináša negatívne dôsledky v oblasti zdravia,
spoločenskej a ekonomickej sféry (Bull, 2011).
Záver
Predmetný empirický výskum prispieva k rozšíreniu poznatkov o zdravotných problémoch, ktoré

majú vzostupný charakter u sledovaného súboru žiakov s rastúcim vekom. Somatické problémy
žiakov trápili viac dievčatá ako chlapcov (p < 0,05). Dominuje u nich únava, zlá nálada,
nervozita, bolesti chrbta a hlavy. Ide o psychosomatické problémy spojené so sedavým
spôsobom života. Pohybová aktivita je ovplyvnená hektickým životným štýlom a sedavým
spôsobom života. Chlapci uprednostňujú sledovanie TV+DVD, počítačové hry. Chat na
internete potvrdili hlavne mladší žiaci (p < 0,05). Na základe získaných údajov sme zistili, že
žiaci preferujú sedavý spôsob životného štýlu, asi 56,12% opýtaných žiakov uviedlo, že trávia
svoj voľný čas pasívne (p < 0,05). Staršie dievčatá cvičia častejšie a pravidelnejšie (p < 0,05)
ako mladšie dievčatá, konštatujeme, že pri dievčatách so stúpajúcim vekom rastie aj záujem
o cvičenie. U chlapcov sme rovnako zaznamenali so stúpajúcim vekom rastúci záujem
o cvičenie (p < 0,05) vo svojom voľnom čase. Starší chlapci cvičia signifikantne (p < 0,05) viac
a pravidelnejšie ako dievčatá v tom istom vekovom období.
Literatúra
1. AGHYPPO A, TKACHOV S, ORLENKO, O. 2016. Role of physical education on the
formation of a healthy lifestyle outside of school hours. Journal of Physical Education and
Sport, 16(2), 335-339.
2. ANTALA, B. 2009. Telesná a športová výchova v základných a stredných školách.
Bratislava : NŠC v spolupráci s FTVŠ UK. Bratislava.
3. BENDÍKOVÁ, E. 2016. Changes in the posture of students due to equipment-aided
exercise programs that are applied in physical and sport education. Journal of Physical
Education and Sport, 16(2), 281-286.
4. BENDÍKOVÁ, E. 2018. Health-Oriented Education in Slovakia Related to Physical
and Sport Education. Hungarian Educational Research Journal, 8(2), 39-49.
5. BENDÍKOVÁ, E.; JANČOKOVÁ, Ľ. 2013. Biorytmy, oslabenia a poruchy zdravia. 1.
vyd. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB – Belianum, FHV UMB.
6. BENDÍKOVÁ E, MARKO M, ROZIM R, MARTINSKÝ L. 2019. Effect of 4-week
physical program on musculoskeletal system changes in adolescent sport class students
with focus on ice hockey. Physical Activity Review, 7: 63-70.
7. BENDÍKOVÁ, E., NOVOTNÁ, B., ROZIM R., TOMKOVÁ Š., FYODOROV, A.,
PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, I. 2020. Analysis of physical activity status and
functional posture in Slovakia’s young school-aged children with different body weight.
Zdravotnícke listy, 8(2), 71-81.
8. BULL, F. C. 2011. Global Advocacy for Physical Activity - Development and Progress
of the Toronto Charter for Physical Activity: A Global Call for Action'. Research in
Exercise Epidemiology, 13 (1), 1-10.

78

Vedecký zborník 2020 – Žiak, pohyb, edukácia

9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

BUNC, V. A movement intervention as a tool of the influence of physical fitness and
health. Trends Sport Sci., 4(25), 209-2016.
CARDON G, DE CLERCQ D, DE BOURDEAUDHUIJ I. 2000. Effects of back care
education in elementary school children. Acta Pediatr., 89(8), 1010-1017
ENOKA, R. M; DUCHATEAU, J. 2008. Muscle fatigue: what, why and how it influences
muscle function. J. Physiol., 6(1), 11-23.
FOBELOVÁ, D., MORAVEC, L., BENDÍKOVÁ, E. 2019. Role of applied ethics(cist) in
managing the quality of life in the post-risk society. Management systems in Production
engineering, 27(2), 74-78.
CHOVANOVÁ, E., MAJHEROVÁ. M. 2016. The relationship between BMI and motor
coordination in 13-year-old children. Scientific review of physical culture, 6(4), 10-14.
CHOVANOVÁ, E.; MAJHEROVÁ, M. 2017. The effect of physical activities on the
development of coordination abilities in intact and overweight children. Scientific review
of physical culture, 7(4) (2017), 82-86.
KUDLÁČEK, M.; FRÖMEL, K. 2012. Sportovní preference a pohybová aktivita studentek
a studentů středních škol. Olomouc : Univerzita Palackého Olomouc Fakulta tělesnej
kultúry. 2012.
LEWIT, K. 1998. Chains of Lesions (Některá zrětezení funkčních poruch ve světle
koaktivačních svalových vzorcu na základe vývojové neurology). Rehabil. Fyz. Lék., 5(4),
148-151.
MACEK, P., SMÉKAL, V. 2002. Utváření a vývoj osobnosti: psychologické, sociální a
pedagogické aspekty. Brno Barrister & Principal.
MARMOT, M., WILKINSON, R. G. 2006. Social determinants of health (2 ed.). New
York, NY : Oxford University Press.
MOTOW-CZYŻ, M.; ANETA ORCZYK, A.; ORCZYK, M. 2014. Postural defects
correction in the process of physical education and sport. Physical Activity Review, 2: 3135.
MÜLLER, A., BALATONI, I., CSERNOCH, L., BÁCS, Z., BÍRÓ, M., BENDÍKOVÁ,
E., PESTI, A., BÁCSNÉ BÁBA, É. 2018. Asztmás betegek életminőségének változása
komplex rehabilitációs kezelés után [Quality of life of asthmatic patients after complex
rehabilitation treatmen]. Orvosi Hetilap, 159(27), 1103-1112.
NEMČEK, D. 2016. Life satisfaction of people with disabilities: a comparison between
active and sedentary individuals. Journal of Physical Education and Sport, 16(Suppl. 2),
1084-1088.
NEMČEK, D., BELÁS, M. 2014. Využitie severskej chôdze v školskej telesnej a športovej
výchove. Telesná a športová výchova - základné lokomočné a nelokomočné pohybové
zručnosti a športy v prírode. Bratislava : NŠC v spolupráci s FTVŠ UK, 2014, s. 138-158.
NEMČEK, D., KORADYOVÁ, A. 2020. Osobná pohoda žiačok stredných škôl
s rozdielnym zdravotným stavom. Telesná výchova & šport, 30(2), 2-6.
NEMČEK, D., LADECKÁ, P. 2020. Úroveň osobnej pohody stredoškolákov s poruchami
muskuloskeletálneho systému [The level of subjective well-being of high school students
with musculoskeletal disorders]. Zdravotnícke listy, 8(2), 16-21.
NOLL, M. et al. 2016. Back Pain Prevalence and Associated Factors in Children and
Adolescents: An Epidemiological Population Study. Revista de Saúde Pública, 50(31), 110.
PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, I.; KREJČOVÁ, A.; BENDÍKOVÁ, E.; TOMKOVÁ,
Š., LUBKOWSKA, W.; MROCZEK, B. 2020. Comparison of the impact of two
physiotherapeutic methods on pain and disability in patients with non-specific low back
pain: a controlled clinical pilot study. Family Medicine and Primary Care Review, 22(2),
146-151.

79

Vedecký zborník 2020 – Žiak, pohyb, edukácia

27. ROWE, G., JACOBS, K. 2002. Efficacy of body mechanics education on posture while
computing in middle school children. Europe PubMed Central, 18(3), 295-303.
28. SAWYER S. M. et al. 2012. Adolescence: a foundation for future health. Lancet,
379(9826), 1630-40.
29. VÁGNEROVÁ, M. 2005. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha: Karolinum,
30. WHO 2010. SVETOVÁ ZDRAVOTNÍCKA ORGANIZÁCIA. 2010. Global
recommendations on physical activity for health. Ženeva : Svetová zdravotnícka
organizácia, 2010.
Autori
1
doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.
2
doc. PaedDr. Robert Rozim, PhD.
1,2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu
Tajovského 40, 971 01 Banská Bystrica
Recenzent
doc. PaedDr. Erika Chovanová, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta športu, Ul. 17. novembra č. 13
080 01 Prešov

80

Vedecký zborník 2020 – Žiak, pohyb, edukácia
ROLA REPREZENTACJI UMYSŁOWYCH W KSZTAŁTOWANIU EFEKTÓW
UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA CZYNNOŚCI MOTORYCZNYCH
NA PRZYKŁADZIE TECHNIKI JAZDY NA NARTACH
Wojciech Bień*, Henryk Duda**
* Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Opole, Polska
** Instytut Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, Polska

THE ROLE OF MENTAL REPRESENTATIONS IN DEVELOPMENT OF MOTOR
LEARNING OUTCOMES BASED ON ALPINE SKIING TECHNIQUE
Wojciech Bień*, Henryk Duda**
*Opole University of Technology, Faculty of Physical Education and Physiotherapy, Opole,
Poland
**Institute of Sport, University of Physical Education, Krakow, Poland
Abstract
The aim of the study was to find

connection between the level of internal motor

representation and the effects of motor learning based on the example of the skiing technique.
In the study participated 79 persons, in one week ski training. Study were used the experts
method to evaluate the effects of ski training and the motor imagery index. The results of the
study confirmed a positive correlation between the level of motor imagery and the effects of
motor learning based on skiing technique: higher level of motor imagery implies higher level
of motor performance.

Keywords: mental representations, motor learning, alpine skiing

Streszczenie
Celem pracy było poznanie związku między poziomem wyobrażeń motorycznych a efektami
uczenia się i nauczania motorycznego na przykładzie techniki jazdy na nartach. W badaniu
wzięło udział 79 osób, uczestników tygodniowego szkolenia narciarskiego. Do oceny efektów
szkolenia wykorzystano metodę ekspertów oraz wskaźnik wyobrażeń motorycznych. Wyniki
badania potwierdziły dodatnią korelację pomiędzy poziomem wyobrażeń motorycznych
a efektami uczenia się i nauczania techniki jazdy na nartach: im wyższy poziom wyobrażeń
motorycznych tym wyższy poziom wykonania czynności ruchowej.
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Słowa kluczowe: wyobrażenia motoryczne, uczenie się i nauczanie motoryczne, narciarstwo
zjazdowe

Wstęp
U

podstaw

poznawczych

teorii

uczenia

się

i

nauczania

(kognitywno-

konstruktywistycznych) leżą m.in. procesy przetwarzania informacji, pamięci i uwagi.
Według nich człowiek jest samodzielnym podmiotem przetwarzającym informacje, a jego
uczenie się zależy od informacji płynących ze świata zewnętrznego oraz informacji
wewnętrznych – subiektywnych struktur poznawczych (Kozielecki, 1995). Na gruncie
psychologii poznawczej powstała teoria konstruktywizmu, która zakłada tworzenie się wiedzy
przez umysł człowieka na bazie aktywności: werbalnych (stawianie pytań i formułowanie
odpowiedzi), praktycznych (prowadzenie doświadczeń), intelektualnych (analizowanie i
syntezowanie),

sensorycznych

(spostrzeganie

i

zapamiętywanie

schematów

wyobrażeniowych), recepcyjnych (słuchanie i selekcja wiadomości), emocjonalnych
(przeżywanie i radzenie sobie ze stresem). Jednym z podstawowych pojęć kognitywizmu jest
pamięć. Definiowana jest jako „względnie trwały zapis doświadczenia, które znajduje się u
podłoża uczenia się” (Anderson 1998, s. 22). Poznawcze teorie uczenia się swoją genezę mają
w magazynowym modelu pamięci zaproponowany przez Atkinsona i Shiffrina. Według niego
mózg człowieka posiada trzy rodzaje magazynów przetwarzających informacje: pamięć
sensoryczną (STSS - Short-Term Sensory Store) –

inaczej ultrakrótką – przyjmującą

informacje zmysłowe (z receptorów), pamięć krótkotrwałą (STM - Short-Term Memory) oraz
pamięć długotrwałą (LTM - Long-Term Memory).
W nurcie kognitywnych teorii uczenia się i nauczania warto przytoczyć model
przetwarzania informacji wg Paivio, tzw. model podwójnego kodowania (ryc. 1). Mówi on,
że w procesach poznawczych biorą udział dwa, oddzielne, ale powiązane ze sobą systemy:
werbalny i niewerbalny (zwany wyobrażeniowym). Odpowiedzialne są za kodowanie,
magazynowanie, organizowanie, transformowanie i odzyskiwanie informacji. Niewerbalne
bodźce percepcyjne przetwarzane są i kodowane bezpośrednio w systemie wyobrażeniowym
(w formie imagenów – odwzorowań wizualnych) oraz pośrednio, w systemie werbalnym
(w formie logogenów – odwzorowań słownych). Analogicznie, w przypadku bodźców
werbalnych kolejność jest odwrotna.
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BODŹCE WERBALNE

BODŹCE NIEWERBALNE

SYSTEMY SENSORYCZNE
ZWIĄZKI REPREZENTACYJNE

ZWIĄZKI
REFERENCYJNE

SYSTEM NIEWERBALNY

IMAGENY

Struktura asocjacyjna

Struktura asocjacyjna

SYSTEM WERBALNY

LOGOGENY

REAKCJE NIEWERBALNE

REAKCJE WERBALNE

Ryc. 1. Model podwójnego kodowania (Paivio, 1986, za: Petryński 2008 s. 117)
Z modelu Paivio wynika, że informacje zapisywane w formie reprezentacji
umysłowych mają dualny charakter: niewerbalny i werbalny (Petryński, 2008).
Reprezentacje umysłowe (inaczej reprezentacje mentalne lub wyobrażenia) tworzą się
na podstawie doświadczeń percepcyjnych, motorycznych i emocjonalnych. Są mentalnym
odpowiednikiem

(odwzorowaniem)

obiektów

istniejących

w

rzeczywistości,

jak i nieistniejących (fikcyjnych), zastępujące je w procesach przetwarzania informacji
(Nęcka, Orzechowski i Szymura, 2008). Reprezentacje mogą przyjmować postać obrazów
umysłowych

(przypominanych,

postrzeganych,

wyobrażanych),

modeli,

elementów

językowych (słów), schematów czy procedur (Stępnik, 2014). „Pojęcie reprezentacji jest
jednym z kluczowych terminów psychologii kognitywnej. Używa się go zarówno w liczbie
pojedynczej, na oznaczenie ogólnego obrazu świata w umyśle, jak też w liczbie mnogiej, w
odniesieniu do poszczególnych składników tego obrazu. W tym drugim znaczeniu można
mówić o reprezentacjach werbalnych lub obrazowych, prostych lub złożonych, odnoszących
się do rzeczy lub relacji itd. Pojęcie reprezentacji poznawczej jest wobec tego synonimiczne
w stosunku do omówionego już pojęcia struktury poznawczej, ponieważ umysł –
rozpatrywany z perspektywy struktur, a nie procesów – po prostu składa się z licznych i
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wzajemnie powiązanych reprezentacji poznawczych (inaczej: mentalnych, umysłowych).
Natomiast umysł rozpatrywany z perspektywy procesów, a nie struktur, polega na
manipulowaniu reprezentacjami umysłowymi świata w taki sposób, aby informacje
docierające czy to ze świata zewnętrznego, czy też z pamięci można było zinterpretować w
świetle dotychczasowej wiedzy (czyli już istniejących struktur), a następnie wykorzystać do
tworzenia nowych struktur poznawczych” (Nęcka i in., 2008, s. 27).
Zgodnie z nurtem kognitywnych teorii uczenia się można przyjąć, że uczenie się
motoryczne będzie również oparte na mechanizmach przetwarzania informacji, pamięci
i uwagi. W związku z tym, magazynowy model uczenia się i pamięci Atkinsona i Shiffrina
ma również zastosowanie w wyjaśnieniu mechanizmu uczenia się i nauczania motorycznego.
Należy go jednak uzupełnić o pojęcie pamięci motorycznej (ryc. 2.), która odpowiada
za przechowywanie informacji motorycznych (Czyż, 2013). Możemy zatem mówić
o krótkotrwałej pamięci motorycznej (STMM, short-term motor memory) oraz długotrwałej
pamięci motorycznej (LTMM, long-term motor memory) (McMorris, 2004). Przyjmuje się,
że nie ma większych różnic pomiędzy pamięcią krótkotrwałą (STM) a pamięcią krótkotrwałą
motoryczną (STMM). W długotrwałej pamięci motorycznej (LTMM) przechowywane
są informacje dotyczące czynności ruchowych, które mają postać wrażeń proprioceptywnych
oraz wizualnych (Czyż, 2013).

LTM
STM

pamięć proceduralna

p. echoiczna

pamięć operacyjna

krótkotrwała

informacje

p. ikoniczna

informacje

informacje

STSS

długotrwała
pamięć
motoryczna

pamięć motoryczna

pamięć deklaratywna
epizodyczna

semantyczna

Ryc. 2. Model pamięci z uwzględnieniem magazynów pamięci motorycznej (za Czyż, 2013)
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Wyobrażenia motoryczne (mentalne reprezentacje motoryczne) są „kluczem
do sprawnego nauczania” ruchu (Pöhlmann 1985). O dużej przydatności wyobrażeń
ruchowych w procesie uczenia się i nauczania motorycznego świadczy szereg
przeprowadzonych badań (Czabański, 1991; Wiesner, 1991; Guła-Kubiszewska, 1993;
Lesiewski, 1995; Parnicki, 1998, Dybińska, 2004; Duda, 2006; Colton, 2018). Ideomotoryka
to umysłowa antycypacja czynności ruchowej np. wyobrażanie sobie czynności skrętu na
nartach przed jej wykonaniem (Puni 1975). Zdefiniowano trzy funkcje wyobrażeń
motorycznych: programującą, trenującą, regulującą. Szczególnie istotne w nauczaniu i
uczeniu się motorycznym są funkcje: programująca (uczeń wyobraża sobie cel i sposób
wykonania

czynności

ruchowej

na

podstawie

informacji

wizualnej,

werbalnej

i

kinestetycznej) oraz funkcja regulująca (daje możliwość kontroli i korekty w praktyce przez
wyobrażenie sobie sposobu wykonania czynności). Jedną z form wykorzystania wyobrażeń
motorycznych w uczeniu się motorycznym jest trening mentalny (mental practice). Polega on
na ćwiczeniu czynności ruchowej poprzez wyobrażanie jej sobie bez rzeczywistego
wykonania (Czyż, 2013). Ćwiczenie mentalne to inaczej „poznawcze powtarzanie czynności
ruchowej pod nieobecność jawnego wykonania ruchu” (Magill, 2007; za: Czyż, 2013 s. 151).
Cel pracy, materiał i metody badań
Celem pracy było poznanie związku między poziomem wyobrażeń motorycznych
a efektami uczenia się i nauczania motorycznego na przykładzie techniki jazdy na nartach.
Badanie zostało przeprowadzone w górach, podczas tygodniowego szkolenia narciarskiego
młodzieży w wieku 16-18 lat. W badaniu wzięło udział 79 osób.
Efekty uczenia się i nauczania techniki jazdy na nartach podczas przeprowadzonego
szkolenia oceniono analizując poziom techniki jazdy (poziom wykonania) dla skrętu
równoległego NW (PTJ) metodą ekspertów (w skali 0-10). Poziom wyobrażeń motorycznych
skrętu równoległego NW określono za pomocą wskaźnika wyobrażeń motorycznych (WWM)
wg Czabańskiego (1991). Do obliczenia wskaźnika WWM wykorzystano sekwencję
zdjęciową skrętu równoległego NW (ryc. 3) wykonanego przez Instruktora Wykładowcę PZN
(członka Demo Team SITN PZN). Sekwencja składała się z 5 zdjęć. Zadaniem osoby badanej
było ułożenie zdjęć w odpowiedniej kolejności (w zestawie znajdowało się 6 zdjęć: 5
poprawnych, składających się na sekwencję ruchową i jedno błędne, nie pasujące do
sekwencji). Wskaźnik WWM mógł przyjąć wartość maksymalną 5 (ułożenie sekwencji 5
zdjęć we właściwej kolejności i odrzucenie jednego zdjęcia).
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Ryc. 3. Fotografie przedstawiają technikę skrętu równoległego NW, z których należy ułożyć
prawidłową sekwencję ruchową.

Wskaźnik WWM obliczony został wg wzoru:
WWM = Lp – (Lb + Lk)
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gdzie,
WWM – wskaźnik wyobrażeń motorycznych
Lp – liczba poprawnie wybranych rysunków sekwencji
Lb – liczba błędnych rysunków sekwencji
Lk – liczba kroków potrzebnych do skorygowania sekwencji

Analiza wyników badań
Na podstawie pomiaru początkowego stwierdzono, że poziom techniki jazdy (PTJ) jak
i poziom wyobrażeń motorycznych (WWM) był na niskim poziomie. Można zatem
stwierdzić, że na początku szkolenia prawidłowe wykonanie elementu techniki jazdy na
nartach jaką był skręt równoległy NW nie był znany osobom badanym. Średnia wartość
wskaźnika wyobrażeń motorycznych (WWM) wyniosła 1,96, a wskaźnika poziomu techniki
jazdy (PTJ) ocenianego metodą ekspertów wyniosła 3,89. Pomiar drugi (po zrealizowanym
szkoleniu) wskazał wzrost wartości omawianych cech (tab. 1).
Tab.1. Średni poziom wyobrażeń motorycznych (WWM) i średni poziom techniki jazdy (PTJ)
podczas badania początkowego i końcowego (n=79)
Badanie początkowe

Badanie końcowe

WWM

1,96

4,67

PTJ

3,89

6,20

Zanotowane średnie zmiany wartości wskaźnika wyobrażeń motorycznych (WWM)
jak i wskaźnika poziomu techniki jazdy (PTJ) okazały się być istotne statystycznie (tab. 2).
Tab.2. Ocena istotności zmian poziomu wyobrażeń motorycznych (WWM) i poziomu techniki
jazdy (PTJ) między badaniem początkowym i końcowym (n=79)
Średnia zmiana

Test Wilcoxona
Z

p

WWM

2,71

5,23

< 0,001

PTJ

2,31

5,71

< 0,001
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W badaniu końcowym stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy poziomem
wyobrażeń motorycznych WWM a poziomem techniki jazdy PTJ (tab. 3). Można zatem
stwierdzić, że im wyższy poziom wyobrażeń motorycznych skrętu równoległego NW tym
wyższy poziom jego wykonania.

Tab. 3. Korelacja między poziomem wyobrażeń motorycznych (WWM) i poziomem techniki
jazdy (PTJ) w badaniu końcowym (n=79)

WWM vs. PTJ

ρ - Spearmana

p

0,50

< 0,001

Dyskusja i wnioski
Na podstawie otrzymanych wyników badań można stwierdzić, że motoryczne
reprezentacje mentalne (wyobrażenia motoryczne) odgrywają istotną rolę w procesie uczenia
się i nauczania czynności ruchowych. Potwierdzają to wyniki badań innych autorów (m.in.
Lesiewski 1995, Dybińska 2004, Colton 2018).
Właściwe wykonanie czynności motorycznej zależy od tego jak dużo o niej wiemy
(wiedza o wykonaniu) oraz jak dokładnie sobie ją wcześniej wyobrazimy (Czabański 1998).
Wiedza o czynności ruchowej jak i jej reprezentacja mentalna powstają w trakcie naszych
doświadczeń poprzez słowo, obraz i działania praktyczne. Największy udział w poznawaniu
rzeczywistości ma kanał wzrokowy - ok. 80%. Znacznie mniejszy mają kanały: słuchowy –
ok. 11%, dotykowy – ok. 3,5%, węchowy – ok. 1,5% i smakowy – ok. 1% (Zaczyński, 1990).
Niektórzy autorzy podają, że uczymy się 10% z tego, co czytamy; 20% z tego, co słyszymy;
30% z tego, co widzimy; 50 % z tego, co widzimy i słyszymy; 70% z tego, co mówimy; 90%
z tego, co mówimy i robimy (Dryden, Vos 2003). Skuteczniejszym okazuje się być kanał
wzrokowy niż słuchowy, dlatego też popularne jest powiedzenie, że „obraz jest wart tysiąca
słów”. Jeszcze lepsze efekty możemy osiągnąć, gdy oba występują razem. Takie uczenie się
i nauczanie, które wykorzystuje więcej niż jeden kanał komunikacyjny nazywamy
polisensorycznym lub wielowrażeniowym (Czabański, 1998; Zatoń i Wiesner, 2009). Dzięki
niemu w naszym umyśle powstaje program motoryczny, który opiera się na zrozumieniu
treści i formy czynności ruchowej. Brak lub błędne wyobrażenia ruchu, niedostatek wiedzy o
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jego wykonaniu, a tym samym brak jego zrozumienia utrudnia i znacznie opóźnia proces
skutecznego opanowania złożonej czynności ruchowej.
W procesie uczenia się i nauczania motorycznego należy zatem wykorzystywać wiele
kanałów przekazu informacji: werbalny, wizualny i kinestetyczny. Stosując odpowiednie
metody możemy dostarczać zrozumiałej informacji o czynności ruchowej oraz kształtować
u ucznia poprawne wyobrażenia ruchowe. Wynika to z komunikacyjnego charakteru procesu
uczenie się i nauczania czynności ruchowych.
Przeprowadzone badania prowadzą do następujących wniosków:
1. Motoryczne reprezentacje mentalne (wyobrażania motoryczne) odgrywają istotną rolę w
procesie uczenia się i nauczania czynności ruchowych.
2. Im wyższy poziom wyobrażeń motorycznych o danej czynności ruchowej tym wyższy
poziom jej wykonania.
3. W procesie uczenia się i nauczania czynności ruchowych należy kształtować prawidłowe
wyobrażenia motoryczne wykorzystując wiele kanałów przekazu informacji: werbalny,
wizualny i kinestetyczny.
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Abstrakt
V príspevku poukazujeme na objemové tréningové ukazovatele, ktoré determinovali športovú
výkonnosť chodkyne na 20 a 50 km v ročných cykloch RTC 2017/2018 a RTC 2018/2019. Základ
analýzy tvorili objemové tréningové ukazovatele a celoročná športová výkonnosť. Neparametrické
postupy boli vybrané na základe posúdenia normality rozloženia súborov. Rozdiely medzi
absolvovaným objemom boli posúdené štatisticky (Z) ako aj vecne („r“). Na konštrukciu regresných
stromov bol použitý neparametrický algoritmus CHAID.
Metódou stromov boli vyselektované tréningové ukazovatele, ktoré v jednotlivých RTC javili
vysokú tesnosť s chodeckou výkonnosťou. Do regresného modelu v RTC 2017/2018 sa presadila
ukazovateľ intenzívnej tempovej vytrvalosti ŠTU 105 (chôdza 4:41-5:00 min.km-1), extenzívnej
aeróbnej vytrvalosti ŠTU 109 (chôdza 6:00 a viac min.km-1) a ukazovateľ bežeckého objemu ŠTU
111. Medzi prediktory chodeckej výkonnosti sa v RTC 2018/2019 presadila extenzívna aeróbna
vytrvalosť ŠTU 108 (chôdza 5:41-6:00 min.km-1), extenzívna tempová vytrvalosť ŠTU 106 (chôdza
5:01-5:20 min.km-1), intenzívna špeciálna vytrvalosť ŠTU 103 (chôdza 4:06-4:20 min.km-1), počet
štartov VTU 117 a regenerácia VTU 119.
Spätná analýza poukázala na tréningové prostriedky, ktoré sa najviac podieľali na zlepšovaní
športovej výkonnosti. Ich presná identifikácia umožní do budúcnosti racionalizovať periodizáciu
tréningového procesu, zladiť koncepčné východiská športovej prípravy a skvalitniť systém ladenia
športovej formy samotnej chodkyne na OH v Tokiu 2021.
Príspevok je súčasťou grantu VEGA 1/0621/19 Optimalizácia tréningového a súťažného
zaťaženia vo vytrvalostných športoch.
Kľúčové slová: atletika, chôdza, tréningové ukazovatele, výkonnosť, regresné stromy
Abstract
In the article, we point out the volume training indicators that determined the sports performance
of the race walker at 20 and 50 km. The basis of the analysis were the training volume indicators and
the annual sport performance. Nonparametric procedures were chosen according to the assessment of
the normality of file layout. Differences between the completed volume were evaluated statistically
(Z) and substantively (“r”). The nonparametric algorithm CHAID was used for the construction of
the regression trees.
By the trees method were selected training indicators which showed in the individual training
cycles high tightness with race walking performance. The regression model in training cycles YTC
2017/2018 introduced the indicator of intense tempo endurance (walking 4:41-5:00 min.km-1),
extensive aerobic endurance (walking 6:00 and more min.km-1) and the running volume indicator.
Extended aerobic endurance (walking 5:41-6:00 min.km-1), extensive tempo endurance (walking
5:01-5:20 min.km-1), intense special endurance (walking 4:06-4:20 min.km-1), number of starts and
regeneration have been enforced between the predictors of the walking performance in training cycles
YTC 2018/2019.
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The analysis points to the training resources which were most involved in the improvement of the
sport performance. Their exact identification will allow the rationalization of the training process in
the future, coordinate the conceptual bases of sport preparation and to improve the system of shaping
the top condition towards the 2021 Olympics in Tokyo.
Key words: athletics, walking, training indicators, performance, regression trees, correlations
Úvod
Periodizácia obsahu tréningového zaťaženia v ročnom tréningovom cykle chodcov je závislá od
typu prebiehajúcej etapy, používaných koncepčných modelov športovej prípravy, preferovaných
disciplín, počtu vrcholov s sezóne, resp. systémom vrcholových podujatí v ročných cykloch, atď.
(Spišiak 2020).
Chodci by mali k vrcholovému výkonu absolvovať ročne 4000-6000 km (Čillík eds. 2004,
Broďáni, & Pupiš 2007). Rozhodujúcou motorickou schopnosťou z hľadiska športového výkonu
v chôdzi na 20 km a 50 km je špeciálna vytrvalosť, ktorá sa viaže na dĺžku pretekovej vzdialenosti
(Ezeizaa et al. 2018). Špeciálna vytrvalosť v chôdzi na 20 km sa realizuje pri podaní športového
výkonu na úrovni individuálneho anaeróbneho prahu a v chôdzi na 50 km je zasa intenzita zaťaženia
na úrovni 93 - 97 % anaeróbneho prahu (Broďáni Pupiš 2007, Pupiš 2011; Stellingwerff 2009).
Objem zaťaženia v špeciálnom tempe je vysoko individuálny. Dávkovanie vyžaduje komplexný a
dlhodobý prístup odzrkadlený v špecifickom dávkovaní podnetov v časovom horizonte,
rešpektovaním biologicko-pedagogických zásad adaptácie a identifikácii zotavovacích procesov
samotného športovca (Broďáni & Pupiš 2007, Sudol & Mleczko 2011).
Postupný prechod od akumulačnej etapy cez intenzifikačnú etapu k transformačnej etape, nám
zaručuje kvalitný športový výkon, s kulmináciou na plánovanom športovom podujatí (Bompa 2009,
Laczo 2007, Viru 1996). Na obdobie akumulácie, pre ktoré je charakteristické súvislé aeróbne
zaťaženie, by malo nadväzovať intenzifikačné obdobie so zameraním na silové a vytrvalostno-silové
zaťaženie. Pre nasledujúce transformačné obdobie je charakteristický prerušovaný tréning
s postupným prechodom k maximálnemu športovému výkonu v kulminujúcom súťažnom období.
Jednotlivé zložky neexistujú samostatne. Ich reverzibilný pomer v daných obdobiach je daný dĺžkou
obdobia, objemom a intenzitou zaťaženia (Mekhrikadze 2011; Tifrea & Delia 2019).
Z hľadiska efektívneho rozvoja dlhodobej a strednodobej vytrvalosti je dôležité stimulovať tak
aeróbny výkon ako aj aeróbnu kapacitu. V atletickej chôdzi úroveň aeróbneho výkonu a kapacity
priamo limituje športový výkon (Jelonek et al. 2017). Kým aeróbny výkon môžeme zvýšiť o 15-25%,
pri aeróbnej kapacite sa nám naskytujú väčšie možnosti. Optimálny tréningový podnet na rozvoj
oboch stránok (aeróbneho výkonu a kapacity) aeróbnej vytrvalosti je na úrovni anaeróbneho prahu
(3-6 mmol.l-1). Z pohľadu športovej praxe intenzita medzi 90-100 % VO2max rozvíja aeróbny výkon
a intenzita nižšia ako 90 % VO2max zasa rozvíja aeróbnu kapacitu (Hagberd & Coyle 1983; Laczo
1996).
Spätná analýza tréningových plánov umožňuje identifikovať tréningové prostriedky, ktoré sa
najviac podieľali na zlepšovaní športovej výkonnosti chodca. Ich presná identifikácia umožňuje
racionalizovať periodizáciu tréningového procesu, zladiť koncepčné východiská športovej prípravy
a skvalitniť systém ladenia športovej formy (Broďáni et al. 2018). Práve v našom príspevku sme sa
pokúsili „ex post facto“ poukázať na tréningové prostriedky, ktoré sa najvyššou mierou podieľali na
športovej výkonnosti slovenskej reprezentantky v atletickej chôdzi.
Metodika
Reprezentantka Slovenskej republiky v chôdzi na 50 km a 20 km Maja Czaková (1988)
zaznamenala v rokoch 2017 až 2018 progresívny rast športovej výkonnosti v chôdzi na 20 km 1:31:03
h a 50 km 4:14:25 h a umiestnila sa na popredných miestach vo svetových chodeckých rebríčkoch.
V oboch ročných cykloch sa chodkyňa zameriava na aj na disciplíny 10 km a 5 km.
Všeobecné (VTU) a špeciálne (ŠTU) tréningové ukazovatele z tréningových denníkov (tabuľka 1)
sú východiskom pre odhaľovanie faktorov determinujúcich športovú výkonnosť v ročnom
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tréningovom cykle RTC 2017/2018 a RTC 2018/2019. Základ analýzy tvorili týždenné - objemové
tréningové ukazovatele VTU 115-120, ŠTU 101-114 a celoročná športová výkonnosť (ŠV) prerátaná
na bodové hodnoty podľa tabuliek IAAF (tabuľka 1). Dĺžka ročných časových radov bola 52 týždňov.
Chýbajúce športové výkony v jednotlivých obdobiach boli doplnené o bodové hodnoty z chodeckých
testov na 3 km, 5 km, 10 km, 20 km a 30 km, resp. boli interpolované kubickými splinami.
Tabuľka 1 Porovnanie objemu všeobecných a špeciálnych tréningových ukazovateľov
v RTC 2017/2018 a RTC 2018/2019

Neparametrické postupy (Lehmann 1975, Pallant 2007, Breiman eds. 1994) boli vybrané na
základe posúdenia normality rozloženia súborov. Rozdiely medzi absolvovaným objemom
tréningových ukazovateľov v RTC boli posúdené štatisticky (Wilcoxonov test Z) ako aj vecne (effect
size „r“).
Na konštrukciu rozhodovacích stromov bol použitý neparametrický algoritmus CHAID - Chisquared Automatic Interaction Detector (Breiman et al. 1994). Túto techniku je možné použiť na
predikciu (alternatíva parametrickej mnohonásobnej regresie), klasifikáciu a detekciu interakcií
medzi premennými. Výsledky sa dosahujú automatickým zisťovaním vzťahov medzi nezávislými
premennými na základe chí-kvadrát testov. Výhoda techniky CHAID pred C&RT (Classification and
Regression Trees) je v lepšom zhrnutí, interpretácii a prezentácii binárnych stromov. CHAID vytvára
stromy, ktoré bývajú „širšie“. V každom kroku analýzy vyhľadáva jedného prediktora, ktorý má
najväčší vplyv na závislé kategórie premenných (Camp & Slattery, 2002). CHAID však nemusí vždy
nájsť optimálne rozdelenie pre premenné. Akonáhle zistí, že všetky zostávajúce kategórie sú
štatisticky odlišné prestane zlučovať kategórie. Pri modeloch uvádzame aj regresné parametre (R,
SD, MAE). Pomocou nich môžeme definovať predikčnú spoľahlivosť neparametrického modelu ako
pri lineárnej regresii.
Výsledky boli spracované v programe MS Excel a IBM SPSS Modeler. Poznatky a závery
formulujeme na základe vecne logického zhodnotenia získaných výsledkov.
Výsledky
Objem tréningových ukazovateľov v RTC 2017/2018 a RTC 2018/2019 je vo všetkých
ukazovateľoch rovnaký (p = n.s.). Odlišný objem tréningových ukazovateľov bol zaznamenaný iba
v jednotlivých obdobiach športovej prípravy (obr. 1 a 2), vychádzajúc pritom zo súťažného kalendára
a špecifík ročného cyklu samotnej športovkyne. Rozdiely nachádzame aj v chodeckých pásmach,
ktoré charakterizujú diferencovanú intenzitu zaťaženia (aeróbna vytrvalosť, tempová vytrvalosť,
špeciálne tempo, tempová rýchlosť).
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Obrázok 1 Objem špeciálnych tréningových ukazovateľov v mezocykloch RTC 2017/2018

Obrázok 2 Objem špeciálnych tréningových ukazovateľov v mezocykloch RTC 2018/2019
Celkový objem zaťaženia sa v ročných tréningových cykloch pohyboval v rozmedzí od 5332,5 do
5417,9 km. Počet tréningových jednotiek dosahoval počet 560 a 565 pri 356 a 358 dňoch zaťaženia
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v ročnom cykle. Počas oboch tréningových cyklov strávila chodkyňa 424,50 hod a 371,0 hod
regeneráciou, čo predstavuje z celkového času zaťaženia 66,96 % a 53,36 %.
Objem chôdze dosahoval ročne od 4338,0 do 4378,7 km. Aeróbna vytrvalosť (ŠTU 109, ŠTU
108, ŠTU107) dosahovala parciálne objem od 2995,5 km do 3224 km. Tempová vytrvalosť
evidovaná v ŠTU 106 a ŠTU 105 dosahovala v prvom roku 1060,5 km a v druhom roku 873,9 km.
Špeciálna vytrvalosť (ŠTU 104 a ŠTU 103) presahovala objem 200 km za rok. Tempová rýchlosť
(ŠTU 102 a ŠTU 101) tvorila svojím objemom 57,0 km a 67,40 km najmenšiu časť ročného
chodeckého zaťaženia. Nezastupiteľnú úlohu v športovej príprave chodkyne mala v oboch
tréningových cykloch bežecká príprava (ŠTU 111: 994,5 km a 985,2 km) a doplnky (ŠTU 114: 182,5
a 214 hod).
Metódou CHAID boli vyselektované tréningové ukazovatele, ktoré v jednotlivých ročných
tréningových cykloch javili vysokú tesnosť s chodeckou výkonnosťou (p<0,05). Na obrázkoch 3-4
môžeme vidieť neprerezané regresné stromy. Variabilita výkonov je predikovaná v bodoch podľa
tabuliek IAAF. Tréningové ukazovatele tvoria uzlové premenné s uvedením hraničných objemových
hodnôt pre predikovanie počtu výkonov pri vyššom a nižšom objeme zaťaženia (tab. 2 a 3). Pri
modeloch uvádzame aj regresné parametre (R, SD, MAE). Pomocou nich môžeme definovať
predikčnú spoľahlivosť modelu ako pri lineárnej regresii.
V ročnom tréningovom cykle RTC 2017/2018 dosiahla chodkyňa výkony na 50 km 4:14:25 hod
(5:05,3 min/km); 20 km 1:31:03 hod (4:33,1 min/km) a 10 km 45:27,5 (4:32,8 min/km). Vrcholmi
tréningového cyklu boli podujatia ako Majstrovstvá Európy (Berlín NSR), Majstrovstvá sveta
družstiev v chôdzi (Taicang CHI) a Dudinská päťdesiatka (SVK).
Do regresného modelu (obr. 3, tab. 2) sa presadil ukazovateľ intenzívnej tempovej vytrvalosti ŠTU
105 (p<0,01), extenzívnej aeróbnej vytrvalosti ŠTU 109 (p<0,01) a ukazovateľ bežeckého objemu
ŠTU 111 (p<,05). Vyselektované ukazovatele vysvetľujú variabilitu modelu na R = 0,507; SD =
83,981; MAE = 61,885. Športová výkonnosť modelu je na úrovni 972,92 bodu (50 km 5:08:22 h, 20
km 1:44:14 a 10 km 50:36,0 min).
Objemové charakteristiky vyselektovaných tréningových ukazovateľov predikujú pri optimálnej
kombinácii variability objemu v týždni výkonnosť od 1048 - 1194 boda (50 km 4:49:54 - 4:16:12 h,
20 km 1:38:16 - 1:27:22 h a 10 km 47:40,0 - 42:19,0 min). Pre dosiahnutie takejto výkonnosti je
nutné aby chodkyňa v tréningovom procese absolvovala kritické objemové charakteristiky pre ŠTU
111 = 8,0 km/týždeň, ŠTU 105 = 2,0 km/týždeň a ŠTU 109 = 6,0-9,0 km/týždeň.
Vrcholmi ročného tréningového cyklu RTC 2018/2019 boli chodecké súťaže Dudinská
päťdesiatka, Majstrovstvá Slovenskej republiky, Európsky pohár v chôdzi (Alytus LTU)
a Majstrovstvá sveta (Doha KAT). V tomto roku dosiahla chodkyňa výkony na 50 km 4:16:33 hod
(5:07,9 min/km); 20 km 1:34:30 hod (4:43,5 min/km); 10 km 46:29,0 min (4:38,9 min/km).
Medzi prediktory chodeckej výkonnosti (obr. 4, tab. 3) sa presadili extenzívna aeróbna vytrvalosť
ŠTU 108 (p<0,01), počet štartov VTU 117 (p<0,05), regenerácia VTU 119 (p<0,05), extenzívna
tempová vytrvalosť ŠTU 106 (p<0,05) a intenzívna špeciálna vytrvalosť ŠTU 103 (p<,05). Vybrané
tréningové ukazovatele predikujú športovú výkonnosť modelu na úrovni 10 km 49:54,0 min, 20 km
1:42:54, 50 km 5:04:11 h. Ukazovatele vysvetľujú variabilitu modelu na R = 0,923; SD = 76,352;
MAE = 44,389, čo môžeme považovať za spoľahlivý predikčný model. Objemové charakteristiky
vyselektovaných tréningových ukazovateľov predikujú pri určitej kombinácii variability objemu
v týždni vyššiu výkonnosť v disciplíne na 10 km 42:23 min, 20 km 1:27:32, 50 km 4:16:45 h. Kritické
objemové charakteristiky pre tieto tréningové ukazovatele sú ŠTU 103 = 4,8 km/týždeň, ŠTU 106 =
30 km/týždeň, VTU 119 = 6,5 hod/týždeň a ŠTU 108 do 51 km/týždeň.
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Obrázok 3 Regresný strom vyselektovaných tréningových ukazovateľov k športovej výkonnosti v
RTC 2017/2018 (R = 0,507; SD = 83,981; MAE = 61,885)
Tabuľka 2 Predikčný model tréningových ukazovateľov na športový výkon v atletickej chôdzi
metódou CHAID - RTC 2017/2018
Uzol
1
3
6
7
8
9
10
4
5
2

Kritérium
ŠTU 111 <= 8,0
ŠTU 105 <= 0,0
ŠTU 109 >= 3,5
ŠTU 109 > 3,5 and <= 6,0
ŠTU 109 > 6 and <=9,0
ŠTU 109 > 9 and <=21,0
ŠTU 109 > 21,0
ŠTU 105 > 0,0 and <=2,0
ŠTU 105> 2,0
ŠTU 111 > 8,0
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Predikcia
1048,372
1077,0
1077,0
1034,095
1119,0
1081,0
1072,0
1194,0
991,0
952,684

Effect
75,446
0,381
28,247
-42,524
42,381
4,381
-4,619
145,628
-57,372
-20,242

N
52
5
1
1
1
1
1
1
5
41
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Obrázok 4 Regresný strom vyselektovaných tréningových ukazovateľov k športovej výkonnosti
v RTC 2018/2019 (R = 0,923; SD = 76,352; MAE = 44,389)
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Tabuľka 3 Predikčný model vplyvu tréningových ukazovateľov na športový výkon v atletickej
chôdzi metódou CHAID - RTC 2018/2019
Uzol
1
2
9
10

3

Kritérium
ŠTU 108 <= 0,0
ŠTU 108 > 0,0 and <= 51
VTU 117 <= 0,0
VTU 117 > 0,0
11
VTU 119 <=6,5
13
ŠTU 106 <= 30,0
15 ŠTU 103 <= 4,8
16 ŠTU 103 >4,8
14
ŠTU 106 > 30,0
12
VTU 119 > 6,5
ŠTU 108 >51

Predikcia
512,627
987,948
968,994
1048,6
1067,889
1053,75
1038,0
1101,0
1181,0
875,0
828,4

Effect
-414,275
61,045
-18,954
60,652
19,289
-14,139
-15,75
47,25
113,111
-173,6
-98,503

N
5
42
32
10
9
8
6
2
1
1
5

Diskusia
Štruktúra tréningového zaťaženia u chodkyne v oboch ročných tréningových cykloch vychádzala
z koncepčných modelov pre chôdzu na 50 km a 20 km. Realizácia vysokého obsahu zaťaženia
v akumulačnom období v pásmach 109 - 107 a postupné vygradovanie intenzity zaťaženia s nižším
objemom zaťaženia v intenzifikačnom období v pásmach 106 a 104 sa prejavila aj pri selekcii
tréningových ukazovateľov (prediktorov), ktoré ovplyvnili športovú výkonnosť. Špecifická realizácia
dvojvrcholových tréningových cyklov potvrdila zameranie a dôležitosť špeciálneho tempa
realizovaného v pásme ŠTU 106 pre chôdzu na 50 km (5:05,3 min.km-1) a ŠTU 104 pre chôdzu na
20 km (4:33,1 min.km-1).
Pri modelovaní zaťaženia v ročnom tréningovom cykle pri kombinácii „dvojvrcholová sezóna
s dvoma chodeckými disciplínami 20 km a 50 km“ je dôležitá realizácia vysokého obsahu zaťaženia
v akumulačnom období v pásmach aeróbneho zaťaženia (Augustyn et al. 2014; Broďáni 2011;
Gomez-Ezeiza et al. 2016; Jelonek 2017; Kisiel 2016; Pupiš et al. 2017). V obdobiach intenzifikácie,
transformácie a v období ladenia športovej formy, vyžaduje táto kombinácia disciplín rešpektovanie
koncepčných východísk a cieľových rýchlostných pásiem špeciálneho tempa (Hanly 2013; Pupiš &
Korčok 2005). V takýchto prípadoch sa vo väčšine stáva dominantnou disciplínou chôdza na 50 km
(Broďáni et al. 2016, Korčok & Pupiš 2006, Čillík et al. 2003, Pupiš 2011; Pupiš et al. 2016, Sudol
Mleczko 2011). Tento prístup k periodizácii sa prejavuje v zlepšení športovej výkonnosti v chôdzi na
20 km (Katerinka et al., 2019; Spišiak 2020).
Aj napriek tomu, že sa jedná o príklad vysoko intraindividuálnej periodizácie zaťaženia vo vzťahu
k sledovanej pretekárke môžeme konštatovať, že získané výsledky korešpondujú s poznatkami
z chodeckej a odbornej praxe (Broďáni & Tóth 2014; Broďáni et al. 2015; Broďáni et al. 2018; Čillík
et al. 2004; Hagberd, & Coyle1983; Kisiel 2016). Vo všetkých tréningových cykloch bol preukázaný
vplyv špeciálnej vytrvalosti na športovú výkonnosť chodkyne. Špecifická periodizácia v RTC
preukázala taktiež kumulatívny vplyv aeróbnej a tempovej vytrvalosti, resp. celkového bežeckého
zaťaženia a celkového objemu regenerácie.
Záver
V príspevku sme poukázali na špecifický vplyv tréningového zaťaženia na športovú výkonnosť
reprezentantky Slovenskej republiky v atletickej chôdzi, ktorá dosiahla v RTC 2017/2018 a RTC
2018/2019 vysokú športovú výkonnosť v chôdzi na 20 km a 50 km a zúčastnila sa vrcholových
atletických podujatí.
S využitím regresných stromov boli vyselektované tréningové ukazovatele, ktoré preukazovali
najvyššiu tesnosť s celoročnou športovou výkonnosťou v príslušnom ročnom tréningovom cykle.
Zaťaženie bolo charakterizované z pohľadu objemu a intenzity, resp. variability predikcie športovej
výkonnosti.
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Vo všetkých tréningových cykloch bol preukázaný vplyv špeciálnej vytrvalosti na športovú
výkonnosť. Významnú úlohu zohrala v príprave chodkyne bežecká príprava, objem aeróbnej
vytrvalosti a tempovej vytrvalosti a neodmysliteľne, vysoký objem regenerácie.
Spätná analýza poukázala na tréningové prostriedky, ktoré sa najviac podieľali na zlepšovaní
športovej výkonnosti. Ich presná identifikácia umožní do budúcnosti racionalizovať periodizáciu
tréningového procesu, zladiť koncepčné východiská športovej prípravy a skvalitniť systém ladenia
športovej formy samotnej chodkyne smerom k olympijským hrám 2021 v Tokiu.
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Efektywne nauczanie działań piłkarzy nożnych z wykorzystaniem
kompleksowych ćwiczeń grupowych
(możliwość wykorzystania w organizacji treningu w okresie pandemii COVID-19)

Effective teaching of football players using comprehensive group exercises
(possibility to use in training organization during the COVID-19 pandemic)
Henryk Duda, Kraków Univercity of Physical Education
Aleksander Stuła, Faculty of Phisical Education and Physioteraphy Univercity of Technology ,
Opole
Słowa kluczowe: kreatywność, efektywność szkolenia, forma nauczania, pandemia COVID19
Key words: creativity, training effectiveness, teaching form, COVID-19 pandemic
STRESZCZENIE
Cel pracy: wdrożeniowy (aplikacyjny), weryfikujący koncepcję efektywnego
nauczania działań piłkarzy z wykorzystaniem treningu grupowego jako wymóg organizacji
treningu w okresie pandemii COVID-19.
Postawiono zasadnicze pytanie badawcze: Czy wdrożenie do nauczania techniki piłki nożnej
formy ćwiczeń grupowych podniesie skuteczność nauczania gry w piłkę nożną ?
Materiał i metody. Badaniem wpływu kompleksowych ćwiczeń grupowych na efektywność
uczenia się gry w piłkę nożną prowadzono w latach 2012- 2016, objęto 48 młodych graczy piłki
nożnej (kategoria juniora młodszego), uczniów szkoły sportowej w Krakowie oraz Zielonej
Górze. W ocenie dyspozycji do gry zastosowano testy: sprawności ruchowej, gier
symulacyjnych.
Wyniki i wnioski. Wyniki badania wskazują, że nauczanie gry w piłkę nożną metodą z
zastosowaniem kompleksowych ćwiczeń grupowych zwiększają skuteczność działania
ruchowego graczy, a szukanie rezerw w sferze dyspozycji umysłowych piłkarzy nożnych może
przyczynić się do zwiększenia efektywności ich szkolenia.
SUMMARY
Introduction: implementation (application), verifying the concept of effective teaching of
football players using group training as a requirement to organize training during the COVID19 pandemic.
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The main research question was asked: Will the implementation of group exercises to teach
football technique increase the effectiveness of teaching football?
Material and methods. The research on the impact of comprehensive group exercises on the
effectiveness of learning to play football was conducted in the years 2012-2016, covered 48
young football players (junior category), students of the sports school in Krakow and Zielona
Góra. In assessing the disposition of the game, the following tests were used: mobility,
simulation games.
Results and conclusions. The results of the study indicate that teaching football with a method
using comprehensive group exercises increases the efficiency of players' physical activity, and
looking for reserves in the sphere of mental football players can contribute to increasing the
effectiveness of their training.
Introduction
The essence of effective training in a sports game is the use of teaching methods and forms in
the organization of the game that most accurately reflect the environment of the actual
interaction of the player in his natural conditions. Based on the definition of a sports game
(Duda 2008, Panfil 2011), it can be seen that the interaction of players are extremely intentional
activities that require not only good physical preparation but above all a special activation of
mental processes (internal action), which due to the need to take The right decision in the
alternative choice is the overriding link in achieving the goal of the game (Naglak 2005, Duda
2008).
It follows from the above that the effectiveness of cooperation is a systematic reception,
processing and production of information in various sports game situations. It seems that this
process is significant not only in the individual action of the player but above all in cooperation
- group action.
According to Duda (2008), group action is the action of several players (usually in a given
formation or between vertical formations), jointly performing tasks and cooperating due to a
specific goal. This group is an integral whole, where each of its members operates within a
certain range, which causes players to play more or less dependent roles. Their activities are
multi-entity, which means that each player performing different functions in the organization
of the activity always counts on the activities of partners (conscious analysis of activities). In
group action, the player should understand the relationship between him and his partners. He
should not only know how to act individually in specific situations, but also be aware of the
possibility of partners and the opponent. Only then, according to Naglak (2005), is the full
capacity for tactical action, based on creativity, consisting in the fact that the player is not only
able to implement his own intentions, but at the same time is able to coordinate them with the
actions of partners.
Considering the essence of cooperation between players to achieve goals and create effective
situations in a comprehensive game and the requirement for training in small groups
(requirements of Sports Federations in many European countries) caused by the COVID-19
pandemic situation, the study presents methodological considerations in learning to play
football football based on the use of complex group exercises as an effective method of teaching
and improving game activities.
These exercises in their content contain holistic aspects of the game (complexity of action - in
training like in a game (Wayne 2009). In the training, they can be used not only to improve
activities for a given team formation, but also in full learning of the game. In organizational
aspects The current state of danger of a coronavirus pandemic is that they are required to
maintain a safe distance in the performance of football training tasks.
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Aim, questions and hypotheses
Research at work is of a utilitarian nature, as the main research goal set out is to modify the
current concept of teaching methodology in sports games on the example of football, which
through spatial group cooperation (comprehensive activities) is associated with activating the
player's mental sphere (Lutz 2010).
Confirmation of this thesis was sought in institutions training young talented players (football
adepts at Sports Schools).
The following questions were asked in the research proceedings:
• Will the implementation of a method based on comprehensive group exercises to teach
football technique increase its effectiveness?
• Will the application of the method based on comprehensive group exercises increase the level
of action in the game of young football player.
Positive demonstration of these relationships will allow you to look for reserves in other areas
of impact in player training. Solving this problem, you can expect great benefits in terms of
teaching and health, because the effectiveness of such teaching will increase the player's
effectiveness and in the current period caused by the threat of COVID-19 pandemic will
increase the health safety of training football players.
Considering the above, the following research hypothesis was put forward:
• The method based on comprehensive group exercises will increase the level of physical
performance of young soccer players
• Improving the training process by introducing a method based on comprehensive group
exercises in football training will have a positive impact on increasing the effectiveness of the
game.
Material and test methods:
The pedagogical experiment method was used to assess the effectiveness (learning and teaching)
of special motor skills. The technique of parallel groups was used: experimental (E) and control
(K) - [7].
In experimental research, an independent variable was the method of developing and
transmitting information by a method based on comprehensive group exercises involving the
player's mental sphere in the process of teaching movement activities (special techniques).
Dependent variables were measurable results regarding the practical mastery of technical
activities by players in isolated and in-game conditions.
Continuous research was conducted in annual cycles (in the years 2012 - 2016) among students
of the School of Football Sports Championships in Krakow and Zielona Góra. The surveyed
students were a group of younger juniors - the surveyed age was 14-15 years.
48 young players participated in continuous research in four annual training cycles, divided into
2 subgroups in the organized selection: experimental (E) and control (K), 6 players in each
study.
The experimental group throughout the study participated twice a week in the experimental
training unit; practical classes, including comprehensive multi-movement exercises shaping
tactical activities lasting 90 min (Fig. 1-5: examples of exercises). These classes conducted by
the method based on comprehensive group exercises in teaching technical activities were
characterized by greater mentalization of exercises (mental involvement, concentration and
divisibility of attention).
In total, 70 training units were conducted for each experimental group by a method based on
comprehensive group exercises in the annual training cycle.
These exercises included a variety of performance techniques and group collaboration, where,
depending on the purpose, methodical teaching and improvement of multi-movement activities
was carried out with an emphasis on concentration and divisibility of attention, spatial
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orientation, creativity in decision making and timing - coordination of cooperation. In the
organization of these exercises there may also be a smaller number of players (training
requirement associated with the COVID-19 pandemic), where the organizational structure and
training goal (shaping technique, tactics, motor skills) is fully preserved and the intensity
depending on the needs (advancement) is low or large. Examples of exercises including
teaching methods are shown in Figure 1-5.
1. Example of a comprehensive exercise in a play form.
Fun - "Group Berek" - in a limited field (20 mx 15 m) two teams, e.g. 4x4 (Fig. 1). The players
of the team possessing the ball are "markers" and by playing the ball between them they try to
touch the freeing players of the opposing team. You can only catch the escapee (touch with your
hand) when you are in possession of the ball.

Fig.1. The "Group Berek" fun scheme
Attention:
This game can be conducted in two varieties:
and). easier:
• when the ball is passed by hand (you can limit the number of steps).
• when the ball from your own kick is fed with your feet (e.g. a raise), hold it with your hands.
b). more difficult:
• when the balls are passed upside down; in this case, the opponents are moving backwards.
The exchange of the ball between the players of the "tag" team and the release of the players
of the releasing team requires a lot of activity, spatial orientation and team cooperation.
2. Example of an exercise in a strict form
Methods of playing the ball (long passes, short passes with changing places (Fig. 2), ended
with the ball hitting the goal.

Fig.2. Technical exercise flowchart in a strict form
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The variety of passes, mobility and activity of the players, as well as the streaming nature of
the organization of the exercise, significantly approximates the natural environment of sports
fighting. Also, the variability of activities requires full concentration, which significantly affects
the formation of creativity.
3. Example of an exercise in the form of game fragments.
Playing the ball in the form of a fragment of a 2: 1 game (Fig. 3) - actions 3,6,5,7,8,9 preceded
by directed technique exercises (x - various forms of running connected with the body) and
special techniques (receptions, passes, lead and shot on goal) in the strict form - actions 1,2,4.

Fig.3. Technical exercise scheme in the form of game fragments
The multifunctionality of tasks not only shapes the player's mental fitness, but also increases
the high activity and intensity, thereby increasing the physical wealth of the exercisers. Such
organization of exercises closely takes into account the specifics of football.
4. Example of exercise in the form of games
In the square (15 mx 15 m) an auxiliary game 2: 2 + 2, assuming to stay on the ball (playing
time - 2 minutes), players from the field of play cooperate with each other, trying to hold the
ball as long as possible (Fig. 4) . In order to make it easier to keep the ball in the team, players
can play the ball with their partner on the perimeter (one-touch play, ball reception and pass,
one-touch play).
After the designated time of the game, there is a change (players from the field of play enter
the circuit).
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Figure 4. Game auxiliary 2: 2 + 2
The ability to keep the ball in a difficult situation (balance in the game) and the requirement to
make decisions with players around the perimeter. Also the ability to act on the perimeter of
players who facilitate playing in a square, all these actions not only bring the natural combat
environment closer but also shape the creativity of the player.
Comprehensive exercises of technique and tactics can also be combined with exercises
shaping motor skills bonded form (Fig. 5).
In the designated playing area (Fig. 5) "little game" 3: 3 (passing with hands, passing
with a straight raise or "back with the ball"). Players in teams, numbered from 1 to 3. At the
signal of the coach "1" or "2" or "3" - pairs of players (from both teams) run outside the game
area and on the designated track perform exercises to improve:
a) agility (they move the balls to the opposite technical track, emphasizing the game
with the body and roll forward),
b) speed (fast running in a straight line or between balls and mattresses),
c) strength (march by moving, pulling or pushing) - change of partner back. Exercises
can also be performed at the stations: 1 - in the support, lying forward with the arms sagging, 2
- equivalent sit-ups, 3 - medicine ball throws, etc.
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Ryc.5. Scheme of tied exercise - games plus improvement exercises
Attention :
At the coach's signal, the next pair with the same number enters the place of the called
pair of players. The variety (variability) of exercises shapes not only technique, tactics, motor
skills but also concentration and divisibility of attention but also spatial orientation.
In the second group - the control group, the teaching process was carried out using
traditional methods. In this group, the same program was implemented in teaching game
technique, but without the accent of methods based on comprehensive group exercises.
The research was carried out in two stages. In the first stage - preliminary tests (pretest)
were carried out to determine the baseline values and to select possibly "identical" two research
subgroups (statistically insignificant difference) due to the level of specialist knowledge as well
as motor and motor skills. The selection of groups was based on organized selection (Duda
2008), where players were classified using a rank table. In the second stage, re-tests (posttests)
were made in the field of knowledge, motor skills and technical efficiency in isolated and ingame conditions.
The didactic activities used in the experimental and control groups were based on the
following assumptions:
1. The learning objectives pursued during training lessons were identical.
2. The number of training lessons in groups E and K was the same.
3. The duration of the training unit in both groups was the same and amounted to 90
min.
4. The selection of players for training groups took into account a similar age and level
of motor skills, technical skills and knowledge about the game (statistically insignificant
differences).
5. The difference in the didactic behavior between the experimental and control group
was the method of teaching movement activities, including the method based on comprehensive
group exercises.
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6. In the control groups in the annual training cycle, practical teaching (without using
the method based on comprehensive group exercises) was allocated 70 training lessons less
than in the experimental groups.
7. In the experimental groups in the annual training cycle, practical teaching was
allocated taking into account the method based on comprehensive group exercises 70 training
lessons more than in the control groups.
During the experiment, in both groups (E and K) it was assumed:
1. Implementation of teaching content according to the assumed program.
2. Conducting classes by the same trainers.
3. Participation in a group of the same students - players in training classes. In both
groups, the same attendance was taken into account for the calculation of study results (overall
attendance in the groups was 89%).
4. The intensity of conducting classes in both groups was the same (teaching individual
and group activities in a strict form - (oxygen transformation zone, mixed transformation zone),
teaching in the form of a game - mixed transformation zone, anaerobic transformation zone).
5. Teaching technical activities in both groups was in line with the training program of
Sports Schools in Krakow and Zielona Góra.
The experimental training used intellectual teaching of motor activities (special
techniques) - the use of a method based on comprehensive group exercises.
The aim of this teaching was to shape the level of motor ideas about the technique of
movement taught. In the process of intellectual teaching, verbal and visual methods were used,
treated as didactic enhancement - they took into account the stages of teaching football
technique (Duda 2008):
Standardized tests (Duda 2008) were used to check the level of motor ability, mobility
(technical).
The assessment of players' performance in the game (defensive and offensive
activities) was made with objectified observation sheets (t = 0.93, r = 0.86) in 3x3 simulation
games, where players in teams selected in an organized manner (according to rank ratings for
special fitness) were assessed by competent judges (Duda 2008).
The assessment of technical efficiency tests in isolated conditions and in a simulation
game was converted into a standardized 100-point scale (point tables). Experimental teaching
was conducted by trainers of Sports Schools in Krakow and Zielona Góra. The results were
monitored by employees of the Institute of Football Theory and Methodology of the University
of Physical Education in Krakow.
While assessing the studied groups, the level of information on the footballer's
movement performance and the players' mobility were analyzed.
Basic statistical operations were used to calculate the test results: arithmetic mean,
standard deviation, Student's t-test, which determined the level of significance of differences
(Arska-Kotlińska, Bartz 2002).
Results
The research assumptions of the work assume that players subjected to experimental
influences (creative teaching - a method based on comprehensive group exercises in teaching
technical activities) will achieve better values in terms of mobility and in-game performance.
Therefore, to verify these assumptions, detailed tests of the parameters listed were carried out
in two groups: experimental and control.
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At the initial stage of the research (as a potential base), the level of motor skills was also
assessed
Tables 1-3 present the results of the tests: motor level, technical skills and effectiveness
of actions in the conditions of sports combat (simulation games) of the above-mentioned groups
in two phases of research - initial and final.
When analyzing the test results of selected dispositions of effective football player
action, it should be noted that before the experiment, as a result of organized selection of players,
both groups (experimental and control) did not show significant differences in these planes (p>
0.05). Therefore, it can be considered (taking into account the pretest) that the groups in the
values of the motor, technical level and activities in the game were homogeneous (Babbie 2004).
Significant changes can be seen by analyzing the results obtained by the participants of
both groups during the second test (posttest). The exception is the progression of the level of
motor skills, where in both examined groups there were no significant changes for the I and II
studies - Tab. 1.
Table 1. Characteristics of the level of motor abilities of the studied groups in the first
and second study
Experimental group Control Group
I study
arithmetic average
Standard deviation

(T.K.I - points)

(T.K.I – points)

45,99

46,19

6,76

7,06

Coefficient of variation

14,66
Significance of differences between 0,486
groups
II study
arithmetic average
Standard deviation

15,27

47,66

48,35

6,42

6,45

Coefficient of variation

13,50
Significance of differences between 0,440
groups
Level of significance of differences 0,363
between I and II test in a given
group.

13,29

0,329

Other results can be seen by analyzing the level of value in technical skills (Table 2),
where for the experimental group a significant increase was noted in the second study. The
difference between the experimental and control group is significant at the level of p <0.05
(Arska-Kotlińska, Bartz 2002).
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Table 2. Level of significance of differences in assessment of motor activities in isolated
conditions (technical test) in the examined groups.
Experimental group Control Group
I study
arithmetic average
Standard deviation

(T.K.I - points)

(T.K.I – points)

54,25

54,63

4,78

4,33

Coefficient of variation

8,97
Significance of differences between 0,4211
groups
II study
arithmetic average
Standard deviation

8,08

58,95

55,49

5,61

3,99

Coefficient of variation

9,65
Significance of differences between 0,0471*
groups
Level of significance of differences 0,01889*
between I and II test in a given
group.
** p< 0,05

7,27

0,30481

The confirmation of the significant differentiation between the experimental and control
group in motor (technical) activities is also the progress in these groups between the first and
the second study. It can be seen that the experimental group in the second study obtained a value
much higher than the control group (0.01889 * <0.30481), hence we can conclude that the
progression of results in the experimental group is significant. This fact confirms more effective
didactic progress using the method based on comprehensive group exercises.
Interesting results can be seen by analyzing the progress in mastering the movement
(technical) activities of the players under study in the simulation game (Table 3) - these
parameters testify to the level of advancement in the technical activities of footballers, in
conditions similar to proper game. Although there were no significant differences in the second
study between the groups - (Arska-Kotlińska, Bartz 2002), the difference between the results
of the first and the second study - in a given group, is more favorable for the experimental group
that has achieved significant progress in controlling motor activities (0 , 0046 **) - significance
level p <0.01. There were no significant differences in the control group (0.0046 <0.0869).
These results in the application aspect are very important, because they show the fact that the
method based on comprehensive group exercises triggers and develops the so-called special
ability to act (concentration and divisibility of attention, spatial orientation, efficiency of
thought processes, creativity in action, timing - coordination of cooperation) - Witkowski 2008,
Duda 2017.
This sentence is also confirmed by Williams and Ford (2013), who believe that such
learning of the game has an impact not only on the player's motor sphere but also on his mental
sphere, which greatly facilitates making decisions in the player's action.
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Tab. 3. Level of significance of differences in evaluation of motor activities in
simulation games in the studied groups
Experimental group Control Group
I study
(T.K.I - points)
(T.K.I – points)
arithmetic average
Standard deviation

54,56

54,98

3,41

2,60

Coefficient of variation

6,44
Significance of differences between 0,3682
groups
II study
arithmetic average
Standard deviation

4,89

58,52

56,49

3,37

2,86

Coefficient of variation

5,95
Significance of differences between 0,0598
groups
Level of significance of differences 0,0046**
between I and II test in a given
group.
** p< 0,01

5,24

0,0869

Discussion
The above analysis of the obtained research results allows to state unequivocally that
the applied experimental teaching of movement activities based on intellectuals (conscious
participation of the player in the training) deserves special attention, because it can increase the
effectiveness of teaching and training players. This position is confirmed (Galustian et al. 2005),
who sees in such methods not only the attractiveness of training but above all the opportunity
to activate mental processes and improve the creativity of the player. This paradigm results
from the very specifics of a sports game, which according to Duda and Stuła (2014), (Duda
(2017), Panfil (2011) and Weyenea (2009) is characterized by high mentalization in the player's
action. This is related to the player's situational action (alternative decisions) efficiency of
thought processes.
Therefore, taking into account the fact of shaping mental fitness (shaping special ability
to act) in a method based on comprehensive group exercises, it seems that the learning process
of the game can be significantly accelerated (Wright et al. 2005). This position was confirmed
significantly in learning to play football, where in creative training (Weyene 2009), in the use
of comprehensive methods (activating the mental sphere) - Frank 2008 and in decision-making
training (Pearson et al. 2008) better efficiency was achieved. Also in other games: basketball,
handball, golf player education taking into account the mental sphere - the use of such methods
significantly improves the player's education process (Superlak 2006).
To sum up, it should be stated that the above information confirmed by research results
requires special reflection on the complexity of action in game situations. The unpopularity of
the use of this type of methods in traditional training and the significant importance of creative
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action for game efficiency allow adopting a new direction in learning to play sports (Bauer
1996).
This direction is in line with teaching how to play with understanding, which is opposite
to the traditional teaching of team play - less effective (Mandigo et al. 2007), thus setting a new
paradigm in teaching sports game. Also, given the current situation regarding the coronavirus
pandemic and the limitations associated with the organization of training in small groups, it
seems that group exercises with thematic modernization can fully meet health-related
requirements by optimizing the training process of footballers.
Conclusions:
1. Conducting the method of comprehensive group exercises based on the intellectual
support of the player's movement activities accelerates the teaching of elements of
football technique.
2. Using the method based on comprehensive group exercises diversifies and makes
football training more attractive,
3. Based on the obtained research results and the significant importance of decisionmaking processes in a sports game, it can be concluded that this direction of research
is an important source of progress in achieving the football championship.
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METROSEXUALITA A JEJ VNÍMANIE V AIKIDÓ
METROSEXUALITY AND ITS PERCEPTION IN AIKIDO

Andrea Arenivar Grajeda
Stredná zdravotnícka škola v Skalici, Slovenská republika
Abstrakt
Táto práca skúma charakter súvislosti medzi mužskou metrosexualitou športovcov a ich
športovým výkonom, konkrétne v aikidó. Informuje o základných aspektoch metrosexuality.
Práca aplikuje metodologické nástroje kvalitatívneho výskumu a síce dotazník a zúčastnené
pozorovanie. Z pohľadu kultúrnej antropológie vymedzuje základné aspekty charakteristiky
človeka, pričom ho skúma ako súčasť society. V závere práca formuluje výsledky výskumu
a vyjadruje preukázanú skutočnosť, že športová výkonnosť je predpokladom esteticky
kvalitného výkonu pohybov v aikidó.
Kľúčové slová: metrosexualita, aikidó, športový výkon, estetika
Abstract
This work examines the nature of the relationship between male metrosexuality and their sport
performance, specifically in aikido. It informs about the basic aspects of metrosexuality. The
work applies methodological tools of qualitative research, namely a questionnaire and
participatory observation. From the point of view of anthropology, it defines the basic aspects
of human characteristics, while examining him as a part of society. In conclusion, the work
formulates the results of research and expresses the proven fact that sports performance is a
precondition for aesthetically quality performance of movements in aikido.
Key words: metrosexuality, aikido, sports performance, aesthetics
Úvod
Metrosexualita je relatívne nový estetický kultúrne antropologický fenomén, ktorý vstupuje do
povedomia určitej skupiny osôb, predovšetkým mužov. Predstavitelia tejto skupiny sa stávajú
pre mladú populáciu, napríklad pre študentov stredných škôl, istým idolom, módnou cestou,
ktorá ich fascinuje a ktorou chcú kráčať. Novinár Mark Simpson, priniesol pred desaťročiami
pojem metrosexualita a jeho základnú definíciu, ktorú neskôr estetická terminológia ďalej
rozvinula. Neskôr uvedieme, o koho ide v súvise s týmto pojmom konkrétne. V rámci society
(sociálnej skupiny) študentov sa konkrétny študent radí do subskupiny ľudí s vyhraneným
estetickým názorom, v ktorej sa spoznáva, asimiluje a realizuje. Pre pedagógov a vedu vzniká
potreba venovať sa viac ich sociálnemu svetu a porozumeniu špecifík, ktoré môžu byť určujúce
vo vzájomnej komunikácii študent – pedagóg. V tomto príspevku prinášame parciálne výsledky
vedeckého zistenia charakteru súvislosti medzi mužskou metrosexualitou športovcov
a vnímaním znakov metrosexuality z pohľadu cvičebného partnera v aikidó. V pedagogickej
praxi učiteľov môže výskum tejto práce pomôcť lepšie porozumieť individuálnym osobitostiam
študentov, ktorí k metrosexualite inklinujú. V dôsledku možnosti lepšej komunikácie so
študentmi tak môžeme cielene pracovať na rozvoji ich špeciálnej výkonnosti v aikidó na
stredných a vysokých školách.
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Cieľ práce
Cieľom nášho výskumu bolo zistiť charakter súvislosti medzi mužskou metrosexualitou
športovcov a ich športovým výkonom v aikidó.
Úlohy práce
Vyššie uvedený cieľ výskumu determinuje formuláciu hypotézy, ktorá je len jednou zo
siedmich. V tomto príspevku sa vzhľadom k možnému rozsahu strán budeme venovať len
vedeckému overeniu nasledujúcej hypotézy, ktorá znie:
Väčšina respondentov cvičencov aikidó nevníma znaky metrosexuality ako formu intímneho
vnímania partnera v cvičení.
Teória a metodika práce
Skutočnosť skúmania charakteru súvislosti medzi mužskou metrosexualitou športovcov a ich
športovým výkonom v aikidó predpokladala najskôr štúdium materiálov týkajúcich sa témy.
„V tradičnom poňatí vyjadruje metrosexualita zjemnenie muža, akoby zoženštenie v zmysle
prínosu jemnejších čŕt do mužskej maskulinity“, necháva sa prvý krát počuť Simpson časopise
„Independent“, kde definuje metrosexuála ako muža, ktorý má veľký zmysel pre estetiku.
Ďalej vraví: „Metrosexualita je vyjadrením túžob muža, ktoré boli stále skrývané a potláčané
generáciami“ (Simpson, 2020). Dochádza tak k zmene vo vnímaní a v preferencii hodnôt.
Metrosexuál prezentuje pokus o estetickú dokonalosť. Môžeme sa oprávnene domnievať, že
väčšina metrosexuálov nie je akademicky vzdelaná v estetike, to platí aj pre metrosexuálov
v aikidó, napriek tomu, že väčšina aikidistov pôsobí v mestách, dokonca v metropolách. Pre
metrosexuálov preto nie je typická estetická „genialita“ a bezprecedentne dokonalý estetický
vkus. Podľa Koestlera v estetickom myslení a konaní „známkou geniality nie je dokonalosť,
ale originalita, prenikanie do nových oblastí, ako náhle je toho dosiahnuté, novonadobudnuté
územie sa stane majetkom všetkých“ (Koestler, in Zahrádka, 2010, 183). V estetickom
rozhľade preto zdôrazňujeme práve prvok geniality. Pre metrosexuálov sú typické vonkajšie
(telesné) fenomény, vonkajšie a zmyslami vnímané úpravy telesnej osoby. V tom okamihu sa
však stávajú
potenciálnym predmetom nápodoby, kopírovania, imitácie a dokonca
„falzifikátu“ zo strany iných, metrosexuálov, či nemetrosexuálov. Simpson si na
metrosexuálovi všíma, že sa sústreďuje takmer výlučne v mestách.
S nástupom 21. storočia metrosexualita zažíva svoj rozkvet na poli biznisu, sfér služieb
a tiež súťaží krásy (napríklad od r. 2007 sa v Čechách usporadúva súťaž najkrajší Metrosexuál
roku). Pozorovaním a skúmaním jej existencie sa zaoberajú vedeckí pracovníci aj študenti
univerzít. Začína sa premýšľať o tom, či má metrosexualita vplyv na osobný život slávnych
a úspešných ľudí, ale tiež, či má vplyv (primárny, či sekundárny) na výkonnosť a úspešnosť
v pracovnej sfére. Prejavuje sa snaha o pochopenie metrosexuality, o vymedzenie
metrosexuality ako pojmu, o tvorbu definície, náhľad a určenie jej obsahu na rôznych poliach
jej výskytu a existencie.
Ak sa obzrieme do minulosti filozofického myslenia zistíme o. i., že napríklad I. Kant
sa v jednom zo svojich diel, ako moralista a teoretický estetik vyjadril k našej téme synergicky:
Veci môžeme hodnotiť z hľadiska užitočnosti a škodlivosti, v konečnom dôsledku z hľadiska
dobra a zla. „Teraz hovorím: krásno je symbolom mravného dobra“ (Kant, 1975, 158). Ale vec
možno hodnotiť aj z hľadiska estetického, teda či spĺňa alebo nespĺňa požiadavky vkusu
a estetického prežitku. Prežitok sa prirodzene spája s príjemným, s vnímaním estetického ako
príjemného fenoménu. „S ohľadom na to, čo je príjemné ... platí zásada, že každý má svoj
vlastný vkus (zmyslový)“ (Kant, 1975, 58). Vnútornú hodnotu metrosexuality potvrdzuje
implicitne i explicitne charakter estetického prežívania seba samého, teda nositeľa znakov
metrosexuality. „Z estetického hľadiska ide predovšetkým o nadštandardný
prejav
starostlivosti o telo, perfektne, netradične a pôsobivo upravený zovňajšok, úsilie o dobrý dojem
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na divákov a predpokladáme, že aj dobrý dojem v zmysle seba ponímania“ (Oborný, Danišová,
2007). Z rôznych zdrojov sa dozvedáme rozličné informácie, čo je pre nás podnetom
k výskumu tohoto sociálneho a estetického fenoménu. Z pohľadu filozofickej antropológie sa
nazeranie metrosexuality môže začať štúdiom bytostného tela ako nosnej témy. Za východisko
identifikácie metrosexuála nám môžu slúžiť tri možnosti interpretácie podstaty človeka. „Ak sa
totiž človek pochopí ako biologická bytosť, tak cieľom snaženia a konania človeka môže byť
len hedonizmus“ ( Gálik, 2008, 110). To je do značnej miery prípad práve metrosexuála, lebo
metrosexuál je hedonista, avšak orientovaný na estetické hodnoty svojej telesnej doby. „Ak sa
pochopí ako čisto spoločenská bytosť, tak cieľom bude práca v prospech kolektívu“ (Gálik,
2008, 110). To evidentne nie je vo všeobecnom zmysle a v plnom rozsahu prípad metrosexuála.
„Ak sa človek pochopí ako duchovno-telesná bytosť, tak cieľom snaženia môže byť celá škála
duchovno-telesných dobier, ale v istom usporiadaní, pričom tá najvyššia a cieľová hodnota
bude v duchovnej oblasti“ (Gálik, 2008, 111). Toto je prípad metrosexuála s výnimkou
orientácie na uvedenú cieľovú hodnotu.
Z pohľadu športu nás zaujíma, prečo sa objavuje v športovom a umeleckom pohybe, čo
nám chce povedať, teda aké informácie nesie a následne či a ak áno, ako vplýva na športový
výkon. Ako sa vyjadril Oborný vo svojej knihe (2015, 27): „Šport je vynikajúca, svojim
spôsobom špecifická a nenahraditeľná ´príležitosť´ ako preniknúť do hlbín svojej bytosti.“
Šport dáva možnosť talentovaným športovcom vyniknúť po výkonovej stránke. „Rôznorodé
prejavy telesnej výchovy a športu tak vstupujú do dnešnej spoločnosti, ktorá dáva možnosť
vyniknúť jednotlivcovi, ale zároveň ho izoluje od prirodzeného prostredia spoločnosti,
spoločného prežívania, kultúry, zábavy a pohybu“ (Kyselovičová, 2009, 401 na CD; in Gregor,
2009). Metrosexualita je forma, ktorá upozorňuje na ľudské osobitosti športovca.
Výskum problematiky prienikov metrosexuality do života športovcov môžeme
tematicky subsumovať do širšieho tematického poľa estetika a šport. „... hlavnou úlohou
estetického pôsobenia v športe je vyvolať u človeka záujem o krásu, o estetickú stránku javov,
rozvíjať u neho potrebu hľadať a nachádzať estetický obsah v telovýchovnom a športovom
procese. Najvyššou métou, ktorú je v tejto výchove možné dosiahnuť je vyvolať u človeka
potrebu tvoriť krásno a estetično“ (Čierniková & Lednický, 2009, 24). Za objektívne kritéria
estetickej úrovne športových javov sa považujú proporcionalita, harmónia a rytmus (tamtiež).
Predmetom nášho záujmu je však skupina estetických javov, ktoré majú rýdzo individuálny
charakter a ktoré symbolizujú orientáciu estetickej pozornosti športovcov predovšetkým na ich
vlastnú telesnú bytosť.
Z profesionálnych športovcov bol médiami ako prvý označovaný metrosexuálom
americký futbalista Joe Namath. (Metrosexuál, 2020). Ďalším bývalým futbalistom, ktorý bol
uvádzaný ako metrosexuál bol stredopoliar David Robert Joseph Beckham – predstaviteľ sily,
sebaistoty, úspechu a skvelého imidžu. Mark Simpson sa nechal o D. Beckhamovi počuť:
„Úspešný muž, akým Beckham je, môže významne zlepšiť svoje zdravie a úspech, zlepšiť svoje
futbalové vlastnosti vďaka svojej submisívnej metrosexualite. Nakoľko metrosexualita je
závislá na určitom druhu túžby po identite“ (Simpson, 2020). Byť sexi, intelektuálny,
romantický a vitálny je veľkou časťou denného repertoáru metrosexuála. Ďalší športovec, ktorý
býva médiami označovaný ako metrosexuál je portugalský futbalista Cristiano Ronaldo dos
Santos Aveiro. Aj on je veľmi úspešný, pekný, štíhly, bohatý a atraktívny muž (za rok 2019
zarobil 31 miliónov eur). Istou kuriozitou medzi športovcami so znakmi metrosexuality je
skokan do výšky Jamal Wilson, muž tmavej pleti z Bahám. Svoju estetickú pozornosť
sústreďuje na špecifickú úpravu vlasov a účesu (Jamal Wilson, 2020). Viac profesionálnych
športovcov označovaných ako metrosexuálov neuvádzame, napriek tomu, že mnohí svojim
zovňajškom spĺňajú kritériá označenia metrosexuál.
Metrosexualita je pozitívnym javom a ako pozitívny jav nemá negatívny dopad na
technický a taktický rozvoj v aikidó. Metrosexuál ide za hranice priemerného obliekania,
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správania a získavania informácií, ktoré následne realizuje v praxi. Prejavy metrosexuality
môžeme najjednoduchšie zaznamenať počas tréningovej časti života, kedy dochádza k rozvoju
perceptuality, k hľadaniu správneho pohybu a trénovaniu základných aj pokročilých techník
aikidó. Cvičenie v aikidó je „učebnicovým“ príkladom telesnej kultúry, je výraznou formou
kultúrnych (športových) pohybov. Aikidó je svojim zameraním zaradené medzi športové úpoly
používajúce chmaty a znehybnenia. Konkrétnejšie – je to „úpolová disciplína účinne
aplikovaná v sebaobrane. ... Aikidó ako jedna z metód sebaobrany je predovšetkým disciplínu
rozvíjajúcou mentálne schopnosti. Účelom prípravy je integrovanie mysle a tela tak, aby
pracovali v dokonalej harmónii. ... až do druhej svetovej vojny mohli aikido pestovať len
členovia cisárskej rodiny. ... k nám sa dostáva v roku 1986“ (Ďurech a kol., 1993, 51).
Metrosexualitu v športe v našej práci nazeráme ako prvok, ktorý vstupuje do systému športu,
ale nie je vo všeobecnosti systémovo tvoriaci, teda nie je nutným prvkom tohto systému. Šport
ako systém definuje aj Oborný (2015, 91): „Šport je zložitý prírodne sociálny systém, ktorému
prislúchajú všetky charakteristiky systému vo všeobecnosti.“
Ako vieme, šport má aj spirituálnu úroveň. Hurych uvažuje o spiritualite na platforme
filozofickej kinantropológie a nastoľuje niekoľko relevantných otázok. „Čo môže spiritualita
pohybu priniesť nového a čím môže byť prínosná pre ... športovcov, ktorí chcú o zmysle svojho
pohybu premýšľať?“ (Hurych, 2019, 57). Autor má ambíciu preklenúť priepasť medzi veľmi
pragmaticky a často demonštratívne fyzicky a silovo založeným svetom športu a abstraktným
svetom filozofie. Chce teda vniesť filozofický pohľad na šport aj do edukačnej oblasti. Súčasne
sa však Hurych pokúša „oprostiť spiritualitu pohybu od rôznych pomerne častých veľakrát
jednostranne nábožensky a ezotericky podfarbených konkrétnych výkladov“ (Hurych, 2019,
60). Celkom reálne aspekty prepojenia spirituality so svetom športu vidí Hurych okrem iného
v budovaní tímového ducha (identifikácia so skupinou), v altruizme alebo naopak v egoizme
vo vzťahu k pravidlám športovej súťaže, v empatii voči súperom (alebo spoluhráčom, spolu
cvičencom), v seba rozvoju vedúcemu k sebapresahovaniu (ako predpokladu pre podávanie
výnimočných výsledkov) alebo v rešpektovaní ducha fair play idúcemu za jednoduchý rámec
pravidiel k princípom mravnosti a ľudskej slušnosti (Hurych, 2019, 79). Aikidó má silne
zakorenené spirituálne a psychologické vnímanie pohybovej aktivity (cvičenia). Filozofujúca
psychológia chápe spiritualitu života a športu ako hľadanie zmyslu života a vnímanie jeho
hĺbky, ako vnímanie zmyslu pohybu pri cvičení prvkov aikidó. Preto hľadá v spiritualite aj
spomenuté estetické prvky bytia cvičencov a cesty k harmónii.
Psychológia podľa Říčana (2005) nachádza spirituálne prežitky
v oblasti
medziľudských vzťahov v celom rade fenoménov. Ide napríklad o tieto fenomény:
 Očarovanie krásou inej bytosti, pričom sa nám vynárajú symboly tejto krásy Venuša
a Eros.
 Rešpekt a úcta voči inému človeku; ľudskú bytosť nazeráme ako niečo prirodzené
a zvrchovane dôležité a hodnotné, vrátane k rešpektu k tajomstvu, ktorého je druhý
človek nositeľom.
 Intimita a súčasne psychická blízkosť vo vzťahu lásky v zmysle prekročenia hranice
medzi ja a ty (self-transcendence).
 Súcit, ktorý s prejavuje najmä spontánne v konfrontácii s utrpením iného; môžeme
dokonca povedať s utrpením súpera (podľa Řičana, 2005).
Aikidó patrí do systému športov, v ktorých má duchovný rozmer osobnosti, významnú
platformu uplatnenia. „V orientálnych športových a telovýchovných systémoch, ktoré sú pre
nás netradičné, napr. aikidó, či-kung, joga, karate, alebo tai-či-čuan sú okrem rozvoja
pohybových schopností aj mnohé filozofické, psychologické, sociálne a iné aspekty, dôležité
pre každého z nás“ (Gajdoš, 2009, 128 v CD formáte; in Gregor, 2009). Aikidó je
charakterizované viac alebo menej metaforicky ako bojové umenie. Na tomto mieste chceme
zdôrazniť práve pojem „umenie“, ktorý vyjadruje aj estetický aspekt cvičenia aikidó. „ Aikidó
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je rozhodne viac umením, než športom – a ako bojové umenie viac zmierom, než bojom“
(Stenudd, 2009, 16). Môžeme konštatovať, že aikidó je bojové umenie, ktoré obsahuje bojové
aj estetické aspekty.
Metrosexualita má niekoľko zaujímavých čŕt, ktorými môže vplývať na športový výkon
v aikidó. Svojou záľubou v pátraní (napríklad kedy, v ktorom momente dochádza k pádu, či
zmene vo vedení počas cvičenia techniky, ako sa ten moment posúva pri zmene zrakového,
sluchového, či čuchového podnetu atď.), či inovatívnom vnáša podnety k pozorovaniu
a vnímaniu. Dokonalosť úpravy vlasov či make-upu vnáša obozretnosť do technického
predvedenia pohybov aikidistu. Dbanie čistoty oblečenia pre cvičenia aikidó a čistoty kontaktu
vedie k úcte a vážnosti voči cvičiacemu. Ľahký parfum, alebo len zdravá vôňa vedie
k obozretnosti a pevnosti vo svojom poli v priebehu cvičenia. Úchop v jemnosti starostlivo
ošetrovaných dlaní a prstov dá iný pocit, iný podnet, vyžaduje iný energetický štítok ako úchop
dlaní, o kvalitu ktorých cvičenec nedbá. Prejavy úcty, vedomia, pokory, lásky sú
u metrosexuála iné, možno krajšie, ak vyvierajú z hĺbky persony a nie sú pozlátkou osobnosti.
Pocity, myšlienky, modlitby, či prosby majú prinajmenšom rovnako silný vplyv na športový
výkon ako kondičné a koordinačné schopnosti. Ich rozvoj je podmienený geneticky, ale aj
vývojovo. V priebehu vývoja sa menia naše pohybové schopnosti, ale aj schopnosti emočné,
mentálne, spirituálne. Metrosexuálom neprestane človek byť len preto, lebo sa rozhodne, že
ním byť nechce. Metrosexualita nie je o voľbe. Človek ním je, má záľubu v pestovaní svojho
imidžu a v módnych novinkách, v dokonalosti a kráse, etickej, ľudskej, estetickej. A táto
skutočnosť formuje jeho športový výkon v intenciách, ktoré sú svojimi charakteristikami
typické práve pre metrosexualitu a metrosexuálov. To nepochybne vplýva na športový výkon
v aikidó a jeho rozvoj v aikidó.
K získaniu dát sme v našom vedeckom výskume použili metódu zúčastneného
pozorovania a dotazník.
Zúčastnené pozorovanie sme realizovali v domácom prostredí aikidistov, v priestoroch, ktoré
dôverne poznajú, v telocvičniach, v ktorých cvičia a pozorovali sme dve skupiny respondentov
bez športovej výkonnosti a so športovou výkonnosťou.
Aspekty, na pozorovanie ktorých sme sa sústredili:
 Zjemnenie mužských čŕt tváre a vlasové úpravy (netradičné úpravy strihu vlasov,
úpravy krátkych vlasov za použitia špeciálnych kozmetických a vlasových produktov
– použitie vlasových voskov, tužidiel, farieb).
 Prejavenú sexuálnu dôvernosť (nežnú prívetivosť v správaní voči ostatným, úsmev
v pohybe, pokus o estetickú dokonalosť pohybu, ľahkosť v cvičení, šarm, noblesu,
gracióznosť pohybu).
 Nadštandardnú starostlivosť o telo (vôňu tela, materiály oblečenia športovca pri cvičení
a po cvičení).
 Rovnováhu prvkov v somatickej rovine cvičenca.
 Zámer cvičenca pri cvičení, dráhu pohybu, ktorú cvičenec vykonáva počas cvičenia,
plynulosť cvičenia, dýchanie cvičenca, rytmus pohybu počas cvičenia, jemnosť
v pohybe, kultivovanosť pohybového prejavu.
 Sústredili sme sa ďalej na skutočnosť, či respondenti majú športovú výkonnosť v aikidó,
alebo ju nemajú. To sme mohli pozorovať priamo, nakoľko čierny opasok a hakama
(čierne široké nohavice) sú znakom, že aikidista športovú výkonnosť má, nakoľko jeho
technický stupeň je minimálne prvý dan. Teda športovec musel prejsť šiestimi
technickými skúškami, kým mohol postúpiť technickú skúšku dan. To je viditeľný
predpoklad, že cvičenec je pokročilým študentom aikidó. Umožňuje mu to prakticky sa
zúčastniť vyučovacích tréningov aikidó, ktoré vedú prevažne japonskí učitelia. Tí
vyučujú počas týchto hodín len tých aikidstov, ktorí športovú výkonnosť majú,
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vzhľadom k vysokej náročnosti tréningových hodín. Preto cvičenci bez technického
stupňa dan a bez hakamy sa takýchto vyučovacích hodín aikidó nemôžu zúčastniť.
Dotazník so zatvorenými otázkami (štruktúrované kvalitatívne opytovanie) sme použili ako
hlavnú metódu výskumu, nakoľko predstavuje písomnú formu kvázi štruktúrovaného
rozhovoru a ako taký overuje v rámci výskumu zvolené hypotézy a pre tento príspevok podáva
výsledky a závery k jednej z nich. Vzhľadom k hĺbke jednotlivých hypotéz môžeme pre tento
príspevok ponúknuť overenie jednej z hypotéz. Dotazník pozostával z 21 otázok, z ktorých
každá otázka mala päť škál odpovedí. Respondent mal označiť jednu z ponúkaných odpovedí,
tú, s ktorou sa najviac stotožňuje. Dotazník sme distribuovali 51 respondentom. Nakoľko je
predmetom skúmania práce charakter súvislosti medzi športovou výkonnosťou v aikidó
a metrosexualitou, distribuovali sme dotazník len aikidistom so športovou výkonnosťou.
Návratnosť dotazníkov bola vysoká. Vrátilo sa nám 50 dotazníkov, z toho 49 bolo vyplnených
správne, korektne. O výsledkoch informujeme v nasledujúcej časti príspevku.
Výsledky
V tejto časti príspevku prinášame súhrnné zistenie týkajúce sa problematiky druhej hypotézy
práce, ktorá je vedecky overenou časťou tohoto príspevku.
Druhá hypotéza znie: Väčšina respondentov cvičencov aikidó nevníma znaky metrosexuality
ako formu intímneho vnímania partnera v cvičení.
Túto hypotézu sme overovali dvoma otázkami z dotazníka. Otázky, ktorými sme hypotézu
overovali sú nasledujúce:
Otázka č. 1: Vnímate vône tela či parfumu počas cvičenia aikidó?
Respondenti mali možnosť zvoliť jednu z nasledujúcich odpovedí: 1; Áno, naplno a veľmi
intenzívne. 2; Áno, ale len keď je vôňa príjemná a nie veľmi intenzívne. 3; Vôňa cvičenca ma
nezaujíma. Bezprostredne ma neovplyvňuje. 4; Nie, ani keď je veľmi intenzívna, len navonok
ju registrujem. 5; Nie, vôbec ju nevnímam, jej existenciu neregistrujem.
V prvej otázke sme zisťovali, či cvičenci aikidó vnímajú vône tela či parfumu počas
cvičenia a zistili sme, že najviac respondentov (40,8 %) sa vyjadrilo, že vône svojich cvičencov
vníma, ale len keď je vôňa príjemná a nie veľmi intenzívne (obr. 1). Vysoké percento cvičencov
ale vôňa cvičebného partnera nezaujíma, bezprostredne ich neovplyvňuje (34,7 %). Preto
konštatujeme, že ak cvičenec nevníma vôňu príliš intenzívne, drží si vedome od vône partnera
určitú vzdialenosť. Vzdialenosť, ktorá nedovolí partnerom sa veľmi navzájom vnímať (ich
telesnosť) potvrdzuje, že nemôže existovať medzi nimi intimita. Výsledkom je, že respondenti
nevnímali znaky metrosexuality ako formu intímneho vnímania partnera v cvičení. Hypotéza
sa tým potvrdila. Väčšina respondentov cvičencov aikidó nevníma znaky metrosexuality ako
formu intímneho vnímania partnera v cvičení. Hlbšou analýzou odpovedí na otázku č. 1 sme
zistili, že k odpovedi č. 2 sa priklonilo najviac respondentov s dosiahnutým technickým
stupňom 1.-2. dan, ktorí v najväčšom zastúpení (48,4 %) vnímajú vôňu tela či parfumu vtedy,
keď je vôňa príjemná a nie veľmi intenzívne (obr. 2). Zaujímavým faktom sa ukázalo, že
športovci s najvyššou výkonnosťou tento pocit zdieľajú len v 18, 2 %. Ďalej zisťujeme, že
športovci s technickým stupňom 3. dan vo veľkom zastúpení vyjadrili svoje pocity k vnímaniu
partnera, že vôňa cvičenca ich nezaujíma, bezprostredne ich neovplyvňuje (57,1 %). Tento
názor zdieľali aj športovci s najvyšším technickým stupňom 4.- 6. dan, a to až v 36,4 %.
Otázka č. 2: Domnievate sa, že intímne vnímanie partnera počas cvičenia aikidó...?
Respondenti mali zvoliť jednu z nasledujúcich doplňujúcich odpovedí: 1; Je prirodzenou
súčasťou cvičenia aikidó. 2; Je príjemnou súčasťou v aikidó. 3; Nie je prítomné. Vôbec som
niečo podobné počas cvičenia ešte nikdy nepozoroval. 4; Nie je prekážkou v kvalite
precvičovanej techniky. 5; Nie je pri cvičení žiadúce. V žiadnom prípade by nemalo byť počas
cvičenia aikidó techník prítomné. V otázke č. 2 sme zisťovali, ako cvičenci aikidó vnímajú
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intimitu ako znak metrosexuality. Na túto otázku, najviac respondentov odpovedalo, že intímne
vnímanie partnera počas cvičenia aikidó je príjemnou súčasťou cvičenia aikidó (30,6 %), ale
taktiež 22,4 % tvrdí, že intímne vnímanie partnera počas cvičenia je prirodzenou súčasťou
cvičenia aikidó, no 22, 4 % zastáva názor, že intímne vnímanie partnera počas cvičenia nie je
žiadúce a v žiadnom prípade by nemalo byť počas cvičenia aikidó techník prítomné. Hlbšou
analýzou intímnych vnemov partnera počas cvičenia aikidó sme zistili, že z najväčšieho počtu
respondentov, ktorí sa priklonili k názoru, že je príjemnou súčasťou cvičenia aikidó boli
športovci s dosiahnutým 3. dan (42,9 %). Vo veľkom počte tento názor zdieľali aj športovci
s najvyššou športovou výkonnosťou (36,4 %) a športovci s 1.-2. dan vnímali partnera počas
cvičenia ako príjemnú súčasť cvičenia v 25,8 % (obr. 3). Na druhej strane sa ale zaujímavým
prejavil názor v 28,6 % športovcov s 3. dan a 25,8 % športovcov s 1.-2. dan, že intímne
vnímanie partnera počas cvičenia nie je pri cvičení žiadúce, v žiadnom prípade by nemalo byť
počas cvičenia aikidó techník prítomné. Kým športovci s najvyššou výkonnosťou tento názor
zdieľajú len v 9,1 %, vo väčšom zastúpení zastávajú názor, že intímne vnímanie partnera počas
cvičenia aikidó je prirodzenou súčasťou cvičenia (27,3 %). Športovci s najnižšou dosiahnutou
výkonnosťou sa k tomuto názoru priklonili v 22,6 % a športovci s 3. dan v 14,3 %.

Legenda: Otázka č. 1: Vnímate vône tela či parfumu počas cvičenia aikidó?
Otázka č. 2: Domnievate sa, že intímne vnímanie partnera počas cvičenia aikidó...?

Obr. 1 Vnímanie znakov metrosexuality u cvičebného partnera
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Obr. 2 Vnímanie vône tela/parfumu počas cvičenia aikidó

Obr. 3 Intímne vnímanie partnera počas cvičenia aikidó
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Diskusia
Potvrdenie jednej z hypotéz vyplynulo z analýzy osobných postojov aikidó so športovou
výkonnosťou k metrosexualite ako spoločenskému javu a jeho znakom. Analýzou témy
širokospektrálneho charakteru a konkrétnymi otázkami, ktoré hĺbkovo analyzovali osobnosť
aikidistu so športovou výkonnosťou sme došli k určitým záverom. V rámci odporúčaní pre prax
chceme apelovať na podporu implementácie výučby cvičebných prvkov aikidó na stredné
a vysoké školy, nakoľko je aikidó svojim obsahom a charakterom vysoko hodnotnou športovou
aktivitou a často ju pozorujeme ako celoživotnú náplň života jednotlivca. V rámci stredných
a vysokých škôl sa študenti učia poznávať športový pohyb v aikidó, rozvíjajú svoju estetickú
perceptualitu, pozorujú svoje logické a etické myslenie, učia sa myslieť, nachádzať športovú
dráhu pohybov v aikidó, učia sa vnímať fyzické telo, jeho energetickú časť a jeho znaky.
Študenti objavujú možnosti tvorenia športového pohybu v kooperácii s partnerom
a v neposlednom rade sa učia vedome reagovať na podnety vzhľadom k vnímaniu vlastnej aj
partnerovej rozľahlosti športového pohybu.
Záver
Poznávanie sociálneho sveta a osobných estetických potrieb cvičencov aikidó zo strany
trénerov vedie k zvyšovaniu športového výkonu v aikidó. Znalosť osobných estetických potrieb
adolescentov je kľúčom k lepšej komunikácii pedagóga a učiteľa pri cvičení na hodinách
telesnej a športovej výchovy. Príspevok priniesol teoretickú deskripciu problematiky
v kontexte porozumenia metrosexualite ako javu, ktorý je veľmi špecifický a nepriamo vplýva
na športovú výkonnosť v aikidó. Fakty z nášho empirického výskumu (ktorých početnosť
budeme ďalej rozširovať a vedecky fundovať overením ďalších hypotéz našej výskumnej
práce) preukazujú, že športová výkonnosť je predpokladom esteticky kvalitného pohybu
v aikidó.
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VPLYV VYSOKO INTENZÍVNEHO INTERVALOVÉHO ZAŤAŽENIA NA
ZMENY PLAVECKÉHO VÝKONU V DISCIPLÍNACH 50, 100 A 200
METROV KRAUL
INFLUENCE OF HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING ON CHANGES
IN SWIMMING PERFORMANCE IN 50, 100 AND 200 FREESTYLE
Ľuboš Grznár, FTVŠ UK, Katedra športov v prírode a plávania, Slovensko
Silvia Limbecková, FTVŠ UK, Slovensko
Abstrakt:
Cieľom práce bolo overiť vplyv vysoko intenzívneho intervalového zaťaženia (HIIT) na zmenu
športového výkonu plavcov juniorskej kategórie. Na posúdenie zmien sledovaných parametrov
sme použili kvázi experiment v trvaní 6 týždňov. Sledovaný súbor tvorilo 8 plavcov vo veku 15,75
± 0,7 rokov. Experimentálny podnet tvorilo 30x25m kraul, s intervalmi odpočinku 30 sekúnd.
Intenzita zaťaženia predstavovala rýchlosť plávania 10% nad úrovňou VO2max. Zmeny plaveckej
výkonnosti sme sledovali v testoch na 50m ( - 0,45±1,1s; p <0,05), 100m (- 1,59 ± 3,5s; p <0,05),
200m kraul (- 4,95 ± 9,7s; p <0,05). Z výsledkov usudzujeme, že aplikácia vysoko intenzívneho
intervalového zaťaženia v plaveckých tréningov môže zlepšiť úroveň kondičných schopností
a zlepšiť výkony v plávaní. Práca je súčasťou grantovej úlohy VEGA č. 1/0089/20.
Kľúčové slová: plávanie, vytrvalosť, intenzita, vysoko intervalový intenzívny tréning (HIIT)
Abstract:
The aim of the work was to verify the influence of high-intensity interval load (HIIT) on the change
in sports performance of junior category swimmers. We used a quasi-experiment lasting 6 weeks
to assess changes in the monitored parameters. The monitored group consisted of 8 swimmers aged
15.75 ± 0.7 years. The experimental stimulus was a 30x25m crawl, with rest intervals of 30
seconds. The load intensity represented a swimming speed 10% above the VO2max level. We
monitored changes in swimming performance in tests on 50m (-0.45 ± 1.1s; p <0.05), 100m (-1.59
± 3.5s; p <0.05), 200m crawl (-4, 95 ± 9.7 s; p <0.05). From the results we conclude that the
application of HIIT training load in swimming can improve level of fitness and ability to improve
performance. The work is part of the grant task VEGA no. 1/0089/20.
Key words: swimming, endurance, intensity, high interval intense training (HIIT)
Úvod
Plávanie prešlo za posledné obdobie mohutným nárastom výkonnosti a to vo všetkých
plaveckých spôsoboch a plaveckých disciplínach.. Tento trend má svoje opodstatnenie hlavne
v riadení športového tréningu, poznania štruktúry športového výkonu, diagnostike trénovanosti
a optimálnej regenerácii. Dlhodobé pozorovanie plaveckého odvetvia nás utvrdzuje v tom, že
mnohí plavci ešte stále plávajú zbytočne veľké objemy na úkor intenzity (COLWIN, 1992).
Využiteľnosť HIIT je v porovnaní s neprerušovaným tréningom submaximálnej intenzity. Metóda
je vhodná na zlepšenie výkonnosti nielen u rekreačných športovcov, ale aj aktívnych športovcov.
Zlepšenie nastáva vďaka energetickým nárokom na aeróbny aj anaeróbny metabolizmus, čím sa
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zvýši použitelnosť ATP, zlepší sa kapacita aeróbneho metabolizmu, kapilarizácie a aktivity
oxidatívnych enzýmov (Simoneau et al., 1987, Gibala a Mcgee, 2008).
U netrénovaných jedincov, sa vplyvom intermitentného zaťaženia zvýši využitie tuku, za
súčasného šetrenia svalového glykogénu omnoho viac ako pri plynulom zaťažení (Gorostiaga et
al. 1991).
Podľa Laursena a Jenkinsa (2002) môžeme HIIT definovať ako opakované úsilie krátkej až
strednej doby trvania cvičenia ( t. j. 10 sekúnd až 5 minút) s intenzitou zaťaženia nad anaeróbnym
prahom. Úseky cvičenia sú oddelené krátkymi pauzami pasívneho alebo aktívneho odpočinku,
vďaka čomu je možná čiastočné, ale neúplné zotavenie.
V porovnaní so submaximálnym typom tréningu, ktorý je charakteristický pre svoju súvislú,
dlhotrvajúcu aktivitu HIIT sa vykonáva najmä použitím intervalov (Laursen, Jenkins 2002).
Rôzne výskumné práce potvrdzujú úspešné prínosy HIIT tréningu pri zvyšovaní výkonnosti
vrcholových a rekreačných športovcov, zlepšovaní zdravia rekreačných športovcov a takisto
jedným z benefitov je aj rozvoj vytrvalosti pri kratšie trvajúcom zaťažení ( Zuhl a Kravitz, 2012,
Rýzková a Labudová, 2019).
Cieľ a úlohy práce
Cieľom práce bolo overiť účinnosť vysoko intenzívneho intervalového zaťaženia na zmeny
plaveckej výkonnosti v disciplínach 50, 100 a 200 m voľným spôsobom.
Úlohy práce
1. Zistiť vstupnú úroveň športovej výkonnosti v jednotlivých plaveckých disciplínach.
2. Zistiť výstupnú úroveň športovej výkonnosti v jednotlivých plaveckých disciplínach.
3. Zistiť zmeny plaveckej výkonnosti po aplikovaní experimentálneho tréningového činiteľa.
Metodika práce
Výskumný súbor tvorilo celkovo osem probandov mužského pohlavia ročníkov 2001-2003 vo
veku od 15 do 16 rokov. Plavci sa výkonnostnému plávaniu venovali pred začatím experimentu
najmenej 3 roky. Plavci absolvovali tréningových päť tréningových jednotiek v týždni, v trvaní
spolu 9 hodín, z toho 6,5 hodín vo vode. Športovci absolvujú tréningy celoročne, s výnimkou 1
a pol mesačnej pauzy v letnom období a 2 týždňovej pauzy cez Vianoce. Okrem plávania sa
probandi venujú aj iným športom v rozsahu 2x 1h týždenne a to konkrétne volejbalu a florbalu.
Popis experimentálneho činiteľa
Vysoko intenzívny intervalový tréning sme uplatňovali v troch tréningových jednotkách v týždni.
Celkový počet experimentálne zvolených tréningových jednotiek bol 18. Obsah tréningových
jednotiek tvorili 25 metrové úseky. Medzi opakovaniami mali probandi pasívny čas oddychu po
dobu 30 sekúnd. Plavci plávali 30x 25m úsek, celkovo tvorilo hlavnú časť 750m, spolu v jednej
tréningovej jednotke bolo naplávaných 3000m za 60 minút, t. j. za celé experimentálne obdobie
bolo odplávaných 90km, z čoho 13,5km bolo odplávaných vysoko intenzívnym intervalovým
zaťažením.
Intenzita zaťaženia
Na základe vstupných výsledkov v teste 800m kraul sme vypočítali priemerný čas na 25m kraul.
Túto hodnotu sme považovali ako ukazovateľ rýchlosti plávania na úrovni VO2max. Pre
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požiadavky zvolenej tréningovej metódy (HIIT) sme každému probandovi sme na základe týchto
výsledkov znížili čas plávania každého úseku o 10%.
Štatistickú významnosť experimentálneho činiteľa sme určovali pomocou neparametrickej
štatistickej metódy na výpočet závislých súborov Wilcoxonovho T-testu. Výsledky sme
posudzovali na hladine 1% ( p<0,01) a 5% (p<0,05) štatistickej významnosti.
Výsledky
V teste 50m kraul sme medzi priemernou hodnotou vstupného (31,9s) a výstupného (31,4s)
testovania namerali 0,45s ± 1,1sekunda rozdiel v prospech výstupného merania. Štatistická
významnosť sa prejavila na 5% (p<0,05) hladine.

Obrázok 1 Významnosť rozdielu medzi vstupnými a výstupnými hodnotami výkonu v disciplíne 50m
kraul
Úroveň medzi vstupným a výstupným meraním sa v disciplíne 100m kraul prejavila na hladine 5%
(p<0,05) štatistickej významnosti. Priemerný rozdiel výkonov medzi hodnotami vstupného
a výstupného testovania bol 1,59s ± 3,5sekundy. Priemerný výkon vo vstupnom meraní bol 32,15s
a vo výstupnom 31,4s (obr2.).
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Obrázok 2 Významnosť rozdielu medzi vstupnými a výstupnými hodnotami výkonu v disciplíne
100m kraul
V disciplíne 200m voľným spôsobom sme zistili zlepšenie plaveckého výkonu na 5% hladine
štatistickej významnosti (p<0,05). Rozdiel priemerných výkonov v teste mal hodnotu 4,95s ± 9,7
sekúnd. Priemerný výkon na vstupnom teste bol 165,7s a na výstupnom 158s (obr.3)

Obrázok 3 Významnosť rozdielu medzi vstupnými a výstupnými hodnotami výkonu v disciplíne
200m kraul
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Diskusia
V plaveckej praxi sa stále, pomerne často stáva, že mnohí plavci plávajú zbytočne veľké
objemy na úkor intenzity. Práve intenzita v nadväznosti na adaptačné mechanizmy rozvoja
výkonnosti je v súčasnosti považovaná za dôležitý aspekt rozvoja vrcholových plavcov.
Autori Hickson et al. (1977) pozorovali u rekreačných športovcov zvýšenie hladiny VO2max
z úrovne 45-55ml/kg/min na úroveň 60ml/kg/min vplyvom 10-týždňového cyklu. Obsah tvorila
cyklistika po dobu 40 minút na úrovni VO2max v jeden deň, striedaný s druhým dňom ktorého
základom bol beh metódou HIIT po dobu 40 minút. Zaťaženie sa uskutočňovalo 6x v týždni.
Takisto Tabata, et al. (1996) skúmali dva experimenty na cyklistickom ergometri. Prvý
experiment pozostával zo 6 týždňov aeróbneho vytrvalostného tréningu, 5x v týždni po dobu 1h (
intenzita 70% z VO2max).
Daný výskum mal vplyv na zvýšenie hodnoty VO2max
(z 53±5ml/kg/min na 58±3ml/kg/min), ale zvýšenie anaeróbnej kapacity sa jeho vplyvom
nepreukázalo. Druhý experiment vyzdvihoval efekt HIIT. Hlavnú časť tvorila prerušovaná záťaž
7-8 setov po 20 sekúnd s intervalmi odpočinku 10 sekúnd. Intenzita zaťaženia bola na úrovni 170%
z VO2max. Po absolvovaní cyklu vzrástla úroveň VO2max u probandov o 7%, pričom anaeróbna
kapacita sa zvýšila o 28%. Výsledky experimentu dokázali rýchly prírastok anaeróbnej kapacity,
čas trvania HIIT metódy bol pomerne krátky, čo sa môže javiť ako vhodný tréningový prostriedok
pre plavcov a to hlavne v intenzifikačnom a transformačnom období.
Zmenu energetických procesov sledovali Essen et al. (1977) Autori porovnávali hodinové
zaťaženie na úrovni 50% VO2max s hodinovým prerušovaným zaťažením ( 15 sekúnd Pmax, 15
sekúnd oddych). U predtým netrénovaných ľudí sa preukázalo lepšie využívanie tuku popri šetrení
svalového glykogénu pri prerušovanom tréningu. Zlepšenie využitia energetických procesov môže
mať výrazný vplyv z hľadiska podávania lepších výkonov.
Mujika et al. (1995) zistili, že intenzita plávania počas tréningovej sezóny, bola hlavným
parametrom ovplyvňujúci zlepšenie výkonnosti u plavcov so zameraním na kratšie trate. Tento
poznatok súvisí s predošlým poznatkom o tom, že intenzita je hlavný kľúčový parameter podávania
lepšej výkonnosti u dobre trénovaných športovcov. Výskumy preukazujú, že špecificky vysoko
intenzívne orientovaný tréning a anaeróbnym zameraním by mohol byť zaradený do prípravného
a intenzifikačného obdobia, hlavne u plavcov na kratšie trate.
Záver
Cieľom bolo overiť účinnosť vysoko intenzívneho intervalového zaťaženia na zmeny plaveckej
výkonnosti v disciplínach 50,100 a 200 m voľným spôsobom. Overovali sme vplyv krátkych,
intenzívnych úsekoch s pasívnou pauzou na výkon plavcov na sledované disciplíny voľného
spôsobu. Zistili sme štatisticky významne (p<0,05) zlepšenia vo všetkých sledovaných testoch po
aplikovaní experimentálneho tréningového programu. Z výsledkov vyplýva, že použitie HIIT
tréningového programu môže zvýšiť vytrvalostné, silové a do určitej miery aj rýchlostne aspekty
športového výkonu plavcov. Tieto tvrdenia je však potrebné overiť na väčšej skupine probandov
rozličných vekových kategórií a rozdielnej výkonnosti.
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VÝZNAM SPOLEHLIVOSTI V ČINNOSTI PEDAGOGŮ A TRENÉRŮ
V OBLASTI SPORTU.
Harsa, P., * Michalec, J. * Vaškovicová, M., * Kaplánová, A.,**, Gregor, T. **
Univerzita Karlova v Praze, Psychiatrická klinika - 1. lékařská fakulta *
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu**

ABSTRAKT: Tato práce je zaměřena na pedagogy a trenéry juda, na jejich osobnostní a
povahové vlastnosti, což bývá velmi důležitý a nezpochybnitelný psychologický i socializační
prvek v interakcích trenér – sportovec. Výsledky práce dokumentujeme na vzorku 150
pedagogů a trenérů juda, kteří byli posuzování pomocí standardizovaných
psychodiagnostických nástrojů v rozmezí 10 roků (2008-2018).
KLÍČOVÁ SLOVA: Judo, trenéři a pedagogové licence B, osobnostní vlastnosti,
standardizované psychodiagnostické nástroje, Český svaz juda.
ABSTRACT: This study is focused on teachers and judo trainers, their personality and
temperament traits which play very important and undoubtful psychological and sociological
element in the trainer - sportsman interactions. The results of this study are based on a sample
of 150 teachers and judo trainers, who were administered by standardised psychodiagnostic
methods within 10 years (2008-2018).
KEY WORDS: Judo, licence B trainers and teachers, personality characteristies, standardised
psychodiagnostic methods, Czech judo association.
ÚVOD
Lidské vlastnosti patří k výbavě člověka a zjednodušeně je může dělit na pozitivní a
negativní. Kolektiv autorů se zabýval vlastnostmi trenérů juda. Po dobu 10 roků jsme sledovali
a pomocí psychodiagnostických metod (škál a osobnostních dotazníků) posuzovali vlastnosti
trenérů, které jsme považovali za významné a pozitivní pro výkon pedagoga či trenéra v oblasti
sportu, konkrétně při výuce a tréninku juda. Mezi mnoha sledovanými vlastnostmi jsme se
zaměřili i na faktor spolehlivosti. Tato důležitá lidská vlastnost je někdy přeceňovaná a jindy
naopak, podceňovaná. Spolehlivost versus nespolehlivost. Spolehlivý člověk bývá
systematický, méně chybuje, přesněji vykonává svoje činnosti. Belešová (2019, 2015) sa
zaoberala profesionalitou spoľahlivosti v činnosti pedagóga a využitím bádateľských metód.
KOGNITIVNÍ PŘÍSTUP A SPOLEHLIVOST
V průběhu 70. a 80. let minulého století se vyvinula tzv. kognitivní psychologie. Její
poznatky a teorie aplikované při analýze lidské spolehlivosti přinesly změny v náhledu na
člověka jako na pasivní černou skříňku k využití poznatků, že jednotlivci mají určité úmysly
a že jejich akce jsou ovlivňovány budoucími cíli a plány. Tento přístup je aplikovatelný
zejména na činnosti jako je plánování a jednání v mimořádných situacích. Metody zahrnují
analýzu kognitivních úkolů, která se zaměřuje na chyby při zpracovávání informací a na
používání podpory rozhodování pro jednání v mimořádných situacích. Tento přístup je
nejúplnější z hlediska hodnocení příčin chyb, které jsou v pozadí jevové stránky. Kognitivní
ergonomie se nadále zabývá zpracováváním informací nicméně od dosavadního přístupu se liší
v tom, že dále zkoumá, jak lidé tyto informace vnitřně reprezentují a používají k řízení chování.
Klíčovým rozdílem od klasického ergonomického přístupu je, že kognitivní přístup zdůrazňuje
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roli záměrů, cílů a významu jako centrálního aspektu lidského chování a faktoru spolehlivosti
(Skřehot, 2020).
CÍLE PRÁCE
Pomocí standardizovaných osobnostních dotazníků zjistit převažují a vhodné vlastnosti
u pedagogů a trenérů juda.
ÚLOHY PRÁCE
Jaké převažují osobnostní vlastnosti u posuzovaných jedinců?
METODIKA PRÁCE
CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO SOUBORU
Do výzkumu jsme zařadili účastníky (frekventanty) trenérských kurzů licence B (II.
třída) pořádané Českým svazem juda. Sledované období bylo v rozmezí od 2008-2018. Soubor
tvořilo 140 mužů a 10 žen. Účast na testování byla dobrovolná. Věkový průměr uchazečů byl
34,1 ± 11,3. Všichni uchazeči měli vyšší než základní vzdělání (SŠ, VŠ).
PRŮBĚH VÝZKUMU
Psychologické testování probíhalo každoročně od roku 2008 v průběhu kurzů trenérské
licence B (II. třída) pořádané Trenérsko-metodickou komisí Českého svazu juda (dále jen TMK
ČSJu). Účast na testování byla dobrovolná a pro většinu frekventantů přijatelná. V některých
školících obdobích bylo frekventantů méně (podmínkou bylo 10 a více frekventantů, aby TMK
ČSJu školení zahájila) a naopak byla období, například v roce 2017, kdy se školení zúčastnilo
30 frekventantů. V průběhu školení byli frekventanti osloveni psychologem, byly jim sděleno
(srozumitelné instrukce), jak mají při vyplňování testů postupovat. Následně jim byly rozdány
dotazníky, inventáře a škály. Vyplňování celé testové baterie nepřekročilo 40 minut a
podmínkou bylo, aby při vyplňování testů pracovali samostatně. Pokud některý frekventant se
odmítl testování zúčastnit, byl ve svém rozhodnutí respektován. Test mohl každý frekventant
vyplňovat anonymně. Pouze v případě, že stál o zpětnou vazbu (psychologický nález) uvedl na
testy svoje jméno a kontaktní údaje. Zajímavé bylo, že většina frekventantů o tento „servis“
stála a využila ho.
VSTUPNÍ KRITÉRIA PRO TESTOVÁNÍ
Z podmínek TMK ČSJu, vyplývá, že školení trenérů a pedagogů licence B (II. třídy) se
mohou zúčastnit frekventanti, kteří jsou nositeli minimálně I. mistrovské stupně v judu (I.
DAN), mají platnou trenérskou kvalifikaci trenéra licence C (III. třída), mají minimální praxi 2
roky, jsou aktivními trenéry, mají požadovaný věk (18 roků a vyšší), jsou členy ČSJu a mají
platnou licenční evidenci na kalendářní rok. Také museli mít platnou zdravotní prohlídku a
doporučení oddílu (klubu) a krajského svazu juda. Pokud tyto náležitosti měli frekventanti
splněny, byli přijati ke školení a v jeho průběhu se mohli (pokud měli zájem) zúčastnit se
psychologického testování.
METODY ZÍSKÁVÁNÍ ÚDAJÚ
V průběhu psychologického šetření psychických vlastností u frekventantů trenérského
kurzu licence B, pořádaného Českým svazem juda jsme spolehlivost posuzovaných měřili
pomocí níže uvedených osobnostních dotazníků:

132

Vedecký zborník 2020 – Žiak, pohyb, edukácia
NEO BIG FIVE PĚTI FAKTOROVÝ OSOBNOSTNÍ INVENTÁŘ
NEO- pětifaktorový osobnostní inventář (Big Five), příloha číslo 4 se řadí mezi
vícedimenzionální inventáře. Posuzují se tyto osobnostní dimenze a charakteristiky.
N – neuroticismus, emoční nestabilita. Zjišťuje se schopnost přizpůsobení se, adaptace
nebo maladaptivní postoje, emoční labilita, nepřizpůsobivost, tendence k psychickému
vyčerpání apod.
E – extraverze, pomocí této dimenze se posuzuje schopnost interpersonálních vztahů,
schopnost aktivace či potřebu stimulace.
O – otevřenost vůči zkušenosti, intelektové schopnosti, na jedné straně může dominovat
aktivita, zvídavost, imaginace, tvořivost apod. a na druhé straně pasivita, konvenčnost,
opatrnost, užší zájmy.
P – přívětivost, posuzuje se schopnost interpersonální orientace na lidi, snaha pomáhat,
spolupracovat, komunikovat, obětavost apod. versus sobeckost, egocentrismus, neochota
pomoci, nespolupracující, pomstychtivost, podezíravost až cynismus.
S – svědomitost, posuzuje se schopnost spolehlivosti, poctivosti, pracovitosti,
disciplinovanosti, ukázněnosti, náročnosti na sebe versus nespolehlivost, pohodlnost, lenost,
nedbalost, slabá volní složka, bezcílnost a lhostejnost.
Inventář obsahuje 60 položek. Posuzovaný jedinec odpovídá na pětibodové škále,
nakolik jej daný výrok vystihuje či nevystihuje (0 - výpověď Vás vůbec nevystihuje, 1 - spíše
Vás nevystihuje, 2 -neutrální výpověď - ani výstižná, ani nevýstižná výpověď, 3 – výpověď vás
spíše vystihuje, 4 – výpověď Vás úplně vystihuje).
Vyhodnocení se provádí pomocí šablon a hodnotí se samostatně ženy a muži. Hrubý
skór v jednotlivých dimenzích (N, E, O, P, S) se převádí na percentily (muži 15-21 roků a muži
22-75 roků a podobně i u žen 15-21 roků a ženy 22-75 roků). Percentily nám naznačují, že
hrubému skóru příslušné škály odpovídá podíl (procento) osob příslušného pohlaví a věkové
skupiny, které mají výsledek stejný nebo nižší jako posuzovaný jedinec (Hřebíčková, 2001,
2011). Použití inventáře (jak již bylo uvedeno) je pro muže i ženy ve věkovém rozmezí 15-75
roků. Lze jej využít počítačovou formou, ale i klasickou formou tzv. tužka-papír (Svoboda,
2013).
EYSENCKŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK (EOD)
Eysenckův osobnostní dotazník (příloha č. 5), byl upraven a standardizován pro naší
populaci Miglierinim a Vonkomerem (Svoboda, 2013) a byl vydán pod názvem Eysenckův
osobnostní dotazník (EOD). Dotazník má dvě paralelní formy (A, B) a každá forma má 57
otázek. Z nichž 24 otázek posuzuje extraverzi (E škála), 24 posuzuje či měří neurotické
tendence (N škála) a zbývajících devět položek tvoří tzv. stupnici lži (Lži škála). Posuzovaný
na otázky odpovídá ano x ne. Doba testování nepřesahuje 15 minut. Dotazník se využívá u osob
od 15 roků až do 70 let. Testová – retestová reliabilita se pohybuje v rozmezí 0,84-0,94 pro obě
formy (A, B) a v rozmezí 0,80-0,97 pro jednotlivé formy (Senka, 1993). Lze jej využít
počítačovou formou, ale i klasickou formou tzv. tužka-papír (Svoboda, 2013).
VÝSLEDKY A DISKUSE
Za sledované období 2008 – 2018 se testování zúčastnilo 150 trenérů (140 mužů a 10
žen). V průběhu školení trenérů byl uchazečům distribuován Eysenckův osobnostní dotazník
EOD – B (Miglierini, Vonkomer, 1979, Svoboda, 1999), který zahrnuje 57 otázek.
Frekventanti, odpovídali způsobem “ano, ne.” Dotazník zahrnuje spektrum otázek hodnotící
citové prožitky, vlastnosti, postoje, somatické projevy a reakce na různé životní situace. Z
celkového počtu otázek jich 24 měří extraverzi (E škála), 24 neurotické tendence (N škála) a 9
položek tvoří tzv. stupnici lži (L škála). Druhý dotazník byl Pětifaktorový osobnostní inventář
NEO (Hřebíčková, Urbánek, 2001, Svoboda, 1999), který zahrnuje 60 otázek. Frekventanti

133

Vedecký zborník 2020 – Žiak, pohyb, edukácia
zaznamenávali svoje odpovědi na pětibodové škále (0 - 4 s tím, že 0 - výpověď dotyčného/nou
vůbec nevystihuje,1 - spíše vystihuje, 2 - je neutrální (ani výstižná ani nevýstižná) výpověď, 3
– spíše vystihuje a 2 – úplně vystihuje odpověď na otázku). Tento osobnostní inventář měří
Extraverzi, Neuroticismus (podobě jako Eysenckův osobnostní dotazník) a navíc měří
Otevřenost vůči zkušenosti, Přívětivost, Svědomitost a Spolehlivost. Doba vyplňování všech
dotazníků nepřesáhla 40 minut.
Tabulka 1 Standardní odchylka osobnostních vlastnosti trenérů v EOD a NEO BIG
FIVE od populační normy.
Osobnostní vlastnosti

Standardní odchylka od průměru

Eysenckův osobnostní dotazník (EOD)
-0,74

EOD_Neuroticismus

0,2

EOD_Extraverze
NEO BIG FIVE

-0,58

NEO_Neuroticismus

0,34

NEO_Extraverze
NEO_Otevřenost

-0,39

NEO_Přívětivost

-0,31

NEO_Svědomitost

0,44

Z výsledků vyplývá především vyšší stabilita (nižší neuroticismus) a vyšší svědomitost
a spolehlivost.
Neuroticismus je vnímán jako psychický stav korelující (v případě zvýšené intenzity)
emoční nestabilitou, neklid, nervozitu, náladovost, připouštění si zbytečných starostí,
intrapsychické tenze, úzkostí a horší integrací osobnosti. Nízké hodnoty neuroticismu (jak se
prokázalo i v našem výzkumu, viz tabulka 3, SD = -0,74 u EOD-B a -0,58 u NEO) naznačuje
vyšší stabilitu, lepší integraci osobnosti a jejího psychického fungování, emoční a citovou
stálost, menší nervozitu a větší klid. Z tabulky 1 a výsledků obou metod vyplývá, že většina
trenérů byla (z hlediska temperamentu) extrovertní. To znamená, že u nich převažují
společenské tendence, komunikativnost, zaměření na vnější podněty, aktivita, průbojnost,
otevřenost, mohou jednat impulzivně, rychle. Uvádí se, že v populaci je extravertů většina (cca
75%). Dle osobnostní typologie převažuje tzv. temperamentní typ sangvinika. Ani v jednom
případně nebyla zvýšena hodnota na tzv. Lži škále nad stanovenou normu (5 bodů), což
zvyšovalo věrohodnost odpovědí. Z těchto údajů můžeme usuzovat, že většina uchazečů o
trenérskou licenci v judu, byla ve svých psychických projevech přiměřeně emočně
stabilizovaná a extravertní.
Z dalších výsledků inventáře NEO (tabulka 1) dále vyplývá, že testovaní uchazeči byli
poměrně svědomití a spolehliví (SD = 0,44). Svědomitost je důležitá lidská vlastnost (nejen ve
sportovních činnostech). Jako taková má svá kritéria a meze. Svědomitost může souviset s pílí,
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pracovitostí, spolehlivostí, sebedisciplinou, dochvilností, odpovědností, snahou dosáhnout co
nejlepších výsledků, což je v případě vlastností trenérů juda, pozitivní faktor. Představa
nesvědomitého a nespolehlivého trenéra, není inspirující. Na druhou stranu je třeba zdůraznit
v korelaci této vlastnosti riziko perfekcionismu či workholismu. Sportovní prostředí není vůči
těmto situacím imunní. Opakem svědomitosti a nespolehlivosti je lhostejnost, pohodlnost,
bezstarostnost, prokrastinace, chaos, nahodilost a nedůslednost.
Mírné snížení vzhledem k normativnímu průměru jsme zaznamenali u položek
Otevřenost vůči zkušenosti (SD = - 0,39) a u položky Přívětivost (SD = - 0,31). První položka
je charakteristická zvídavostí, získáváním nových informací a poznatků, ale i nekonvenčních
hodnot. To si vysvětlujeme tím, že se u uchazečů může se projevovat menší snaha měnit
původní normy (tréninkové formy) a zkoušet nové způsoby. Pokud bývají nižší hodnoty na této
škále, může to souviset konvenčními a konzervativními postoji. Jedinci s nižším skórem u této
položky, mohou dávat přednost známému, osvědčenému a méně riskují změnu. Položka
Přívětivost charakterizuje interpersonální chování, kam patří altruismus, empatie, laskavost a
vlídnost. Jedinci s nižším skórem mohou být více egocentričtí, spíše soutěživí, než
spolupracující a jsou více zaměření na výkon.
ZÁVĚR
Záměrem výzkumné studie bylo zaměření na vybrané osobnostní vlastnosti pedagogů a
trenérů juda.
Tato práce byla zaměřena na pedagogy a trenéry sportu, resp. juda, na jejich osobnostní
a povahové vlastnosti, což bývá velmi důležitý a nezpochybnitelný psychologický i socializační
prvek v interakcích trenér – sportovec. Výsledky práce dokumentujeme na vzorku 150 trenérů
juda, kteří byli posuzování pomocí standardizovaných psychodiagnostických nástrojů
v rozmezí 10 roků (2008-2018). Testování trenérů probíhalo v rámci školení trenérských licencí
B (trenér II. třídy), pořádané Českým svazem juda. Průběh testování a výsledky jsou součástí
této práce.
Výsledky studie ukazují i na nezastupitelný význam psychologického testování ve
sportu i to, že ze screeningového charakteru výsledků lze usuzovat na predikci vhodnosti či
nevhodnosti volby trenérské profese.
Sledovaná vlastnost spolehlivosti a svědomitosti je velice důležitý socio-osobnostní
faktor, který činní jedince vyspělejší, důvěryhodnější a respektovanější. Cílem práce bylo
rovněž upozornit i na skutečnost, že přemíra spolehlivosti, svědomitosti v kombinaci s projevy
a rysy perfekcionismu a extrémní důslednosti může u řady jedinců vést k psychické
vyčerpanosti, syndromu vyhoření či dalším psychickým potížím nebo poruchám.
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ÚSPEŠNOSŤ ODOBERANIA LOPTY NA ZEMI DRUŽSTIEV
SEMIFINALISTOV MS 2018 VO FUTBALE VO VZŤAHU
K VÝSLEDKU V ZÁPASE
RELATIONSHIP BETWEEN THE DEFENSIVE GAME ACTIVITES ON
THE GROUND SUCCESS RATE AND MATCH RESULT IN SOCCER
AT THE FIFA WORLD CUP 2018
Miroslav Holienka, Rastislav Baša, Nikolas Nagy, Matej Babic
FTVŠ UK
Abstrakt
Úspešnosť obranných herných činností jednotlivca je jeden z hlavných ukazovateľov
individuálneho herného výkonu. Cieľom našej práce bolo poukázať na vzťah medzi
úspešnosťou odoberania lopty na zemi družstiev semifinalistov Majstrovstiev sveta 2018
a konečným výsledkom v zápase. Odoberanie lopty na zemi sme sledovali u každého hráča (s
výnimkou brankára). Stanovili sme hypotézu, v ktorej sme predpokladali štatisticky významný
vzťah medzi úspešnosťou vybraných obranných herných činností jednotlivca a konečným
výsledkom zápasu. Na získanie potrebných údajov sme využili metódu nepriameho
pozorovania 23 zápasov, ktoré odohrali semifinalisti na MS 2018. Na zistenie vzťahu medzi
úspešnosťou odoberania lopty na zemi a konečným výsledkom v zápase a na vyvodenie
záverov o prijatí alebo zamietnutí stanovenej hypotézy sme použili štatistickú metódu pre
vzťahovú analýzu Chí – kvadrát. Výsledky ukázali, že vzťah medzi úspešnosťou odoberania
lopty na zemi a konečným výsledkom nebol štatisticky významný na 5 % hladine štatistickej
významnosti (c2˂p0,05).
Kľúčové slová: futbal, Majstrovstvá sveta, obranná herná činnosť jednotlivca, výsledok
zápasu
Abstract
The success of defensive individual game activities is one of the main indicators of individual
gaming performance in soccer. The aim of our work was to point out the relationship between
success defensive individual game activity of the World Cup 2018 semifinalist teams and the
final result in the soccer match. We have primary monitored defensive individual game
activities on the ground (except for the goalkeeper). We set out three hypotheses of work in
which we assumed a statistically significant relationship between the success defensive
individual game activity and final result of football match. We have used method of indirect
match observation 23 matches of semifinalist teams to obtain the necessary data. We used a
statistical method for Chi-square analysis to determine the relationship between the success of
the defensive game skills and the final result in soccer match and to draw conclusions about the
acceptance or rejection of the hypotheses. The results pointed that the relationship successful
defensive individual game activity of semifinalist teams to final result in soccer match was not
statistically significant at the 5 % level of statistical significance in analyzed matches (c 2˂p0,05).
Key words: soccer, FIFA World Cup, defensive individual game activity, result of soccer
match
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Úvod
Pred každým zápasom musí byť hráč pripravený na plnenie hráčskych úloh vo vysoko
premenlivých herných podmienkach pri časovej a priestorovej tiesni – pri aktívnom odpore
súpera. Požiadavky, ktoré sú na hráčov kladené, chápeme ako kvantitatívnu alebo kvalitatívnu
úlohu formulovanú smerom k hráčovi pred začiatkom zápasu. Početnosť a úspešnosť
realizovaných herných činností sa stáva hlavnou požiadavkou kladenou na hráča v zápase.
Požiadavky sa teda stávajú dôležitým a určujúcim činiteľom úspešného herného výkonu hráča
v zápase.
Súčasný moderný futbal je veľmi medializovaný a na konci každého zápasu je pre hráčov veľká
odmena, ak dostanú od fanúšikov priaznivý ohlas a potlesk. Tak, ako to býva aj na divadelnej
scéne. V súčasnosti je moderný futbal vnímaný ako veľké umenie, ktoré je do istej miery
ovplyvňované vedou (Reilly a Williams 2003).
Prvým predpokladom dosiahnutia úspešného výsledku v zápase je získanie lopty pod svoju
kontrolu. K tomu využívame rôzne spôsoby odoberania lopty. Odoberanie lopty vo futbale je
finálna obranná herná činnosť jednotlivca. Je to vyvrcholenie celej obrannej fázy hry (Peráček
a Pakusza 2011). Holienka et al. (2018) uvádzajú, že hlavným cieľom tejto obrannej hernej
činnosti jednotlivca je získanie kontroly nad loptou tak, aby družstvo mohlo prejsť do útočnej
fázy hry. Dôležitým predpokladom pre úspešné vykonanie odoberania lopty je riešenie
predchádzajúcich alebo súčasne prebiehajúcich obranných herných činností jednotlivca –
obsadzovanie priestoru, obsadzovanie hráča bez lopty a hlavne obsadzovanie hráča s loptou.
Votík (2003) poukazuje na to, že v súčasnom futbale je jasná tendencia k ústupu od
deštruktívneho spôsobu odoberania lopty – teda od spôsobu, pri ktorom išlo predovšetkým
o prerušenie útoku súpera bez snahy založiť vlastný útok, ku konštruktívnemu spôsobu
odoberania lopty – teda k spôsobu s výraznou snahou o čo najrýchlejšie založenie vlastného
útoku. Tvrdí, že takýto spôsob odoberania lopty sa v zápase najkvalitnejších družstiev pohybuje
v rozmedzí úspešnosti 43 – 47 %. Naopak, konštruktívne odoberanie, ako účinnejší spôsob
odoberania lopty, pri ktorom je plynulý prechod z obrannej do útočnej fázy sa na profesionálnej
úrovni vyskytuje s úspešnosťou 53 – 57 %.
V konfrontácii s názormi Votíka (2003) uvádzame výsledky viacerých výskumov, ktoré
poukazujú na rôzne výsledky úspešnosti odoberania lopty.
Máté (2001) preukázal, že na MS 1998 dosiahli najvyššiu úspešnosť v odoberaní lopty finalisti
šampionátu, Francúzsko a Brazília. Úspešnosť Brazílie bola 64,5 % a úspešnosť Francúzska,
ako víťaza MS 1998, dosiahla hodnotu 66,6 %. Veselovský (2004) vo svojej práci uvádza, že
na MS 2002 dosiahlo Nemecko, ako finalista MS, 50 % úspešnosť v odoberaní lopty. Žamba
(2008) poukazoval na úspešnosť odoberania lopty v družstvách Brazílie a Talianska na MS
2006. Taliansko, víťaz MS 2006, dosiahlo na turnaji 64,2 % úspešnosť. Brazília na MS 2006
zaznamenala 45,7 % úspešnosť v odoberaní lopty. Výsledky Žambu (2008) dopĺňa Juhász
(2007), ktorý dospel k záverom, že finalisti MS 2006 dosiahli úspešnosť v odoberaní lopty na
úrovni 67 %, resp. 69 %. Kopúň (2010) prišiel s výsledkami, v ktorých prezentuje 38 %
úspešnosť odoberania lopty u Španielska, ktoré vyhralo ME 2008. Porazený finalista ME 2008,
Nemecko, dosiahlo úspešnosť 43 %. Zaujímavé výsledky prezentuje aj Kečkeš (2011), ktorý
sledoval úspešnosť odoberania lopty u semifinalistov MS 2010. Výsledky jeho analýz ukázali,
že Nemecko zaznamenalo spomedzi semifinalistov najvyššiu úspešnosť v odoberaní lopty a to
konkrétne 60,40 %. Španielsko zaznamenalo 56,80 % úspešnosť, Uruguaj 54,30 % úspešnosť

138

Vedecký zborník 2020 – Žiak, pohyb, edukácia
a úspešnosť Holandska bola na úrovni 49,30 %. Lacko (2015) vo svojej práci sledoval družstvá
Kostariky, Uruguaja, Talianska a Anglicka na MS 2014 z pohľadu úspešnosti odoberania lopty
hráčmi obrannej formácie. Autor zistil, že spomedzi sledovaných družstiev zaznamenali
najvyššiu úspešnosť hráči obrannej formácie Anglicka
a Talianska, ktorí dokázali
konštruktívne odobrať 53 % lôpt. Hráči obrannej formácie Kostariky zaznamenali 48 %
úspešnosť. Kolláth (2014) skúmal úspešnosť odoberania lopty v kvalifikačných zápasoch MS
2014 v družstve Slovenska. Jeho výsledky ukázali, že strední obrancovia Slovenska dosiahli
priemernú úspešnosť odoberania lopty na úrovni 64 % a priemerná úspešnosť krajných
obrancov bola 55 %. Holienka et al. (2018) sledovali úspešnosť odoberania lopty družstva
Slovenska a Nemecka na ME 2017 do 21 rokov. Družstvo Slovenska dosiahlo na turnaji
priemernú úspešnosť 43,2 %. Nemecko, ako víťaz ME 2017, dosiahlo priemernú úspešnosť na
úrovni 47,4 %.
Metodika práce
Výskumný súbor tvorili hráči 4 najlepších družstiev na MS 2018 v Rusku. V družstvách
Francúzska, Chorvátska, Belgicka a Anglicka sme sledovali všetkých hráčov, ktorí nastúpili
v 23 sledovaných zápasoch s výnimkou brankárov.
Cieľom príspevku je poukázať na vzťah medzi úspešnosťou odoberania lopty na zemi
družstiev semifinalistov MS 2018 vo futbale v Rusku a konečným výsledkom v zápase.
Zameriavame sa v ňom na zistenie vzťahov medzi úspešnosťou vybranej obrannej hernej
činnosti jednotlivca a konečným výsledkom v zápasoch semifinalistov MS 2018 vo futbale.
Zisťovali sme, či medzi odoberaním lopty na zemi a konečným výsledkom v zápase existuje
štatisticky významný vzťah.
Z cieľa práce vyplýva nasledovná hypotéza:
H: Predpokladáme štatisticky významný vzťah medzi úspešnosťou odoberania lopty v súbojoch
na zemi a konečným výsledkom v zápasoch semifinalistov.
K naplneniu cieľa práce a overeniu hypotézy sme si stanovili túto úlohu:
1. Zistiť úspešnosť odoberania lopty v súbojoch na zemi v družstvách semifinalistov MS.
Na získanie potrebných údajov do výsledkovej časti sme uplatnili metódu nepriameho
pozorovania. V pozorovaní sme sa zamerali na obrannú hernú činnosť jednotlivca:


odoberanie lopty v súbojoch na zemi.

Na zistenie vzťahu medzi úspešnosťou obrannej hernej činnosti jednotlivca a konečným
výsledkom v zápasoch semifinalistov sme použili Chí-kvadrát pre kontingenčné tabuľky.
Hladinu štatistickej významnosti na prijatie, resp. zamietnutie hypotéz sme si stanovili na 5 %.
Výsledky
Úspešnosť odoberania lopty v súbojoch na zemi v zápasoch semifinalistov MS 2018
Na obrázku 1 uvádzame porovnanie úspešnosti družstiev semifinalistov v sledovanej OHČJ –
odoberanie lopty v súbojoch na zemi. Francúzsko, ako víťaz MS 2018, bolo spomedzi
semifinalistov najúspešnejšie aj z hľadiska úspešnosti odoberania lopty v súbojoch na zemi.
Ich úspešnosť dosiahla hodnotu 73,43 %. Chorvátsko, ako porazený finalista bolo z hľadiska
úspešnosti odoberania lopty v súbojoch na zemi až na treťom mieste. Ich úspešnosť bola o 1,14
% nižšia ako úspešnosť Belgicka. Belgicko dokázalo úspešne odobrať loptu súperovi celkom
v 72 % osobných súbojov na zemi. Anglicko ako posledný semifinalista dosiahlo úspešnosť
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v odoberaní lopty na zemi na úrovni 67,86 %, čo bola spomedzi semifinalistov najnižšia
úspešnosť.

Obr. 1 Porovnanie semifinalistov z hľadiska úspešnosti odoberania lopty v súbojoch na zemi
Na ďalšom obrázku č. 2 sú uvedené jednotlivé zápasy Francúzska na MS 2018 z pohľadu
úspešnosti odoberania lopty v súbojoch na zemi. Z obrázku môžeme vidieť, že hráči družstva
Francúzska boli v každom zápase úspešnejší v sledovanej OHČJ odoberanie lopty na zemi, ako
hráči súperovho družstva..

Obr. 2 Úspešnosť družstva Francúzska v odoberaní lopty v súbojoch na zemi
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Úspešnosť družstva Chorvátska (obr. 3) v odoberaní lopty v súbojoch na zemi bola až na
finálový zápas so všetkými súpermi na vyššej úrovni. Aj tento ukazovateľ o hre družstva
Chorvátska svedčí o tom, že ich účasť vo finále nebola náhodná a počas celého šampionátu
podávali jeho hráči výnimočné herné výkony.

Obr. 3 Úspešnosť družstva Chorvátska v odoberaní lopty v súbojoch na zemi
Družstvo Belgicka (obr. 4) prehralo na turnaji iba semifinálový zápas s neskorším víťazom MS
2018, Francúzskom. Ich priemerná úspešnosť v odoberaní lopty v súbojoch na zemi bola na
úrovni 72,00 %. Najvyššiu úspešnosť (78 %) zaznamenali Belgičania v zápase o 3. miesto,
v ktorom zvíťazili nad Anglickom v pomere 2:0. Najnižšiu úspešnosť v odoberaní lopty
v súbojoch na zemi dosiahli hneď v úvodnom zápase, v ktorom predstavovala hodnotu 64 %.
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Obr. 4 Úspešnosť družstva Belgicka v odoberaní lopty v súbojoch na zemi
Priemerná úspešnosť odoberania lopty v súbojoch na zemi u hráčov reprezentácie Anglicka
(obr. 5) predstavovala 67,86 %. Najvyššiu úspešnosť dosiahli v prvom zápase proti Tunisku,
a to 81 %. Najnižšiu percentuálnu úspešnosť v sledovanej HČJ zaznamenali v semifinálovom
zápase s Chorvátskom (55 %). Anglicko zo 7 odohraných zápasov dosiahlo na turnaji 3x nižšiu
úspešnosť v odoberaní lopty v súbojoch na zemi ako súperi. Vo všetkých 3 zápasoch, v ktorých
zaznamenali nižšiu úspešnosť ako súper, boli horší aj z hľadiska konečného výsledku zápasu.

Obr. 5 Úspešnosť družstva Anglicka v odoberaní lopty v súbojoch na zemi
Na zistenie úspešnosti odoberania lopty v súbojoch na zemi z hľadiska výsledku v zápase sme
sledované údaje rozdelili do troch skupín podľa toho, či sa daný zápas skončil výhrou, remízou,
alebo prehrou semifinalistu MS. Výsledky úspešnosti sledovanej obrannej hernej činnosti nám
ukazujú, že semifinalisti zaznamenali najvyššiu úspešnosť v odoberaní lopty na zemi vo
víťazných zápasoch. Priemerná úspešnosť v zápasoch, ktoré skončili výhrou semifinalistu bola
72,44 %. V zápasoch, ktoré sa skončili remízou bola preukázaná 70,17 % úspešnosť. Najnižšiu
úspešnosť v odoberaní lopty v súbojoch na zemi sme zaznamenali v zápasoch, ktoré sa skončili
prehrou semifinalistu. V týchto zápasoch bola priemerná úspešnosť u porazeného družstva
66,00 %.
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Obr. 6 Priemerná úspešnosť semifinalistov MS v odoberaní lopty v súbojoch na zemi vo vzťahu
k výsledku v ich zápasoch
Na základe získaných výsledkov sme predpokladali, že vzťah medzi úspešnosťou odoberania
lopty v súbojoch na zemi a konečným výsledkom v zápasoch semifinalistov bude štatisticky
významný. V každom víťaznom zápase dosiahli totiž semifinalisti percentuálne vyššiu
úspešnosť v sledovanej hernej činnosti jednotlivca, ako ich súperi. Tento vzťah sme sa snažili
potvrdiť, alebo zamietnuť pomocou výpočtu testového kritéria Chí-kvadrát. V našej práci sme
pracovali s 2 stupňami voľnosti na 5 % hladine štatistickej významnosti (p0,05). Testové
kritérium Chí-kvadrát pre odoberanie lopty v súbojoch na zemi nám vyšlo 3,349. Túto hodnotu
sme konfrontovali s tabuľkou kritických hodnôt testového kritéria Chí-kvadrát. V tabuľke
kritických hodnôt je pre 2 stupne voľnosti na 5% hladine štatistickej významnosti uvedená
hodnota 5,991. To znamená, že nami vypočítaná hodnota (3,349) pre OHČJ odoberanie lopty
v súbojoch na zemi je nižšia ako 5,991 a teda môžeme konštatovať, že medzi úspešnosťou
odoberania lopty v súbojoch na zemi a konečným výsledkom v zápasoch semifinalistov nie je
štatisticky významný vzťah na 5 % hladine štatistickej významnosti (c2 ˂ p0,05).
Diskusia
Je známe, že existujú niektoré herné činnosti jednotlivca, u ktorých stále nemáme presnú
metodiku určenú na to, aby sme vedeli povedať, či je ich realizácia úspešná, alebo nie. Medzi
OHČJ k takým zaraďujeme napr. obsadzovanie hráča bez lopty. Je to bezpochyby veľmi
dôležitá herná činnosť jednotlivca, ale momentálne je veľmi zložité ba až nemožné určiť, akým
podielom sa práve tieto herné činnosti jednotlivca podieľajú na konečnom výsledku v zápase.
Preto sme sa v našej práci zamerali iba na finálnu obrannú hernú činnosť jednotlivca odoberanie lopty, ktorú sme si rozdelili na odoberanie lopty v súbojoch na zemi (odoberanie
lopty nohou) a odoberanie lopty v súbojoch vo vzduchu (odoberanie lopty hlavou). My sme sa
v tomto príspevku sústredili práve na odoberanie lopty na zemi.
Martinka (2017) sledoval vo svojej výskumnej práci vzťah úspešných herných činností
stredných stredových hráčov k výsledku v zápase. Skúmaný súbor tvorilo 5 stredných
stredových hráčov, ktorí boli vybraní na základe UEFA EURO 2016 Player Barometer.
Obranné herné činnosti, ktoré tento autor sledoval boli totožné s OHČJ, ktoré sme sledovali
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v našej práci aj my. Vo svojej práci prezentoval výsledky, ktoré ukázali, že sledovaní strední
stredoví hráči zaznamenali vo víťazných zápasoch úspešnosť odoberania lopty na úrovni 73,47
%. V zápasoch, ktoré ich družstvá prehrali bola úspešnosť týchto hráčov na úrovni 67,11 %.
Napriek tomu, že úspešnosť vo víťazných zápasoch bola vyššia o 6,36 % ako v zápasoch, ktoré
skončili prehrou, sa tento rozdiel neukázal ako štatisticky významný.
Zaujímavé výsledky uvádza vo svojej práci Kopúň (2010), ktorý riešil problematiku súvislostí
medzi úspešnosťou riešenia herných situácií 1:1 k výsledku zápasov družstiev Španielska
a Nemecka na ME 2008 vo futbale. Predpokladal, že úspešnosť v herných situáciách 1:1
v obrannej fáze hry bude v úzkom vzťahu k výsledku v jednotlivých zápasoch Španielska
a Nemecka na ME 2008. Španielsko ako víťaz ME 2008 dosiahlo však vo svojich zápasoch
úspešnosť v odoberaní lopty len na úrovni 38 %. Odoberanie lopty družstva Nemecka na ME
2008 bolo síce o niečo vyššie, ale aj tak bola ich konečná úspešnosť iba 43 %.
Konečný výsledok zápasu, ako ukazovateľ herného výkonu družstva závisí od množstva iných
faktorov, ktoré ho ovplyvňujú. Aj napriek tomu sa ale domnievame, že vplyv finálnej hernej
činnosti jednotlivca v obrannej fáze hry je vo vecne logickom vzťahu ku konečnému výsledku
zápasu.
Túto skutočnosť potvrdil aj Stapelfeld (1998), ktorý potvrdzuje starú futbalovú múdrosť: „V
zápase rozhoduje počet víťazných súbojov v útoku a v obrane o výhre či prehre družstva“.
Záver
Aj keď sa naša hypotéza nepotvrdila, a teda sme nepreukázali štatisticky významný vzťah
medzi úspešnosťou odoberania lopty na zemi a konečným výsledkom v zápase, sme toho
názoru, že úspešnosť tejto finálnej hernej činnosti jednotlivca z pohľadu celého družstva je
významným ukazovateľom toho, či bude družstvo v zápase úspešné z hľadiska výsledku.
V našej práci sa okrem iného potvrdilo, že v každom zápase bol víťaz zápasu úspešnejší
v odoberaní lopty ako jeho súper. Na základe toho si myslíme, že síce nemožno jasne povedať,
že pri istej percentuálnej úspešnosti v odoberaní lopty družstvo zápas vyhrá, remizuje, alebo
prehrá, ale môžeme predpokladať, že ak bude úspešnosť odoberania lopty z pohľadu družstva
v zápase vyššia ako dosiahol súper, je to významný predpoklad na to, aby družstvo zápas
vyhralo.
Tento náš predpoklad potvrdzujú aj nasledovné skutočnosti získané z analýz odoberania lopty
na zemi v zápasoch semifinalistov MS 2018 vo futbale:
 Francúzsko, ako víťaz MS 2018, dosiahlo v sledovanej obrannej HČJ najvyššiu
úspešnosť spomedzi semifinalistov MS 2018,
 v odoberaní lopty na zemi dosiahli semifinalisti vo víťazných zápasoch 72,44 %
úspešnosť, v zápasoch, ktoré skončili remízou bola úspešnosť 70,17 % a v zápasoch,
ktoré sa skončili prehrou semifinalistov bola úspešnosť 66,00 %.
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VZŤAH MEDZI ÚSPEŠNOSŤOU ODOBERANIA LOPTY
VO VZDUCHU A VÝSLEDKOM ZÁPASU NA MS 2018 VO FUTBALE
RELATIONSHIP BETWEEN THE DEFENSIVE GAME ACTIVITES
IN THE AIR SUCCESS RATE AND MATCH RESULT IN SOCCER
AT THE FIFA WORLD CUP 2018
Miroslav Holienka, Rastislav Baša, Nikolas Nagy, Matej Babic
FTVŠ UK
Abstrakt
Úspešnosť obranných herných činností jednotlivca je jeden z hlavných ukazovateľov
individuálneho herného výkonu. Cieľom našej práce bolo poukázať na vzťah medzi
úspešnosťou odoberania lopty vo vzduchu družstiev semifinalistov Majstrovstiev sveta 2018
a konečným výsledkom v zápase. Sledovali sme obrannú hernú činnosť jednotlivca, odoberanie
lopty vo vzduchu u každého hráča (s výnimkou brankára). Stanovili sme hypotézu, v ktorej sme
predpokladali štatisticky významný vzťah medzi úspešnosťou vybranej obrannej hernej
činnosti jednotlivca a konečným výsledkom zápasu. Na získanie potrebných údajov sme využili
metódu nepriameho pozorovania 23 zápasov, ktoré odohrali semifinalisti na MS 2018. Na
zistenie vzťahu medzi úspešnosťou vybranej hernej činnosti jednotlivca a konečným
výsledkom v zápase a na vyvodenie záverov o prijatí alebo zamietnutí stanovených hypotéz
sme použili štatistickú metódu pre vzťahovú analýzu Chí – kvadrát. Výsledky ukázali, že vzťah
medzi úspešnosťou obrannej hernej činnosti jednotlivca a konečným výsledkom nebol
štatisticky významný na 5 % hladine štatistickej významnosti(c2 ˂ p 0,05).
Kľúčové slová: futbal, Majstrovstvá sveta, obranná herná činnosť jednotlivca, výsledok
zápasu
Abstract
The success of defensive individual game activities is one of the main indicators of individual
gaming performance in soccer. The aim of our work was to point out the relationship between
success defensive individual game activity of the World Cup 2018 semifinalist teams and the
final result in the soccer match. We have primary monitored defensive individual game
activities in the air (except for the goalkeeper). We set out three hypotheses of work in which
we assumed a statistically significant relationship between the success defensive individual
game activity and final result of football match. We have used method of indirect match
observation 23 matches of semifinalist teams to obtain the necessary data. We used a statistical
method for Chi-square analysis to determine the relationship between the success of the
defensive game skills and the final result in soccer match and to draw conclusions about the
acceptance or rejection of the hypotheses. The results pointed that the relationship successful
defensive individual game activity of semifinalist teams to final result in soccer match was not
statistically significant at the 5 % level of statistical significance in analyzed matches (c 2˂p0,05).
Key words: soccer, FIFA World Cup, defensive individual game activity, result of soccer
match
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Úvod
Pred každým zápasom musí byť hráč pripravený na plnenie hráčskych úloh vo vysoko
premenlivých herných podmienkach pri časovej a priestorovej tiesni – pri aktívnom odpore
súpera. Požiadavky, ktoré sú na hráčov kladené, chápeme ako kvantitatívnu alebo kvalitatívnu
úlohu formulovanú smerom k hráčovi pred začiatkom zápasu. Početnosť a úspešnosť
realizovaných herných činností sa stáva hlavnou požiadavkou kladenou na hráča v zápase.
Požiadavky sa teda stávajú dôležitým a určujúcim činiteľom úspešného herného výkonu hráča
v zápase.
Súčasný moderný futbal je veľmi medializovaný a na konci každého zápasu je pre hráčov veľká
odmena, ak dostanú od fanúšikov priaznivý ohlas a potlesk. Tak, ako to býva aj na divadelnej
scéne. V súčasnosti je moderný futbal vnímaný ako veľké umenie, ktoré je do istej miery
ovplyvňované vedou (Reilly a Williams 2003).
Prvým predpokladom dosiahnutia úspešného výsledku v zápase je získanie lopty pod svoju
kontrolu. K tomu využívame rôzne spôsoby odoberania lopty. Odoberanie lopty vo futbale je
finálna obranná herná činnosť jednotlivca. Je to vyvrcholenie celej obrannej fázy hry (Peráček
a Pakusza 2011). Holienka et al. (2018) uvádzajú, že hlavným cieľom tejto obrannej hernej
činnosti jednotlivca je získanie kontroly nad loptou tak, aby družstvo mohlo prejsť do útočnej
fázy hry. Dôležitým predpokladom pre úspešné vykonanie odoberania lopty je riešenie
predchádzajúcich alebo súčasne prebiehajúcich obranných herných činností jednotlivca –
obsadzovanie priestoru, obsadzovanie hráča bez lopty a hlavne obsadzovanie hráča s loptou.
Votík (2003) poukazuje na to, že v súčasnom futbale je jasná tendencia k ústupu od
deštruktívneho spôsobu odoberania lopty – teda od spôsobu, pri ktorom išlo predovšetkým
o prerušenie útoku súpera bez snahy založiť vlastný útok, ku konštruktívnemu spôsobu
odoberania lopty – teda k spôsobu s výraznou snahou o čo najrýchlejšie založenie vlastného
útoku. Tvrdí, že takýto spôsob odoberania lopty sa v zápase najkvalitnejších družstiev pohybuje
v rozmedzí úspešnosti 43 – 47 %. Naopak, konštruktívne odoberanie, ako účinnejší spôsob
odoberania lopty, pri ktorom je plynulý prechod z obrannej do útočnej fázy sa na profesionálnej
úrovni vyskytuje s úspešnosťou 53 – 57 %.
V konfrontácii s názormi Votíka (2003) uvádzame výsledky viacerých výskumov, ktoré
poukazujú na rôzne výsledky úspešnosti odoberania lopty.
Máté (2001) preukázal, že na MS 1998 dosiahli najvyššiu úspešnosť v odoberaní lopty finalisti
šampionátu, Francúzsko a Brazília. Úspešnosť Brazílie bola 64,5 % a úspešnosť Francúzska,
ako víťaza MS 1998, dosiahla hodnotu 66,6 %. Veselovský (2004) vo svojej práci uvádza, že
na MS 2002 dosiahlo Nemecko, ako finalista MS, 50 % úspešnosť v odoberaní lopty. Žamba
(2008) poukazoval na úspešnosť odoberania lopty v družstvách Brazílie a Talianska na MS
2006. Taliansko, víťaz MS 2006, dosiahlo na turnaji 64,2 % úspešnosť. Brazília na MS 2006
zaznamenala 45,7 % úspešnosť v odoberaní lopty. Výsledky Žambu (2008) dopĺňa Juhász
(2007), ktorý dospel k záverom, že finalisti MS 2006 dosiahli úspešnosť v odoberaní lopty na
úrovni 67 %, resp. 69 %. Kopúň (2010) prišiel s výsledkami, v ktorých prezentuje 38 %
úspešnosť odoberania lopty u Španielska, ktoré vyhralo ME 2008. Porazený finalista ME 2008,
Nemecko, dosiahlo úspešnosť 43 %. Zaujímavé výsledky prezentuje aj Kečkeš (2011), ktorý
sledoval úspešnosť odoberania lopty u semifinalistov MS 2010. Výsledky jeho analýz ukázali,
že Nemecko zaznamenalo spomedzi semifinalistov najvyššiu úspešnosť v odoberaní lopty a to
konkrétne 60,40 %. Španielsko zaznamenalo 56,80 % úspešnosť, Uruguaj 54,30 % úspešnosť
a úspešnosť Holandska bola na úrovni 49,30 %. Lacko (2015) vo svojej práci sledoval družstvá
Kostariky, Uruguaja, Talianska a Anglicka na MS 2014 z pohľadu úspešnosti odoberania lopty
hráčmi obrannej formácie. Autor zistil, že spomedzi sledovaných družstiev zaznamenali
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najvyššiu úspešnosť hráči obrannej formácie Anglicka
a Talianska, ktorí dokázali
konštruktívne odobrať 53 % lôpt. Hráči obrannej formácie Kostariky zaznamenali 48 %
úspešnosť. Kolláth (2014) skúmal úspešnosť odoberania lopty v kvalifikačných zápasoch MS
2014 v družstve Slovenska. Jeho výsledky ukázali, že strední obrancovia Slovenska dosiahli
priemernú úspešnosť odoberania lopty na úrovni 64 % a priemerná úspešnosť krajných
obrancov bola 55 %. Holienka et al. (2018) sledovali úspešnosť odoberania lopty družstva
Slovenska a Nemecka na ME 2017 do 21 rokov. Družstvo Slovenska dosiahlo na turnaji
priemernú úspešnosť 43,2 %. Nemecko, ako víťaz ME 2017, dosiahlo priemernú úspešnosť na
úrovni 47,4 %.
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Metodika práce
Výskumný súbor tvorili hráči 4 najlepších družstiev na MS 2018 v Rusku. V družstvách
Francúzska, Chorvátska, Belgicka a Anglicka sme sledovali všetkých hráčov, ktorí nastúpili
v 23 sledovaných zápasoch s výnimkou brankárov.
Cieľom príspevku je poukázať na vzťah medzi úspešnosťou odoberania lopty vo vzduchu
družstiev semifinalistov MS 2018 vo futbale v Rusku a konečným výsledkom v zápase.
Zameriavame sa v ňom na zistenie vzťahov medzi úspešnosťou vybranej obrannej hernej
činnosti jednotlivca a konečným výsledkom v zápasoch semifinalistov MS 2018 vo futbale.
Zisťovali sme, či medzi odoberaním lopty vo vzduchu a konečným výsledkom v zápase existuje
štatisticky významný vzťah.
Z cieľa práce vyplýva nasledovná hypotéza:
H: Predpokladáme štatisticky významný vzťah medzi úspešnosťou odoberania lopty v súbojoch
vo vzduchu a konečným výsledkom v zápasoch semifinalistov.
K naplneniu cieľa práce a overeniu hypotézy sme si stanovili tieto úlohy:
1. Zistiť úspešnosť odoberania lopty v súbojoch vo vzduchu v družstvách semifinalistov MS.
2. Zistiť vzťah medzi úspešnosťou odoberania lopty a konečným výsledkom v zápasoch
semifinalistov.
Na získanie potrebných údajov do výsledkovej časti sme uplatnili metódu nepriameho
pozorovania. V pozorovaní sme sa zamerali len na obrannú hernú činnosť jednotlivca:
 odoberanie lopty v osobných súbojoch vo vzduchu.
Na zistenie vzťahu medzi úspešnosťou obrannej hernej činnosti jednotlivca odoberanie lopty
vo vzduchu a konečným výsledkom v zápasoch družstiev semifinalistov MS sme použili Chíkvadrát pre kontingenčné tabuľky. Hladinu štatistickej významnosti na prijatie, resp.
zamietnutie hypotézy sme si stanovili na úrovni 5 %.
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Výsledky
Úspešnosť odoberania lopty v súbojoch vo vzduchu v zápasoch semifinalistov MS 2018
Porovnanie semifinalistov z hľadiska úspešnosti – odoberania lopty v súbojoch vo vzduchu –
prináša výsledky, ktoré sú uvedené na obrázku 1. Francúzsko bolo suverénne najúspešnejším
družstvom spomedzi semifinalistov. Ich úspešnosť bola veľmi vysoká a to až 88 %. Druhým
najúspešnejším družstvom v odoberaní lopty v súbojoch vo vzduchu bolo Belgicko so 77,86 %
úspešnosťou. Chorvátsko dosiahlo úspešnosť 74,29 % a najnižšiu zistenú úspešnosť uvádzame
netradične pri družstve Anglicka – 73,14 %.

Obr. 1Porovnanie semifinalistov z hľadiska úspešnosti odoberania lopty v súbojoch vo vzduchu
Francúzsko (obr. 2) odohralo šampionát so skvelou výsledkovou bilanciou 6 víťazstiev, 1
remíza, 0 prehier. Zo 7 zápasov, ktoré odohrali, dosiahli z hľadiska odoberania lopty v súbojoch
vo vzduchu priemernú úspešnosť 88,00 %. Najvyššiu úspešnosť dosiahli v úvodnom zápase
s Austráliou, kedy ich celková úspešnosť predstavovala hodnotu 95 %. Najnižšiu úspešnosť
v odoberaní lopty v súbojoch vo vzduchu dosiahli vo finálovom zápase proti Chorvátsku (81
%).
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Obr. 2 Úspešnosť družstva Francúzska v odoberaní lopty v súbojoch vo vzduchu
Chorvátsko (obr. 3) dosiahlo na svetovom šampionáte 74,29 % priemernú úspešnosť
v odoberaní lopty v súbojoch vo vzduchu. Najvyššiu úspešnosť v sledovanej obrannej HČJ
dosiahli v zápase s Argentínou, v ktorom dokázali zvíťaziť 3:0. Úspešnosť v tomto zápase
bola až 83 %. Najnižšiu úspešnosť dosiahli v osemfinálovom zápase s Dánskom, v ktorom
úspešnosť predstavovala hodnotu 64 %. Jediný zápas, v ktorom malo Chorvátsko nižšiu
úspešnosť ako súper, bol finálový zápas s Francúzskom, kde bol rozdiel 8 % v prospech
Francúzska.

Obr. 3 Úspešnosť družstva Chorvátska v odoberaní lopty v súbojoch vo vzduchu
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Podobne ako Chorvátsko aj Belgicko zaznamenalo na šampionáte iba jednu prehru.
Priemerná úspešnosť družstva Belgicka (obr. 4) v odoberaní lopty v súbojoch vo vzduchu
bola 77,86 %. Najvyššiu úspešnosť v sledovanej obrannej HČJ dosiahli Belgičania vo
štvrťfinálovom zápase s Brazíliou, kedy boli úspešní v 83 % súbojoch vo vzduchu. Naopak
najnižšia úspešnosť bola zistená v osemfinálovom zápase, kedy úspešnosť v odoberaní lopty
v súbojoch vo vzduchu bola v zápase s Japonskom 70 %.

Obr. 4 Úspešnosť družstva Belgicka v odoberaní lopty v súbojoch vo vzduchu
Anglicko na šampionáte dokázalo zvíťaziť v 4 zápasoch a v 3 zápasoch bolo porazené ich
súpermi. Výsledky na obrázku 5 poukazujú na fakt, že vo víťazných zápasoch bolo Anglicko
úspešnejšie aj v sledovanej obrannej HČJ ako ich súperi. Priemerná úspešnosť odoberania lopty
v súbojoch vo vzduchu bola 73,14 %. Najvyššiu úspešnosť sme zaznamenali pri družstve
Anglicka v zápase s Kolumbiou, kedy mala hodnotu 86 %. Najnižšiu úspešnosť sme
zaznamenali v semifinálovom zápase a v zápase o tretie miesto, v ktorých Angličania dosiahli
zhodne len 63 % úspešnosť.
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Obr. 5 Úspešnosť družstva Anglicka v odoberaní lopty v súbojoch vo vzduchu
Úspešnosť odoberania lopty v súbojoch vo vzduchu zo zápasov družstiev semifinalistov MS
ukazuje, že vo víťazných zápasoch bola zistená 80,89 % úspešnosť. V zápasoch, ktoré sa
skončili nerozhodne bola priemerná úspešnosť 76,17 %. Najnižšiu priemernú úspešnosť sme
zistili v zápasoch, ktoré semifinalisti prehrali. V týchto zápasoch dosiahla úspešnosť presne
70,00 %. Na obrázku 6 uvádzame priemernú úspešnosť odoberania lopty v súbojoch vo
vzduchu družstiev semifinalistov MS 2018 z hľadiska výsledku v ich zápasoch.

Obr. 6 Priemerná úspešnosť semifinalistov MS v odoberaní lopty v súbojoch vo vzduchu vo
vzťahu k výsledku v ich zápasoch
Na zistenie vzťahu medzi úspešnosťou semifinalistov MS v odoberaní lopty v súbojoch vo
vzduchu a konečným výsledkom v zápase sme údaje získali z nepriameho pozorovania 23
zápasov všetkých semifinalistov MS 2018. Na výpočet testového kritéria Chí-kvadrát sme
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postupovali presne tak, ako to je uvádzané v príspevku pri OHČJ odoberanie lopty v súbojoch
na zemi. Taktiež sme pracovali s dvomi stupňami voľnosti na 5 % hladine štatistickej
významnosti a zistenú hodnotu sme konfrontovali s kritickou hodnotou 5,991. Výsledná
hodnota pre odoberanie lopty v súbojoch vo vzduchu je 3,267 – čo predstavuje v porovnaní
s kritickou hodnotou (p0,05 = 5,991) nižšie číslo. Preto opäť konštatujeme, že medzi
úspešnosťou odoberania lopty v súbojoch vo vzduchu a konečným výsledkom v zápasoch
semifinalistov nie je štatisticky významný vzťah na 5 % hladine štatistickej významnosti
(c2 ˂ p0,05).

154

Vedecký zborník 2020 – Žiak, pohyb, edukácia

Diskusia
Je známe, že existujú niektoré herné činnosti jednotlivca, u ktorých stále nemáme presnú
metodiku určenú na to, aby sme vedeli povedať, či je ich realizácia úspešná, alebo nie. Medzi
OHČJ k takým zaraďujeme napr. obsadzovanie hráča bez lopty. Je to bezpochyby veľmi
dôležitá herná činnosť jednotlivca, ale momentálne je veľmi zložité ba až nemožné určiť, akým
podielom sa práve tieto herné činnosti jednotlivca podieľajú na konečnom výsledku v zápase.
Preto sme sa v našej práci zamerali iba na finálnu obrannú hernú činnosť jednotlivca odoberanie lopty, ktorú sme si rozdelili na odoberanie lopty v súbojoch na zemi (odoberanie
lopty nohou) a odoberanie lopty v súbojoch vo vzduchu (odoberanie lopty hlavou).
Martinka (2017) sledoval vo svojej výskumnej práci vzťah úspešných herných činností
stredných stredových hráčov k výsledku v zápase. Skúmaný súbor tvorilo 5 stredných
stredových hráčov, ktorí boli vybraní na základe UEFA EURO 2016 Player Barometer.
Obranné herné činnosti, ktoré tento autor sledoval boli totožné s OHČJ, ktoré sme sledovali
v našej práci aj my. Vo svojej práci prezentoval výsledky, ktoré ukázali, že sledovaní strední
stredoví hráči zaznamenali vo víťazných zápasoch úspešnosť odoberania lopty na úrovni 73,47
%. V zápasoch, ktoré ich družstvá prehrali bola úspešnosť týchto hráčov na úrovni 67,11 %.
Napriek tomu, že úspešnosť vo víťazných zápasoch bola vyššia o 6,36 % ako v zápasoch, ktoré
skončili prehrou, sa tento rozdiel neukázal ako štatisticky významný.
Zaujímavé výsledky uvádza vo svojej práci Kopúň (2010), ktorý riešil problematiku súvislostí
medzi úspešnosťou riešenia herných situácií 1:1 k výsledku zápasov družstiev Španielska
a Nemecka na ME 2008 vo futbale. Predpokladal, že úspešnosť v herných situáciách 1:1
v obrannej fáze hry bude v úzkom vzťahu k výsledku v jednotlivých zápasoch Španielska
a Nemecka na ME 2008. Španielsko ako víťaz ME 2008 dosiahlo však vo svojich zápasoch
úspešnosť v odoberaní lopty len na úrovni 38 %. Odoberanie lopty družstva Nemecka na ME
2008 bolo síce o niečo vyššie, ale aj tak bola ich konečná úspešnosť iba 43 %.
Konečný výsledok zápasu, ako ukazovateľ herného výkonu družstva závisí od množstva iných
faktorov, ktoré ho ovplyvňujú. Aj napriek tomu sa ale domnievame, že vplyv finálnej hernej
činnosti jednotlivca v obrannej fáze hry je vo vecne logickom vzťahu ku konečnému výsledku
zápasu. Túto skutočnosť potvrdil aj Stapelfeld (1998), ktorý potvrdzuje starú futbalovú
múdrosť: „V zápase rozhoduje počet víťazných súbojov v útoku a v obrane o výhre či prehre
družstva“.
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Záver
Aj keď sa naša hypotéza nepotvrdila, a teda sme nepreukázali štatisticky významný vzťah
medzi úspešnosťou odoberania lopty vo vzduchu a konečným výsledkom v zápase, sme toho
názoru, že úspešnosť tejto finálnej obrannej hernej činnosti jednotlivca z pohľadu celého
družstva je významným ukazovateľom toho, či bude družstvo v zápase úspešné z hľadiska
výsledku. V našej práci sa okrem iného potvrdilo, že v každom zápase bol víťaz zápasu
úspešnejší v odoberaní lopty ako jeho súper. Na základe toho si myslíme, že síce nemožno jasne
povedať, že pri istej percentuálnej úspešnosti v odoberaní lopty družstvo zápas vyhrá, remizuje,
alebo prehrá, ale môžeme predpokladať, že ak bude úspešnosť odoberania lopty z pohľadu
družstva v zápase vyššia ako dosiahol súper, je to významný predpoklad na to, aby družstvo
zápas vyhralo.
Tento náš predpoklad potvrdzujú aj nasledovné skutočnosti získané z analýz odoberania lopty
vo vzduch v zápasoch semifinalistov MS 2018 vo futbale:




Francúzsko, ako víťaz MS 2018, dosiahlo v tejto sledovanej obrannej HČJ najvyššiu
úspešnosť spomedzi semifinalistov MS 2018,
Francúzsko, ako víťaz MS 2018, dosiahlo v tejto sledovanej obrannej HČJ najvyššiu
úspešnosť spomedzi semifinalistov MS 2018 v každom sledovanom zápase,
v odoberaní lopty vo vzduchu dosiahli semifinalisti vo víťazných zápasoch 80,89 %
úspešnosť, v remízových zápasoch bola hodnota úspešnosti 76,17 % a v zápasoch, ktoré
sa skončili prehrou, bola úspešnosť v sledovanej obrannej HČJ na úrovni 70,00 %.
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FYZICKÉ TRESTY V SÚČASNEJ RODINNEJ VÝCHOVE
PHYSICAL PUNISHMENT IN CONTEMPORARY FAMILY EDUCATION

Lujza Koldeová
PdF UK v Bratislave, SR
Abstrakt: V príspevku sa zaoberáme problematikou fyzických trestov a ich
využívaním v rodinnej výchove. V úvode prezentujeme základné teoretické východiská danej
problematiky v kontexte súčasnej výchovnej reality. V týchto súvislostiach sa zameriavame
na prezentáciu vybraných vysledkov empirického výskumu, ktorý sme realizovali v
Slovenskej republike a Nemeckej spolkovej republike.
Kľúčové slová: tresty, fyzické tresty, zákaz fyzických trestov, výchova, rodina,
rodinná výchova.
Abstract: In this article we deal with the issue of physical punishment and their use in
family education. The paper presents the basic theoretical background of the issue in the
context of contemporary educational reality. The essence of the paper focuses on the
presentation of selected results of empirical research, which we realized in the Slovak
Republic and the Federal Republic of Germany.
Key words: punishments, physical punishments, prohibition of physical punishments,
education, family, family education.
Úvod
V minulosti bolo fyzické násilie a aplikácia fyzických trestov úplne prirodzenou
súčasťou výchovy. V súlade so zmenami vo výchovných tendenciách a preferovaním
princípov humanistickej výchovy sa v posledných rokoch dostáva do popredia myšlienka
pozitívnej výchovy bez použitia fyzických (i psychických) trestov. Výchovná realita
v súčasnosti potvrdzuje nárast legislatívnych zákazov fyzického trestania vo výchove.
Napriek týmto skutočnostiam sa v mnohých krajinách vo výchove stále aplikujú rôznorodé
druhy a formy fyzických trestov.
Fyzické tresty predstavujú tresty na najnižšej, fyziologickej, úrovni a ich aplikácia
znamená jednoduchý, až primitívny výchovný zásah s minimálnou, takmer žiadnou,
výchovnou hodnotou. Aplikácia fyzického násilia je urážkou ľudskej dôstojnosti, je v rozpore
so základnými ľudskými i detskými právami vymedzenými v Dohovore o právach dieťaťa,
ako
aj
s platnými
zákazmi
trestania
vo
výchove
vo
väčšine
krajín.
(http://www.endcorporalpunishment.org/pages/frame.html)
Fyzické tresty sú pre dieťa veľmi ponižujúce a negatívnym dôsledkom ich aplikácie
môže byť vyvolanie alebo zvýšenie agresivity dieťaťa. Významným faktorom reakcie dieťaťa
na potrestanie je skutočnosť, ako dieťa vníma daný trest. Ako píše Říčan (1998) v prípade
akceptovania trestu ako oprávneného sa agresivita dieťaťa spravidla nezvýši. Ak však dieťa
vníma fyzický trest ako demonštráciu silnejšieho voči slabšiemu, je predpoklad nárastu jeho
agresívneho správania.
Dôsledkom fyzického potrestania môže byť rovnaká spätná reakcia na trest zo strany
trestaného. „Trestané dieťa sa postupne čoraz väčšmi identifikuje s agresívnym rodičom a
správa sa k iným tak, ako ono samo prežívalo alebo prežíva správanie rodiča voči sebe.“
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(Nack, 2001, s. 87) Dlhodobo fyzicky trestané deti považujú fyzické násilie za prirodzenú
súčasť života. V tomto kontexte môže dôjsť k nevhodnej identifikácii a nevedomému
preberaniu výchovných vzorov zo svojho detstva a prenosom negatívnych spôsobov výchovy
nielen do výchovnej reality vlastnej rodiny, ale násilie sa môže stať súčasťou ich celkového
života, konkrétne napríklad v partnerskom alebo pracovnom živote. Tieto súvislosti
potvrdzujú i výskumné zistenia Luedtkeho (2003) a Hahlwega (2008) v zmysle častejšieho
fyzického trestania u tých rodičov, ktorí v detstve priamo alebo nepriamo zažili fyzické
násilie.
Zákaz fyzických trestov vo výchove
Z historického hľadiska sa prvé snahy o ratifikovanie zákazu fyzických trestov týkali
ich používania na školách. Prvou európskou krajinou, v ktorej bol legislatívne uzákonený
zákaz používania fyzických trestov na školách, bolo v roku 1783 Poľsko. Postupne do roku
1900 sa zakázalo fyzické trestanie aj na školách v Rakúsku, Belgicku a Fínsku, v roku 1917 v
ZSSR. V bývalom Československu bol uzákonený zákaz fyzických trestov na školách
začiatkom 50. rokov minulého storočia. (Zákaz fyzických trestov detí. Otázky a odpovede,
2008)
Vo väčšine krajín Európskej únie je v súčasnosti z legislatívneho hľadiska zakázané
aplikovať pri výchove fyzické tresty. Prvou krajinou na svete, ktorá stanovila výslovný zákaz
fyzických trestov vo výchove vo všetkých prostrediach, bolo v roku 1979 Švédsko. V Kódexe
rodičov sa uvádza: „Deti majú nárok na starostlivosť, bezpečie a dobrú výchovu. Pri
zaobchádzaní s deťmi sa musí rešpektovať ich osobnosť a individualita a nemožno ich
podrobiť fyzickému trestaniu ani inému ponižujúcemu zaobchádzaniu“. (Zákaz fyzických
trestov detí. Otázky a odpovede, 2008)
Úplný zákaz fyzických trestov vo výchove vyplývajúci z Dohovoru o právach dieťaťa
doteraz ratifikovalo 196 krajín sveta. Celkovo však len 59 štátov sveta legislatívne uzákonilo
zákaz uplatňovania akéhokoľvek násilia vo všetkých výchovných prostrediach, vrátane
rodinného prostredia. Aj napriek týmto pozitívnym zmenám a postupným zákazom fyzických
trestov vo výchove a na ne nadväzujúcich výchovných opatrení a mediálnych kampaní sa v
mnohých krajinách sveta vo výchove detí používajú, dokonca niektoré štáty aj odporúčajú
fyzické tresty. V 31 štátoch sveta neplatí žiaden zákaz fyzického trestania, konkrétne ide
napríklad o krajiny Barbados, Botswana, Irán, India, Malajzia, Maledivy, Pakistan, Saudská
Arábia alebo Singapur. (www.endcorporalpunishment.org/pages/frame.html)
Podľa http://www.endcorporalpunishment.org/pages/frame.html je v súčasnosti celkovo
len 10% detí zákonom chránených proti všetkým formám fyzického násilia vo všetkých
prostrediach. Zvyšným 90% detí nie je zaručená ochrana pred fyzickým násilím vo všetkých
formách a prostrediach, ale len v čiastkových aspektoch.
Vzhľadom na naše výskumné zámery v zmysle porovnania výchovnej reality
v Slovenskej republike, kde doteraz nebolo zákonom upravené fyzické trestanie v prostredí
rodiny s Nemeckou spolkovou republikou, kde platí zákaz fyzického trestania v rodinnej
výchove, uvádzame stručné charakteristiky týchto dvoch krajín.
Nemecká spolková republika (NSR)
V Nemecku platí od roku 2000 Zákon o nenásilnej výchove (Občiansky zákonník §
1631 ods. 2), v ktorom je vymedzený zákaz nielen fyzických trestov, ale aj psychických
foriem trestania a deťom priznáva právo na nenásilnú výchovu. Zákon definuje neprípustnosť
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fyzických trestov, psychického týrania a iných ponižujúcich výchovných opatrení. V tomto
zmysle trestajúci rodičia konajú protizákonne. (Nack, 2000)
Rôznorodosť interpretácie tohto zákazu však potvrdzujú aj do istej miery protichodné
vyjadrenia nemeckých rodičov získané vo výskumoch, ktorí sa vyjadrili v zmysle realizácie
nenásilnej výchovy bez použitia fyzických trestov, pričom však výchovné plesnutie dieťaťa
považujú za primerané. Tieto skutočnosti potvrdzujú aj výsledky medzinárodného
porovnávacieho výskumu, ktorý realizovala Univerzita v Halle-Wittenbergu. Podľa Gerstera
(2003) výskumné údaje zistili v 86,8 % snahu rodičov o realizáciu výchovy bez použitia
násilia. Avšak zároveň z výskumných dát vyplynulo zistenie, že v skutočnosti len 28,2 % z
nich vychováva deti nenásilne.
Slovenská republika (SR)
Na Slovensku má uplatňovanie výchovných trestov (nielen fyzických) silnú tradíciu,
pričom tento postoj sa odráža aj vo výchovnej realite. Uplatňovanie fyzických trestov v
prostredí školy je na Slovensku legislatívne opatrené a vymedzené v Zákone č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (Čl.1, 1.časť, §3).
Výchovné pôsobenie v prostredí rodiny rodičom vymedzuje autonómne postavenie
v zmysle výberu a uplatnenia primeraných výchovných metód a prostriedkov bez ohrozenia
zdravia, dôstojnosti, duševného, fyzického a citového vývoja dieťaťa. Výber a realizácia
konkrétnej formy a druhu výchovných metód a prostriedkov je v právomoci rodičov.
Obmedzenia zo strany štátu sa týkajú limitov miery ich aplikácie z hľadiska primeranosti,
pričom štát má právomoc intervencie v prípade, ak sú ohrozené alebo porušené práva dieťaťa.
(Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine)
Využívanie fyzických trestov v súčasnej rodinnej výchove
Výskumné zistenia zamerané na fyzické tresty v rodinnej výchove sme realizovali v SR
a NSR. Konkrétne sme sa rozhodli porovnať, do akej miery zákony zákazu fyzických trestov
ovplyvňujú postoje rodičov k uplatňovaniu fyzického násilia vo výchove. Vzhľadom na
rozsiahlosť našich výskumných skúmaní, uvádzame v príspevku vybrané aspekty tejto
problematiky. Empirický výskum sme realizovali v dvoch výskumných etapách v priebehu
rokov 2001 až 2018.
Výskumné ciele
Z tohto hľadiska sme si stanovili nasledovné výskumné ciele:
•

zistiť a porovnať frekvenciu aplikácie fyzických trestov v rodinnej výchove v
Slovenskej republike a Nemeckej spolkovej republike;

•

porovnať frekvenciu využívania fyzických trestov z aspektu vzdelania rodičov;

•

zistiť názory žiakov na účinnosť fyzických trestov.

Výskumná metóda
Vzhľadom na ciele výskumu sme zvolili kvantitatívne zameraný výskum a výskumné
dáta sme získali pomocou metódy dotazníka vlastnej konštrukcie. Konkrétny výskumný
nástroj „Metódy negatívneho hodnotenia v rodinnej výchove“ bol vytvorený pre žiakov
vyššieho sekundárneho vzdelávania a pre ich rodičov. Dotazník mal rovnakú štruktúru pre
obe výskumné vzorky, obsahoval informácie o cieľoch, stručné vysvetlenie spôsobu
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vyplňovania a rôznorodé druhy položiek: zatvorené, otvorené a polouzavreté. Dotazník
obsahoval aj škálové položky. Jednotlivé položky výskumného nástroja boli z obsahového
hľadiska identické, avšak boli prispôsobené charakteristikám danej výskumnej vzorky.
Hypotézy výskumu
Hypotéza 1:
Hypotéza 1.0: Fyzické trestanie sa v Slovenskej republike nevyužíva s vyššou
frekvenciou ako v Nemeckej spolkovej republike.
Hypotéza 1.1: Fyzické trestanie sa v Slovenskej republike využíva s vyššou frekvenciou
ako v Nemeckej spolkovej republike.
Hypotéza 2:
Hypotéza 2.0: Rodičia s vyšším vzdelaním neuplatňujú vo výchove fyzické tresty s
menšou frekvenciou ako rodičia s nižším vzdelaním.
Hypotéza 2.1: Rodičia s vyšším vzdelaním uplatňujú vo výchove fyzické tresty s
menšou frekvenciou ako rodičia s nižším vzdelaním.
Hypotéza 3:
Hypotéza 3.0: Z hľadiska účinnosti nepovažujú žiaci zákazy za účinnejšie ako fyzické
tresty.
Hypotéza 3.1: Z hľadiska účinnosti považujú žiaci zákazy za účinnejšie ako fyzické
tresty.
Pojem fyzické trestanie sme v našom výskume operacionalizovali vymedzením
základných druhov trestov, pričom uplatňovanie ich jednotlivých druhov sme zisťovali na
základe výberu odpovedí respondentov v dotazníkovej položke polouzavretého typu.
Kategóriu miery frekvencie využívania fyzických trestov sme zisťovali vymedzením kategórií
frekvencie fyzického trestania na posudzovacej škále intervalového typu. Premennú vzdelanie
sme v dotazníku vymedzili štvorkategoriálnou uzavretou položkou. Účinnosť trestov bola
v našom výskume stanovená ako uzavretá dichotomická položka.
Charakteristika výskumnej vzorky
Základný súbor nášho výskumu tvorili žiaci vyššieho sekundárneho vzdelávania v
Slovenskej republike v rozsahu 302, v Nemeckej spolkovej republike v rozsahu 132 a ich
rodičia zo Slovenskej republiky v rozsahu 378 a z Nemeckej spolkovej republiky v rozsahu
240. Výber výskumnej vzorky sme realizovali kombináciou dostupného a zámerného výberu.
Základné kritériá výberu výskumnej vzorky sme realizovali na základe nasledovných kritérií:
druh navštevovanej školy vyššieho sekundárneho vzdelávania a vek žiakov 14-19 rokov.
Návratnosť priamej formy dotazníkového skúmania u žiakov bola na Slovensku 89%,
v Nemecku 91,2%. Výskum s rodičmi sme realizovali nepriamou formou, konkrétne
distribúciou výskumného nástroja prostredníctvom detí a online formou. Návratnosť
rodičovských dotazníkov bola na Slovensku 84,2% a v Nemecku 76,6%.
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Tabuľka 1 Vzdelanie rodičov
SR
Vzdelanie rodičov
základné
stredné odborné bez maturity
úplné stredné všeobecné
/odborné s maturitou
vysokoškolské
neuviedli
spolu

NSR

n
27
105
117

%
8,5
33,0
36,8

n
68
35
63

%
37,0
19,0
34,2

65
4
318

20,4
1,3
100,0

18
0
184

9,8
0,00
100,00

Do výskumu sa zapojilo 318 rodičov zo Slovenska, z ktorých 36,8% získalo úplné
stredné všeobecné vzdelanie/odborné vzdelanie s maturitou, 33% stredné odborné vzdelanie
bez maturity, 20,4% dosiahlo vysokoškolské vzdelanie a 8,5% základné vzdelanie. Informácie
ohľadom vzdelania 1,3% neuviedlo rodičov.
Zo 184 rodičov z Nemecka väčšina, 37%, dosiahla základné vzdelanie, 34,2% získalo
úplné stredné všeobecné/odborné s maturitou a 19% uviedlo stredné odborné vzdelanie bez
maturity, rodičia s vysokoškolským vzdelaním tvorili 9,8% zo všetkých zúčastnených
respondentov.
Tabuľka 2 Vek žiakov
SR
Druh školy
Gymnázium
SOŠ/Reálna škola
SOU/Hlavná škola
spolu

n
127
88
54
269

NSR
%
47,2
32,7
20,1
100,0

n
28
48
44
120

%
23,3
40,0
36,7
100,0

Slovenská republika mala zastúpenie respondentov jednotlivých škôl nasledovné: z 269
respondentov bolo 47,2% študentov gymnázia, 32,7% študentov stredných odborných škôl
(SOŠ) a 20,1% študentov stredných odborných učilíšť (SOU). Respondenti z NSR podľa
druhov strednej školy mali nasledovné zastúpenie: 40% tvorili študenti reálnej školy, 36,7%
navštevovalo hlavnú školu a 23,3% bolo študentov gymnázia,
Vyhodnotenie empirického výskumu
Verifikáciu stanovených výskumných hypotéz sme uskutočnili metódou štatistického
testu na testovanie hypotéz o rovnosti parametrov dvoch alternatívnych rozdelení pri veľkých
rozsahoch výberov. Vychádzali sme z nasledovných kritérií stanovených daným štatistickým
testom podľa Markechovej et al (2011):
Predpokladáme, že:
(X11, X12, ………, X1n1) je náhodný výber z rozdelenia alternatívy p1 (p1 znamená
pravdepodobnosť hypotézy H0),
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(X21, X22, ………, X2n2) je náhodný výber z rozdelenia alternatívy p2 (p2 znamená
pravdepodobnosť hypotézy H1).
Výbery sú nezávislé: n1

50 a

>5.

Testujeme problém:
H0: p1 = p2 proti H1: p1 < p2; p1 > p2

Hodnota testovacieho kritéria:

H0: p1 = p2 proti H1: p1 < p2:
Kritický obor W0,05 = (- ∞; - u2.0,05) = (- ∞; - u0,1)
u0,1 je kritická hodnota N (0,1) podľa rozdelenia kritických hodnôt uα rozdelenia N (0,1) z
tabuľky 1 u0,1= 1,64
W0,05 = (- ∞; - 1,64)
Testovanie hypotézy:
U ∈ W0,05, potom zamietame H0 a platí H1.
U ∉ W0,05, potom platí H0 a zamietame H1.
H0: p1 = p2 proti H1: p1 > p2:
Kritický obor W0,05 = (u2.0,05; ∞) = (u0,1; ∞)
u0,1 je kritická hodnota N (0,1) podľa rozdelenia kritických hodnôt uα rozdelenia N (0,1) z
tabuľky 1 u0,1= 1,64
W0,05 = (1,64; ∞)
Testovanie hypotézy:
U ∈ W0,05, potom zamietame H0 a platí H1.
U ∉ W0,05, potom platí H0 a zamietame H1.
Kritické hodnoty uα rozdelenia N (0,1);

163

Vedecký zborník 2020 – Žiak, pohyb, edukácia

X ~ N (0,1), P (│X│ > uα) = α
Tabuľka 3 Kritické hodnoty uα rozdelenia N (0,1)
Zdroj: Markechová et al, 2011
α
uα

0,01
2,5758

0,02
2,3263

0,05
1,9599

0,1
1,6448

Hypotéza 1:
Hypotéza 1.0: Fyzické trestanie sa v Slovenskej republike nevyužíva s vyššou frekvenciou
ako v Nemeckej spolkovej republike.
Hypotéza 1.1: Fyzické trestanie sa v Slovenskej republike využíva s vyššou frekvenciou ako
v Nemeckej spolkovej republike.
Na základe výsledkov našich výskumných zistení a dosiahnutej hodnoty štatistického
testu U = 0,96, U € W ≠ (-; -1,64) pri testovaní H0: p1 = p2 proti H1: p1 < p2 na hladine
významnosti α = 0,1 konštatujeme potvrdenie hypotézy 1.0 a nepotvrdenie hypotézy 1.1.

Diagram 1 Frekvencia využívania fyzických trestov v SR a NSR (%)

Pri formulovaní tejto hypotézy sme predpokladali pozitívne účinky legislatívneho
zákazu fyzických trestov v NSR na výchovné postoje rodičov. Východiskom boli výsledky
empirických skúmaní potvrdzujúce výraznú koreláciu medzi výchovným štýlom rodičov a ich
právnym povedomím v zmysle vnímania práv detí a mládeže. (Späth, 2002) Výsledky nášho
výskumu však poukazujú na podobné tendencie vo vzťahu k využívaniu fyzických trestov
v oboch skúmaných krajinách. Konkrétne 15% rodičov zo SR a 17,8% rodičov z NSR uviedlo
využívanie fyzického trestania vo výchove na rozdiel od 85% slovenských a 82,2%
nemeckých rodičov, ktorí fyzické tresty neuplatňujú.
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Dané výsledky môžu byť ovplyvnené skutočnosťou, že z oslovených rodičov až 43,4%
zo SR a 34,8% z NSR bolo vo veku 31 až 40 rokov. Vychádzajúc z výsledkov viacerých
empirických zistení to môže potvrdzovať fakt, že vek rodičov má významnú rolu pri
fyzickom trestaní. Konkrétne výskum realizovaný Habermehlom (1994) uvádza, že
predovšetkým veľmi mladé (psychicky nezrelé) rodiny uplatňujú fyzické trestanie. Ako
dôvod sa spomína psychická záťaž vyvolaná neskúsenosťou, nerealistickými očakávaniami
a následným stresom. Z hľadiska aplikovaných foriem násilia sa tiež preukázalo, že čím sú
rodičia mladší, tým násilnejšie formy využívajú. (Habermehl, 1994)
Podobne aj naše výskumné zistenia potvrdili vplyv veku na využívanie fyzického
trestania. Zistili sme klesajúcu tendenciu používania fyzických trestov v závislosti od
stúpajúceho veku respondentov. Rodičia vo vekovom rozmedzí od 30 – 40 rokov výrazne
aplikujú fyzické tresty - až v 57,1% v SR a 60% v NSR. Rodičia vo veku 41 - 50 rokov
uplatňujú fyzické tresty v menšej miere - na Slovensku v 30,1%, v Nemecku v 30%. Rodičia
nad 50 rokov používajú fyzické tresty v najnižšej miere - 12,8% v SR a 10% v NSR.
Vo výskume Hahlwega (2008) sa preukázala istá diskrepancia medzi odmietavými
postojmi rodičov k trestaniu a skutočným výchovným spôsobom. Zistilo sa, že viac ako 80%
rodičov síce odmieta násilnú výchovu, ale viac ako 70% ju praktizuje, pretože ľahšie formy
trestov nevnímajú ako násilie. Zistilo sa, že 60% z rodičov považuje menšie zaucho, placnutie
rukou za dovolené a nepredstavujú podľa nich fyzické tresty. Viac ako 80% z nich považuje
za fyzické tresty tvrdé fyzické tresty ako poriadne zaucho alebo bitku. Tieto skutočnosti
potvrdili aj ďalšie výskumy z roku 2002 s výsledkom, že 28% rodičov nepoužíva fyzické
tresty, avšak až 54% z nich uviedlo, že deti vychováva pomocou ľahších fyzických trestov a
17% dokonca uplatňuje ťažké fyzické násilie, uvádza Hahlweg (2008). Negatívom je, že z
pôvodnej aplikácie ľahších a zriedkavých foriem trestov môže dôjsť ku vzniku ťažších foriem
násilia.
Táto situácia môže tiež poukazovať na neschopnosť rodičov vyriešiť nevhodné
správanie vhodnejším spôsobom ako na prvý pohľad „jednoduchým“ fyzickým potrestaním,
ale môže byť spôsobená tiež ľahostajným prístupom rodičov k výchove. prípadne ich
ľahostajnosťou. Taktiež je možné, že naše výskumné dáta znamenajú istý stupeň výchovnej
uvedomelosti rodičov.
Hypotéza 2:
Hypotéza 2.0: Rodičia s vyšším vzdelaním neuplatňujú vo výchove fyzické tresty s
menšou frekvenciou ako rodičia s nižším vzdelaním.
Hypotéza 2.1: Rodičia s vyšším vzdelaním uplatňujú vo výchove fyzické tresty s
menšou frekvenciou ako rodičia s nižším vzdelaním.
Na základe výsledkov našich výskumných zistení a dosiahnutej hodnoty štatistického
testu U = -2,00125, U € W ≠ (1,64; ) pri testovaní H0: p1 = p2 proti H1: p1 > p2 na hladine
významnosti α = 0,1 konštatujeme potvrdenie hypotézy 2.0 a nepotvrdenie hypotézy 2.1.
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Diagram 2 Fyzický trest v závislosti od vzdelania rodičov (%)

Základom stanovenia tejto hypotézy boli realizované výskumné zistenia (Hahlweg,
2008, Lamnek, 2012) potvrdzujúce, že čím majú rodičia vyššie dosiahnuté vzdelanie, tým
menej aplikujú fyzické násilie. Tieto výsledky však môžu tiež znamenať, že čím vyššie
sociálne postavenie má rodina, tým má lepšie možnosti brániť sa, resp. zatajovať svoje činy.
Rodiny nižších sociálnych vrstiev sú niekedy neprávom obviňované z fyzických násilností
voči deťom, avšak tieto nemajú toľko možností a schopnosti brániť sa ako rodiny s vyšším
sociálnym postavením aj z dôvodu nedostatočného právneho povedomia.
Naše výskumné dáta potvrdzujú významné rozdiely medzi používaním fyzických
trestov a vzdelaním rodičov v oboch skúmaných krajinách. Zistili sme stúpajúcu tendenciu
aplikácie fyzických trestov vo vzťahu rodičov a ich vzdelania. S vyšším dosiahnutým
vzdelaním rodičov stúpa frekvencia fyzických trestov vo výchove. Konkrétne 6,9%
slovenských a 10,0% nemeckých rodičov so základným vzdelaním uviedlo, že deti trestajú
fyzickými trestami. Rodičia so stredným odborným vzdelaním bez maturity uplatňujú fyzické
tresty v 22,8% na Slovensku a v 20,0% v Nemecku. Rodičia s úplný mstredný mvzdelaním s
maturitou trestajú fyzicky v 29,2% v SR a 26,7% v NSR. Najvyššie percento rodičov, ktorí
fyzicky trestajú, až 41,4% zo SR a 43,3% z NSR, tvoria rodičia s vysokoškolským vzdelaním.
Vysokoškolsky vzdelaní rodičia majú, ako predpokladáme, často väčšie nároky na deti,
kladú na ne vyššie, náročnejšie ciele, mnohí z nich môžu mať významné pracovné pozície. Ak
deti dokonale nespĺňajú predstavy rodičov, prípadne sa rodičom nedarí v práci, aplikujú ako
najjednoduchšie riešenie práve fyzický trest. Rodičia sú v súčasnosti neraz psychicky
vyčerpaní, žijú pod neustálym tlakom, v strese a často nemajú čas, ani trpezlivosť, riešiť
výchovné problémy detí inak ako fyzickým trestom.
Iný výskum potvrdil vplyv dvoch premenných, konkrétne dosiahnutého vzdelania
rodičov a ich príjmu, vo vzťahu k aplikácii fyzických trestov. Zistenia preukázali, že výchovu
pomocou najťažších foriem fyzických trestov realizujú rodičia z nižšej sociálnej vrstvy,
zatiaľčo u rodičov zo strednej a vyššej sociálnej vrstvy prevládajú približne rovnaké
stanoviská v zmysle: čím je fyzický trest horší, tým odmietavejší postoj k nemu zaujímajú.
(https://www.gewaltinfo.at/uploads/pdf/bmwfj_gewaltbericht_2001_gesamt.pdf)
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Naopak, výskumné zistenia Strausa (1981) preukázali, že násilie vo výchove nie je
možné jednoznačne priradiť určitej sociálnej vrstve. Fyzické trestanie sa uplatňuje vo
všetkých sociálnych vrstvách, pričom sa nepotvrdila súvislosť medzi „chudobou rodiny“
a fyzickým trestaním. Väčšina rodín z najnižších sociálnych vrstiev neuplatňuje prehnané
násilie vo výchove. Výskumné dáta potvrdzujú, že výchova fyzickými trestami sa uplatňuje aj
v rodinách s najvyšším sociálnym štandardom. (Straus, 1981; Lamnek, 2012). Toto
potvrdzujú aj výskumné zistenia Hahlwega (2008), ktoré zistili korelácie medzi sociálnym
statusom rodiny a fyzickým trestaním, pričom významnú rolu má aj pohlavie rodičov.
Výskumníci zistili, že 76% matiek a 69% otcov z nižšej sociálnej vrstvy aplikuje fyzické
tresty na rozdiel od 71% matiek a 52% otcov z vyššej sociálnej vrstvy. Z hľadiska frekvencie
fyzického trestania sa preukázali najväčšie diferencie medzi príležitostným trestaním (60%
matky a 45% otcovia), trestaním strednej miery (9% matky a 6% otcovia) a častým, až veľmi
častým trestaním (2% matky a 1% otcovia) u rodičov s vyšším sociálnym statusom. U rodičov
s nižším sociálnym statusom bola zistené rovnomerná aplikácia trestov podľa frekvencie:
29% matiek a 23% otcov aplikuje tresty často až veľmi často, stredne často 20% matiek a
16% otcov a príležitostne 27% matiek a 29% otcov. (Hahlweg, 2008)
Rodičia s vyšším dosiahnutým vzdelaním považujú fyzické tresty viac za neúčinné
a škodlivé. Ak ich však vo svojej výchovnej praxi použijú, chýba racionálne normatívne
zdôvodnenie. Výskumy potvrdzujú, že až 80% rodičov aplikujúcich fyzické tresty uviedlo ako
dôvod provokáciu zo strany dieťaťa. Ďalším dôvodom je nedisciplinovanosť a viac ako 50%
považuje za dôvod fyzického násilia bezmocnosť. Ďalej sa preukázalo, že stupeň
dosiahnutého vzdelania koreluje jedine s dôvodom provokácie v zmysle, čím vyššie je
vzdelanie, tým sa rodičia cítia viac provokovaní. Analogicky platí podobná korelácia pri
bezmocnosti. Čím nižšie vzdelanie rodičia majú, tým viac je dôvodom aplikácie fyzického
trestu bezmocnosť. (Luedtke, 2003)
Hypotéza 3:
Hypotéza 3.0: Z hľadiska účinnosti nepovažujú žiaci zákazy za účinnejšie ako fyzické
tresty.
Hypotéza 3.1: Z hľadiska účinnosti považujú žiaci zákazy za účinnejšie ako fyzické
tresty.
Na základe výsledkov našich výskumných zistení a dosiahnutej hodnoty štatistického
testu U = 12,10, U € W = (1,64; ) pri testovaní H0: p1 = p2 proti H1: p1 > p2 na hladine
významnosti α = 0,1 konštatujeme nepotvrdenie hypotézy 3.0 a potvrdenie hypotézy 3.1.
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Diagram 3 Efektívnosť zákazov v porovnaní s fyzickými trestami (%)

Neefektívnosť fyzického trestania v zmysle vyvolania zmeny správania potvrdili
oslovení respondenti z oboch krajín. Zákazy v rôznych formách a podobách, napríklad zákaz
venovať sa obľúbeným činnostiam, zákaz stretávať sa s priateľmi, predstavujú pre 32,6%
opýtaných respondentov zo Slovenska a 30,0% z Nemecka, najúčinnejšiu formu trestu.
Za pozitívum v tomto kontexte považujeme zhodu vo vyjadreniach týkajúcu sa
najčastejšie využívaných trestov a vnímaním ich účinnosti. Vo výskume sme zistili, že zákazy
sú najčastejšie aplikovaným trestom v súčasnej rodinnej výchove, pričom deti potvrdili ich
vyššiu mieru účinnosti v porovnaní s fyzickými trestami.
Je zrejmé, že deti si uvedomujú, že ak im rodičia zakážu ich obľúbenú aktivitu, dnes
hlavne smartfón, alebo im nedovolia ísť von a stretávať sa s priateľmi, bude to mať pre ne
negatívne dôsledky. Zákaz venovať sa obľúbenej činnosti alebo stretávania sa s priateľmi
predstavujú pre dieťa také významné hodnoty, že sa kvôli nim budú snažiť určité správanie v
budúcnosti neopakovať. Podľa Matějčeka (2007) sa uplatnením zákazu obľúbenej činnosti
predpokladá mechanizmus vyhnutia sa danému správaniu a v tomto zmysle náprava
nevhodného správania. Negatívom môže byť, že zákazy môžu niekedy viesť deti ku
klamstvám a podvodom v snahe vyhnúť sa trestu. Podľa vyjadrení oslovených rodičov
v našom výskume zákazy deti „prinútia“ napraviť nevhodné správanie a zabrániť jeho
opakovaniu v budúcnosti. Zároveň si kladú oprávnenú otázku, či sa deti budú zamýšľať, a či
pochopia nevhodnosť svojho správania alebo konania. Skôr je pravdepodobné vyhýbanie sa
nevhodnému správaniu z dôvodu, aby sa mohli venovať obľúbeným činnostiam.
Fyzické tresty predstavujú najúčinnejší druh trestu pre 5,3% opýtaných žiakov zo
Slovenska a 5,8% z Nemecka. Podľa vyjadrení rodičov najčastejším dôvodom uplatňovania
fyzického násilia vo výchove sú hlavne emocionálne dôvody. Ak rodičia dieťa fyzicky
potrestajú, je to často z dôvodu provokácie dieťaťom alebo ich vlastnej bezradnosti. Fyzické
tresty vplývajú na deti vyslovene negatívne, vyvolávajú strach, pocity poníženia, urážajú a ich
uplatnenie vo výchove sa neodporúča. Môžu vzbudiť v dieťati nenávisť a túžbu po pomste v
zmysle podpory agresívneho správania. Zabraňujú vývoju pozitívneho pocitu vlastnej
hodnoty, deti strácajú dôveru vo vlastné schopnosti a prestávajú dôverovať i rodičom.
(Matějček, 2007)
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Záver
Tresty predstavujú vo výchovnej teórii a praxi kontroverznú problematiku, ktorá
vyvoláva diskusie a polemiky medzi odborníkmi i laikmi. Porovnanie súčasných trestov s
trestami používanými v minulosti poukazuje na postupný zánik veľmi prísnych trestov, resp.
trestajúcich metód ako takých. Aktuálne diskusie upozorňujú na to, že tresty by sa mali
používať len minimálne, alebo v súlade so zásadami humanistickej pedagogiky, by sa tresty
nemali aplikovať vôbec. V tomto zmysle dochádza ku vzniku legislatívnych opatrení vo
forme zákazov fyzických (i psychických) trestov vo výchove. Napriek celospoločenským
snahám o úplné odstránenie trestov z prostredia výchovy prejavujúcim sa v morálnej i
legislatívnej rovine, existujú však aj v súčasnosti názory žiadajuce aplikáciu trestajúcich
metód vo výchove.
Z článku 19 Dohovoru o právach dieťaťa vyplýva jednoznačné právo detí na ochranu
v zmysle realizácie nenásilnej výchovy bez použitia fyzických (i psychických) trestov. Hoci
zákony stanovujú ochranu dieťaťa pred násilím, majú zväčša len apelatívny charakter.
Konkrétne zo zákona o nenásilnej výchove, ktorý platí v Nemeckej spolkovej republike od
roku 2000, vyplývajú pre rodičov trestno-právne dôsledky až vtedy, ak rodičia aplikujú časté
fyzické alebo psychické násilie (otázkou tu zostáva vymedzenie a chápanie pojmu „častost“).
Zákon obsahuje tiež možnosť poskytnúť rodičom v prípade potreby podporné opatrenia
v podobe riešenia konfliktných situácií. Za dôležité sa považuje oboznámiť rodičov s týmto
zákonom a jeho výkladom prostredníctvom rôznych kampaní, informačných materiálov alebo
podujatí. V tomto kontexte má prioritu intervencia v prípade už sa vyskytujúcich výchovných
problémov ako aj preventívne opatrenia. (Hahlweg, 2008)
Istým paradoxom súčasnosti je preferovanie myšlienok humanizmu, demokracie,
nedirektívnej, až laxnej výchovy a zároveň minimalizovanie, resp. neurčovanie limitov
žiaduceho správania a prehnané preferovanie liberálnosti. Zároveň však badať nárast
nedisciplinovanosti, nedodržiavania mravných noriem správania a ignorovania stanovených
zásad správania zo strany detí. Táto situácia môže byť dôvodom toho, že napriek
legislatívnym opatreniam i morálnemu uvedomeniu si nežiaducich dôsledkov akéhokoľvek
násilia vo výchove patria tresty aj v súčasnosti k používaným výchovným metódam v
rodinnom prostredí.
V kontexte súčasných humanistických snáh vo výchovnom procese a uvedomovaní si
zodpovednosti rodičov za výchovu dieťaťa je dôležité uvedomiť si, že neustálym trestaním
stráca dieťa vieru v seba samého, vo vlastné potencionality a kompetencie a v tomto zmysle aj
ochotu prijímať všeľudské hodnoty. V prípade výskytu nežiaduceho správania sa odporúča
nahradiť tresty alternatívnymi formami hodnotenia, napríklad aplikovať metódu prirodzených
a logických dôsledkov.
Literatúra:
GERSTER, P. – NÜRNBERGER, Ch. 2003. Der Erziehungsnotstand. Berlin: Rowohlt
Verlag, 2003. 283 s. ISBN 10 3871344338.
HAHLWEG, K. - HEINRICHS, H. - BERTRAM, H. – KUSCHEL, A. – WIDDECKE, N. 2008.
Körperliche Bestrafung: Prävalenz und Einfluss auf die psychische Entwicklung bei
Vorschulkindern. In: Kindheit und Entwicklung, 2008, č. 17 (1), s. 46–56.
HELMHOLD - SCHLÖSSER, G. 2004. FrauenLeben am Rande. Generationsübergreifende
Aspekte sozialer Benachteiligung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2004. 505
s. ISBN 978-3-322-80630-7.

169

Vedecký zborník 2020 – Žiak, pohyb, edukácia

KOLDEOVÁ, L. 2018. Odmeny a tresty v rodinnej výchove. Bratislava: Univerzita
Komenského, 2018. 162 s. ISBN 978-80-223-4649-8.
LAMNEK, S. – LUEDTKE, J. - OTTERMANN, R. – VOGL, S. Tatort Familie: Häusliche
Gewalt im gesellschaftlichen Kontext. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2012.
ISBN 978-3-531-93127-2.
LUEDTKE, J. 2003. Strafen und Gewalt bei der Erziehung Jugendlicher: Vorkommen und
Hintergründe. Sozialwissenschaften und Berufspraxis, 2003, č. 26, s. 165-180. In: http://nbnresolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-3801
MARKECHOVÁ, D. – TIRPÁKOVÁ, A. – STEHLÍKOVÁ, B. 2011. Základy štatistiky pre
pedagógov. Nitra: UKF, 2011. 408 s. ISBN 978-80-8094-899-3.
MATEJČEK, Z. 2007. Po dobrém nebo po zlém? Praha: Portál, 2007. 109 s. ISBN 80-7367270-7.
NACK, C. 2001. Wenn Eltern aus der Haut fahren. Berlin: Rowohlt Taschenbuch Verlag,
2001. 190 s. ISBN 978-3499607554.
ŘÍČAN, P. 1998. Agresivita a šikanovanie medzi deťmi. Trnava: Educatio, 1998. 85 s. ISBN
80-967532-2.3.
SENTKER, R. 2002. Schlag fertig. In: Psychologie heute, roč. 29, 2002, č. 9, s. 36 – 41.
STRAUS, M. A. – SUGARMAN, D. B. – GILES-SIMS, J. 1997. Spanking by parents and
subsequent antisocial behavior of children. In: Archives of Pediatrics and Adolescent
Medicine, 1997, 151, č. 8, s. 761 –767.
SPÄTH, K. 2002. Das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Dostupné na internete:
http//www.familienhandbuch.de/print.html/f_Fachbeitrag/a_Rechtsfragen/s_125 (cit. 201208-22)
UHL, S. 1997. Muß Strafe sein? In: Thema Jugend. Zeitschrift für Jugendschutz und
Erziehung, č. 1, s. 11- 12.
Zákaz telesných trestov detí. Otázky a odpovede. 2008. Strasbourg: Council of Europe, 2008.
Zákon č. 36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dostupné na internete: http://www.coe.int/t/dg3/children/pdf/SlovakianQuestionAnswer.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/narodne-koordinacnestredisko/dohovor-pravach-dietata.pdf
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dostupné na internete:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20160901
https://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer-kinderrechte/un-kinderrechtskonvention
https://endcorporalpunishment.org/
https://www.gewaltinfo.at/uploads/pdf/bmwfj_gewaltbericht_2001_gesamt.pdf
Autor:
PaedDr. Lujza Koldeová, PhD.
Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Račianska 59
813 34 Bratislava
E-mail: koldeova@fedu.uniba.sk
Recenzent:
Doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.
Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

170

Vedecký zborník 2020 – Žiak, pohyb, edukácia

Račianska 59
813 34 Bratislava
E-mail: zavis@fedu.uniba.sk

171

Vedecký zborník 2020 – Žiak, pohyb, edukácia

CHEERLEADING AKO PROTEKTÍVNY FAKTOR RIZIKOVÉHO
SPRÁVANIA

CHEERLEADING AS A PROTECTIVE FACTOR OF RISK
BEHAVIOUR
Kristína Korčeková, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brne, Česká Republika
Petr Kachlík, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brne, Česká Republika
Jakub Sciranka, Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave,
Slovenská Republika

Abstrakt
Cieľom tejto práce bolo získať poznatky o vplyve súťažného cheerleadingu na život
a správanie adolescentiek. Zamerali sme sa na skúsenosti a postoje k rôznym formám
rizikového správania. Výskumný súbor tvorilo 9 dievčat, z toho 5 cheerleaderiek a 4 dievčatá,
ktoré sa cheerleadingu nevenujú. Pre výskum bola zvolená kvalitatívna metóda. Zber dát
prebehol prostredníctvom pološtrukturovaného rozhovoru, ktorý bol následne analyzovaný
interpretatívnou fenomenologickou analýzou. Na základe informácií získaných
z realizovaného výskumu sa dá povedať, že správanie cheerleaderiek je menej rizikové, ako
správanie dievčat, ktoré sa cheerleadingu nevenujú.

Kľúčové slová: návykové látky, anaboliká, šikana, záškoláctvo, stravovanie
Abstract
The aim of this thesis has been to gain knowledge about the influence of cheerleading on the
life and behaviour of a teenage girl. The authors have focused on the attitudes and experience
of cheerleaders to various forms of risky behaviour. The research sample consisted of 9 girls,
5 cheerleaders and 4 girls who do not engage in cheerleading. Qualitative methods have been
chosen to be used for the research. The data was collected through a semi-structured
interview, which was then analyzed by interpretative phenomenological analysis. Based on
the information obtained from the research, it can be concluded that the behaviour of
cheerleaders is less risky than that of girls who do not engage in cheerleading.
Keywords: addictive substances, anabolics, bullying, truancy, nutrition
Úvod
Cheerleading je šport, ktorý vznikol ku koncu 19. storočia v Minnesote v Spojených
Štátoch Amerických. V tej dobe išlo o organizované povzbudzovanie na zápasoch amerického
futbalu, ktoré bolo vo forme pokriku. V roku 1974 začala éra moderného cheerleadingu a
vznikol nový koncept súťažného cheerleadingu, ktorý spočíva v súperení medzi jednotlivými
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cheerleadingovými tímami (ICU, 2018). Zostava, ktorá trvá približne 2,5 minúty, sa skladá zo
4 komponentov, a to stunty, pyramídy, skoky a akrobacia.
Vzhľadom na to, že súťažný cheerleading sa (hlavne v Európe) nedá považovať za
mainstreamový šport, tak sa jeho vplyvom na život a správanie atlétov doteraz nezaoberalo
veľa výskumov, avšak všeobecne vplyvu športu sa venovalo veľké množstvo autorov.
Podľa Malma, Jacobssona a Isakssona (2019) šport pomáha adolescentom a deťom vo
fyzickom a psychickom vývine a má mnoho zdravotných výhod, no je dôležité, aby boli
aktivity/tréningy prispôsobené ich potrebám, schopnostiam a možnostiam.
Okrem prínosov športu pre fyzické zdravie jedinca, ako je rozvoj svalovej hmoty, kostí a
predchádzanie a zmierňovanie príznakov chronických ochorení a rakoviny, zlepšuje
cheerleading funkčnosť dýchacej sústavy, zvyšuje vitálnu kapacitu pľúc a pozitívne
ovplyvňuje kardiovaskulárnu sústavu (Masliak et al.,2018; Bala et al.,2018). Taktiež zvyšuje
fyzickú odolnosť, zlepšuje kondičku, flexibilitu a koordináciu (Delaney a Madigan, 2009).
Športovanie má u detí a adolescentov mimoriadne pozitívny vplyv na ich vývoj. Podieľa
sa na vytváraní predstavy o sebe, svojich schopnostiach a zručnostiach, na nadväzovaní
nových kontaktov, osvojovaní sociálnych noriem, chápaní sociálnych rolí, vytváraní
sociálnych zručností a učení spolupráci (Slepička, Slepičkováa Mudrák, 2018).
Okrem pozitívneho vplyvu na depresiu a úzkosť sa šport podieľa na pestovaní
pozitívnych charakterových vlastností ako je vôľa, zmysel pre fair play a mnohé iné
(Kabíček, 2014). Šport zlepšuje sebaúctu, percepciu stresu, zlepšuje náladu, intelekt, pamäť
a schopnosť učiť sa. Zároveň ovplyvňuje reaktivitu na stres znížením reakcie stresových
hormónov, pomáha vybíjať nadbytočnú energiu a filtruje agresiu (Kirchner, 2009; Tod,
Thatcher a Rahman, 2012).
Ako už bolo vyššie spomenutá, tak aj cheerleading ako každý šport ovplyvňuje aj
psychické zdravie a má potenciál predchádzať alebo zmierňovať príznaky depresie a úzkosti.
Cheerleading sa považuje za šťastný šport. Toto tvrdenie podporuje aj výskum Kovácsikovej
a Szaba (2019), ktorí zistili, že cheerleading prináša pozitívne emócie počas tréningu, ale aj
po ňom. To môže súvisieť s tým, že cheerleading je šport, kde je výrazným faktorom okrem
pohybu aj sociálna interakcia a hudba. Podľa Barnettovej (2006) okrem toho, že cheerleading
spôsobuje radosť, môže ovplyvniť psychiku atlétov, rozvíjať ich schopnosti, sociálne
zručnosti a vzťahy. Cheerleaderky sa učia disciplíne, spolupráci, práci v tíme, a to sa prenáša
aj do bežného života. Do bežného života sa prenáša aj sebavedomie, odhodlanie a odolnosť
(Kurman, 1986).
Športovci a ľudia s drogovou alebo akoukoľvek inou závislosťou majú spoločnú potrebu
naplnenia prežitkom. U jedincov s drogovou závislosťou alebo sklonom k závislostnému
správaniu je táto potreba väčšia.Na základe týchto súvislostí má šport svoje miesto
v prevencii a intervencii rizikového správania. (Kuban in Optimální působení tělesné zátěže,
2020)
Medzi športy, ktoré sú zdrojom mimoriadnych prežitkov, patria aktivity v prírode,
dobrodružné a extrémne športy, technické športy a úpolové športy. Taktiež sem patria aj
športy založené na zvládnutí technickej a zároveň estetickej zložky, pri ktorých býva súčasťou
prevedenia aj hudba. Ide napríklad o krasokorčuľovanie, modernú gymnastiku
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a synchronizované plávanie (Kuban, 2003). Cheerleading môžeme zaradiť do poslednej
kategórie, avšak má aj prvky extrémneho športu s vysokým rizikom zranení.
U adolescentov, ktorí sa venujú organizovaným športovým aktivitám, je menšia
pravdepodobnosť, že budú mať nezdravé návyky (zneužívanie návykových látok,
nepravidelné a nezdravé stravovanie, nedostatok pohybu, veľké množstvo času stráveného na
internete a iné), ako ich rovesníci, ktorí sa športu nevenujú (Torstveit et al.2018). Niektoré
výskumy poukazujú na to, že u aktívnych športovcov je síce znížená pravdepodobnosť
zneužívania návykových látok, no iba tabaku a nelegálnych drog. Čo sa týka alkoholu, tak je
u aktívnych športovcov väčšie riziko pitia alkoholu ako u rovesníkov, ktorí sa športu nevenujú
(Dunn, 2014; Wichstrøm & Wichstrøm, 2009).
Šport má pozitívny vplyv aj na výskyt šikany. Podľa Tilindiena et al. (2008) participácia
v športe znižuje riziko šikany. Adolescenti, ktorí sa venujú športu, sa stávajú agresorom alebo
obeťou menej často, ako ich rovesníci, ktorí nešportujú. Súvisí to s tým, že adolescenti, ktorí
sa venujú športu, sú sebavedomí a sebaistí.
Cieľ práce
Cieľom výskumu bolo zistiť, aký vplyv má cheerleading na život a správanie
cheerleaderiek.

Úlohy práce
Úlohou bolo zistiť a porovnať postoje a skúsenosti cheerleaderiek a dievčat, ktoré sa
nevenujú športu k návykovým látkam, dopingu, šikane, záškoláctvu, poruchám príjmu
potravy a inému rizikovému chovaniu.

Metodika práce
Kvalitatívny výskum prebiehal pomocou pološtrukturovaného rozhovoru. Na základe
cieľu a úloh práce bola stanovená hlavná výskumná otázka a čiastkové výskumné otázky
(tab. č. 1), na základe ktorých bol stanovený ďalší postup.
Výskumný súbor tvorilo 9 dievčat vo veku 15-17 rokov. Skupinu cheerleaderiek tvorilo 5
dievčat, ktoré sa venujú súťažnému cheerleadingu. Kontrolnú skupinu tvorili 4 dievčatá, ktoré
sa nevenujú cheerleadingu, ani žiadnej organizovanej pohybovej aktivite.
Rozhovory boli nahrávané na diktafón a následne doslovne prepísané. Trvali v priemere
33 minút. Najkratší trval 19 minút a najdlhší 45 minút. Na analýzu rozhovorov bola použitá
interpretatívna fenomenologická analýza (IPA). Autori pri analýze rozhovorov využili
otvorené kódovanie, ktoré je založené na tvorbe predbežných, provizórnych kódov. Po
podrobnej analýze vytvorili pevné kódy a z nich kategórie, ktoré boli následne pridelené
k jednotlivým výskumným otázkam (tab. č. 1). Na záver boli uvedené odpovede na jednotlivé
výskumné otázky.
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Tab. č. 1: Výskumné otázky a kategórie
Výskumná otázka

Kategória

HVO

Aký vplyv má trénovanie
správanie adolescentiek?

cheerleadingu

na

VO1

Ako vplýva vykonávanie cheerleadingu na život Cheerleading
adolescentiek?
Hodnoty
Vzory a
vlastnosti
Budúcnosť

VO2

Aký postoj majú cheerleaderky k fajčeniu cigariet v Tabak
porovnaní s rovesníčkami, ktoré sa cheerleadingu
nevenujú?

VO3

Aký postoj majú cheerleaderky k alkoholu v Alkohol
porovnaní s rovesníčkami, ktoré sa cheerleadingu
nevenujú?

VO4

Aký postoj majú cheerleaderky k nelegálnym Tvrdé drogy
návykovým látkam a anabolikám v porovnaní
Mäkké drogy
s rovesníčkami, ktoré sa cheerleadingu nevenujú?
Anaboliká

VO5

Aký postoj majú cheerleaderky k zdravému Stravovanie
stravovaniu a poruchám príjmu potravy v porovnaní
s rovesníčkami, ktoré sa cheerleadingu nevenujú?

VO6

Aký postoj majú cheerleaderky k záškoláctvu a Záškoláctvo
šikane v porovnaní s rovesníčkami, ktoré sa
cheerleadingu nevenujú?
Šikana

VO7

Aký postoj majú cheerleaderky k tráveniu voľného Internet
času na internete v porovnaní s rovesníčkami, ktoré
sa cheerleadingu nevenujú?

Výsledky a diskusia
HVO: Aký vplyv má trénovanie cheerleadingu na správanie u adolescentiek?
Na základe analýzy rozhovorov s cheerleaderkami aj dievčatami, ktoré sa cheerleadingu
nevenujú, sme našli určité rozdiely medzi postojmi a správaním týchto dvoch skupín. Dá sa
povedať, že správanie cheerleaderiek je väčšinou menej rizikové, ako správanie dievčat, ktoré
sa cheerleadingu nevenujú. Hlavne čo sa týka fajčenia cigariet, požívania nelegálnych
návykových látok, šikany a do istej miery aj požívania alkoholu a nezdravého stravovania. No
napríklad, čo sa týka záškoláctva, tak zásadný rozdiel medzi týmito dvomi skupinami nie je.
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Dokonca je v niektorých prípadoch cheerleading a jeho časová náročnosť rizikovým faktorom
záškoláctva u cheerleaderiek.
VO1: Ako vplýva vykonávanie cheerleadingu na život adolescentiek?
Cheerleading do života detí, adolescentov, ale aj dospelých prináša veľa pozitívneho.
Základom cheerleadingu je práca v tíme, ktorá je pre život veľmi dôležitá. Naučí ich
spolupracovať, komunikovať a tolerovať jeden druhého, zatiaľ čo im umožní zmysluplne
tráviť čas so svojimi kamarátmi rôznych vekových skupín. Okrem vyššie spomenutých
výhod, sa cheerleading podieľa na zlepšení fyzickej kondície, flexibilite, sebarozvoji každého
atléta a ponúka možnosť každý deň prekonávať sám seba. Po psychickej stránke vyvoláva
u atlétov pocit výnimočnosti a má potenciál zlepšiť sebavedomie adolescentov.Tieto tvrdenia
podporuje už vyššie spomenutý výskum Barnettovej (2006).
Nevýhodou cheerleadingu je časová náročnosť. Každý týždeň majú členovia tímu
niekoľko tréningov tímových, tréningov akrobacie a kondičných tréningov. Zároveň majú
tréningy navyše, víkendové sústredenia, súťaže a vystúpenia, ktoré zaberajú veľa času
a adolescenti často nemajú čas na iné voľnočasové aktivity alebo na prípravu do školy.
Rodina a priatelia sú dôležití aj pre cheerleaderky, aj pre dievčatá, ktoré sa cheerleadingu
nevenujú. No v hodnotách týchto dvoch skupín sú menšie rozdiely. U cheerleaderiek sa
v zozname najdôležitejších vecí nachádzal aj cheerleading, čo znamená, že je nedielnou
súčasťou ich životov. Zatiaľ, čo pre dievčatá, ktoré sa cheerleadingu nevenujú je prioritou aj
láska, u cheerleaderiek je to jedlo.
Zaujímavým zistením bolo, že sa niektoré cheerleaderky považujú za lenivé aj napriek
tomu, že sa venujú náročnému športu. Na druhej strane dievčatá, ktoré sa cheerleadingu
nevenujú oplývajú určitou prchkosťou a výbušnosťou, ktorá sa u cheerleaderik nenachádza.
Cheerleaderky považujú štúdium vysokej školy skoro za samozrejmosť, zatiaľ, čo
dievčatá, ktoré sa cheerleadingu nevenujú majú určité pochybnosti, či na to majú., takže sa dá
povedať, že si cheerleaderky viac veria. No na druhej strane dievčatá, ktoré sa cheerleadingu
nevenujú majú omnoho jasnejšiu a konkrétnejšiu predstavu o tom, čo chcú v budúcnosti robiť.
VO2: Aký postoj majú cheerleaderky k fajčeniu cigariet v porovnaní s rovesníčkami,
ktoré sa cheerleadingu nevenujú?
Všetky cheerleaderky majú k cigaretám výrazne negatívny postoj. Podľa nich je to
zbytočné, nezdravé, finančne náročné, smrdí to a pre niektoré je to vyslovene hnusné. Ani
jedna cheerleaderka z výskumnej vzorky nie je fajčiarkou. Cigarety vyskúšali zo zvedavosti
len 2 z nich v partii kamarátok.
Na druhej strane medzi dievčatami, ktoré sa cheerleadingu nevenujú, sa nachádzajú 3
pravidelné fajčiarky. Popisujú, že cigarety upokojujú a sú pre ne určitou formou relaxu.
Napriek tomu, že fajčia, tak k cigaretám nemajú úplne pozitívny postoj a sú si vedomé ich
rizík.
Dá sa povedať, že cheerleaderky majú k fajčeniu negatívnejší postoj ako dievčatá, ktoré
sa cheerleadingu nevenujú.
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VO3: Aký postoj majú cheerleaderky k alkoholu v porovnaní s rovesníčkami, ktoré sa
cheerleadingu nevenujú?
Názory na alkohol sú u oboch skupín dievčat veľmi podobné. Piť alkohol je v poriadku,
pokiaľ to nepresiahne určitú mieru. Pokiaľ človek pije sám, je závislý alebo sa často opíja, tak
to už v poriadku nie je.
Všetky dievčatá alkohol už skúsili. Cheerleaderky začali s alkoholom experimentovať
o niečo skôr, avšak v súčasnosti pijú alkohol menej často ako dievčatá, ktoré sa cheerleadingu
nevenujú.

VO4: Aký postoj majú cheerleaderky k nelegálnym návykovým látkam a anabolikám v
porovnaní s rovesníčkami, ktoré sa cheerleadingu nevenujú?
Dievčatá z oboch skupín majú k tvrdým drogám veľmi negatívny postoj a nikdyich
neskúšali. No ich postoj k mäkkým drogám a hlavne marihuane je pozitívnejší. Z každej
skupiny vyskúšali marihuanu 3 dievčatá, no s užívaním marihuany pokračujú len 2 dievčatá,
ktoré sa cheerleadingu nevenujú. Dá sa povedať, že dievčatá, ktoré sa cheerleadingu
nevenujú, majú k mäkkým drogám a hlavne k marihuane, o niečo pozitívnejší postoj, ako
dievčatá, ktoré sa cheerleadingu venujú.
Dievčatá, ktoré sa cheerleadingu nevenujú, nemajú o anabolikách takmer žiaden prehľad,
takže sa k tejto problematike nedokázali vyjadriť. Cheerleaderky mali o anabolikách väčší
prehľad, ale je to téma, o ktorú sa veľmi nezaujímajú. Na branie anabolík a všeobecne na
doping majú negatívny názor. Ani jedna cheerleaderka po anabolikách nikdy nesiahla a nikdy
ich to ani nenapadlo. Vedia, že aj napriek tomu, že to v športovom výkone pomôže, tak sa to
považuje za podvádzanie, je to nelegálne a škodí to zdraviu.
Pre porovnanie uvádzame už vyššie spomenuté výskumy Dunna (2014)
a Wichstrømovcov (2009). Tí uviedli, že u aktívnych športovcov je síce znížená
pravdepodobnosť zneužívania návykových látok, no iba tabaku a nelegálnych drog. Čo sa
týka alkoholu, tak je u aktívnych športovcov väčšie riziko pitia alkoholu ako u rovesníkov,
ktorí sa športu nevenujú.
VO5: Aký postoj majú cheerleaderky k zdravému stravovaniu a poruchám príjmu
potravy v porovnaní s rovesníčkami, ktoré sa cheerleadingu nevenujú?
Dievčatá, ktoré sa cheerleadingu nevenujú, sa stravujú nezdravo. Väčšina cheerleaderiek
sa stravuje zdravo alebo pol na pol. Na základe odpovedí od oboch skupín dievčat sa dá
skonštatovať, že cheerleaderky sa stravujú zdravšie ako dievčatá, ktoré sa cheerleadingu
nevenujú, no nedá sa skonštatovať, že sa všetky stravujú zdravo.
Cheerleaderiek sme sa opýtali, či je nízka hmotnosť v cheerleadingu dôležitá. Väčšina
cheerleaderiek skonštatovala, že záleží na tom, o akú pozíciu ide. Ak ide o topa (flyer), tak je
dôležité, aby nevážil veľa. U ostatných pozícií na váhe nezáleží, dôležité je, aby sa cítili vo
vlastnom tele dobre a dokázali zdvíhať topa. Niektoré cheerleaderky si myslia, že nízka
hmotnosť nie je to najdôležitejšie, ale určite to môže pomôcť k dosiahnutiu lepších výkonov.
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Vzhľadom na to, že až 3 cheerleaderky do zoznamu najdôležitejších vecí zahrnuli aj
jedlo, tak sa dá povedať, že cheerleading môže mať vplyv na formovanie pozitívneho vzťahu
k jedlu a tým byť protektívnym faktorom porúch príjmu potravy.
VO6: Aký postoj majú cheerleaderky k záškoláctvu a šikane v porovnaní
s rovesníčkami, ktoré sa cheerleadingu nevenujú?
Záškoláctva sa dopúšťajú obe skupiny rovnako, a to 2 cheerleaderky a 2 dievčatá, ktoré
sa cheerleadingu nevenujú. U dievčat, ktoré sa cheerleadingu nevenujú, je dôvodov niekoľko
(lenivosť, únava, nepripravenosť). U cheerleaderiek je dôvodom len to, že sa nestihli pripraviť
na test, za čo môžu aj časté cheerleadingové tréningy. Preto sa dá cheerleading považovať za
rizikový faktor záškoláctva.
Dievčatá z oboch skupín majú prehľad o tom, čo je šikana a majú k nej negatívny postoj.
Dievčatá, ktoré sa cheerleadingu nevenujú, sa počas svojho života stali obeťami aj agresormi
šikany. Z cheerleaderiek sa ani jedna nestala obeťou ani agresorom, jedna sa však stala
zástancom.
Pre porovnanie úvádzame už vyššie spomenutú prácu Tilindiena et al. (2008), ktorý tvrdí,
že participácia v športe znižuje riziko šikany. Adolescenti, ktorí sa venujú športu, sa stávajú
agresorom alebo obeťou menej často, ako ich rovesníci, ktorí nešportujú. Súvisí to s tým, že
adolescenti, ktorí sa venujú športu, sú sebavedomí a sebaistí.
VO7: Aký postoj majú cheerleaderky k tráveniu voľného času na internete v porovnaní
s rovesníčkami, ktoré sa cheerleadingu nevenujú?
Správanie oboch skupín na internete je veľmi podobné. Množstvo času stráveného na
internete je individuálne a dievčatá ho najčastejšie trávia na sociálnych sieťach (Facebook,
Instagram, Snapchat...), pozeraním videí (YouTube), filmov (napr. Netflix) alebo
vyhľadávaním informácií, ktoré ich zaujímajú, poprípade informácií, ktoré potrebujú do
školy.
Väčšina sa priznala, že by mohla trpieť netolizmom, avšak predstava toho, že by strávili
týždeň v horách bez internetu a signálu v nich vyvolala pozitívne pocity a vedia si predstaviť,
že by si taký týždeň užili.
Postoje k tráveniu voľného času na internete sa u oboch skupín nelíšia a je evidentné, že
u všetkých dievčat prevláda potreba trávenia času so svojimi kamarátmi nad potrebou trávenia
času na internete.
Záver
Cheerleading do života adolescentov prináša veľa pozitívneho, a to pocit
výnimočnosti, schopnosť spolupracovať, efektívne komunikovať, navzájom sa tolerovať,
prekonávať sám seba a ponúka možnosť zmysluplného trávenia voľného času s kamarátmi.
Skupina cheerleaderiek preukázala výrazne negatívnejší postoj k užívaniu tabakových
výrobkov a mäkkých drog ako skupina dievčat, ktoré sa cheerleadingu nevenujú. Postoj
k užívaniu alkoholu bol u oboch skupín veľmi podobný, no s tým rozdielom, že adolescentky,
ktoré sa cheerleadingu nevenujú ho užívajú častejšie. K tvrdým drogám vyjadrili výrazne
negatívny postoj obe skupiny informantiek. Čo sa týka dopingu, tak dievčatá, ktoré sa
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cheerleadingu nevenujú táto téma nezaujíma a cheerleaderky k nemu zaujali jednoznačne
negatívny postoj.
Na základe zistení sa dá povedať aj to, že cheerleading môže mať vplyv na formovanie
pozitívneho vzťahu k jedlu a tým byť protektívnym faktorom porúch príjmu potravy.
Obe skupiny dievčat sa dopúšťajú záškoláctva v rovnakej miere. Akurát, že u dievčat,
ktoré sa cheerleadingu venujú, je rizikovým faktorom aj samotný cheerleading, preto je veľmi
dôležitá časová organizácia. K šikane majú rovnaký postoj obe skupiny dievčat a považujú ju
za negatívny jav. Dievčatá, ktoré sa cheerleadingu nevenujú, sa počas života ocitli v roli
agresora alebo obete šikany, no ani jedna z cheerleaderiek sa v takejto roli nikdy neocitla.
Postoje k tráveniu voľného času na internete sa u oboch skupín nelíšia a je evidentné,
že u všetkých dievčat prevláda potreba trávenia času so svojimi kamarátmi nad potrebou
trávenia času na internete.
V závere sa dá povedať, že napriek tomu, že cheerleading so sebou prináša určité
riziká, tak jeho prínos pre život adolescentiek je výrazne väčší. Na základe informácií
získaných z realizovaného výskumu vieme skonštatovať, že správanie cheerleaderiek je menej
rizikové, ako správanie dievčat, ktoré sa cheerleadingu nevenujú. Okrem toho, že
cheerleading pozitívne vplýva na zdravie, tak poskytuje adolescentkám aj cenné skúsenosti
hlavne v oblasti interpersonálnej komunikácie a spolupráce.
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MOTIVAČNÝ ASPEKT U ŠTUDENTOV V KONTEXTE
PRÍRODOVEDNÉHO VZDELÁVANIA
Mária Kožuchová, Zlatica Huľová
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
Abstrakt: Príspevok je zameraný na oblasť sebaregulácie učenia sa žiakov ako východiska pre
rozvoj celoživotného vzdelávania. Podáva prehľad súčasných modelov samoregulácie učenia
sa a vztah mezi sebehodnotením a autoreguláciou učenia sa. Na primárnom stupni ZŠ sme
overovali viaceré prístupy sebahodnotenia a najúspešnejšie z nich predkladáme v našom
príspevku.
Kľúčové slová: Sebaregulácia. Motivácia. Sebaurčenie. Predškolská a elementárna
pedagogika.
Abstract: The paper is focused on research in the area of self-regulation of pupils as a basis for
the development of lifelong learning in which an overview of current models of self-regulation
of learning and the relationship between self-assessment and self-regulation of learning is
presented. At primary school,we verified several approaches to self-evaluation and the most
effective ones are presented in our contribution.
Key words: Self-regulation. Motivation. Self-determination. Pre-school and elementary
pedagogy.
Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/0443/18: Analýza
sebaregulačných štýlov učenia sa študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika.
Úvod
UNESCO (1997) uvádza, že základným pilierom kompetencie „učiť sa učiť“ je učiť sa
poznávať, učiť sa konať a učiť sa žiť. Do Národného programu výchovy a vzdelávania v SR
(NPRVaV, 1998) taktiež bola zaradená kompetencia „učiť sa učiť“.) Sebaregulácia učenia sa
je relatívne nová premenná, ktorá postupne vstupuje do škôl ako záležitosť, ktorá zásadne
ovplyvňuje úspešnosť žiakov v škole, ale aj v ďalšom živote. Nevychádza výlučne z
vnútorných možností človeka (študenta, žiaka), ale je možné ju ovplyvňovať a rozvíjať
(Krykorková, 2008). Rovnako Foltýnová (2009) uvádza, že cieľov školského vzdelávania je
vybaviť žiaka vedomosťami a zručnosťami, a naučiť ho s nimi zaobchádzať, plánovať,
organizovať a riadiť svoje učenie tak, aby sa obišiel bez cudzej pomoci, aby dokázal niesť za
svoje učenie zodpovednosť a bol motivovaný pre ďalšie vzdelávanie.
Pojem a kompetencie sebaregulácie učenia sa
Viacerí autori samotný pojem sebaregulácia učenia sa vysvetľujú rôzne. Niektorí autori
preferujú chápanie sebaregulácie ako skrytý proces, iní naopak zdôrazňujú jej otvorenosť.
Kolář a kol. (2012) vo výkladovom slovníku pojem sebaregulácia učenia sa vysvetľujú ako
schopnosť riadenia seba samého, schopnosť rozhodovania o sebe samom. Je to proces, ktorý je
potrebné v školskom vzdelávaní posilňovať a rozvíjať pomocou špecifických činností. Rola
učiteľa spočíva v pomoci žiakom v procese sebaregulácie. Naopak Zimmerman (2002)
sebareguláciu vysvetľuje ako vnútorný proces riadenia seba samého, pri ktorom žiak
transformuje svoju osobnosť do zručností potrebných pre učenie. Podľa neho človek najviac
dosiahne, keď dokáže pomôcť sám sebe. Najlepšie rozumie tomu, čo vie , aký je, ako sa učí a
čo potrebuje vedieť aby dosiahol svojho cieľa. Pre sebareguláciu žiaka je dôležité, aby vedel
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kam smeruje a čo chce dosiahnuť. Obidve definície sa zhodujú v tom, že žiak si uvedomuje
užitočnosť procesu sebaregulácie k dosiahnutiu jeho školského úspechu. Podľa Holta (1995) je
potrebné žiakom poskytnúť toľko pomoci, koľko potrebujú a o koľko žiadajú. Sebaregulačné
stratégie chápeme ako postupy na dosiahnutie určitej úrovne vybraných kompetencií
smerujúcich k sebaregulácii učenia sa. Sebaregulačné kompetencie smerujúce k sebaregulácii
učenia sa budeme rozumieť súhrn spôsobilosti žiaka, ktoré efektívne (úspešne) regulujú vlastný
proces učenia sa. Schmunk a Ertmer (2005) uvádzajú, že jadrom je schopnosť:
1. Stanoviť ciele vlastného učenia (rozhodnúť, čomu sa učiť).
2. Posúdiť svoje potenciality (zhodnotiť svoje schopnosti, žiak za podpory zvonka).
3. Mať pevnú vôľu a vytrvať pri učení.
4. Zvoliť a prakticky uplatniť vhodné stratégie (pre neho samotného).
5. Získavať informácie z viacerých zdrojov.
6. Efektívne využívať time – management.
7. Zhodnotiť svoj pokrok v učení (do akej miery sa podarilo dosiahnuť ciele).
8. Odhaliť a prekonať bloky vo svojom učení.
9. Monitorovať a hodnotiť priebeh svojho učenia.
10. Na základe sebareflexie meniť stratégie učenia sa.
11. Mať pozitívny obraz o svojom učení.
Človek si nemôže všetky schopnosti sebaregulácie osvojiť v škole, je potrebné, aby ich
rozvíjal po celý život. Proces sebaregulácie učenia však neprichádza sám od seba. Je potrebné
ho vhodnou intervenciou rozvíjať. V škole by sa mal naštartovať proces celoživotného
vzdelávania. Mareš (1998) píše, že senzitívnym obdobím pre nácvik sebaregulácie učenia je
vek medzi 6 - 12 rokom.
Faktory ovplyvňujúce sebareguláciu učenia sa
Proces učenia ovplyvňuje celý rad činiteľov. Môžeme tu zaradiť kognitívne činitele, napríklad
inteligenciu jedinca, spôsob spracovávania informácií a tiež kreativitu. Medzi afektívne činitele
patrí, zrenie, vek, pohlavie, sociálne prostredie, pamäť, emócie, návyky jedinca a i. Afektívne
činitele hrajú dôležitú úlohu pri ovplyvňovaní procesu učenia.
Emócie výrazne ovplyvňujú proces učenia, či už sú pozitívne alebo negatívne. Negatívne
emócie zužujú pozornosť a naopak pozitívne emócie pozornosť rozširujú, zvyšujú tvorivosť a
umožňujú jednoduchšie chápanie súvislostí. Afektívne činitele majú vplyv aj na zapamätanie
a neskoršie vybavenie poznatkov, ovplyvňujú rozsah získavaných informácií a tiež motiváciu
pri dosahovaní cieľov (Mareš, 2013).
V celej učebnej stratégii je dôležité stanovenie cieľa. Každý jedinec si ho prevedie do štruktúry
vlastných možností. Tým začína regulovať proces vlastného učenia sa. Aj vôľa zohráva
dôležitú úlohu v tom, či jedinec v učení vytrvá a nevzdá sa pri prvých ťažkostiach.
Vôľa zotrvať pri učení závisí aj od učebnej stratégie. Jedinec stratégiu volí podľa toho, ako sa
mu osvedčila pri riešení podobnej úlohy v minulosti a podľa toho, akú úspešnosť tejto stratégie
pripisuje (napr. pomáha mu, keď si robí poznámky, podčiarkuje dôležité myšlienky a pod., čím
zisti mieru svojho porozumenia). Kľúčovú úlohu v naštartovaní procesu sebaregulácie učenia
sa zohráva motivácia, ktorou proces sebaregulácie v podstate začína. Motivácia je faktor,
ktorý zvyšuje alebo naopak znižuje intenzitu aktivácie jedinca. Samotní učitelia môžu u svojich
žiakov podporiť rozvoj sebaregulácie učenia tým, že u nich navodia pocit významnosti úlohy,
že daná úloha má zmysel.
Dnešný učiteľ stojí pred veľkou výzvou: ako riadiť proces edukácie, aby mal zmysel a bol
spojený s rozvojom osobnosti žiaka? Ako spoznáme, že učenie žiaka baví? Cesta k efektívnemu
učeniu nových generácií nevedie cez stále dokonalejšie testy, ale premenou vnútornej
organizácie školy a jednostranného vyučovania.
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So sebareguláciou učenia sa veľmi úzko súvisí aj sebahodnotenie. Je to proces, v ktorom sa
žiak zamýšľa nad svojím učením a jeho výsledkami. Proces, v ktorom žiak hodnotí, čo sa mu
podarilo dosiahnuť (vzhľadom na ciele vlastného učenia sa) a čo sa mu úplne dosiahnuť
nepodarilo. Toto „zamýšľanie sa" je dôležité nielen z pohľadu do minulosti, ale predovšetkým
do budúcnosti (Švec, 2005). Nevyhnutnou podmienkou pre sebahodnotenie je potrebné
zabezpečiť vhodné podmienky – klíma triedy, partnerský vzťah, bezpečie a spolupatričnosť.
Žiak musí v triede cítiť bezpečie, že môže oznámiť svoj pohľad na dosiahnuté výsledky a jeho
hodnotenie nebude terčom výsmechu spolužiakov ani učiteľa, že oznámenie jeho názoru bude
rešpektované (Kratochvílová, 2011).
Vzťah sebaregulácie učenia sa a sebahodnotenia
Sebaregulácia učenia sa je procesom regulácie vlastného učenia v zmysle sebariadenia (človek
si riadi svoje učenie sám). Dospelý jedinec je si vedomý, čo pozná, čo by chcel poznať a akým
spôsobom. Pozná vlastnú stratégiu, aj ako toto poznanie uchopiť a zhodnotiť. Nakoniec musí
zhodnotiť, či v tomto snažení uspel a ak nie, navrhuje, čo by mal urobiť inak. Zimmermanov
model sebaregulácie učenia (2002) pozostáva z troch fáz. Prvá fáza plánovanie predchádza
vlastnému učeniu sa a zahŕňa procesy analýzy úloh (premyslenie a stanovenie vlastných cieľov
a strategické plánovanie). V tejto fáze je dôležitá aktivácia motivácie (očakávania, hodnoty,
osobne vnímaná zdatnosť). Človek vyvíja úsilie, koncentruje pozornosť, inštruuje seba samého,
svoj výkon a robí sebakontrolu a sebahodnotenie. V druhej fáze ide o monitorovanie (voľnú
kontrolu). Tá prebieha počas vlastného učenia. Tretia fáza, prebieha po ukončení procesu
učenia, predstavuje fázu sebareflexie. Zahŕňa sebaposudzovanie (sebezhodnotenie) výkonu,
prípadne príčin nedosiahnutých výsledkov. Sebareflexia ovplyvňuje dosiahnuté výsledky
vzdelávania vo vzťahu k vynaloženému úsiliu. Sebaregulácia učenia sa nie je možná bez
sebahodnotenia. Pri sebahodnotení sa žiaci učia sledovať svoje pokroky, lepšie pochopiť proces
dosiahnutia stanovených cieľov. Ak jedinec zistí, že jeho štýl učenia nedosahuje požadované
výsledky, musí znova prehodnotiť celý proces učenia tak, aby bol cieľ dosiahnutý. Rozvoj
sebaregulácie ide ruka v ruke s vnútorným rozvojom sebamonitorovania, sebakontroly,
sebahodnotenia a vnímanie osobnej zdatnosti.
Mladší žiaci majú potrebu pozitívneho hodnotenia druhými aj kladného sebahodnotenia. Pre
nich je podstatné, aby do hodnotenia boli samy zapojení, aby hodnotenie bolo spravodlivé, jasne
definované, objektívne a komplexné tak, aby zahŕňalo celú žiakovu osobnosť. Čáp a Mareš
(2001) upozorňujú, že ku komplikáciám dochádza, keď sa sebahodnotenie žiaka dostáva do
rozporu s hodnotením iných osôb. Nezhoda medzi vlastným hodnotením a hodnotením zo
strany druhých je začiatkom deformovania jedincovho sebahodnotenia a negatívneho
prežívania.
Overené a odporúčané aktivity na rozvoj sebahodnotenia
Žiaci na primárnom stupni potrebujú pomoc učiteľa, aby mohli do procesu sebahodnotenia
preniknúť a pochopiť jeho význam, pretože sebahodnotenie bude zohrávať dôležitú úlohu v
celom ich ďalšom živote.
V rokoch 2018 až 2020 sme realizovali blok prednášok a workshopov pre učiteľov cvičných
škôl v Bratislave a Ružomberku. Následne cviční učitelia experimentálne overovali viaceré
prístupy. Z ich skúseností vieme, že v nižších ročníkoch, je vhodné zaraďovať čo
najjednoduchšie formy sebahodnotenia. Medzi najjednoduchšie formy sebahodnotenia patrí:
Sebahodnotenie pomocou kartičiek
Je to jednoduchá metóda sebahodnotenia, ktorá najmladším žiakom ukáže, ako sa majú
zamýšľať nad svojím výkonom. Základom pre túto metódu je vytvorenie kartičiek, ktoré si
žiaci vyrobili samy. Pre úspešný výkon používali zelenú farbu, žltú farbu pre priemerné úsilie
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a červenú farbu pre neúspech a nezvládnutie. Aby si význam farieb lepšie zapamätali, využívali
aj grafické znázornenie, buď vztýčený palec nahor, ktorý sa spája so žiakovým úspechom, palec
vodorovne (priemerný výkon), respektíve pri neúspechu palec nadol. Na iných školách graficky
znázorňovali „smajlika“ (úsmev, neutrálny výraz alebo smajlik so zamračenou tvárou). Žiaci
kartičky zdvíhali po dokončení zadanej úlohy. Je to veľmi jednoduchá a ľahká forma
sebahodnotenia. Vo vyšších ročníkoch učitelia využívali ďalšie formy grafického hodnotenia
prostredníctvom rôznych symbolov, diagramov a čísel (percentá, stupnice, body).
Verbalizované podoby sebahodnotenia
Sebahodnotenie vo verbalizovanej podobe kladie na žiaka vyššie nároky. Žiak v úlohe
komunikátora býva vystavený negatívnym vplyvom sprevádzajúcim verejný prejav pred
učiteľom a triednym kolektívom. Pod vplyvom oficiálnosti svojho oznámenia stráca svoju
spontánnosť. U žiakov mladšieho školského veku nie je možné očakávať, že budú ich
hodnotiace výroky vždy adekvátne formulované a budú vychádzať z kritického posúdenia
sledovanej situácie (Částková, 2018).
Na cvičných školách žiaci najprv odpovedali na návodné otázky smerujúce k poznaniu a
pomenovaniu aktuálneho stavu pred plnením úlohy: Ako som pripravená/ý splniť úlohu? Akým
spôsobom viem uplatniť poznatky, ktoré mám? A.i. Bezprostredne po splnení úlohy: Ako sa
mi úlohu podarilo splniť? Bola to ťažká úloha? V akej situácii som bola/bol neistá/ý? Pomohol
mi niekto? Pomohla/pomohol som ja niekomu? Čo na mne oceňovali ostatní? Ako sa so mnou
spolupracuje? Ako reagujem, keď niečo neviem? Na čo by som sa mal/a viac sústrediť? V čom
sa chcem zlepšiť?
„Cesta k úspechu – denník“
Denník cesty k úspechu odporúčajú viacerí autori (Kožuchová a kol., 2011; Brücknerová, 2007)
a iní. Brücknerová (tamtiež) odporúča denník, ktorý nazvala „Cesta k úspechu“. V priebehu
časového obdobia (napr. mesiaca) sú žiaci hodnotení slovne. Hodnotenie je zaznamenané v
denníku (špeciálne upravená žiacka knižka). Na začiatku každého mesiaca sú rodičia
oboznámení s cieľmi, ktoré majú žiaci dosiahnuť. Na konci mesiaca si žiak zapíše svoj úsudok
na zvládnutie daných cieľov (mladší žiaci môžu napr. smajlikom), potom nasleduje posudok zo
strany učiteľa. Významným prvkom denníka je list úspechov, ktorý tvorí miesto pre
zaznamenávanie úspechov v školskom aj mimoškolskom pôsobení žiaka. Učiteľ si pri
pravidelnej mesačnej kontrole denníka prehliadne list úspechov a zapíše si eventuálne
pozoruhodnosti a postrehy do svojich poznámok. Na konci mesiaca sa rodičia zoznámia s
hodnotením zvládnutých cieľov a potvrdia to podpisom. V denníku je priestor aj pre rodičov,
kde môžu písať svoje pripomienky a postrehy.
„List sebe“
List sebe je ukážkou záverečného sebahodnotenia. Ukazuje sa v ňom úsilie žiaka za dlhšie
časové obdobie (Kolář a Šikulová, 2009). Žiaci ho písali po etapách aj niekoľkokrát za rok.
Najčastejšie bol adresovaný učiteľovi alebo rodičom. V ojedinelých prípadoch aj samotnému
žiakovi, ktorý list písal. List obsahoval sebahodnotiaci plán: Aký je môj osobný cieľ ? (V
jednom liste si vyberá len jeden cieľ.) Ako ho splním (ako budem postupovať)? Dokedy ho
splním? Kto mi pri tom pomôže? Akým spôsobom to preukážem? Neoddeliteľnou súčasťou
tohto listu je hodnotenie, ktoré napíše učiteľ žiakovi po splnení cieľa. Listy spravidla učiteľ
odkladal a po čase žiaci zisťujú, či sa im predsavzatia podarilo splniť.
Spočiatku žiaci mladšieho školského veku nie sú schopní adekvátne posúdiť, ani pomenovať
svoje schopnosti, preto je nevyhnutné, aby im učiteľ umožnil termíny najprv identifikovať a
pomenovať, až potom poskytol priestor na ich osvojenie v rámci sebareflektovaných aktivít.
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Záver
Sebahodnotenie poskytuje obraz o tom, ako žiak vníma a hodnotí sám seba v porovnaní s
ostatnými. Vďaka sebahodnoteniu si žiak vytvára o sebe určitý sebaobraz, do akej miery si je
vedomý svojich kvalít, či naopak slabších stránok. Jedná sa o subjektívne posudzovanie toho,
aký je, čo dokáže.
Na základe pozorovania môžeme konštatovať, že hlavným faktorom určujúcim voľbu
hodnotiacich stratégií v sledovaných triedach bola učiteľka, jej odborné znalosti, pedagogické
zručnosti, praktické skúsenosti a v neposlednom rade pedagogický talent. Na základe
schopností učiteľov bola vytvorená hodnotiaca stratégia, ktorú v priebehu svojho
pedagogického pôsobenia uplatňujú. Vzhľadom k tomu, že sledované cvičné učiteľky majú
dlhoročnú prax, hodnotiace pravidlá a postupy mali určitým spôsobom zvnútornené a
prispôsobené vlastnému poňatie výučby.
Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantových projektov VEGA 1/0443/18: Analýza
sebaregulačných štýlov učenia sa študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika a
VEGA č. 1/0383/19 Analýza stavu v technickom vzdelávaní a rozvoj technických zručností
žiakov na primárnom stupni školy.
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PREFEROVANIE VOĽNOČASOVÝCH POHYBOVÝCH AKTIVÍT
ŠTUDENTOV TU VO ZVOLENE A ICH ZÁUJEM O PONÚKANÉ
POHYBOVÉ AKTIVITY V RÁMCI HODÍN TELESNEJ VÝCHOVY
PREFERENCE OF STUDENT´S LEISURE – TIME PHYSICAL
ACTIVITIES AND THEIR INTERESET IN THE OFFERED PHYSICAL
ACTIVITIES WITHIN THE FRAMEWORK OF PHYSICAL
EDUCATION HOURS AT THE TECHNICAL UNIVERSITY
IN ZVOLEN
MARTIN KRUŽLIAK – KARIN BAISOVÁ
Ústav telesnej výchovy a športu, Technická univerzita vo Zvolene, Slovensko
Abstrakt
Príspevok je orientovaný na problematiku vzťahu študentov TU vo Zvolene k pohybovým
a športovo - rekreačným aktivitám. Problematika porovnáva výsledky výskumov autorov
Baisová - Kružliak, v období rokov 2010 až 2018.
Kľúčové slová
pohybové aktivity, športové aktivity, vzťah k športovaniu, dôvody nešportovania, motivácia k
športovaniu
Abstract
The paper focuses on the issue of students‘ attitude towards physical and recreational sport
activities at Technical University in Zvolen. Following previous research by Baisová –
Kružliak, it documents the interpretations of results from 2010 and 2018.
Keywords
Physical activity, sports, attitude towards excercise, reasons to play sports, motivation to do
sports
ÚVOD
Zachovanie kontinuity aktívneho športovania v oblasti školského systému, od
predškolskej, elementárnej až po vysokoškolskú telesnú výchovu, je dlhodobo jednou
z hlavných tém telovýchovných odborníkov. Rešpektovanie zásad zdravého životného štýlu
a vedenie k celoživotnému športovaniu, sa v súčasnom pretechnizovanom svete stáva témou
číslo jedna. Ľudia na svojom tele pozorujú zmeny, prejavujúce sa slabou kondíciou, zníženou
pohyblivosťou, nadváhou často spojenou so zdravotnými problémami. Odborníci Svetovej
zdravotníckej rady tvrdia, že až 50% zdravia si dokážeme ovplyvniť spôsobom života
(Šimonek, 2000). Cieľom a správnou cestou k eliminácii zdravotných problémov je teda
pravidelný pohyb, správna životospráva, budovanie a udržiavanie telesnej aj duševnej
kondície, aktívny oddych a relax a zodpovednosť za vlastné zdravie. Zdravie je teda
prioritným cieľom pohybovej aktivity, ktorá by mala napĺňať človeka šťastím, spokojnosťou,
pohodou, radosťou.
Výskum, ktorý sme realizovali v podmienkach Technickej Univerzity vo Zvolene
(TUZVO), bol zameraný na kategóriu vysokoškolákov, čo predstavuje vývinovú etapu,
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končiacej adolescencie a začínajúcej dospelosti (Macek, 2003; Kohoutek, 2003; Oravcová,
2012, 2006, 2002; Michal, 2002).
Život vysokoškoláka nie je orientovaný len na čas strávený v škole, preto ak chceme
spoznať jeho postoje k pohybovým aktivitám, musíme sa zamerať celkove na jeho voľnočasové aktivity, pri ktorých majú pohybové aktivity bohatú konkurenciu iných aktivít,
s ktorými sa náš vysokoškolák stretáva. V predchádzajúcom výskume sme zistili, že
najväčším konkurentom pohybových aktivít pri voľno-časových aktivitách je štúdium,
vzdelávanie a práca s PC, čo logicky vyplýva z toho, že sa jedná o respondentov – študujúcich
na vysokej škole. Zároveň však musíme konštatovať, že pri našom výskume (Kružliak –
Baisová – Schmidtová, 2019), sme zaznamenali široké spektrum aktivít, ktorým sa vo svojom
voľnom čase študenti venujú.
V rámci hodín telesnej výchovy na TUZVO ponúkame program športovo- rekreačných
aktivít a viacero foriem pravidelného športovania, z ktorých si študenti môžu zvoliť pre nich
tú najobľúbenejšiu, prípadne najzaujímavejšiu, či najdostupnejšiu. Záujem študentov
o pohybové aktivity následne sledujeme a vyhodnocujeme, pričom ich v rámci možností na
TUZVO aj zaraďujeme do svojho vyučovacieho procesu. Vhodnou ponukou chceme
študentov motivovať k pravidelnému športovaniu a poznaniu, že fyzické zdravie je často
spájané so zdravím prírodným (fyzickým), ktoré je spojené predovšetkým so subjektívnym
vnímaním vlastného tela. Ak nás nič nebolí výrazne sme presvedčení o dobrom fungovaní
našich telesných systémov, čo môžeme vnímať ako svoje dobre fungujúce fyzické zdravie
(Kukačka, 2010). Pri pochopení týchto súvislostí sa stáva športovanie bežnou potrebou
v živote, čím sa vytvárajú predpoklady, že športovať bude študent aj po ukončení štúdia
(Kružliak, 2011). Autori rozoberajúci túto problematiku, Valjent (2010), Kružliak (2011),
Baisová - Kružliak (2013) vo svojich výskumoch hovoria o športovaní vysokoškolákov vo
voľnom čase skôr ako o zábave, o relaxe a kompenzácii práce psychickej fyzickou a
o aktívnom oddychu.
CIEĽ
V sledovanom období rokov 2010 až 2018 skúmame preferovanie pohybových aktivít
študentov TUZVO vo voľnom čase a ich vzťah k pohybovým aktivitám ponúkaných
v pohybovom programe počas ich štúdia na TUZVO.
METODIKA
Pri riešení nášho výskumu sme sa zamerali na homogénnu vzorku študentov všetkých
ročníkov študujúcich na TUZVO, pravidelne cvičiacich v podmienkach Ústavu telesnej
výchovy a športu.
Sledované obdobie, ktoré v príspevku analyzujeme sme rozdelili na 5 etáp výskumu
v časovom horizonte rokov 2010-2019. V každej samostatnej etape výskumu sme
prostredníctvom dotazníka počas hodín telesnej výchovy realizovali výskum zameraný na
zistenie vzťahu a záujmu študentov TUZVO k športovo - rekreačným aktivitám. Výskumu sa
zúčastnilo celkove 1864 respondentov, z čoho bolo 1163 mužov a 677 žien. Vekový priemer
respondentov bol 21,6 rokov.
Vzhľadom k tomu, že dotazníky boli ponúkané študentom priamo na hodinách telesnej
výchovy, ich návratnosť bola 100%. V každej etape výskumu sme z distribuovaných
dotazníkov vyradili malé množstvo dotazníkov s nedôstojnými odpoveďami, čo celkove
neovplyvnilo priebeh nášho výskumu.
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VÝSLEDKY A DISKUSIA
Vzorka respondentov – muži
V našom výskume sme zistili, že respondenti – muži prakticky vo všetkých etapách
výskumu najviac inklinovali k posilňovaniu a fitnes, s priemerom odpovedí 62,89%.
S výrazným odstupom približne 20 % na druhom mieste skončili zimné aktivity lyžovanie
snowboarding a bežecké lyžovanie. S menej výraznými odstupmi sme zaznamenali na ďalších
miestach kolektívne športy hokejbal, florbal, hokej, futbal. V hierarchii športov nasledujú
individuálne športy s postupným poklesom záujmu. Z výsledkov výskumu nám vyplýva, že
veľkej obľube sa u našich respondentov tešia individuálne a silové športy, pri ktorých nie je
potrebné vytvárať skupiny s rovnakou motiváciou zahrať si, čo korešponduje so spôsobom
života mladých ľudí, orientujúcich sa viac na individualizmus. Prekvapili nás v postavení na
popredných miestach zimné športy, čo si vysvetľujeme postupným navracaním lyžiarskych
kurzov na školy, k čomu pomáha aj podpora štátu pri ich realizácii, pričom sa nejedná len
o športovú stránku, ale aj o poznávaciu a spoločenskú. Z pohľadu základných akademických
športov basketbal a volejbal je zaujímavé zistenie, že sa stretávame so záujmom len okolo 78% respondentov, pričom v nie tak dávnej minulosti patrili k najpopulárnejším športovorekreačným aktivitám vysokoškolákov, v ktorých sme sa umiestňovali na popredných
miestach na medzinárodných súťažiach, ale často sa hrávali aj v rámci vodáckych kurzov
a kurzov turistiky a pobytu pri vode. Pri pohľade do tabuľky mapujúcu túto otázku môžeme
pozorovať, že sledujeme u takmer všetkých pohybových a športovo – rekreačných aktivitách
najnižšie priemerné percento v 3. etape výskumu. Najustálenejší záujem registrujeme
pri volejbale vo všetkých etapách výskumu.
Tabuľka 1 Preferované pohybové aktivity študentov vo voľnom čase
Vo voľnom čase uprednostňujem pohybové aktivity
aritmetický smerodajná
2010
2012
2014
2015
2017
priemer
odchýlka
Kulturistika,
66,67% 61,21% 56,12% 59,12% 71,33%
62,89%
5,45%
fitness, crossfit
Lyže, bežky,
50,25% 53,14% 16,51% 51,56% 47,39%
43,77%
13,76%
snowboarding
Hokej, florbal,
58,33% 34,24% 11,32% 44,19% 39,87%
37,59%
15,36%
hokejbal
Futbal
43,12% 28,14% 17,13% 39,87% 43,76%
34,40%
10,31%
Plávanie
40,33% 46,67% 11,48% 27,54% 36,87%
32,58%
12,23%
Beh, jogging,
33,33% 27,14% 16,13% 21,68% 19,25%
23,51%
6,09%
bicykel
Tenis
17,84% 14,41% 12,69% 13,68% 12,82%
14,29%
1,88%
Turistika, vodná
18,57% 14,33% 14,17% 12,31% 8,65%
13,61%
3,22%
turistika
Bedminton
9,65% 12,65% 8,14% 13,22% 11,11%
10,95%
1,88%
Stolný tenis
8,33% 7,85% 9,50% 7,68% 8,56%
8,38%
0,64%
Volejbal
8,33% 7,68% 7,96% 9,85% 7,65%
8,29%
0,82%
Aerobik, zumba,
12,25% 11,62% 0,25% 7,77% 8,23%
8,02%
4,27%
tance
Basketbal
8,33% 6,94% 4,76% 6,63% 8,63%
7,06%
1,38%
Iné
6,31% 3,43% 9,56% 8,25% 6,05%
6,72%
2,09%
Korčuľovanie, in
6,77% 7,27% 4,27% 4,27% 8,36%
6,19%
1,65%
line
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Ďalšou témou nášho výskumu bolo zisťovanie záujmu respondentov o ponúkané športy
v rámci predmetu Telesná výchova na TUZVO.
Záujem o ponúkané športy v rámci vyučovania predmetu Telesná výchova na TUZVO, sa
u mužoch menil v každej etape výskumu. Ako príklad môžeme použiť záujem o bedminton,
ktorý sa postupne od prvej etapy výskumu s priemerom až 91% postupne znížil na hodnotu
44,51%. Aj napriek postupnému poklesu záujmu je stále najviac žiadaným športom pre
respondentov. O nesúrodosti záujmu o tento šport hovorí aj vysoká smerodajná odchýlka až
16.80%. Túto klesajúcu tendenciu záujmu si vysvetľujeme tým, že v prvej etape výskumu sa
jednalo o nový šport na TUZVO a vytvorila sa početná skupina hráčov, ktorí sa navzájom
ťahali, zvyšovali svoje herné kvality, a pôsobili v univerzitnej lige. Postupne končili svoje
štúdium a už sa nepodarilo tak spropagovať bedminton u mužov, aby sa v takom množstve
zapájali do hodín telesnej výchovy s výberovým športom bedminton. Ustálenú – vysokú
hodnotu záujmu v tabuľke č. 2 môžeme pozorovať v individuálnych športoch posilňovanie
a fitnes s priemernou hodnotou 82,47%, ale taktiež ako pri bedmintone, s vysokou
smerodajnou odchýlkou 10,97%, ovplyvnenou výsledkami v 5. etape výskumu s hodnotou
61,33%. Silová športová aktivita crossfit patrí tiež k popredným športovým aktivitám
respondentov s priemernou hodnotou všetkých etáp výskumu 29,67% a relatívne nízkou
hodnotou smerodajnej odchýlky 5,63%. Na ďalších miestach s postupným poklesom hodnoty
záujmu sa umiestnili futbal s priemernou hodnotou 53,76%, volejbal s 30,40%, florbal
s 27,60%, stolný tenis s 25,38%, plávanie s 16,73%, basketbal s 14,68%, lukostreľba
s 11,39%, tenis s 10,60%, adrenalínové športy a kurzy s 9,35%, netradičné športy s 4,66%,
turistika s 4,34%, aerobik s 0,45%.
Tabuľka 2 Záujem študentov o ponúkané športy v rámci predmetu TV na TU vo Zvolene
Záujem študentov o ponúkané športy v rámci predmetu TV na TU
aritmetický smerodajná
2010
2012
2014
2016
2018
priemer
odchýlka
Volejbal
33,33% 35,33% 30,36% 25,15% 27,85%
30,40%
3,66%
Basketbal
16,67% 18,13% 16,25% 13,78% 8,57%
14,68%
3,36%
Futbal
66,67% 47,17% 44,42% 54,32% 56,22%
53,76%
7,79%
Florbal
12,21% 47,14% 23,16% 27,36% 28,14%
27,60%
11,30%
Bedminton
91,00% 87,14% 74,35% 64,28% 44,51%
72,26%
16,80%
Tenis
10,03% 9,17% 12,25% 11,33% 10,23%
10,60%
1,07%
Stolný tenis
33,33% 31,18% 22,31% 21,39% 18,69%
25,38%
5,78%
Posilňovanie, fitnes 83,33% 92,11% 89,31% 86,29% 61,33%
82,47%
10,97%
Aerobik
0,56%
0,22%
0,69% 0,60% 0,16%
0,45%
0,21%
Bouldering
11,61% 11,25% 12,26% 16,89% 16,79%
13,76%
2,54%
Turistika
8,22%
2,55%
5,68% 3,55% 1,68%
4,34%
2,36%
Plávanie
25,12% 24,17% 14,45% 11,27% 8,65%
16,73%
6,72%
Crossfit
21,36% 38,54% 26,98% 29,88% 31,58%
29,67%
5,63%
Lukostreľba
8,65% 10,25% 10,32% 16,37% 11,35%
11,39%
2,64%
Netradičné športy
2,97%
8,23%
3,52% 2,12% 6,44%
4,66%
2,30%
Adrenalínové športy
0,00%
9,25% 11,55% 11,28% 14,67%
9,35%
4,99%
a kurzy
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Vzorka respondentov – ženy

Podobne ako v kategórii mužov, aj kategórii žien – študentiek sme sa zamerali na
zmapovanie športových aktivít, ktoré si naše respondentky volia pravidelne, najčastejšie alebo
aj príležitostne. Najčastejšie sa stretávame s tromi možnosťami odpovedí, pre ktoré sa
rozhodlo viac ako 20% respondentiek. Ide o plávanie, potom fitnes a crossfit (kulturistika sa
vzťahuje skôr na súbor študentov) a turistika. Značný záujem vyjadrili študentky aj
o bedminton – 17,69%. Nasledujúca skupina zvolených športov pozostáva z trojice, ktorá
dosiahla v priemere viac ako 10%, a to zimné športy – lyžovanie, bežky a snowboarding,
potom volejbal a nakoniec aerobik, zumba, tance.
Ak sa na výsledky pozrieme z hľadiska etáp výskumu, zaznamenali sme značný pokles
záujmu o plávanie, pokiaľ v roku 2010 skoro 51% volili tento druh pohybovej aktivity, v roku
2018 už len necelých 7%. Naopak nárast záujmu sme zistili pri fitness a crossfite, a to
z necelých 10% na začiatku výskumného obdobia až na takmer 51% v poslednej etape.
Tabuľka 3 Preferované pohybové aktivity študentiek vo voľnom čase
Preferované pohybové aktivity študentiek vo voľnom čase
Plávanie
Kulturistika, fitness, crossfit
Turistika, vodná turistika
Bedminton
Lyže, bežky, snowboarding
Volejbal
Aerobik, zumba, tance
Beh, jogging, bicykel
Korčuľovanie, in line
Tenis
Horolezectvo, bouldering
Stolný tenis
Basketbal
Futbal
Streľba, lukostreľba
Hokej, florbal, hokejbal
Netradičné športy
Bojové umenia (iné)
Hádzaná
Gymnastika, akrobacia

2010

2012

50,98%
9,86%
49,22%
38,89%
38,89%
25,49%
35,29%
19,95%
21,56%
8,23%
5,79%
15,48%
8,23%
4,55%
2,15%
2,15%
5,79%
4,55%
2,15%
2,15%

33,26%
18,28%
21,05%
15,12%
4,49%
1,10%
5,51%
1,10%
0,84%
0,00%
0,35%
0,00%
1,10%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

aritmetický smerodajná
priemer
odchýlka
20,34% 17,65% 6,86%
25,82%
15,13%
21,64% 20,58% 50,98%
24,27%
13,98%
17,11% 14,71% 6,86%
21,79%
14,48%
13,83% 5,88% 14,71%
17,69%
11,13%
3,97% 7,84% 1,96%
11,43%
13,86%
2,07% 9,80% 15,69%
10,83%
9,07%
2,55% 4,90% 2,94%
10,24%
12,58%
5,81% 5,88% 4,90%
7,53%
6,45%
0,60% 0,00% 0,00%
4,60%
8,49%
2,28% 2,14% 4,90%
3,51%
2,83%
1,21% 4,90% 4,90%
3,43%
2,20%
0,00% 1,23% 0,00%
3,34%
6,09%
2,28% 2,14% 1,96%
3,14%
2,58%
5,40% 2,14% 1,96%
2,81%
1,94%
0,91% 4,90% 1,96%
1,98%
1,65%
0,00% 1,23% 2,94%
1,26%
1,17%
0,00% 0,00% 0,00%
1,16%
2,32%
0,00% 0,00% 0,00%
0,91%
1,82%
0,00% 0,00% 0,00%
0,43%
0,86%
0,00% 0,00% 0,00%
0,43%
0,86%
2014

2016

2018

Daný jav vysvetľujeme aj tým, že fitness sa od roku 2012 postupne odčlenilo od
kulturistiky a študentky mali možnosť cvičiť a trénovať aj mimo priestorov posilňovne
cvičenie určené práve pre ženy, ale nie priamo zamerané na kulturistiku, ale skôr na
formovanie postavy a cvičenie s vlastnou váhou, prípadne so špeciálnymi pomôckami.
Taktiež crossfit sa zaviedol ako nový šport a postupne si získaval aj študentky. Preto v tomto
prípade aj naša ponuka športov v rámci TV mala vplyv na tento vývoj záujmu študentiek
o pohybové aktivity v rámci voľného času. Ďalším faktom je, že študentky prejavili väčší
záujem o individuálne športy, čo však neplatí u študentov, ktorí majú záujem vo voľnom čase
venovať sa futbalu, hokeju, florbalu aj volejbalu.
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Preferované pohybové aktivity študentiek vo voľnom čase
Plávanie
Kulturistika, fitness, crossfit
Turistika, vodná turistika
Bedminton
Lyže, bežky, snowboarding
Volejbal
Aerobik, zumba, tance
Beh, jogging, bicykel
Korčuľovanie, in line
Tenis
Horolezectvo, bouldering
Stolný tenis
Basketbal
Futbal
Streľba, lukostreľba
Hokej, florbal, hokejbal
Netradičné športy
Bojové umenie
Gymnastika, akrobacia
Hádzaná

25,82%
24,27%
21,79%
17,69%
11,43%
10,83%
10,24%
7,53%
4,60%
3,51%
3,43%
3,34%
3,14%
2,81%
1,98%
1,26%
1,16%
0,91%
0,43%
0,43%
0%

5%

10%

15%
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Obrázok 1 Preferované pohybové aktivity študentiek vo voľnom čase
Pri vysokoškoláčkach z Prešovskej univerzity môžeme deklarovať na základe výskumu
Majerníkovej – Buka (2000) záujem hlavne o aerobik (58,99%), prechádzky (56,74%),
chôdzu (50%), plávanie (45,19%) a cyklistiku (35,39%). Podľa toho istého výskumu
študentky UPJŠ v Košiciach uprednostňujú skôr chôdzu (63,33%) pred cyklistikou
a prechádzkami, potom plávanie a aerobik. Autori Buková – Staško – Gajdošová (2005)
uvádzajú záujem študentiek UPJŠ v Košiciach hlavne o aerobik (36%) a posilňovanie (28%),
plávanie (26%). Novší výskum Korvínovej (2009) potvrdzuje záujem výrazne o plávanie,
potom cyklistiku, aerobik, lyžovanie, ďalej volejbal, korčuľovanie, beh. Aj na základe týchto
výskumov môžeme potvrdiť záujem skôr o individuálne športy v komparácii s kolektívnymi.
Potvrdzuje to aj výskum českých autorov Kukačku – Kokeša (2009), u ktorých síce nájdeme
na druhom mieste obľúbenosti športové hry, ale ostatné vybrané aktivity sú už len
individuálneho charakteru. Študenti prejavili záujem najmä o cyklistiku, športové hry,
aeróbne cvičenia, beh, chôdza, posilňovanie, plávanie.
Kukačka – Kastnerová – Píchová (2017) uverejnili tiež výsledky nového výskumu
študentiek Jihočeské univerzity v Č. Budějoviciach, kde až 25% opýtaných využíva hlavne
aeróbne cvičenie, 23% chôdzu, 16% jazdu na bicykli a tiež plávanie, ďalej korčuľovanie
a beh.
Ponuka športov v rámci výberového predmetu Telesná výchova na ÚTVŠ TU vo
Zvolene je pomerne stála. Každoročne prípadne semestrálne si študentky môžu zvoliť iný
šport, inú pohybovú aktivitu. Nás zaujímalo, ktorú z nich uprednostňujú - viď. nasledujúca
tabuľka 4 a obrázok 2.
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Tabuľka 4 Záujem študentiek o ponúkané športy v rámci predmetu TV na TU vo Zvolene
Záujem študentiek o ponúkané športy v rámci predmetu TV na TU vo Zvolene
aritmetický smerodajná
2010
2012
2014
2016
2018
priemer
odchýlka
Volejbal
7,81% 1,45% 7,15% 15,69% 25,12% 11,44%
8,20%
Basketbal
1,96% 1,06% 2,11% 1,96% 8,15%
3,05%
2,58%
Futbal
0,00% 0,00% 5,26% 1,96% 3,64%
2,17%
2,06%
Florbal
0,00% 1,06% 10,67% 2,94% 10,41%
5,02%
4,61%
Bedminton
27,45% 18,53% 20,14% 14,71% 27,45% 21,66%
5,05%
Tenis
0,00% 1,45% 1,52% 2,94% 13,67%
3,92%
4,96%
Stolný tenis
5,88% 1,45% 1,52% 1,96% 5,12%
3,19%
1,91%
Posilňovanie, fitnes
66,67% 54,24% 34,15% 50,98% 49,56% 51,12%
10,41%
Aerobik, zumba
29,41% 13,41% 3,45% 2,94% 12,84% 12,41%
9,59%
Bouldering
3,92% 5,11% 6,38% 4,90% 13,67%
6,80%
3,53%
Turistika
1,96% 0,00% 0,00% 2,94% 15,86%
4,15%
5,96%
Plávanie
5,88% 2,25% 2,11% 0,85% 6,53%
3,52%
2,25%
Crossfit
0,00% 0,00% 7,72% 6,86% 16,27%
6,17%
6,02%
Lukostreľba
0,00% 0,00% 3,45% 1,96% 10,58%
3,20%
3,91%
Netradičné športy
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00%
0,00%
Adrenalínové športy a kurzy 1,96% 2,25% 1,52% 1,96% 2,21%
1,98%
0,26%

Záujem študentiek o ponúkané športy v rámci predmetu
TV na TU vo Zvolene
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Obrázok 2 Záujem študentiek o ponúkané športy v rámci predmetu TV na TU vo Zvolene
Najväčší záujem počas všetkých etáp výskumu bol jednoznačne o posilňovanie a fitnes
v rozpätí 49% - 67%. Výnimkou je stredná etapa, kedy zaznamenávame nárast záujmu
o florbal a crossfit, a tým automaticky pokles záujmu o posilňovanie a fitness. Situácia
vznikla po zavedení crossfitu do ponuky športov a veľa študentiek prejavilo o tento šport
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záujem zo zvedavosti, ale aj ako náhrady za fitnessové cvičenia, ktoré sú na prevedenie ľahšie
a jednoduchšie. Podobne bol na tom florbal. V tomto období sa dokonca vytvorilo samostatné
družstvo žien, ktoré pravidelne hrávali florbal a prilákali aj ďalšie študentky. Ak zoberieme
do úvahy priemerné hodnoty počas celého výskumu, respondentky ďalej využívajú ako
pohybovú aktivitu bedminton, aerobik (tu sme zaznamenali počas výskumu rapídny pokles
záujmu, ktorý sa zvýšil len v poslednej etape rozšírením ponuky o zumbu) a volejbal (zvýšený
záujem len v posledných dvoch etapách), bouldering a crossfit. Keďže študentky majú záujem
skôr o individuálne športy, basketbal, florbal (s výnimkou jednej etapy) a futbal, ktorý si skôr
volia študenti sú minimálne percentuálne zastúpené v odpovediach. Tak isto je to s tenisom,
stolným tenisom a lukostreľbou. Hoci sa stretávame s veľkým záujmom študentiek o plávanie
v rámci ich voľného času, v rámci hodín Telesnej výchovy to tak nie je. Dôvodom je problém
so zaradením hodiny plávania do ich osobného rozvrhu, pretože vyhradený čas na plavárni je
určený napoludnie, kedy mnoho z nich musí absolvovať iné povinné predmety podľa rozvrhu.
ZÁVER
Pohľad na voľno - časové aktivity nám ukázal, že podobne v súbore mužov ako aj
v súbore žien sú preferované viac individuálne športy ako plávanie, posilňovanie, fitnes,
bedminton, turistika. Z kolektívnych športov muži uprednostňujú hokej, florbal a futbal a
ženy hlavne volejbal. Táto realita je závislá od vytvorených podmienok a vybavenia
športovísk v blízkom okolí ich bývania.
Pre študentov je v rámci hodín a predmetu Telesná výchova ponúkaný bohatý
a širokospektrálny výber športov, z ktorých muži dlhodobo prejavujú najväčší záujem
o posilňovanie, bedminton, futbal, volejbal. V ďalšom poradí sa nasledujú individuálne
športy. V súbore žien je uprednostňované posilňovanie - fitness, bedminton, aerobik, zumba,
volejbal. Podobne ako u mužov, aj v súbore žien nasledujú väčšinou individuálne športy.
Vzhľadom na vhodné vytvorené podmienky pre ponúkané pohybové aktivity a športy v tejto
otázke zaznamenávame záujem o všetky pohybové aktivity.
Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach realizovala Buková – Staško Gajdošová (2008) výskum, zameraný na pohybové aktivity študentov UP JŠ, z ktorého
môžeme vyčítať, že podobne ako v našom výskume je u študentov najobľúbenejšie
posilňovanie 56% respondentov, futbal 20%, bedminton a tenis 14%. Vysoké hodnoty sme
zistili pri kondičnom behu – joging 18%.
Cepková (2015) v svojej práci uvádza obľúbenosť predmetov realizovaných v rámci
hodín telesnej výchovy v poradí: basketbal, volejbal, futbal, florbal, fresbee, posilňovanie,
aerobik, bedminton, stolný tenis... Podľa jej názoru je obľúbenosť úzko spojená s rozvrhovou
ponukou športov počas týždňa, ako aj času realizácie vyučovacieho procesu. Pri porovnaní
záujmu o jednotlivé športy v rámci hodín telesnej výchovy môžeme konštatovať, že sa jedná
o podobné predmety a poradie obľúbenosti, ako na TU vo Zvolene, až na zaradenie
posilňovania v našom výskume, ktoré respondenti posunuli na najobľúbenejší predmet
s hodnotou 82,47%. V jej výskume sa stretávame aj s informáciou, že až 38% respondentov
uvádza, že ponúkané športové aktivity im nevyhovujú a uvítali by rozšírenie rozvrhovej
ponuky v rámci výberovej telesnej výchovy.
Vo výskume Michala (2002) sa stretávame s jednoznačnou voľbou v prospech aerobiku,
plávania a volejbalu v súbore žien. Druhú časť zastupujú lyžovanie, beh, tenis a basketbal.
U oboch autorov sa stretávame s pomerne vysokým nasadením plávania, čo u našich
respondentiek nenájdeme v popredí záujmu, hoci pri otázke voľby pohybovej aktivity vo
voľnom čase figuruje práve plávanie na prvom mieste. Vysvetlením môže byť fakt, že
plávanie v našich podmienkach je vo forme jednej hodiny zaradené na jeden deň v rámci
výučby, čo sa veľmi ťažko dá zladiť s denným režimom výučby.
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Podobný výskum u Kukačku (2009) sa nezhoduje s výberom športov našich študentiek. Českí
študenti využívajú hlavne hodiny cyklistiky, športových hier, aeróbne cvičenia, beh alebo
rýchlu chôdzu, až potom posilňovanie, plávanie.
Porovnanie nášho výskumu s výskumami iných autorov potvrdzuje, že záujem
o pohybové a športovo-rekreačné aktivity je u študentov rôzny. Závisí od mnohých faktorov:
od histórie športu na danej škole – univerzite, od podmienok, od zaradenia a inovácie nových
športov, ale taktiež od samotných pedagogických pracovníkov a ich snahy motivovať
študentov k pohybu a športu a pomôcť vytvoriť vzťah k celoživotnému aktívnemu
športovaniu.
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VYBRANÉ BIOLOGICKÉ PARAMETRE A POHYBOVÁ
VÝKONNOSŤ VRCHOLOVÝCH ŠPORTOVCOV
SELECTED BIOLOGICAL PARAMETERS AND PHYSICAL
PERFORMANCE OF ELITE ATHLETES
Jana Labudová1 a Dušan Holas2
FTVŠ UK v Bratislave, Slovensko1
SZU v Bratislave, Slovensko, 2

Abstrakt
Pre výkonnostný a vrcholový šport je charakteristická snaha dosahovania čo najlepších
výkonov v súlade s presne stanovenými pravidlami. Medzi náročné kolektívne športy, patriace
medzi plavecké odvetvia zaraďujeme vodné pólo. Cieľom predloženej štúdie je zistiť súvislosti
medzi vybranými biologickými parametrami a úrovňou všeobecnej a špeciálnej pohybovej
výkonnosti vrcholových športovcov vo vodnom póle. Súbor tvorili vrcholoví športovci (n =10),
s priemerným vekom 24,6±3,4 rokov, s telesnou výškou 189,5±5,3 cm a s telesnou hmotnosťou
88,2±8,8 kg, hráči vodného póla na rôznym postoch. Tréningovú prípravu, pozostávajúcu zo
suchej prípravy a prípravy vo vode absolvovali v čase merania dvojfázovo, päťkrát v týždni.
Na posúdenie vzťahov medzi sledovanými ukazovateľmi sme použili Spearmanov korelačný
koeficient. Zo zistených výsledkov môžeme konštatovať, že sa nepotvrdil významný vzťah
medzi ukazovateľmi všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti a vybranými biologickými
parametrami.
Uvedená práca je súčasťou riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0548/18.
Kľúčové slová: biologické ukazovatele, športový výkon, vrcholoví športovci, vodné pólo
Abstract
Performance and elite sports are characterized by the effort to achieve the best possible
performance in accordance with precisely defined rules. Among the demanding collective
sports, belonging to the swimming industries, we include water polo. The aim of the presented
study is to determine the relationship between selected biological parameters and the level of
general and special physical performance of top athletes in the water pole. The group consisted
of top athletes (n = 10), with an average age of 24.6 ± 3.4 years, a body height of 189.5 ± 5.3
cm and a body weight of 88.2 ± 8.8 kg, water polo players at various posts. The training
preparation, consisting of dry preparation and preparation in water, was completed in two
phases at the time of measurement, five times a week. We used Spearman's correlation
coefficient to assess the relationships between the monitored indicators. From the obtained
results we can state that it did not confirm a significant relationship between the indicators of
general and special physical performance and selected biological parameters.
The mentioned work is a part of the solution of the grant task VEGA no. 1/0548/18.
Key words: biological parameters, sport performance, elite athletes, water polo
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Úvod
Vrcholový šport a rekreačné športovanie majú podobný základ, ktorý tvorí pohybová
aktivita. Odlišnosti však spočívajú v zameraní, v štruktúre, ako aj v charaktere vonkajšieho
zaťaženia. Definovaním základných pojmov, akým je rekreačná aktivita sa zaoberalo viacero
autorov, ktorí sa zhodujú v charakteristike, zameraní a v prínose pre rekreačne športujúcich
(Moravec a kol. 2004; Sekot 2006; Kasa 2007; Hoeger 2011; Labudová 2012; Campbell et al.
2018). Prioritou je udržanie a zlepšenie zdravotného stavu, vykonávanie športu v rámci
voľnočasovej aktivity, zameranie na oddych, emocionálne prežívanie a vzájomné porozumenie,
zlepšovanie úrovne telesnej zdatnosti, regeneráciu telesnej aj duševnej kondície. Pre
výkonnostný a vrcholový šport je charakteristická snaha dosahovania čo najlepších výkonov
v súlade s presne stanovenými pravidlami, a v súčasnosti vzhľadom na prudký rozvoj
teoretických poznatkov niekedy až „na hranici“ zdravia športovca. Choutka a Dovalil (1991)
vnímajú športové aktivity ako oblasť dobrovoľnej ľudskej činnosti, ktorá uspokojuje potreby
športovcov a ďalších účastníkov. Športovec je v tejto činnosti nielen objektom, ale aj subjektom
svojho zdokonaľovania a sebavýchovy. Podľa Bedřicha (2007) sa šport označuje ako pohybová
aktivita vykonávaná podľa určitých pravidiel a zvyklostí, ktorej výsledky sú merateľné alebo
porovnateľné s inými prevádzkovateľmi toho istého športového odvetvia. Vnímanie športu ako
reality vymedzuje Kampmiller, Vanderka a kol. (2012) troma základnými súčasťami, kde šport
vníma ako špecializovanú ľudskú činnosť, ako kultúrno-spoločenský jav a ako spoločenské
hnutie. Podľa charakteru športového výkonu zoraďuje Schnabel (1988), Choutka a Dovalil
(1991), Moravec a kol. (2007) jednotlivé športové odvetvia do siedmich skupín na typy
senzomotorických výkonov (napr. streľba, lukostreľba, golf), rýchlostno-silových výkonov
(napr. atletické šprinty, skoky, vrhy, vzpieranie, šprinty v plávaní a v cyklistike),
vytrvalostného výkonu ( atletické disciplíny 800 m až maratón, plavecké disciplíny 100 až
1 500 m, kanoistika: 500 až 1000 m, veslovanie, behy na lyžiach, triatlon), technicko-estetické
výkony (napr. športová a moderná gymnastika, krasokorčuľovanie, skoky do vody,
synchronizované plávanie, ), výkony spojené s ovládaním stroja, náradia a zvieraťa (letectvo,
motorizmus, boby, sánky, zjazdové lyžovanie, jazda na koni), individuálne - úpolové výkony
(box, zápasenie, džudo, šerm, tenis) a kolektívne výkony – športové hry (napr. futbal, vodné
pólo, ľadový hokej, volejbal, hádzaná). Športové odvetvia podľa náročnosti na psychiku
športovca rozlišuje Bajzová (2010) športy senzorické (napr. lukostreľba, golf ), estetickokoordinačné (napr. gymnastické športy, krasokorčuľovanie, synchronizované plávanie),
funkčne - mobilizačné (napr. veslovanie, cyklistika, atletika, beh na lyžiach), rizikové
(snowboarding, kanoistika na divokej vode, zjazdové lyžovanie), anticipačné (napr. box, džudo,
bedminton, tenis). Okrem pozitívneho prínosu športovej aktivity, na jednotlivca aj na celú
skupinu, je potrebné si uvedomiť aj jej negatívne stránky. Jedná sa predovšetkým o nadmernú
komercionalizáciu, doping, korupciu či agresiu a násilie športovcov (Konečná 2014). Súvislosti
športového výkonu s vnútornými a vonkajšími faktormi, akými sú biologické parametre,
genetická podmienenosť, motorické, psychologické a sociálne ukazovatele sú aktuálnym
predmetom skúmania vied o športe. Jedinečným príkladom rôznych športových odvetví, ktoré
sa realizujú v špecifickom vonkajšom prostredí sú plavecké športy. Medzi plavecké športy
zaraďuje svetová federácia plaveckých športov (FINA 2017) športové plávanie, diaľkové
plávanie, vodné pólo, synchronizované plávanie, skoky do vody a skoky do vody z výšky.
Macejková a Hlavatý (1996) definujú plavca vo vodnom prostredí ako teleso ovplyvnené
fyzikálnymi zákonmi, ale na rozdiel od neživých organizmov aj biologickými zákonitosťami.
Pri výskume komplexnosti pohybovej zložky sledujeme pohyb z hľadiska priestoru, príčiny
a času (Kalečík a kol. 1996). Pri každom motorickom akte sa vykonáva komplexná integrálna
aktivita nervového systému (analýza prichádzajúcich impulzov, interferencia vonkajších a
vnútorných podmienok, tvorba komplexu príkazových signálov a kontrola ich prejavov) a
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množstvo dôležitých ukazovateľov fungovania všetkých ľudských systémov (Ferragut et al.
2011). Medzi najnáročnejšie a zároveň ale aj najpomalšie kolektívne športové hry podľa
Kalečíka a Vidumanského (2006) patrí vodné pólo. Výskumnou štúdiou sledujúcou špeciálnu
pohybovú štruktúru elitných hráčov vodného póla podľa hracích pozícií, rýchlosť streľby v
rôznych podmienkach a hodnotiacu vzťahy medzi antropometrickými parametrami hráčov a
rýchlosťou streľby sa zaoberal Fernandes et al. (2011). Zistil, že somatotyp útočných krídel je
vyvážený mezomorf a stredových obrancov a stredových útočníkov endo-mezomorf, pričom
neboli zaznamenané významné rozdiely medzi jednotlivými postami hráčov. Podľa
somatických profilov mali stredoví obrancovia v porovnaní s hráčmi na krídle väčšie rozmery
dlaní a dĺžku chodidla, stredoví útočníci vyššie hodnoty telesnej hmotnosti, BMI a svalovej
hmoty v porovnaní s hráčmi na krídle. Potvrdil existujúce vzťahy medzi somatickými
premennými hráčov a rýchlosťou streľby v rôznych podmienkach. Turgut et al. (2019) skúmali
možné adaptácie v trojrozmernej skapulárnej kinematike a glenohumerálnej vnútornej rotácii,
rozsahu vonkajšej rotácie pohybu a tesnosti posteriorkapsuly v ramene u vodných pólistov.
V záveroch uvádzajú, že dominantné rameno paže, ktorou hráči realizujú streľbu nepreukázali
zmeny v kinematike a mobilite, napriek zvýšenej lopatkovej internej rotácií a rotácii smerom
nadol.
Cieľ a úlohy práce
Cieľom predloženej štúdie je zistiť vzťahy medzi vybranými biologickými parametrami
a úrovňou všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti vrcholových športovcov vo vodnom
póle.
Na základe stanoveného cieľa práce sme formulovali hypotézy:
H1: Telesná hmotnosť významne ovplyvňuje výkon v teste Hod do diaľky plnou loptou
H2: Dĺžka predlaktia významne ovplyvňuje výkon v teste Hod do diaľky s vodnopólovou
loptou z miesta vo vode.
Úlohy práce:
1. Zistiť vybrané biologické parametre súboru
2. Realizovať meranie úrovne pohybovej výkonnosti testovou batériou
3. Vyhodnotiť vzťahy medzi sledovanými ukazovateľmi
Metodika práce
Súbor tvorili vrcholoví športovci (n =10), s priemerným vekom 24,6±3,4 rokov,
s telesnou výškou 189,5±5,3 cm a s telesnou hmotnosťou 88,2±8,8 kg, hráči vodného póla na
rôznym postoch. Tréningovú prípravu, pozostávajúcu zo suchej prípravy a prípravy vo vode
absolvovali v čase merania dvojfázovo, päťkrát v týždni. Úroveň ukazovateľov všeobecnej
a špeciálnej pohybovej výkonnosti sme zisťovali meraním, batériou šiestich motorických
testov, používaných v športovej praxi vo vodnom póle a podľa Moravec a kol. (2007): T1 Hod
do diaľky plnou loptou [m], T2 Hod do diaľky vodnopólovou loptou z miesta vo vode [m], T3
Ľah – sed za 1min. (počet), T4 Skok do diaľky z miesta [cm], T5 20 m voľný spôsob [s], T6
Došliapavanie k bránkovým žrdiam za 1 min. (počet). Somatické parametre sme zisťovali
pomocou antropometrického meracieho pásma a lekárskou váhou OMRON BF-511: S1Telesná
výška (cm), S2 Telesná hmotnosť (kg), S3 BMI (kg.m-2), S4 Dĺžka hornej končatiny (cm), S5
Dĺžka predlaktia (cm), S6 Výška v sede (cm), S7 Obvod bokov (cm), S8 Obvod pásu (cm), S9
Telesný tuk (%) S10 Aktívna hmota (% svalstvo). Všetci probandi pred realizáciou výskumu
podpísali informovaný súhlas s meraniami a testovaním.
Empirické údaje sme zisťovali pomocou merania a testovania, na ich vyhodnotenie sme použili
základné matematicko-štatistické charakteristiky. Na posúdenie vzťahov medzi sledovaných
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ukazovateľov sme použili Spearmanov korelačný koeficient. Z logických metód sme použili
analýzu, syntézu a dedukciu.
Výsledky a diskusia
Výsledky úrovne všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti sledovaného súboru
uvádza tabuľka 1. V motorickom teste T1 (Hod plnou loptou do diaľky z miesta) podľa
zistených hodnôt bola výkonnosť probandov vyrovnaná, priemerná dĺžka hodu 9,15 m a súbor
vykazoval vysokú mieru homogenity, keď smerodajná odchýlka predstavovala 0,97 m.
Výsledky naznačujú výbornú úroveň výbušnej sily horných končatín, a odrážajú požiadavky na
podanie kvalitných výkonov vo vodnom póle. Určitý transfer môžeme sledovať vo
výsledkoch T2 (Hod do diaľky vodnopólovou loptou z miesta vo vode), kde konštatujeme
celkovo vyrovnané výkony s priemernou hodnotou 30,5 m, pričom výraznejšie zaostal len
jeden proband, ktorého hod meral 23 m. V T3 (Ľah – sed za 1min.), kde sledovaným
ukazovateľom je prednostne úroveň dynamickej sily brušného svalstva sa prejavila značná
rozdielnosť vo výkonoch, priemerný počet opakovaní polôh zo sedu do ľahu vzad a spať bol
53,3 so smerodajnou odchýlkou viac ako 8 opakovaní. Generálnu výbušnú silu prednostne
dolných končatín sme posudzovali T4 (Skok do diaľky z miesta), kde súbor podal vyrovnané
výkony, s priemerným doskokom viac ako dva metre, napriek tomu, že sme očakávali
vzhľadom na probandov, ktorí zastávajú štyri rôzne hráčske posty, vyššiu hodnotu smerodajnej
odchýlky. V T5 (20 m voľný spôsob) sme realizovali štyrikrát meranie, vzhľadom na krátkosť
trate, ktorá je však počas hry vodného póla veľmi častá, dokonca viacnásobne nižšia. Vo
výsledných časoch sa prejavila homogenita súboru. Špeciálnym testom v športovej praxi je
používaný T6 (Došliapavanie k bránkovým žrdiam za 1 min), ktorý sme zaradili do batérie
testov pre spresnenie poznatkov o úrovni špeciálnej pohybovej výkonnosti hráčov.
Konštatujeme opäť vyrovnanosť výkonov probandov v tomto motorickom teste.
Tabuľka 1 Základná matematicko-štatistická charakteristika pohybovej výkonnosti súboru

priemer
max
min
sd
variač.r.

Hod do
diaľky
plnou
loptou [m]
9,15
10,93
7,25
0,97
3,68

Hod do
Ľah – sed
diaľky
1min.
vodnopólovou (počet)
loptou [m]
30,5
55,3
34,5
70
23,0
47
3,04
8,56
11,5
31

Skok do
diaľky
z miesta
[cm]
227,2
267
178
0,98
3,68

20 m
voľný
spôsob
[s]
11,52
11,08
12,26
0,39
1,18

Došliapavania
k bránkovým
žrdiam
1 min. (počet)
21
23
19
1,41
4

Hodnoty sledovaných biologických parametrov uvádza tab. 2. V parametre S3 (BMI)
sme dospeli k hodnotám BMI sledovaného súboru 24, 5± 1,8, čo spadá podľa WHO (2010) do
považovaného rozmedzia normálnej telesnej hmotnosti (BMI od 18,5 do 24,9). Medzi merania
sme zaradili dĺžkové miery, horných končatín, ako dôležitý parameter pri prihrávkach,
nahrávkach a streľbe v tejto športovej hre. Podľa zistených empirických údajov konštatujeme
v S4 (Dĺžka hornej končatiny) a S5 (Dĺžka predlaktia), že u hráčov vodného póla má výrazne
vyššie hodnoty v porovnaním s výskumom Grznár a kol. (2017), ktorý posudzoval rovnaké
parametre v súboroch plavkýň a synchronizovaných plavkýň, pričom nami sledovaný súbor
dosiahol priemernú dĺžku HK 86,75 cm a dĺžku predlaktia 49,65 cm. V S6 (Výška v sede) sme
zaznamenali priemernú výšku 94,1cm a nízku hodnotu smerodajnej odchýlky 6,62. Meranie
S7(Obvod bokov) a S8 (Obvod pásu) podľa nášho predpokladu preukázalo najväčšie
individuálne rozdiely. Percento telesného tuku S9 (Telesný tuk) predstavovalo v priemere 14,8
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% a v uvedenom parametri sa prejavila nižšia homogenita súboru, naopak v S10 (Aktívna
hmota) v percentuálnom zastúpení svalstva s priemernou hodnotou 42,72 % nepozorujeme
výraznejšie rozdiely medzi probandami.
Tabuľka 2 Základná matematicko-štatistická charakteristika biologických parametrov súboru
Dĺžka hornej
Dĺžka
končatiny[cm] predlaktia
[cm]
priemer
86,75
49,65
max
95
52
min
81
48
sd
4,13
1,2
variač.r.
14
4

Výška v
sede[cm]

Obvod
Obvod
bokov[cm] pásu[cm]

94,1
101,5
90,5
3,62
11

91,72
134
86
12,43
48

88,4
107
76
9,08
31

Telesný Aktívna
tuk(%) hmota
(%)
14,79
42,72
28,1
47,5
9,7
39
5,63
3,74
18,4
11

Pre posúdenie možných vzťahov medzi sledovanými biologickými parametrami
a ukazovateľmi pohybovej výkonnosti súboru sme použili jednoduchú koreláciu podľa
Spearmana. Na základe získaných výsledkov sa neprejavil štatisticky významný vzťah medzi
zaradenými ukazovateľmi. Stredná závislosť, nedosahujúca žiaľ požadovanú hladinu (p ≤ 0,05)
sa prejavila medzi S5 (Dĺžka predkladtia) a T2 (Hod do diaľky vodnopólovou loptou z miesta
vo vode) a medzi S2 (Telesná hmotnosť) a T1 (Hodom do diaľky z miesta plnou loptou).
Závery
Na základe vyhodnotenia vzťahov sledovaných ukazovateľov konštatujeme, že sa nám
nepodarilo potvrdiť významný vplyv somatických parametrov na všeobecnú a špeciálnu
výkonnosť vrcholových športovcov, hráčov vodného póla. Limitácie štúdie vidíme v nízkej
početnosti súboru, ako aj v užšom zastúpení posudzovaných parametrov. Pre ďalšie výskumné
štúdie preto odporúčame zaradenie komplexnejšieho výberu premenných, ktoré by plne
postihovali riešenú problematiku a mohli by pre športovú prax získať výpovednejšie výsledky
a spresňujúce poznatky.
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Bratislava: ICM AGENCY ISBN 978-80-89075-31-7.
SEKOT, A. 2006. Sociologie sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2006. Edice
pedagogické literatury. ISBN 80-210-4201-X.
SCHNABEL, G. 1988. Il fattore tecnico coordinato. Scuola d. Sport, 1988, č. 13, s. 23 –
27.
TURGUT, E. et al., 2018. Shoulder kinematics and mobility adaptations in water-polo
players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 58(9).
WHO, 2010. Global Recommendations on Physical Activity for Health. Geneva: World
Health Organization. ISBN 978-92-4-159-997-9.

Autori: Doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD., Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Nábr. arm.
gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava, jana.labudova@uniba.sk
Mgr. Dušan Holas, PhD., Slovenska zdravotnicka univerzita, Limbova 12, 83303 Bratislava,
dusanholas@gmail.com
Recenzent: PaedDr. Igor Baran, PhD., FTVŠ UK, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69
Bratislava, igor.baran@uniba.sk

202

Vedecký zborník 2020 – Žiak, pohyb, edukácia

SEBAÚCTA JEDNOTLIVCOV S TELESNÝM POSTIHNUTÍM
VYUŽÍVAJÚCICH A NEVYUŽÍVAJÚCICH KOMPENZAČNÉ
TECHNOLÓGIE Z POHĽADU ŠPORTOVANIA
SELF-ESTEEM OF INDIVIDUALS WITH PHYSICAL DISABILITIES
WHO USE AND NOT USE ASSISTIVE TECHNOLOGIES ACCORDING
TO SPORT PARTICIPATION
Petronela Ladecká¹ – Dagmar Nemček²
¹PdF UK v Bratislave, Slovenská republika
²FTVŠ UK v Bratislave, Slovenská republika
Abstrakt
Cieľom príspevku bolo rozšírenie poznatkov v oblasti sebaúcty jednotlivcov s telesným
postihnutím využívajúcich a nevyužívajúcich kompenzačné technológie z pohľadu účasti na
športovaní. Výskumný súbor pozostával z respondentov s trvalým telesným postihnutím
n=187) využívajúcich (n=132) a nevyužívajúcich (n=55) kompenzačné technológie. Hlavnou
výskumnou metódou získavania údajov bol štandardizovaný dotazník Rosenbergova škála
sebahodnotenia/sebaúcty. Zistili sme signifikantne vyššiu mieru sebaúcty u športujúcej
populácie s telesným postihnutím oproti nešportujúcej populácii v skupine jednotlivcov
využívajúcich pre každodennú mobilitu niektorý z druhov kompenzačných technológií.
Neexistujú signifikantné rozdiely v celkovej miere sebaúcty medzi športujúcimi
a nešportujúcimi jednotlivcami s telesným postihnutím nevyužívajúcimi žiadne kompenzačné
technológie pre svoju každodennú mobilitu.
Kľúčové slová: sebaúcta, telesné postihnutie, kompenzačné technológie, športovanie.
Abstract
The aim of the article was to expand the knowledge in the field of self-esteem of
individuals with physical disabilities using or not using compensatory technologies in terms of
participation in sports. The research group consisted of respondents with permanent physical
disabilities (n=187) using (n=132) and not using (n=55) for daily mobility a compensatory
technology. The main research method for obtaining data was the standardized Rosenberg Selfesteem Scale. We found a significantly higher level of self-esteem in the sporting population
with a physical disability compared to the non-sporting population in the group of individuals
using some types of compensatory technologies for everyday mobility. There are no significant
differences in the overall self-esteem assessment between sporting and non-sporting individuals
with disabilities who do not use any compensatory technologies for the daily mobilities.
Key words: self-esteem, physical disability, compensatory technologies, sports.
Úvod
Telesné postihnutie (TP) je definované ako fyzické obmedzenie vo vykonávaní činnosti.
Obmedzenia činností sú často spojené so sekundárnymi zdravotnými problémami, ako sú
depresia, únava, ťažkosti so spánkom, bolesť a úzkosť (Seekins et al., 1999). Niektoré štúdie
preukázali zníženú mieru sebadôvery, sebavedomia a zhoršenie medziľudskej a sociálnej
komunikácie u populácie s telesným postihnutím (Kahani & Ghanavi, 2012). Heydari, Mashak
& Darvishi (2009) poukázali na rozdiel v sebaúcte medzi telesne postihnutými a zdravými
študentmi. Zistili, že úroveň sebahodnotenia je nižšia u telesne postihnutých jednotlivcov.
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V našom príspevku venujeme pozornosť sebaúcte jednotlivcov s TP z pohľadu účasti
na športovaní. Šport má pozitívny vplyv na sebaponímanie ľudí, u tých, ktorí disponujú
nejakým druhom TP, ale aj u tých, ktorí postihnutie nemajú. Športovanie, vo všeobecnosti,
vplýva na zlepšenie fyzického stavu (napr. nárast sily a zlepšenie vytrvalosti), psychickú
pohodu (napr. znižuje úzkosť a depresiu, zvyšuje sebaúctu a sebahodnotenie), alebo tiež vytvára
príležitosti pre zmysluplné sociálne interakcie, napr. zvýšená sociálna podpora a priateľstvo
(Blinde & McClung, 1997; Campbell, 1995; Martin & Kawachi, 2006; Martin & Smith, 2002;
Bendíková, 2017; Fobelová et al., 2019; Fyodorov et al., 2019). Z uvedených štúdií vyplýva,
že ľudia ktorí športujú, mávajú vyššie sebahodnotenie ako tí, ktorí nešportujú. Z hľadiska našej
sledovanej skupiny ľudí s TP, viaceré štúdie dokázali, že účasťou na pravidelnej športovej
činnosti, môžu dosahovať vyššiu úroveň svojho telesného sebahodnotenia ako jednotlivci bez
postihnutia, ktorí žijú sedavým spôsobom života (Ferreira & Fox, 2008; Scarpa, 2011).
Cieľ výskumu
Cieľom výskumu bolo rozšírenie poznatkov v oblasti sebaúcty jednotlivcov s telesným
postihnutím využívajúcich a nevyužívajúcich kompenzačné technológie z pohľadu účasti na
športovaní.
Metodika výskumu
Výskumný súbor pozostával z respondentov s trvalým telesným postihnutím (TP;
n=187) využívajúcich (n=132) a nevyužívajúcich (n=55) kompenzačné technológie (KT).
Z hľadiska športovania sme si respondentov využívajúcich KT, podľa zmienenej účasti na
pravidelnom športovaní, rozdelili na respondentov s TP: (1) športujúcich (n=62), ktorí sa
zúčastňovali pravidelného športovania v týždennej frekvencii min. 3 krát do týždňa v trvaní 50
min., alebo 2 krát do týždňa v trvaní 75 minút a (2) nešportujúcich (n=70), ktorí sa v dotazníku
vyjadrili, že sa vo svojom voľnom čase športovania nezúčastňujú vôbec. Rovnako tak, sme si
respondentov nevyužívajúcich KT, podľa zmienenej účasti na pravidelnom športovaní,
rozdelili na respondentov s TP: (1) športujúcich (n=27) a (2) nešportujúcich (n=28). Medzi TP,
ktorými naši respondenti disponovali sa radili detská mozgová obrna (28,5 %), amputácie
dolných a horných končatín (28,2 %), progresívna svalová dystrofia (18,8 %), ochrnutia po
poranení miechy (17,9 %), skleróza multiplex (5,3 %) a rázštep chrbtice (1,3 %). 50,1 % nášho
súboru zastupovali muži a v 49,9 % ženy. Najviac z nich spadalo do vekovej kategórie 15-29
rokov (39,0 %), polovica z nich bola slobodná a veľká väčšina dosiahla stredoškolské vzdelanie
(61,6 %).
Hlavnou výskumnou metódou získavania údajov bol štandardizovaný dotazník
Rosenbergova škála sebahodnotenia/sebaúcty (ďalej RŠSÚ) (Rosenberg, 1965). RŠSÚ meria
celkovú úroveň globálneho vzťahu k sebe. RŠSÚ je jednou z najrozšírenejších
unidimenzionálnych konštruktov s pomerne dobrou validitou (Crandal, 1973). Škála obsahuje
10 položiek v nasledovnom znení: (1) Mám pocit, že si uchovávam osobnú dôstojnosť najmenej
v takej miere, ako väčšina ostatných ľudí; (2) Som vždy náchylný/ná považovať sa za
neúspešného človeka; (3) Myslím si, že mám veľa dobrých vlastností; (4) Som schopný/ná robiť
veľa vecí rovnako dobre ako ostatní; (5) Zdá sa mi, že nemôžem byť na seba za nič zvlášť hrdý;
(6) Mám k sebe dobrý vzťah; (7) Chcel/a by som si sám/sama seba viac vážiť; (8) Som so sebou
v celku spokojný/á; (9) Občas jasne pociťujem svoju neužitočnosť; (10) Niekedy si myslím, že
som úplne neschopný/á. Mieru súhlasu s jednotlivými položkami respondenti vyjadrili naši
respondenti s TP na štvorstupňovej škále od úplne súhlasím po úplne nesúhlasím, pričom
vysoké priemerné bodové skóre naznačuje vysokú mieru sebaúcty a nízke skóre nízku mieru
sebaúcty (Halama & Bieščad, 2006). Minimálne dosiahnuté celkové skóre sebaúcty (SPOLU)
je 10, maximálne 40.
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Výskumné údaje boli spracované v štatistickom programe IBM SPSS verzia 23. Na
štatistické vyhodnotenie údajov sme použili (1) priemerné hodnoty z vyjadrených odpovedí
respondentov (tzv. priemerné bodové skóre; x) vypočítané z odpovedí (súhlasím/nesúhlasím),
pričom vyššie priemerné bodové skóre výrokov ako aj celkovej miery sebaúcty (SPOLU)
znamenalo vyššiu mieru sebaúcty a nižšie priemerné bodové skóre znamenalo nižšiu mieru
sebaúcty; (2) smerodajnú odchýlku (±; SD). Pre lepšie grafické znázornenie sme v tabuľkách
najvyššiu mieru sebaúcty vyznačili žltou farbou a najnižšiu mieru sebaúcty zelenou farbou. Na
zistenie významnosti rozdielov miery sebaúcty vyjadrenej desiatimi výrokmi RŠSÚ ako aj
celkovej úrovne sebaúcty (SPOLU) v skupinách jednotlivcov s TP využívajúcich
a nevyužívajúcich KT medzi dvomi nezávislými výbermi z hľadiska účasti na športovaní
(športujúci versus nešportujúci) sme aplikovali Mann Whitneyov U-test. Pre lepšie grafické
znázornenie sme signifikantné rozdiely vyznačili oranžovou farbou. Výsledky výskumu
prezentujeme v tabuľkách.
Výsledky výskumu
Tab. 1 Rozdiel úrovne sebaúcty u respondentov s TP využívajúcich KT z hľadiska
športovania
Výrok RŠSÚ/
VYUŽÍVAJÚ KP
MannCelková miera sebaúcty
(n=132)
Whitney
Športujúci Nešportujúci
U
p
(n=62)
(n=70)
𝐱/±SD
Mám pocit, že si uchovávam svoju osobnú dôstojnosť
najmenej v takej miere, ako väčšina ostatných ľudí.

(priemerné bodové skóre)
3,177±0,615 2,971±0,761

1872

0,130

Som vždy náchylný/á považovať sa za
neúspešného človeka.
Myslím si, že mám veľa dobrých vlastností.

3,226±0,777

2,857±0,748

1622**

0,007

3,097±0,670

3,071±0,598

2098

0,702

Som schopný/á robiť veľa vecí rovnako
dobre ako ostatní.
Zdá sa mi, že nemôžem byť na seba za nič
zvlášť hrdý/á.
Mám k sebe dobrý vzťah.

3,000±0,789

2,843±0,792

1904

0,190

3,210±0,852

2,914±0,913

1776*

0,054

3,129±0,689

3,000±0,780

1972

0,326

Chcel/a by som si sám/samú seba viac vážiť.

2,500±0,825

2,229±0,935

1775*

0,054

Som so sebou vcelku spojný/á.

2,919±0,795

2,914±0,717

2133

0,854

Občas jasne pociťujem svoju neužitočnosť.

2,661±0,829

2,371±0,887

1790

0,066

Niekedy si myslím, že som úplne
neschopný/á.
SPOLU

2,951±0,895

2,414±0,925

1498**

0,001

30,016±4,792 27,586±4,717 1539** 0,004

Hodnotením priemerného bodového skóre dosiahnutého v jednotlivých výrokoch RŠSÚ
sme zistili až v ôsmych výrokoch vyššiu mieru sebaúcty v skupine športujúcich jednotlivcov
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s TP využívajúcich KT (80 %) oproti nešportovcom s TP, ktorí na premiestňovanie v priestore
taktiež využívajú KT (20 %) (tab. 1). V zostávajúcich dvoch výrokoch RŠSÚ (č. 3 a 8) bola
zistená rovnaká miera sebaúcty medzi športujúcimi a nešportujúcimi respondentmi s TP
využívajúcimi na mobilitu KT a síce, oba súbory si v rovnakej miere myslia, že majú veľa
dobrých vlastností a tiež sú v rovnakej miere so sebou v celku spokojní.
Najvyššiu mieru sebaúcty vyjadrili športujúci jednotlivci s TP využívajúci na mobilitu
KT výrokom „Som vždy náchylný/á považovať sa za neúspešného človeka“, kedy s daným
výrokom vyjadrili najvyššiu mieru nesúhlasu (3,226±0,777 bodov). Na druhej strane najnižšiu
mieru sebaúcty prejavila táto skupina výrokom „Chcel/a by som si sám/samú seba viac vážiť“,
kedy športujúci jednotlivci s TP využívajúci KT vo veľkej miere s daným výrokom súhlasili
(2,500±0,825 bodov). Nešportujúci jednotlivci s TP využívajúci KT, hodnotením priemerného
bodového skóre, vyjadrili najvyššiu mieru sebaúcty výrokom „Myslím si, že mám veľa dobrých
vlastností“, kedy zároveň s daným výrokom vyjadrili najvyššiu mieru súhlasu (3,071±0,598
bodov) a na strane druhej, najnižšiu mieru sebaúcty prejavila táto nešportujúca skupina
jednotlivcov s TP výrokom „Chcel/a by som si sám/samú seba viac vážiť“, kedy títo vo veľkej
miere s daným výrokom súhlasili (2,229±0,935 bodov).
Porovnaním miery sebaúcty vyjadrenej jednotlivými výrokmi RŠSÚ medzi
športujúcimi a nešportujúcimi jednotlivcami s TP využívajúcimi KT sme zistili signifikantné
rozdiely až v štyroch výrokoch RŠSÚ (40 %), kedy nešportovci s TP sa v signifikantne vyššej
miere vyjadrili, že sú vždy náchylní považovať sa za neúspešného človeka (U=1622, p=0,007),
zdá sa im, že nemôžu byť na seba za nič zvlášť hrdí (U=1776, p=0,054), chceli by si samých
seba viac vážiť (U=1775, p=0,054) a v neposlednom rade si v signifikantne vyššej miere
myslia, že sú úplne neschopní (U=1498, p=0,001) oproti športujúcim respondentom s TP
využívajúcim na každodennú mobilitu KT (tab. 1).
Priemerné bodové skóre, ako aj významnosť rozdielov, poukázali na signifikantne
vyššiu mieru celkovej sebaúcty v skupine športujúcich jednotlivcov s TP využívajúcich KT
(30,016±4,792 bodov) oproti nešportovcom s TP (27,586±4,717 bodov), ktorí taktiež na
každodennú mobilitu využívajú rôzne druhy KT (U=1539, p=0,004) (tab. 1). Celkovo môžeme
teda konštatovať signifikantne vyššiu mieru sebaúcty v skupine športujúcich jednotlivcov s TP
oproti nešportujúcim respondentom, ktorí potrebujú na každodenné premiestňovanie KT.
Najvyššiu mieru sebaúcty športovcov s TP nevyužívajúcich na mobilitu KT deklarovali
výrokom „Mám k sebe dobrý vzťah“, nakoľko s daným výrokov vo veľkej miere súhlasili
(3,333±0,679 bodov) a na strane druhej, najmenšiu mieru sebaúcty prejavila táto skupina
športovcov s TP rovnakým výrokom ako športovci využívajúci pre svoj pohyb KT, že by si
samých seba chceli viac vážiť (2,592±1,047 bodov). Najvyššiu mieru sebaúcty nešportovcov
s TP nevyužívajúcich na mobilitu KT deklarovali zhodne tromi výrokmi RŠSÚ, kedy vysokú
mieru súhlasu demonštrovali výrokom „Mám pocit, že si uchovávam svoju osobnú dôstojnosť
najmenej v takej miere, ako väčšina ostatných ľudí“ (3,143±0,525 bodov), „Mám k sebe dobrý
vzťah“ (3,143±0,756 bodov) a zároveň nízku mieru súhlasu prejavili výrokom „Zdá sa mi, že
nemôžem byť na seba za nič zvlášť hrdý/á“ (3,143±1,008 bodov). Na strane druhej, najmenšiu
mieru sebaúcty prejavila táto skupina nešportovcov s TP rovnakým výrokom ako nešportovci
využívajúci KT, ale zároveň i športovci s TP oboch skupín z pohľadu využívania KT, keď vo
veľkej miere súhlasili s tým, že by si samých seba chceli viac vážiť (2,143±0,932 bodov) (tab.
2).
Porovnaním sebaúcty vyjadrenej jednotlivými výrokmi RŠSÚ medzi športujúcimi
a nešportujúcimi jednotlivcami s TP nevyužívajúcich KT sme zistili signifikantné rozdiely len
v jednom z hodnotených výrokov (č. 9), kedy nešportujúci respondenti s TP v signifikantne
vyššej miere občas jasne pociťujú svoju neužitočnosť oproti športujúcim jednotlivcom s TP
(U=233, p=0,011) (tab. 2)
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Celkové priemerné bodové skóre poukázalo síce na vyššiu mieru sebaúcty v skupine
športujúcich jednotlivcov s TP nevyužívajúcich KT (30,296±4,462 bodov) oproti
nešportovcom s TP, ktorí na každodennú mobilitu taktiež nevyužívajú žiadnu z KT
(28,214±4,516 bodov), no medzi týmito rozdielmi celkovej úrovne sebaúcty neboli zistené
signifikantné rozdiely (tab. 2). V danej skupine respondentov s TP nevyužívajúcich KT
môžeme konštatovať približne rovnakú mieru sebaúcty z pohľadu účasti na športovaní.
Tab. 2 Rozdiel úrovne sebaúcty u respondentov s TP nevyužívajúcich KT z hľadiska
športovania
Výrok RŠSÚ/
Celková miera sebaúcty

Mám pocit, že si uchovávam svoju osobnú
dôstojnosť najmenej v takej miere, ako väčšina
ostatných ľudí.

NEVYUŽÍVAJÚ KP
(n=55)
Športujúci
Nešportujúci
(n=27)
(n=28)
𝐱/±SD
(priemerné bodové skóre)
3,111±0,751
3,143±0,525

373

0,921

MannWhitney U
U
P

Som vždy náchylný/á považovať sa za
neúspešného človeka.
Myslím si, že mám veľa dobrých
vlastností.

2,889±0,847

2,821±0,863

372

0,908

3,222±0,751

3,071±0,604

320

0,268

Som schopný/á robiť veľa vecí rovnako
dobre ako ostatní.
Zdá sa mi, že nemôžem byť na seba za
nič zvlášť hrdý/á.
Mám k sebe dobrý vzťah.

2,963±0,808

3,000±0,817

363

0,775

3,148±0,907

3,143±1,008

371

0,892

3,333±0,679

3,143±0,756

325

0,311

Chcel/a by som si sám/samú seba viac
vážiť.

2,592±1,047

2,143±0,932

283

0,094

Som so sebou vcelku spojný/á.

3,000±0,734

2,893±0,629

345

0,504

Občas jasne pociťujem svoju
neužitočnosť.
Niekedy si myslím, že som úplne
neschopný/á.
SPOLU

2,926±0,958

2,214±0,995

233**

0,011

3,111±0,801

2,643±1,026

285

0,100

30,296±4,462

28,214±4,516

281

0,101

Diskusia
Výrazne a trvalo znížená sebaúcta jednotlivca s TP oslabuje schopnosť aktívneho
životného prispôsobenia, realizáciu osobných i vonkajších životných možností a prejavuje sa
vznikom psycho-patologických príznakov a hlbších porúch osobnosti (Turner, 1996). Cieľom
nášho príspevku bolo rozšírenie poznatkov v oblasti sebaúcty jednotlivcov s TP využívajúcich
a nevyužívajúcich KT z pohľadu účasti na športovaní. V skupine jednotlivcov s TP
využívajúcich pre svoju každodennú mobilitu KT, sa nám podarilo deklarovať signifikantne
vyššiu mieru sebaúcty u športujúcich jednotlivcov s TP oproti nešportujúcim. Nešportovci s TP
sa v signifikantne vyššej miere vyjadrili, že sú vždy náchylní považovať sa za neúspešného
človeka, zdá sa im, že nemôžu byť na seba za nič zvlášť hrdí, chceli by si samých seba viac
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vážiť a v neposlednom rade si v signifikantne vyššej miere myslia, že sú úplne neschopní oproti
športujúcim respondentom s TP využívajúcim na každodennú mobilitu KT. Signifikantne
vyššia miera sebaúcty v skupine športujúcich respondentov s TP využívajúcich KT bola
deklarovaná aj celkovou mierou sebaúcty. Existuje niekoľko výskumov, ktoré potvrdzujú, že
účasť na pravidelnom športovaní, či už na vrcholovej, výkonnostnej (Nemček, 2020) alebo
rekreačnej úrovni, môže do značnej miery pozitívne ovplyvniť úroveň sebahodnotenia aj
u populácie s TP (Nemček, Labudová & Smoleňáková, 2014). Autori Adie, Duda & Ntoumanis
(2008) svojím výskumom preukázali, že vysoká úroveň sebaúcty hrá dôležitú úlohu pri
dosahovaní dobrých športových výsledkov. Hlboká viera vo svoje vlastné zručnosti
a schopnosti je zárukou podávania elitných výkonov, čo je veľmi dôležité nielen pre
vrcholových športovcov, ale aj pre tých, ktorí vykonávajú šport na rekreačnej úrovni. Ak takáto
viera neexistuje, ale pretrvávajú pochybnosti, vrcholoví, výkonnostní aj rekreační športovci
budú mať pocit, že úloha je pre nich príliš ťažká, aj napriek dobrému potenciálu pre výhru
(Hardy & Crace, 2009, Velikić, Knežević, & Rodić, 2014 ).
Naším príspevkom ďalej deklarujeme, že neexistujú signifikantné rozdiely v celkovej
miere sebaúcty medzi športujúcimi a nešportujúcimi jednotlivcami s TP, ktorí pre svoju
mobilitu nevyužívajú žiadne KT, no na strane druhej skupina nešportovcov s TP v signifikantne
vyššej miere občas jasne pociťuje svoju neužitočnosť oproti športujúcim jednotlivcom s TP.
Výskumy o sebaúcte u jednotlivcov s TP z pohľadu využívania KT absentujú. Je len niekoľko
výskumov zaoberajúcich sa podobnou problematikou. Výsledky výskumu autorov Nemček,
Hančák & Mókušová (2020) nepriniesli signifikantné rozdiely v skupinách športujúcich
a nešportujúcich jednotlivcov s TP z hľadiska využívania KT. Autori v závere svojho príspevku
konštatujú približne rovnakú úroveň sebaúcty v skupinách športujúcich jednotlivcov s TP, ale
aj v skupinách nešportujúcich jednotlivcov s TP, ktorí využívajú, alebo nevyužívajú KT na
každodennú mobilitu (Nemček, Hančák & Mókušová, 2020. Iný výskum kolektívu autorov
Nemček, Mókušová & Pardubský (2020) zaoberajúci sa kvalitou života populácie s TP
z pohľadu športovania a využívania KT deklaroval, že športovci s TP nevyužívajúci KT
v signifikantne vyššej miere pociťujú, že ich životné podmienky sú ideálne oproti športovcom
s TP využívajúcim pre svoju každodennú mobilitu rôzne druhy KT. Signifikantne vyššia úroveň
celkovej životnej spokojnosti bola týmto výskumom deklarovaná skupinou športovcov s TP,
ktorá pre svoju mobilitu nepotrebuje KT oproti športovcom využívajúcim KT. Rozdiely v miere
spokojnosti so životom v skupine nešportujúcich jednotlivcov s trvalým TP medzi tými, ktorí
KT využívajú a tými, ktorí nepotrebujú pre svoju dennú mobilitu žiadnu z KT autori Nemček,
Mókušová & Pardubský (2020) nezistili, čím zároveň konštatovali rovnakú úroveň spokojnosti
so životom u nešportovcov s TP z hľadiska využívania KT (Nemček, Mókušová & Pardubský,
2020).
Závery
Úroveň sebaúcty každého človeka je do značnej miery ovplyvnená aj jeho úrovňou
zdravotného stavu. V predloženom príspevku sme sa zamerali na zhodnotenie úrovne sebaúcty
v skupinách jednotlivcov s telesným postihnutím, využívajúcich a nevyužívajúcich
kompenzačné technológie, a túto sme porovnávali z pohľadu účasti na športovaní. Podarilo sa
nám potvrdiť signifikantne vyššiu mieru sebaúcty u športujúcej populácie s telesným
postihnutím využívajúcich pre každodennú mobilitu niektorý z druhov kompenzačných
technológií oproti nešportovcom. Príspevkom ďalej deklarujeme, že neexistujú signifikantné
rozdiely v celkovej miere sebaúcty medzi športujúcimi a nešportujúcimi jednotlivcami
s telesným postihnutím nevyužívajúcimi žiadne kompenzačné technológie pre svoju
každodennú mobilitu. Do budúcnosti vyjadrujeme potrebu ďalej sa zaoberať príčinami týchto
zistení z hľadiska jednotlivých druhov telesných postihnutí.
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Príspevok je riešený v rámci projektu VEGA 1/0409/19 s názvom Šport ako prostriedok
ovplyvňovania kognitívno-evaluatívneho komponentu subjektívnej pohody ľudí s poruchami
zdravia.
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ROZDIELY V SPOKOJNOSTI SO ŽIVOTOM ĽUDÍ S TELESNÝM
POSTIHNUTÍM VYUŽÍVAJÚCICH A NEVYUŽÍVAJÚCICH
KOMPENZAČNÉ TECHNOLÓGIE Z HĽADISKA ŠPORTOVANIA
DIFFERENCES IN SATISFACTION WITH LIFE OF PEOPLE WITH
PHYSICAL DISABILITIES WHO USE AND NOT USE ASSISTIVE
TECHNOLOGIES FROM SPORT PARTICIPATION POINT OF VIEW
Petronela Ladecká¹ – Dagmar Nemček²
¹PdF UK v Bratislave, Slovenská republika
²FTVŠ UK v Bratislave, Slovenská republika
Abstrakt
Cieľom príspevku bolo rozšírenie poznatkov v oblasti spokojnosti so životom
jednotlivcov s telesným postihnutím (TP) využívajúcich a nevyužívajúcich kompenzačné
technológie (KT) z pohľadu účasti na športovaní. Výskumný súbor tvorili respondenti s
telesným postihnutím (n=275) využívajúci (n=188) ale aj nevyužívajúci (n=87) pri dennej
mobilite kompenzačné technológie, ktorí boli ďalej kategorizovaní na športujúcich
a nešportujúcich. Hlavnou výskumnou metódou získavania údajov bol štandardizovaný
dotazník Škála spokojnosti so životom (SWLS; Satisfaction With Life Scale). Najvyššia úroveň
celkovej spokojnosti so životom bola zistená v skupine športovcov nevyužívajúcich KT a
najnižšia v skupine nešportujúcich respondentov využívajúcich pre svoj pohyb niektorý
z druhov KT. Neexistujú signifikantné rozdiely v úrovni celkovej spokojnosti so životom medzi
športujúcimi a nešportujúcimi jednotlivcami využívajúcimi KT. Športovci nevyužívajúci KT
disponujú signifikantne vyššou úrovňou celkovej spokojnosti so životom ako nešportovci.
Kľúčové slová: spokojnosť so životom, kompenzačné technológie, telesné postihnutie,
športovanie.
Abstract
The aim of the article was to expand the knowledge in the field of life satisfaction of
individuals with physical disabilities using and not using compensatory technologies in terms
of participation in sports. The research group consisted of respondents with physical disabilities
(n=275) using (n=188) but also not using (n=87) compensatory technologies in daily mobility,
who were further categorized into groups of athletes and non-athletes. The main research
method for data collection was the standardized Satisfaction With Life Scale (SWLS)
questionnaire. The highest level of overall satisfaction with life was found in the group of
athletes who do not use compensatory technology and the lowest level in the group of nonathletes’ respondents who use some types of compensatory technology for their movement.
There were no significant differences found in the level of overall life satisfaction between
athletes and non-athletes using compensatory technology. Athletes who do not use
compensatory technology displayed significantly higher level of overall life satisfaction than
non-athletes.
Key words: life satisfaction, compensatory technologies, physical disability, sport
participation
Úvod
Telesné postihnutie (TP) je vo svojej podstate dlhodobý a trvajúci hendikep, teda dá sa
chápať aj ako nevyliečiteľná choroba. Haškovcová (1985) tvrdí, že nevyliečiteľná choroba
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rozbíja doterajší spôsob života človeka a často má za následok zmenu základnej hierarchie
hodnôt chorého. Handicap typu telesného postihnutia je určitým druhom záťaže (stresu). Už
Frankl (2006) hovoril o vzťahu zmyslu života a účinkov stresu na človeka, či procesov
zvládania záťaže, kde zdôrazňoval pozitívny vplyv životnej zmysluplnosti na schopnosť
vyrovnať sa s ťažkými životnými situáciami.
Spokojnosť so životom je ovplyvňovaná individuálnymi psychickými vlastnosťami a
externými sociálnymi faktormi (Park et al., 2015; Bendíková, 2017). Spokojnosť so životom
obsahuje posúdenie a porovnanie toho, koľko ľudia majú a koľko očakávajú, teda aké sú ich
ašpirácie. Tým potom rastie miera ich spokojnosti, resp. nespokojnosti so životom (Jain & Jha,
2013). Spokojnosť so životom je implikovaná mnohými príjemnými skúsenosťami a vysokou
subjektívnou spokojnosťou so životom, ktorá je mierne stabilná v čase, a ovplyvnená
osobnostnými rysmi (Schimmack et al., 2004). Je to vo svojej podstate multidimenzionálny
koncept, ktorý zahŕňa rôzne aspekty psychického, fyzického, emocionálneho, sociálneho a
duchovného zdravia. Podporuje sociálne vzťahy a schopnosť vyrovnať sa so stresujúcimi
udalosťami (Park et al., 2015; Fobelová et al., 2019). Keďže jednotlivci s TP čelia mnohým
životným problémom, spokojnosť so životom postihnutých osôb má viacfaktorový pohľad.
Spokojnosť so životom je základným, viac spektrálnym termínom, a netýka sa špecifického
sociálneho prostredia (Konhauser, 1965; Warr, 1987; Warr, 1990). V rôznych krajinách vláda
formuluje politiku smerom k dotáciám zdravotne postihnutých osôb, pričom všade v zvažujú
faktory posilnenia ich pocitov radosti, pohody a celkovej životnej spokojnosti (Van Campen &
Iedema, 2007).
Cieľ výskumu
Cieľom výskumu bolo rozšírenie poznatkov v oblasti spokojnosti so životom
jednotlivcov s telesným postihnutím využívajúcich a nevyužívajúcich kompenzačné
technológie z pohľadu účasti na športovaní.
Metodika výskumu
Výskumný súbor pozostával z respondentov s trvalým telesným postihnutím (TP;
n=275) využívajúcich (n=188) ale aj nevyužívajúcich (n=87) pri dennej mobilite kompenzačné
technológie. Podľa zmienenej účasti na pravidelnom športovaní v dotazníku sme si
respondentov s TP, ktorí využívajú KT rozdelili na respondentov: (1) športujúcich (n=84), ktorí
sa zúčastňovali pravidelného športovania v týždennej frekvencii min. 3 krát do týždňa v trvaní
50 min., alebo 2 krát do týždňa v trvaní 75 minút a (2) nešportujúcich (n=104), ktorí sa
v dotazníku vyjadrili, že sa vo svojom voľnom čase športovania nezúčastňujú vôbec. Rovnako
tak sme si rozdelili aj súbor respondentov s TP nevyužívajúcich KT pri dennej mobilite na: (1)
športujúcich (n=44) a (2) nešportujúcich (n=43). Medzi TP, ktorými naši respondenti
disponovali sa radili detská mozgová obrna (30,5 %), amputácie dolných a horných končatín
(26,2 %), progresívna svalová dystrofia (19,8 %), ochrnutia po poranení miechy (16,9 %),
skleróza multiplex (4,3 %) a rázštep chrbtice (2,3 %). 50,8 % nášho súboru zastupovali muži
a v 49,2 % ženy. Najviac z nich spadalo do vekovej kategórie 15-29 rokov (41,0 %), polovica
z nich bola slobodná a nadpolovičná väčšina dosiahla stredoškolské vzdelanie (59,6 %).
Najväčší počet športujúcich jednotlivcov s TP vykonávalo paralympijskú športovú disciplínu
Boccia na rekreačnej, výkonnostnej i vrcholovej úrovni športovania (30,2 %).
Hlavnou výskumnou metódou získavania údajov bol štandardizovaný dotazník Škála
spokojnosti so životom (SWLS; Satisfaction With Life Scale), zostavená podľa Dienera et al.,
(1985). Škála spokojnosti bola koncipovaná za účelom stanovenia osobného a komplexného
úsudku o životnej spokojnosti, ktorý je po teoretickej stránke predpovedateľný, a to v závislosti
na porovnaní životných okolností s istými štandardmi daného jednotlivca. Škála spokojnosti so
životom je tvorená piatimi položkami SWLS: (1) Môj život sa v mnohých aspektoch blíži

212

Vedecký zborník 2020 – Žiak, pohyb, edukácia
k môjmu ideálu, (2) Moje životné podmienky sú ideálne, (3) Som so svojím životom úplne
spokojný/á, (4) Zatiaľ som dosiahol/a dôležité veci, ktoré v živote chcem, (5) Keby som
mohol/a žiť znova, nič by som nezmenil/a. V jednotlivých uvedených položkách SWLS
respondent s TP vyjadroval svoj súhlas či nesúhlas s daným tvrdením, a to prostredníctvom
sedembodovej Likertovej škály. Jednotlivé body na škále spokojnosti so životom vyjadrovali
nasledovné názory: 1 – s výrokom vôbec nesúhlasím, 2 – nesúhlasím, 3 – skôr nesúhlasím, 4 –
ani nesúhlasím, ani súhlasím, 5 – skôr súhlasím, 6 – súhlasím, 7 – s výrokom úplne súhlasím.
Pritom, bodová hodnota 1 predstavovala slabú mieru konštruktu, hodnota 7 predstavovala silnú
mieru konštruktu. Na základe odpovedí respondentov bolo možné za každú položku získať 1 –
7 bodov. Priradenie hodnoty bodového skóre 7-5 znamenalo vyššiu úroveň spokojnosti so
životom (pozitívne hodnotenie), priradenie hodnoty 4 neutrálnu spokojnosť so životom
(neutrálne) a pridelenie bodov 3-1 nižšiu úroveň spokojnosti so životom (negatívne
hodnotenie). Čím bola vyššia hodnota celkového priemerného bodového skóre, tým bola
vyjadrená vyššia miera spokojnosti so životom jednotlivcom s TP.
Výskumné údaje boli spracované v štatistickom programe IBM SPSS verzia 23. Na
štatistické vyhodnotenie údajov sme použili (1) priemerné hodnoty z vyjadrených odpovedí
respondentov s TP (tzv. priemerné bodové skóre; x) vypočítané z odpovedí
(súhlasím/nesúhlasím), pričom vyššie priemerné bodové skóre SWLS výrokov ako aj úrovne
celkovej spokojnosti so životom, znamenalo vyššiu mieru spokojnosti so životom a nižšie
priemerné bodové skóre, znamenalo nižšiu mieru spokojnosti so životom; (2) smerodajnú
odchýlku (±; SD). Pre lepšie grafické znázornenie sme v tabuľkách najvyššiu mieru spokojnosti
so životom vyznačili žltou farbou a najnižšiu mieru spokojnosti so životom zelenou farbou. Na
určenie významnosti rozdielov miery spokojnosti so životom vyjadrenej piatimi výrokmi
SWLS, ako aj úrovne celkovej spokojnosti so životom medzi dvomi nezávislými výbermi
jednotlivcov využívajúcich a nevyužívajúcich KT z hľadiska účasti na športovaní (športujúci
versus nešportujúci); sme využili Mann Whitneyov U-test. Významnosť rozdielov sme
stanovili na 1 % a 5 % hladine štatistickej významnosti (*p≤0.05, **p≤0.01). Pre lepšie grafické
znázornenie sme signifikantné rozdiely v spokojnosti so životom medzi dvomi nezávislými
výbermi vyznačili oranžovou farbou. Výsledky výskumu prezentujeme v tabuľkách.
Výsledky výskumu
Tab. 1 Rozdiely spokojnosti so životom u jednotlivcov s TP využívajúcich KT z hľadiska
športovania
Výroky SWLS
/Úroveň celkovej spokojnosti so
životom

Môj život sa v mnohých aspektoch
blíži k môjmu ideálu.
Moje životné podmienky sú
ideálne.
Som so svojím životom úplne
spokojný/á.
Zatiaľ som dosiahol/a dôležité veci,
ktoré v živote chcem.
Keby som mohol/a žiť znova, nič
by som nezmenil/a.

VYUŽÍVAJÚCI KP
(n=188)
Športujúci
Nešportujúci
(n=84)
(n=104)
𝐱/±SD
(priemerné bodové skóre)
4,131±1,495
3,852±1,485

Mann-Whitney U
U

P

3781

0,131

4,381±1,472

4,301±1,583

4232

0,795

4,429±1,570

4,058±1,520

3678*

0,053

4,357±1,677

4,146±1,524

3901

0,240

3,262±1,902

2,913±1,651

3937

0,281
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Celková spokojnosť so životom

20,560±6,031

19,243±5,658

3795

0,148

V skupine jednotlivcov s TP využívajúcich pri premiestňovaní niektorý z druhov KT,
sme z hľadiska účasti na športovaní zistili, že športujúci jednotlivci s TP vyjadrili najvyššiu
mieru spokojnosti so životom SWLS výrokom č. 3, v ktorom tvrdia, že so svojím životom sú
úplne spokojní. Priemerné bodové skóre tohto výroku dosiahlo najvyššiu hodnotu 4,429±1,570
bodov, zo všetkých hodnotených výrokov SWLS (tab. 1). Najnižšiu mieru spokojnosti so
životom prejavili športovci s TP využívajúci KT posledným výrokom SWLS, čiže keby mohli
znova žiť, nič by nezmenili (3,262±1,902 bodov). Skupina nešportujúcich jednotlivcov s TP
využívajúcich pre svoju každodennú mobilitu KP, vyjadrila najvyššiu mieru spokojnosti so
životom druhým výrokom SWLS tvrdiac, že ich životné podmienky sú ideálne (4,301±1,583
bodov). Na druhej strane najnižšiu mieru spokojnosti so životom deklarovali nešportovci s TP
využívajúci KT (2,913±1,651 bodov), rovnako ako športovci využívajúci KT posledným
výrokom SWLS tvrdiac, že keby mohli znova žiť, nič by nezmenili.
Komparatívnou analýzou priemerného bodového skóre všetkých SWLS výrokov oboch
sledovaných skupín respondentov s TP využívajúcich KP z hľadiska športovania zisťujeme, že
športujúci jednotlivci deklarovali o niečo vyššiu mieru spokojnosti so životom oproti
nešportovcom, nakoľko priemerné bodové skóre všetkých výrokov SWLS dosiahlo
u športovcov s TP vyššiu hodnotu (tab. 1). Porovnaním rozdielov miery spokojnosti so životom
medzi týmito skupinami respondentov s TP sme ale zistili signifikantné rozdiely len v jednom
výroku SWLS (č. 3), kedy športovci s TP využívajúci KT v signifikantne vyššej miere tvrdili,
že sú so svojím životom úplne spokojní oproti nešportovcom s TP využívajúcim pre svoju
každodennú mobilitu rôzne druhy KT (U=3678, p=0,053).
Vyššie priemerné bodové skóre taktiež poukazuje na vyššiu mieru celkovej spokojnosti
so životom v skupine športujúcich jednotlivcov s TP využívajúcim KT (20,560±6,031 bodov)
oproti nešportujúcim ľuďom s TP využívajúcim KT (19,243±5,658 bodov), no tieto rozdiely sa
neprejavili signifikantné (tab.1).
Tab. 2 Rozdiely v spokojnosti so životom u jednotlivcov s TP nevyužívajúcich KT z hľadiska
športovania
Výroky SWLS
/ Úroveň celkovej spokojnosti so
životom

Môj život sa v mnohých aspektoch
blíži k môjmu ideálu.
Moje životné podmienky sú
ideálne.
Som so svojím životom úplne
spokojný/á.
Zatiaľ som dosiahol/a dôležité veci,
ktoré v živote chcem.
Keby som mohol/a žiť znova, nič
by som nezmenil/a.
Celková spokojnosť so životom

NEVYUŽÍVAJÚCI KP
(n=87)
Športujúci
Nešportujúci
(n=44)
(n=44)
𝐱/±SD
(priemerné bodové skóre)
4,386±1,528
4,046±1,479

Mann-Whitney U
U

P

825

0,308

5,114±1,401

4,465±1,594

719*

0,047

4,910±1,178

4,023±1,455

619**

0,005

4,568±1,757

4,256±1,663

842

0,372

3,773±1,927

3,166±2,026

754

0,098

22,750±5,478

19,907±5,789

712

0,047*
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V skupine jednotlivcov s TP nevyužívajúcich pri premiestňovaní ani jeden z druhov
KT, sme z hľadiska účasti na športovaní zistili, že športujúci jednotlivci s TP vyjadrili najvyššiu
mieru spokojnosti so životom SWLS výrokom č. 2, v ktorom tvrdia, že ich životné podmienky
sú ideálne. Priemerné bodové skóre tohto výroku dosiahlo najvyššiu hodnotu 5,114±1,401
bodov, zo všetkých hodnotených výrokov SWLS (tab. 2). Najnižšiu mieru spokojnosti so
životom prejavili športovci s TP nevyužívajúci KT posledným výrokom SWLS, tak, ako aj obe
skupiny respondentov s TP (športujúci i nešportujúci) využívajúcich KT, čiže keby mohli
znova žiť, nič by nezmenili (3,773±1,927 bodov). Skupina nešportujúcich jednotlivcov s TP
nevyužívajúcich pre svoju každodennú mobilitu KP, vyjadrila najvyššiu mieru spokojnosti so
životom taktiež druhým výrokom SWLS tvrdiac, že ich životné podmienky sú ideálne
(4,465±1,594 bodov). Na druhej strane najnižšiu mieru spokojnosti so životom deklarovali
nešportovci s TP nevyužívajúci KT (3,166±2,026 bodov), rovnako, ako všetky doposiaľ
analyzované skupiny jednotlivcov s TP, posledným výrokom SWLS tvrdiac, že keby mohli
znova žiť, nič by nezmenili.
Komparatívnou analýzou priemerného bodového skóre všetkých SWLS výrokov oboch
sledovaných skupín respondentov s TP nevyužívajúcich KP z hľadiska športovania zisťujeme,
že športujúci jednotlivci deklarovali o niečo vyššiu mieru spokojnosti so životom oproti
nešportovcom, nakoľko priemerné bodové skóre všetkých výrokov SWLS dosiahlo
u športovcov s TP, oproti nešportovcom, vyššiu hodnotu (tab. 2). Porovnaním rozdielov miery
spokojnosti so životom medzi týmito skupinami respondentov s TP, sme ale zistili signifikantné
rozdiely v dvoch výrokoch SWLS (č. 2 a 3), kedy športovci s TP nevyužívajúci KT
v signifikantne vyššej miere pociťujú ideálnosť svojich životných podmienok (U=719,
p=0,047), ako aj úplnú spokojnosť so svojím životom (U=619, p=0,005) oproti nešportovcom
s TP nevyužívajúcim pre svoju každodennú mobilitu ani jeden z druhov KT (tab. 2).
Vyššie priemerné bodové skóre, ako aj vypočítaná významnosť rozdielov, poukazuje na
signifikantne vyššiu mieru celkovej spokojnosti so životom v skupine športujúcich jednotlivcov
s TP (22,750±5,478 bodov) oproti nešportujúcim ľuďom s TP (19,907±5,789 bodov)
nevyužívajúcim KT (U=712, p=0,047).
Zhrnutím výsledkovej časti príspevku konštatujeme, že športovci s TP využívajúci
k mobilite KT vyjadrili najvyššiu mieru úplnej spokojnosti so svojím životom zo všetkých
hodnotených skupín jednotlivcov s TP. Ďalej konštatujeme, že najvyššiu mieru spokojnosti so
životom prejavili obe nešportujúce skupiny jednotlivcov s TP, ako aj športovci nevyužívajúci
KT, ideálnosťou svojich životných podmienok. Všetky štyri skupiny jednotlivcov s TP
využívajúci/nevyužívajúci KT, športujúci/nešportujúci, v najvyššej miere nesúhlasili
s výrokom, že keby mohli žiť znova, nič by nezmenili. Výsledky nášho výskumu ďalej
deklarujú najvyššiu úroveň celkovej spokojnosti so životom v skupine športovcov
nevyužívajúcich KT a na strane druhej najnižšiu úroveň celkovej spokojnosti so životom
v skupine nešportujúcich respondentov využívajúcich pre svoj pohyb niektorý z druhov KT.
Diskusia
Športovanie v živote ľudí s TP zohráva významnú rolu nielen z hľadiska rehabilitácie,
ale aj resocializácie. Športová aktivita, ktorá je vhodne zvolená u ľudí so získaným TP, vedie
k lepšiemu zvládnutiu ťažkej životnej situácie a prekážok v živote takéhoto jednotlivca
(Hrouda & Rybová, 2010). Tu sa nejedná len o naplnenie hodnôt, ale aj o naplnenie života
aktivitami, ktoré majú zmysel, ako napríklad šport, čo je veľmi významné hlavne u ľudí s TP
(Cabanová a kol., 2012), čo zároveň prispieva k lepšej spokojnosti s ich vlastným životom
(Nemček, 2016). K tomuto všetkému napomáhajú osobám s TP kompenzačné technológie
(Bendová, Jerábková & Růžičková, 2006).
Cieľom nášho príspevku bolo rozšírenie poznatkov v oblasti spokojnosti so životom
jednotlivcov s TP využívajúcich a nevyužívajúcich KT z pohľadu účasti na športovaní.
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Výskumom sme zistili, že najvyššiu úroveň celkovej spokojnosti so životom
deklarovala skupina športovcov nevyužívajúcich KT a najnižšiu úroveň celkovej spokojnosti
so životom zas skupina nešportujúcich respondentov využívajúcich pre svoj pohyb niektorý
z druhov KT. Na jednej strane existuje niekoľko výskumov, ktoré preukázali signifikantne
vyššiu úroveň celkovej spokojnosti so životom u športujúcej populácie či už bez zdravotného
postihnutia (Nemček, Labudová & Kraček, 2012; Bendíková & Nemček, 2016), alebo so
zdravotným postihnutím (Bendíková et al., 2018). Na strane druhej, existuje len veľmi
obmedzené množstvo výskumov, zaoberajúcich sa problematikou kvality života v spojitosti
s využívaním KT u jednotlivcov s TP. Tak napríklad autori Nemček, Mókušová & Pardubský
(2020) zistili, že športovci s TP nevyužívajúci KT v signifikantne vyššej miere pociťujú, že ich
životné podmienky sú ideálne oproti športovcom s TP využívajúcim pre svoju každodennú
mobilitu rôzne druhy KT. Kým signifikantne vyššia úroveň celkovej životnej spokojnosti bola
ich výsledkami výskumu deklarovaná skupinou športovcov s TP, ktorá pre svoju mobilitu
nepotrebuje KT oproti športovcom využívajúcim KT (Nemček, Mókušová & Pardubský, 2020),
výsledky predloženého výskumu potvrdzujú signifikantne vyššiu úroveň celkovej spokojnosti
so životom u športovcov nevyužívajúcich KT oproti nešportovcom taktiež nevyužívajúcich KT.
Kým autori Nemček, Mókušová & Pardubský (2020) vo svojom výskume preukázali, že
neexistujú rozdiely v úrovni celkovej spokojnosti so životom v skupine nešportujúcich
jednotlivcov s TP medzi tými, ktorí KT využívajú a tými, ktorí nepotrebujú pre svoju dennú
mobilitu žiadnu z KT, náš výskum dokladuje, že neexistujú signifikantné rozdiely v úrovni
celkovej spokojnosti so životom medzi športujúcimi a nešportujúcimi jednotlivcami
využívajúcimi KT.
Ďalší z autorov, ktorí sa zaoberali problematikou kvality života, konkrétne úrovňou
sebaúcty u ľudí s TP z pohľadu využívania KT, boli Nemček, Hančák & Mókušová (2020)
Výsledky ich výskumu ale nepriniesli signifikantné rozdiely v skupinách športujúcich
a nešportujúcich jednotlivcov s TP z hľadiska využívania KT. Autori vo svojom príspevku
konštatujú približne rovnakú úroveň sebaúcty v skupinách športujúcich jednotlivcov s TP, ale
aj v skupinách nešportujúcich jednotlivcov s TP, ktorí využívajú, alebo nevyužívajú KT na
každodennú mobilitu (Nemček, Hančák & Mókušová, 2020). Výsledky predloženého výskumu
sa ale rôznia, nakoľko športujúci jednotlivci s TP využívajúci i nevyužívajúci KT disponovali
signifikantne vyššou mierou úplnej spokojnosti so svojím životom oproti nešportovcom, a tiež
športovci nevyužívajúci KT pociťovali v signifikantne vyššej miere ideálnosť svojich životných
podmienok oproti nešportovcom nevyužívajúcim KT.
Na záver diskusie je potrebné poukázať na to, že u ľudí s TP tvoria KT neodmysliteľnú
súčasť ich každodenného života a výrazne sa podieľajú na hodnotení kvality ich života
a spokojnosti s ním. Nástroje kompenzácie určujú mieru integrácie, socializácie, implementácie
do spoločnosti. Zabezpečujú ľudom s TP schopnosť sebaobsluhy čiže základné úkony ako
obliekanie alebo osobná hygiena. Umožňujú im pohybovať sa, komunikovať, plnohodnotne sa
vzdelávať a ovplyvňujú aj možnosť zamestnať sa (Benejová, 2002). Tieto špeciálne pomôcky,
ktoré ľuďom s nedostatkom alebo defektom umožňujú vykonávať aktivity, ktoré by bez nich
nebolo možné vykonávať, alebo by tieto aktivity trvali omnoho dlhší čas a vyžadovali by si
nepomerne väčšiu námahu (Bendová, Jerábková & Růžičková, 2006), im v značnej miere
zvyšujú kvalitu ich života a úroveň celkovej spokojnosti so životom.
Závery
Príspevkom sme rozšírili poznatky o miere spokojnosti so životom v skupinách
jednotlivcov s telesným postihnutím využívajúcich a nevyužívajúcich kompenzačné
technológie z pohľadu účasti na športovaní. Najdôležitejšími zisteniami boli nasledovné:
 športovci s TP využívajúci k mobilite KT disponujú najvyššou mierou úplnej
spokojnosti so svojím životom zo všetkých hodnotených skupín jednotlivcov s TP;
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ideálnosť svojich životných podmienok deklarujú obe skupiny nešportovcov s TP a tiež
športovci nevyužívajúci KT;
 najvyššiu mieru nesúhlasu vyjadrili všetky štyri skupiny respondentov s TP výrokom,
že keby mohli žiť znova, nič by nezmenili;
 najvyššia úroveň celkovej spokojnosti so životom bola zistená v skupine športovcov
nevyužívajúcich KT a najnižšia v skupine nešportujúcich respondentov využívajúcich
pre svoj pohyb niektorý z druhov KT;
 signifikantne vyššou mierou úplnej spokojnosti so svojím životom disponujú športujúci
jednotlivci s TP oboch skupín z hľadiska využívania KT oproti nešportovcom;
 športovci nevyužívajúci KT pociťujú v signifikantne vyššej miere ideálnosť svojich
životných podmienok ako nešportovci nevyužívajúci KT;
 neexistujú signifikantné rozdiely v úrovni celkovej spokojnosti so životom medzi
športujúcimi a nešportujúcimi jednotlivcami využívajúcimi KT;
 športovci nevyužívajúci KT disponujú signifikantne vyššou úrovňou celkovej
spokojnosti so životom ako nešportovci.
Na záver si dovolíme konštatovať, že do budúcnosti vyjadrujeme potrebu ďalej sa zaoberať
príčinami týchto zistení, a to z hľadiska konkrétnych druhov telesných postihnutí.
Príspevok je riešený v rámci projektu VEGA 1/0409/19 s názvom Šport ako prostriedok
ovplyvňovania kognitívno-evaluatívneho komponentu subjektívnej pohody ľudí s poruchami
zdravia.
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SUBJEKTÍVNA DIMENZIA KVALITY ŽIVOTA ŠPORTUJÚCICH
ŽIEN VO VEKOVEJ KATEGÓRII 45-59 ROKOV Z POHĽADU
PORÚCH ZDRAVIA
SUBJECTIVE DIMENSION OF QUALITY OF LIFE IN ACTIVE
WOMEN IN AGE CATEGORY OF 45-59 YEARS REGARDING TO
HEALTH IMPAIRMENT
Petronela Ladecká¹ – Dagmar Nemček²
¹PdF UK v Bratislave, Slovenská republika
²FTVŠ UK v Bratislave, Slovenská republika
Abstrakt
Cieľom príspevku bolo rozšíriť poznatky o subjektívnej dimenzii kvality života
vyjadrenej mierou spokojnosti s indikátormi kvality života, doménami kvality života a
úrovňou celkovej kvality života pravidelne športujúcich žien vo vekovej kategórii 45-59 rokov
s chronickým ochorením a zdravotným postihnutím. Výskumný súbor pozostával z 37
pravidelne športujúcich žien vo veku 45-59 rokov s chronickým ochorením (n=19) a so
zdravotným postihnutím (n=18). Empirické údaje boli zisťované pomocou štandardizovaného
dotazníka S.QUA.L.A. Športujúce ženy s chronickým ochorením disponovali vyššou mierou
subjektívnej dimenzie kvality života z pohľadu indikátorov a domén, prejavením signifikantne
vyššej miery spokojnosti so spánkom, odpočinkom vo voľnom čase, s krásou a umením, s
telesným zdravím a úrovňou nezávislosti a s doménou sociálnych vzťahov oproti
športovkyniam so zdravotným postihnutím. V celkovej úrovni subjektívnej kvality života
neboli zistené signifikantné rozdiely medzi športujúcimi ženami s poruchami zdravia vo
vekovej kategórii 45-59 rokov.
Kľúčové slová: chronické ochorenie, zdravotné postihnutie, indikátory a domény kvality
života, ženy, veková kategória.
Abstract
The aim of the article was to expand knowledge about the subjective dimension of
quality of life expressed by the degree of satisfaction with life indicators, life domains and level
of overall quality of life in regularly sporting women aged 45-58 years with health disorders.
The research group consisted of 37 women regularly participating in sport with chronic disease
(n=19) and disability (n=18). Empirical data were assessed using a standardized questionnaire
S.QUA.L.A. Woman athletes with chronic disease displayed a higher degree of subjective
dimension of quality of life in the terms of quality indicators and quality domains, showing
significantly higher sleep satisfaction, rest during the leisure time, satisfaction with beauty and
art, with physical health and level of independence as well as with social relationships compared
to women athletes with disabilities. In the overall level of subjective quality of life, no
significant differences were found between women athletes with health disorders in the age
group 45-59 years.
Key words: chronic disease, disability, life indicators and life domains, women, age category.
Úvod
Kvalitu života možno považovať za "dojem jednotlivcov alebo skupín, že ich potreby
sú splnené, a že im nie sú odopreté príležitosti na dosiahnutie šťastia a naplnenia" (Tyl et al.,
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1998, s. 23). Stupeň spokojnosti všetkých potrieb človeka s poruchou zdravia zohráva dôležitú
úlohu pri vykonávaní činností súvisiacich so zmenou životného štýlu.
Vzhľadom k téme nášho príspevku, nás zaujímalo subjektívne hodnotenie kvality života
športujúcich žien s poruchami zdravia, ktoré v sebe zahŕňajú rôzne neprenosné chronické
ochorenia a rôzne druhy zdravotných postihnutí. "Existujú vážne ochorenia, pri ktorých by sa
fyzická aktivita mala zvážiť veľmi opatrne. V takýchto prípadoch je dôležité "dávkovať pohyb"
ako liek striktne individuálne, pokiaľ ide o základné ochorenie" (Vondruška & Barták, 1999,
14). U ľudí s rôznymi typmi ochorenia je absolútne nevyhnutné komplexné lekárske vyšetrenie
pred začatím fyzickej aktivity. Toto vyšetrenie vykonáva ošetrujúci lekár spolu
s telovýchovným pedagógom následnými odporúčaniami pre vhodný výber pohybovej aktivity
a jej dávkovanie – frekvenciu a intenzitu. Mahrová & Švagrová (2013) uvádzajú, že pravidelné
športovanie môže nielen u zdravých jednotlivcov, ale u ľudí s poruchami zdravia, výrazne
zmierniť depresiu a príznaky úzkosti, zvýšiť sebavedomie, zlepšiť spánok, zlepšiť adaptáciu na
stres, zlepšiť sociálne interakcie, podporiť sociálnu reintegráciu a pod. Pravidelná účasť na
športovaní teda zvyšuje kvalitu života spojenú so zdravím, s konkrétnou pohybovou
aktivitou a aj samotnou radosťou z pohybu (Broďáni 2012; Bendíková & Bartík, 2015;
Broďáni et al., 2015; Bendíková, 2017; Zurita & Ortega et al., 2018; Krejčí et al., 2020).
Otázka kvality života chronicky chorých, zdravotne oslabených jednotlivcov a ľudí
s trvalým zdravotným postihnutím ako opisujú viacerí autori (Vágnerová, 2008; Chrastina
et.al., 2009) je pomerne rozsiahla a komplikovaná. Už pri definovaní pojmu "chronické
ochorenie" a „zdravotné oslabenie“ možno nájsť rôzne chápanie. Životný štýl takýchto ľudí sa
líši v závislosti od samotných lekárskych diagnóz, podľa osobnostných charakteristík pacienta
a tiež podľa sociálnych faktorov. Kvalita života takýchto osôb úzko súvisí so životným štýlom
chronicky chorých ľudí. Vždy je to čisto subjektívna kategória, pretože je "nemožné" hodnotiť.
Je to vždy individuálny konštrukt mnohých čiastkových väzieb. Kvalita života sledovanej
skupiny ľudí, sa stali často (a oprávnene) diskutovanými oblasťami záujmu a výskumu
multidisciplinárnym tímom odborníkov. Znalosť týchto oblastí kvality života by mala byť
vlastná všetkým tým, ktorí sa starajú o chronicky chorých jednotlivcov a jednotlivcov so
zdravotným postihnutím, aby vedeli zvoliť adekvátny prístup a starostlivosť o nich.
Na základe vyššie uvedených faktov, sa v našom príspevku zameriavame na
zisťovanie úrovne subjektívnej dimenzie kvality života v skupine pravidelne športujúcich žien
vo veku od 45 až do 59 rokov, a to z pohľadu úrovne porúch ich zdravia. Výskumom chceme
prispieť k rozšíreniu poznatkov v tejto dôležitej oblasti kvality života špecifickej skupiny žien
s prihliadnutím na šport.
Cieľ výskumu
Cieľom výskumu bolo rozšíriť poznatky o subjektívnej dimenzii kvality života
vyjadrenej mierou spokojnosti s indikátormi kvality života, doménami kvality života a
úrovňou celkovej kvality života pravidelne športujúcich žien vo vekovej kategórii 45-59 rokov
s chronickým ochorením a zdravotným postihnutím.
Metodika výskumu
Výskumný súbor pozostával z 37 pravidelne športujúcich žien vo veku 45-59 rokov
s poruchou zdravia. 19 respondentiek trpelo na chronické ochorenie (CHO) s najväčším
zastúpením ochorení srdcovo-cievnych ochorení a 18 deklarovalo trvalé zdravotné postihnutie
(ZP) s najväčším zastúpením telesných postihnutí. Respondentky sa zúčastňovali pravidelného
športovania v týždennej frekvencii minimálne 3 krát do týždňa v trvaní 50 minút alebo 2 krát
do týždňa v trvaní 75 minút na rekreačnej a výkonnostnej úrovni.
Empirické údaje boli zisťované pomocou štandardizovaného dotazníka S.QUA.L.A.
(Subjective QUAlity of Life Analyses), jeho druhej časti, hodnotiaceho subjektívnu spokojnosť
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s IKŽ (Zannotti & Pringuey, 1992; Dragomirecká & Bartoňová, 2006). V každom IKŽ
respondentky určili na päť bodovej hodnotiacej škále subjektívnu spokojnosť s danou oblasťou
a tým špecifikovali, ako sú s týmto indikátorom kvality života (IKŽ) spokojné, resp.
nespokojné. Bodová hodnota 1 (veľmi spokojná) znamenala pre nich najvyššiu spokojnosť
a bodová hodnota 5 (úplne sklamaná) vyjadrovala absolútnu nespokojnosť s daným IKŽ v ich
živote. Nižšie priemerné bodové skóre (vyznačené červenou farbou) znamenalo vyššiu mieru
spokojnosti s daným indikátorom a vyššie priemerné bodové skóre (vyznačené modrou farbou)
znamenalo nižšiu mieru spokojnosti s IKŽ. Sčítaním všetkých IKŽ sme vypočítali úroveň
celkovej kvality života (CKŽ). Odvolávajúc sa na kategorizáciu domén kvality života podľa
Svetovej zdravotníckej organizácie (WHOQOL, 1998) sme pre naše výskumné spracovanie
jednotlivé IKŽ zlúčili do piatich domén kvality života (DKŽ): telesné zdravie a úroveň
nezávislosti, psychické zdravie a spiritualita, sociálne vzťahy a prostredie.
Údaje získané z odpovedí sme spracovali aritmetickým priemerom (x), ktorý vyjadroval
priemerné bodové skóre z vyjadrených odpovedí a smerodajnou odchýlkou (±; SD). Pre
porovnanie miery spokojnosti s IKŽ, s DKŽ a úrovne CKŽ medzi športujúcimi ženami s CHO
a športujúcimi ženami so ZP sme využili neparametrický Mann – Whitneyho U test.
Významnosť rozdielov sme stanovili na 1 % a 5 % hladine štatistickej významnosti
(zvýraznené zelenou farbou).
Výsledky výskumu
Analýzou priemerného bodového skóre spokojnosti s IKŽ sme zistili, že športujúce
ženy vo veku 45-59 rokov trpiace na CHO vykazovali najvyššiu mieru spokojnosti s rodinnými
vzťahmi (1,666±0,816 bodov), rovnako tak aj s deťmi (1,666±0,723 bodov), tiež s láskou
(1,733±0,798 bodov) a s odpočinkom vo voľnom čase (1,785±0,578 bodov) (tab. 1). I napriek
výskytu chronického ochorenia u našich respondentkách zisťujeme, že pravidelná účasť na
športovaní sa vo veľkej miere podieľa na pozitívnom hodnotení kvality života prostredníctvom
spokojnosti s IKŽ, nakoľko športujúce ženy s CHO vyjadrili s mnohými indikátormi výraznú
spokojnosť vo svojom živote, kedy priemerné bodové skóre týchto indikátorov nepresiahlo
bodovú hodnotu 2,000 bodov, čo znamenalo, že sú s danými indikátormi vo svojom živote
veľmi spokojné. Športovkyne s CHO sú okrem vyššie spomenutých indikátorov veľmi
spokojné vo svojom živote aj so spánkom (1,800±0,676 bodov), voľnočasovými aktivitami
(1,800±0,676 bodov), s prostredím, v ktorom bývajú (1,866±0,743 bodov), so sexuálnym
životom (1,866±0,990 bodov), s fyzickou sebestačnosťou (1,933±1,032 bodov) a psychickou
pohodou (1,933±1,033 bodov). Na druhej strane najvyššiu mieru nespokojnosti vo svojom
živote vykazovali športujúce respondentky s CHO so súčasným politickým dianím
(4,133±0,915 bodov), so spravodlivosťou (3,857±0,949 bodov) a na treťom mieste s dvomi
indikátormi, a to so svojím zdravím (2,866±0,915 bodov) a s pravdou (2,866±1,187 bodov)
(tab. 1).
V skupine športujúcich respondentiek so ZP sme zistili, že tieto aktívne športujúce ženy
vo veku 45-59 rokov sú vo svojom živote najviac spokojné s prostredím, v ktorom bývajú
(1,923±0,640 bodov). S deťmi (2,000±1,000 bodov) a s rodinnými vzťahmi (2,000±0,816
bodov) bola vykázaná rovnaká miera spokojnosti u týchto respondentkách a na treťom mieste
boli vo svojom živote najviac spokojné s vykonávaním voľnočasových aktivít (2,076±0,493
bodov). Ak berieme do úvahy IKŽ, ktorých priemerné bodové skóre nepresiahlo bodovú
hodnotu 2,000 bodov zisťujeme, že športovkyne s CHO vykázali takúto vysokú mieru
spokojnosti s desiatimi IKŽ (41,7 %) a respondentky so ZP s jedným IKŽ (4,2 %). Najvyššiu
mieru nespokojnosti deklarovali respondentky so ZP taktiež s politickým dianím (3,615±1,121
bodov), na druhom mieste boli najviac nespokojné so spravodlivosťou (3,385±0,650 bodov)
a na treťom mieste s dvomi IKŽ a to so svojím zdravím (3,000±1,000 bodov) a s peniazmi
(3,000±0,707 bodov) (tab. 1).
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Tab. 1 Porovnanie miery spokojnosti s IKŽ a úrovne CKŽ športujúcich žien vo veku 45-59
rokov z hľadiska porúch zdravia
IKŽ
s CHO
so ZP
Mann-Whitney
n=19
n=18
U
𝐱±SD
(body)
U
p
zdravie
2,866±0,915
3,000±1,000
90
0,725
fyzická sebestačnosť
1,933±1,032
2,615±1,120
63
0,095
psychická pohoda
1,933±1,033
2,153±0,801
78
0,330
prostredie na bývanie
1,866±0,743
1,923±0,640
92
0,799
spánok
1,800±0,676
2,307±0,630
59*
0,054
rodinné vzťahy
1,666±0,816
2,000±0,816
72
0,189
vzťahy s ostatnými ľuďmi
2,000±0,534
2,307±0,630
71
0,158
deti
1,666±0,723
2,000±1,000
68
0,418
starostlivosť o seba
2,000±0,654
2,307±0,630
78
0,277
láska
1,733±0,798
2,230±0,926
68
0,151
sexuálny život
1,866±0,990
2,461±1,126
67
0,141
politické dianie
4,133±0,915
3,615±1,121
73
0,233
viera (napr. v Boha)
2,466±1,060
2,333±0,651
79
0,585
odpočinok vo VČ
1,785±0,578
2,307±0,480
51*
0,021
koníčky vo VČ
1,800±0,676
2,076±0,493
74
0,213
športovanie vo VČ
2,333±1,046
2,615±0,767
81
0,435
pocit bezpečnosti
2,428±1,089
2,308±0,751
88
0,876
práca/štúdium
2,466±0,915
2,692±0,751
80
0,375
spravodlivosť
3,857±0,949
3,385±0,650
61
0,122
sloboda
2,200±0,774
2,308±0,480
86
0,550
krása a umenie
2,066±0,703
2,615±0,869
58*
0,053
pravda
2,866±1,187
2,538±0,877
88
0,632
peniaze
2,733±0,798
3,000±0,707
77
0,322
jedlo
2,466±1,125
2,308±0,630
97
0,977
Úroveň CKŽ
2,311±0,387
2,480±0,333
74
0,279
Legenda: *p≤0,05; **p≤0,01

Hodnotením úrovne CKŽ sme zistili, že o niečo vyššiu úroveň CKŽ prezentovali
športovkyne s CHO (2,311±0,387 bodov) oproti športovkyniam so ZP (2,480±0,333 bodov),
no tieto rozdiely sa nepreukázali signifikantné (tab. 1). Celkovo ale môžeme konštatovať, že
o niečo vyššiu úroveň subjektívnej dimenzie kvality života preukázali športujúce ženy s CHO,
nakoľko v 18 indikátoroch z celkového počtu 24 indikátorov (75 %) dosiahlo priemerné bodové
skóre nižšiu hodnotu ako u športujúcich žien so ZP.
Komparáciou spokojnosti s IKŽ medzi športujúcimi ženami s CHO a so ZP sme zistili
v troch indikátoroch (12,5 %) signifikantné rozdiely, kedy konkrétne so spánkom (U=59, p=
0,054), s odpočinkom vo voľnom čase (U=51, p=0,021) a s krásou a umením (U=58, p=0,053)
boli vo svojom živote v signifikantne vyššej miere spokojnejšie športovkyne s CHO oproti
športujúcim ženám so ZP vo vekovej kategórii 45-59 rokov (tab. 1).
Zlúčením IKŽ do jednotlivých domén podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sme zisťovali
následne mieru spokojnosti s doménami kvality života. Analýzou spokojnosti s DKŽ sme
zistili, že športujúce ženy s CHO vo vekovej kategórii 45-59 rokov sú vo svojom živote najviac
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spokojné s doménou sociálnych vzťahov, nakoľko priemerné bodové skóre tejto domény
dosiahlo najnižšiu hodnotu (1,800±0,606 bodov) oproti ostatným hodnoteným doménam (tab.
2). Na druhej strane najvyššiu mieru nespokojnosti vyjadrili športovkyne s CHO vo vekovej
kategórii 45-59 rokov s doménou prostredie (2,552±0,437 bodov), pretože táto doména
dosiahla najvyššiu priemernú hodnotu bodového skóre zo všetkých hodnotených DKŽ.
Skupina 45-59 ročných športujúcich žien s trvalým ZP vykázala najvyššiu mieru
spokojnosti vo svojom živote taktiež s doménou sociálnych vzťahov (2,192±0,646 bodov),
kedy priemerné bodové skóre tejto domény bolo najnižšej hodnoty spomedzi ostatných DKŽ,
a na strane druhej tieto ženy s poruchou zdravia vykázali najvyššiu mieru nespokojnosti vo
svojom živote taktiež s doménou prostredie (2,587±0,371 bodov), kedy táto doména dosiahla
naopak najvyššiu hodnotu priemerného bodového skóre spomedzi ostatných analyzovaných
DKŽ (tab. 2).
Porovnaním spokojnosti s DKŽ medzi športujúcimi ženami vo veku 45-59 rokov
s poruchou zdravia sme zistili signifikantné rozdiely v dvoch doménach a to v doméne telesné
zdravie a úroveň nezávislosti (U=54, p=0,054) a v doméne sociálnych vzťahov (U=52,
p=0,053), kedy s oboma doménami boli vo svojom živote signifikantne spokojnejšie
športovkyne s CHO oproti športovkyniam so ZP (tab. 2).
Tab. 2 Porovnanie miery spokojnosti s DKŽ športujúcich žien vo veku 45-59 rokov z pohľadu
porúch zdravia
IKŽ
s CHO
so ZP
Mann-Whitney
n=19
n=18
U
𝐱±SD
(body)
U
p
Telesné zdravie a úroveň
2,104±0,431
2,423±0,404
54*
0,054
nezávislosti
Psychické zdravie a
2,526±0,558
2,564±0,381
95
0,908
spiritualita
Sociálne vzťahy
1,800±0,606
2,192±0,646
52*
0,053
Prostredie

2,552±0,437

2,587±0,371

90

0,729

Legenda: *p≤0,05; **p≤0,01

Diskusia
Cieľom nášho príspevku bolo rozšíriť poznatky o subjektívnej dimenzii kvality života
vyjadrenej mierou spokojnosti s indikátormi a doménami kvality života a úrovňou celkovej
kvality života pravidelne športujúcich žien vo vekovej kategórii 45-59 rokov s chronickým
ochorením a zdravotným postihnutím. Zistili sme vyššiu úroveň subjektívnej dimenzie kvality
života v skupine športujúcich žien s CHO, nakoľko v 18 indikátoroch z celkového počtu 24
indikátorov (75 %) dosiahlo priemerné bodové skóre nižšiu hodnotu ako u športujúcich žien so
ZP. V signifikantne vyššej miere boli vo svojom živote so spánkom, s odpočinkom vo voľnom
čase a s krásou a umením spokojnejšie športovkyne s CHO oproti športujúcim ženám so ZP.
Taktiež sa prejavila signifikantne vyššia spokojnosť s telesným zdravím a úrovňou nezávislosti
a so sociálnymi vzťahmi u športujúcich žien s CHO oproti športujúcim ženám so ZP. Autorky
Nemček & Koradyová (2020a) zisťovali úroveň subjektívnej pohody v skupinách mladších
žien (15-19 rokov) s rozdielnym zdravotným stavom, kedy signifikantne najslabšou úrovňou
telesného zdravia disponovali ženy s kombinovanými zdravotnými poruchami interných
systémov a muskuloskeletálneho systému a najlepšou úrovňou telesného zdravia zdravé ženy
(Nemček & Koradyová, 2020b).
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Naším výskumom sme deklarovali najvyššiu mieru spokojnosti v skupine 45-59
ročných športujúcich žien s CHO s rodinnými vzťahmi, deťmi, s láskou a s odpočinkom vo
voľnom čase. Rozdielne výsledky deklaruje výskum Nemček (2020a), ktorá zisťovala mieru
spokojnosti v skupine mladých športujúcich mužov s CHO (19-29 rokov) a títo boli vo svojom
živote najviac spokojní s indikátormi fyzická sebestačnosť, rodinné vzťahy a jedlo. V skupine
športujúcich respondentiek so ZP náš výskum deklaroval najvyššiu mieru spokojnosti vo
svojom živote s prostredím, v ktorom bývajú, s deťmi a s rodinnými vzťahmi. U športujúcich
mužov so ZP nižšej vekovej kategórie (19-29 rokov) sa prejavila taktiež rozdielna najvyššia
miera spokojnosti, a to so športovaním, voľnočasovými aktivitami a s rodinnými vzťahmi
(Nemček, 2020a). Vo výskume Nemček (2020b) disponovali starší muži so ZP (30-44 rokov)
najvyššou mierou spokojnosti s rodinnými vzťahmi, s jedlom a s prostredím, v ktorom bývajú.
Vidíme, že aj keď sa spokojnosť s IKŽ u športujúcich respondentov so ZP ženského, či
mužského pohlavia líši, indikátor „rodinné vzťahy“ sa objavuje vo všetkých vekových
kategóriách športovcov so ZP zhodne u mužov i žien. Tu je vidieť významný podiel rodiny
a rodinných príslušníkov na zvyšovaní subjektívnej dimenzie kvality života ľudí s trvalým ZP.
Závery
Príspevkom sa nám podarilo preukázať, že športujúce ženy s chronickým ochorením vo
veku 45-59 rokov disponujú vyššou mierou subjektívnej dimenzie kvality života, nakoľko so
75 % indikátormi kvality života boli tieto vo svojom živote spokojnejšie ako športujúce ženy
so zdravotným postihnutím. So spánkom, odpočinkom vo voľnom čase a s krásou a umením
boli vo svojom živote v signifikantne vyššej miere spokojnejšie športovkyne s CHO oproti
športovkyniam so ZP. Doménami KŽ sa nám podarilo taktiež deklarovať signifikantne vyššiu
mieru subjektívnej kvality života skupinou športujúcich žien s CHO, kedy tieto prejavili
signifikantne vyššiu mieru spokojnosti s telesným zdravím a úrovňou nezávislosti a s doménou
sociálnych vzťahov oproti športujúcim ženám s trvalým ZP. V celkovej úrovni subjektívnej
kvality života neboli zistené signifikantné rozdiely medzi športujúcimi ženami s CHO
a športujúcimi ženami s trvalým ZP vo vekovej kategórii 45-59 rokov. Výskumom sme rozšírili
poznatky v oblasti subjektívnej dimenzie kvality života športujúcich žien s poruchou zdravia
vo vekovej kategórii 45-59 rokov.
Príspevok je riešený v rámci projektu VEGA 1/0409/19 s názvom Šport ako prostriedok
ovplyvňovania kognitívno-evaluatívneho komponentu subjektívnej pohody ľudí s poruchami
zdravia.
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POSTOJE ŠTUDENTOV ŠPORTOVÝCH ODBOROV K TETOVANIAM
ATTITUDES ABOUT TATTOOS OF SPORT SECTION UNIVERSITY
STUDENTS
Nina Linderová, Tomáš Gregor, Oľga Filipa Ondrejková
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
ABSTRAKT
Príspevok sa zameriava na postoje vysokoškolských študentov športových odborov na
tetovanie a vzťah medzi užívaním alkoholu a fajčenia k vlastneniu a preferencii tetovania. Na
zistenie postojov bol použitý neštandardizovaný dotazník vytvorený pre účel tohto výskumu.
Výskumnú vzorku tvorilo 142 študentov (n=142), priemerný vek bol 20,26 roka. Zistili sme,
že tetovaných respondentov je 17,6% a tetovanie sa páči 83,8% respondentov. V budúcnosti
sa chce dať tetovať 39,4% respondentov. Existuje signifikantne významný negatívny vzťah
medzi vlastnením tetovania a užívaním alkoholu. Ďalším významným vzťahom je negatívny
vzťah medzi páčením tetovaní a námietkam voči tetovaniam u zdravotníckych pracovníkov.
Kľúčové slová: tetovanie, študenti, postoje, alkohol, fajčenie
ABSTRACT
Research focuses on opinions of sport section students about tattoos and relationship
between use of alcohol and cigarettes and having tattoo and preferences of tattoo. Nonstandardized questionnaire made for the purpose of this research was used to find out
attitudes. Research sample was made up by 142 students (n=142), average age was 20,26
years old. We found out that in our research sample there were 17,6% of respondents who
have tattoo and 83,8% of respondents like tattoos. In future would like to have a tattoo 39,4%
of respondents. We found a significant negative relationship between having a tattoo and use
of alcohol. Another finding is that there is a significant negative relationship between liking
tattoos and objections against tattoos among healthcare workers.
Key words: tattoo, university students, attitudes, alcohol, smoking

ÚVOD
Tetovanie je jav, ktorý je v spoločnosti vnímaný ako forma sebavyjadrenia,
príslušnosť ku skupine, módny doplnok alebo potreba človeka odlíšiť sa od ostatných.
Motiváciu k tetovaniu bola v minulosti rôzna, napríklad signálna, rituálna, magická,
rozpoznávacia a určite aj dekoratívna (Rychlík, 2014). V civilizovanom svete sa tetovanie
objavilo ako módny doplnok v 18. storočí, avšak v našich končinách nosili tetovanie väčšinou
kriminálnici a rôzni marginálni jedinci a s tým súvisia aj predsudky voči ľuďom s tetovaním
(Lidaj a kol., 2009), ktoré do určitej miery pretrvávajú aj dnes. Po roku 1900 sa v súvislosti s
vynájdením elektrického strojčeka tetovanie rozšírilo medzi viacerými spoločenskými
vrstvami a stalo sa u niektorých formou sebarealizácie či zvýšenia sebavedomia, u iných
módnym doplnkom alebo odlíšením sa od ostatných (Rychlík, 2014).
Tetovanie môžeme definovať ako vpichovanie farebných častíc do poranenej kože
ihlou alebo vtieraním týchto častíc do kože (Lidaj a kol., 2009). Podľa súčasných prieskumov
je na svete potetovaných približne 10% ľudí vo veku 14-19 rokov, napríklad v Nemecku je to
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8,5%, pritom však mladých ľudí do 30 rokov je vyšší počet, v závislosti od krajiny 15-25%
(Kluger, 2015).
Zo zdravotného hľadiska je tetovanie rizikové v podobe infekčných (AIDS, hepatitída
C, tetanus a iné) aj neinfekčných (alergie, cysty, krvácanie a iné) komplikácií, pritom o
infekčných komplikáciách sú študenti informovaní viac ako o neinfekčných komplikáciách
podľa výsledkov z výskumov v Taliansku (Quaranta a kol., 2011; Galleé a kol., 2012).
Podľa Kinga a Vidourekovej (2013) sú študenti, ktorí majú tetovanie častejšie
užívateľmi alkoholu a drog, čo potvrdzuje aj výskum Bosellovej a kol. (2010), podľa ktorého
sú tetovaní adolescenti častejšie užívateľmi alkoholu a cigariet oproti tým, ktorí tetovanie
nemajú.
Častou motiváciou pre tetovanie je podľa Rychlíka (2014) skrášľovanie svojho tela,
potreba odlíšiť sa od ostatných či podľahnutie módnym trendom. Dey a Das (2017) uvádzajú
rôzne oblasti motivácie pre tetovanie ako umenie, móda, individualita, spiritualita, spomienky
na blízke vzťahy, skrytie jaziev a ďalšie.
Koch a kol. (2015) uvádzajú, že vyššie sebavedomie majú ženy, ktoré majú štyri a viac
tetovaní oproti ženám, ktoré sú tetované menej alebo vôbec, avšak zároveň u nich stúpa riziko
pokusov o suicídium. Podľa Swamiho (2012) sú tetovaní respondenti oproti netetovaným viac
svedomití, extrovertnejší, viac sexuálne odbrzdení a majú väčšiu potrebu byť jedineční a v
centre pozornosti.
S predsudkami voči tetovaniam sa stretávame dodnes, avšak podľa Dicksona a kol.
(2014) sú tieto predsudky menšie vtedy, keď je sám jedinec tetovaný alebo má tetovanie
niekto z rodiny alebo kamarátov. Autori ďalej upozorňujú, že veľkosť potetovanej plochy tela
je v priamej úmere k predsudkom okolia. Dôležité je tiež zistenie, že čím je človek starší, tým
viac klesá jeho motivácia dať sa tetovať. Belešová (2015) a Belešová a Kuchtová (2018) sa
zaoberali využitím bádateľských metód a obsahovou analýzov výskumov.
Konkrétne na postoje vysokoškolských študentov sa zamerali v Texase (Hill, Ogletree
a McCrary, 2016), pričom podľa ich zistení bolo tetovaných žien viac oproti mužom.
Dôležitým zistením však je, že ženy, ktoré mali tetovanie dosahovali nižšie skóre na škále
telesného sebaponímania a tiež na škále sebavedomia. Výskumu sa zúčastnilo 44% študentov,
ktorí mali aspoň jedno tetovanie.
S ohľadom na stúpajúci trend medzi mladými športovcami tetovať sa sme sa rozhodli
vytvoriť dotazník skúmajúci postoje študentov športových odborov k tetovaniam
s prihliadnutím na zistenia zahraničných autorov.

CIEĽ
Cieľom bolo zistiť postoje študentov športových odborov ohľadom tetovaní a nájsť
vzťah medzi postojmi k tetovaniam a ďalšími faktormi.
Základná výskumná otázka je zistiť, ktoré faktory súvisia s postojmi študentov na
tetovanie. Špecifická výskumná otázka je zistiť, či sú užívanie alkoholu a fajčenie vo vzťahu
s vlastnením alebo preferovaním tetovania.
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METODIKA PRÁCE
Výskumný súbor
Celkom 144 poslucháčov Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského
v Bratislave vyplnilo dotazník počas prvej polovice roka 2018. Z toho sme vyradili 2
respondentov, ktorí odovzdali dotazník neúplný a výskumnú vzorku tvorilo 142 respondentov
(n=142). Návratnosť dotazníkov bola 97,9%, kedy sa zo 147 rozdaných dotazníkov vrátilo
144.
Respondentmi boli študenti športových odborov prvých ročníkov vo veku od 18 do 31
rokov, pričom priemerný vek bol 20,26, SD=1,14. Zastúpenie pohlaví bolo približne v
pomere 8:1 s prevahou mužov, ktorých bolo 124 (87,3%) a žien 18 (12,7%).

Použité metódy
Na zber dát sme vytvorili dotazník zameraný na zistenie postojov, hodnotenia a
preferencií tetovania. Dotazník obsahuje aj demografickú časť, ktorá zisťuje vek a pohlavie
a zároveň sú v ňom aj položky zisťujúce častosť užívania alkoholu a fajčenia.
Dáta sme spracovali pomocou štatistického programu SPSS 20.0. Použili sme
deskriptívne štatistiky na určenie početnosti a neparametrický Mann-Whitney test na určenie
signifikantnosti vzťahov medzi premennými.

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Zistili sme, že zo 142 študentov iba 25 (17,6%) má tetovanie. Z celkového počtu
respondentov je 124 mužov (84%) a 18 žien (16%) a najviac tetovaných je vo veku 19 rokov
(36%).
Tetovanie sa páči až 83,8% študentov, 16,2% študentov sa tetovanie nepáči. Na
partnerovi/ke by sa tetovanie páčilo 72,5% respondentov. Tetovanie je medzi študentmi
športových odborov vysoko populárne a to aj napriek tomu, že nie mnohí nejaké tetovanie na
svojom tele majú. Potvrdzujú to aj plány respondentov dať alebo nedať si spraviť tetovanie,
kedy 39,4% študentov by sa chcelo dať v budúcnosti tetovať, 37,3% sa ešte nevie rozhodnúť a
23,2% si tetovanie dať nechce. V porovnaní s výskumom Hilla, Olgetree a McCraryho
(2016) je tetovaných respondentov v našej výskumnej vzorke relatívne málo, iba 17,6% oproti
44% tetovaných v texaskom, pritom výber respondentov bol v oboch výskumoch rovnaký
(dostupný, resp. príležitostný výber). Môžeme to vysvetliť buď ako dôsledok vyššej miery
predsudkov spoločnosti voči tetovaniam na Slovensku oproti liberálnejšej Amerike alebo tiež
ako ekonomický problém, kedy mnohí respondenti napriek túžbe dať si tetovanie tak neurobia
kvôli nedostatku financií.
Podľa zamerania a podobnosti sme rozdelili povolania do štyroch skupín a zisťovali
sme, či by vadilo tetovanie na človeku, ktorý pracuje na rôznych pracovných pozíciách. Prvou
skupinou boli pracovníci v štátnej správe, úradníci, policajti a bezpečnostní pracovníci, v
druhej skupine boli zamestnanci na oficiálnej pozícii ako pracovníci v banke (pri kontakte so
zákazníkmi), dopravní pracovníci, obsluha v stravovacích zariadeniach a obchodoch. Tretiu
skupiny tvorili pedagogickí pracovníci, vychovávatelia, tréneri, inštruktori a rozhodcovia a
poslednú štvrtú skupinu tvorili zdravotnícki pracovníci, teda lekári, zdravotné sestry,
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fyzioterapeuti, maséri. Najviac tetovanie našim respondentom prekážalo u zdravotníckych
pracovníkov (18,3%) a následne u ľudí pracujúcich v štátnej správe (17,6%). Najmenej
námietok voči tetovaniu udávali respondenti pri pedagógoch a zamestnancoch na oficiálnej
pozícii, zhodne 9,2%. Za zaujímavé a dôležité považujeme zistenie, že páčenie tetovaní je v
negatívnom vzťahu s námietkami voči tetovaniu u zdravotníckych pracovníkov. Tento vzťah
vyjadruje, že tí respondenti, ktorým sa tetovania páčili mali signifikantne menej námietok
voči zdravotníckym pracovníkom s tetovaním. V súvislosti so zamestnaním a tetovaním je
dôležitý výskum Frencha, Mortensenovej a Timminga (2018), ktorí na vzorke 2000
respondentov z USA zistili, že v súčasnosti nie sú viditeľne tetovaní ľudia diskriminovaní
vzhľadom na prácu a platové podmienky oproti netetovaným ľuďom. Tento trend je určite
oveľa výraznejší v USA ako na Slovensku a až ďalšie obdobie ukáže, či budeme ako krajina
liberálnejšia a zmiernia sa predsudky voči tetovaným ľuďom nielen u mladých ľudí ale aj
v starších generáciách.
Z výskumného súboru bolo 4,2% fajčiarov, 19,7% príležitostných fajčiarov, 4,2%
bývalých fajčiarov a 71,8% nefajčiarov. Alkoholické nápoje (pivo, víno, liehoviny, destiláty)
konzumuje veľmi často (denne alebo takmer denne) 0,7% respondentov, často (aspoň 2 krát
za týždeň) 12,7%, príležitostne (1 až 2 krát za mesiac) 53,5%, výnimočne (iba pri
významných udalostiach) 29,6% a nikdy (abstinent) 3,5% respondentov. Vlastnenie tetovania
bolo v signifikantne významnom vzťahu s užívaním alkoholu (U=857,000, p˂0,0005).
Fajčenie sa nepreukázalo ako premenná, ktorá by bola vo významnom vzťahu s vlastnením
tetovania. V súvislosti s týmito zisteniami sme zistili, že sa nám podarilo zachytiť opačný
trend v porovnaní s podobnými výskumami v tejto oblasti (King a Vidourek, 2013 alebo
Bosello a kol., 2010). Podľa výsledkov naši respondenti, ktorí majú tetovanie užívajú alkohol
signifikantne menej často oproti tým, ktorí tetovanie nemajú. Môžeme to vysvetliť napríklad
faktormi životného štýlu, respondentmi boli študenti športových odborov a väčšinou zároveň
aktívni športovci. Spomenúť môžeme aj subkultúru Straight edge (podľa voľného prekladu
výhoda triezvosti), v ktorej je tetovanie populárne, avšak alkohol odmieta úplne, rovnako ako
aj drogy a návykové látky. Zo zistených údajov však nevieme zistiť či sa respondenti k tejto
subkultúre hlásia alebo nie. Negatívny vplyv fajčenia vysokoškolskej populácie na športový
výkon potvrdil aj Merica (1996).
Za limity výskumu považujeme nerovnomerné zastúpenie žien a mužov vo výskumnej
vzorke, ktoré vzhľadom na druh štúdia (športové odbory) nebolo možné ovplyvniť a tiež
možnosť, že respondenti mohli cítiť určitú povinnosť vyplniť dotazník, nakoľko sa mohli
snažiť o lepšie hodnotenie u vyučujúceho vďaka ochote zúčastniť sa výskumu. Tiež mohli
byť niektoré otázky (napríklad o užívaní alkoholu alebo o fajčení) ovplyvnené potrebou
pozitívnej sebaprezentácie študentov pred vyučujúcim.
Do budúcna by sme odporúčali dotazník upraviť pridaním niektorých nových položiek
(napríklad dôvody, ktoré respondenti majú pre námietky voči tetovaniam). Po úpravách by
sme radi dotazník distribuovali ďalším študentom vysokých škôl z iných odborov, fakúlt a
univerzít aj s iným typom zamerania.

ZÁVER
Tetovania sa tešia u študentov športových odborov veľkej obľube a to aj napriek tomu, že
reálne má tetovanie relatívne malé percento respondentov. Odráža sa to najmä túžbe nechať sa
tetovať. Zistili sme, že alkohol užívajú viac tí študenti, ktorí tetovanie nemajú, pri fajčení sme
žiadne signifikantné výsledky nezistili. Predsudky voči zdravotníckym pracovníkom, ktorí
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majú tetovanie boli najvýraznejšie spomedzi všetkých zamestnaní. Zároveň sa však miera
predsudkov voči zdravotníckym pracovníkom signifikantne znižovala u respondentov, ktorí
boli sami tetovaní.
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ROZVOJ VYBRANÝCH POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ
DETÍ V MLADŠOM ŠKOLSKOM VEKU
DEVELOPMENT OF SELECTED MOVEMENT CAPABILITIES
CHILDREN AT A YOUNG SCHOOL AGE
Martina Luptáková, Jozef Hladký, Helena Medeková
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu,
Slovenská republika
Abstrakt
Cieľom výskumu bolo posúdiť zmeny vybraných pohybových schopností detí v mladšom školskom veku po aplikácii programu všeobecnej pohybovej prípravy. Vplyv pohybového
programu sme overili 12 - týždňovým jednoskupinovým experimentom. Výskumný súbor tvorilo 23 mladších žiakov s priemerným decimálnym vekom 7,36 rokov. Výsledky potvrdili signifikantné zlepšenie (p < 0,05) po aplikácii intervenčného tréningového programu v teste skok do
diaľky z miesta a v teste komplexných koordinačných schopností (opakovaná zostava s tyčou).
Aplikovaný podnet nevyvolal významné zlepšenie v teste priestorovo-orientačnej schopnosti
(kotúľanie 3 lôpt) a v teste rýchlostných schopností (člnkový beh 4x10 metrov). Napriek limitácii platnosti získaných výsledkov, empirická sonda poukazuje na možnosti stimulácie rozvoja
pohybových schopnosti mladších žiakov.
Kľúčové slová : pohybový program, mladší školský vek, motorické testy, pohybové
schopnosti
Abstract

The aim of the research was to assess the changes in selected physical abilities of
children in younger school age after the application of the general physical training program.
We verified the effect of the exercise program with a 12-week one-group experiment. The research group consisted of 23 younger students with an average decimal age of 6.9 years. The
results confirmed a significant improvement (p <0.05). after the application of the intervention
training program in the long jump test from the site and in the test of complex coordination
skills (repeated assembly with a bar). The applied stimulus did not cause a significant improvement in the test of spatial-orientation ability (rolling 3 balls) and in the test of speed skills
(shuttle run 4x10 meters). Despite the limitation of the validity of the obtained results, the empirical probe points to the possibilities of stimulating the development of motor skills of younger students.
Key words: physical training, younger school age , motor tests, motor skills
Úvod
Obdobie mladšieho školského veku predstavuje závažnú etapu ontogenézy telesného,
psychického, sociálneho a motorického vývinu. Podľa Langmeiera, Krejčířovej (1998) označujeme mladší školský vek ako obdobie od 6 - do 11 – 12 rokov. Na jednej strane sa hodnotí
ako najradostnejší a najkrajší vek, zároveň však nástup do povinnej školskej dochádzky patrí
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medzi tzv. kritické etapy (Kučera 1998). Dieťa je vystavené zvýšeným nárokom.na adaptáciu
v novom prostredí, na pracovný výkon v škole, a to nielen zo strany učiteľov ale často aj zo
strany rodičov neprimeraným očakávaním. A to sa deje v podmienkach razantného zníženia
pohybovej aktivity väčšiny detí a zhoršenia ich pohybového režimu detí.
Formovanie kladného vzťahu k pohybovej aktivite a starostlivosť o zabezpečenie účinnej pohybovej aktivity, ako podmienky zdravého telesného, motorického, psychického a sociálneho vývinu detí náleží nielen rodine. Po nástupe do povinnej školskej dochádzky sa do
uvedeného procesu významným podielom zapája škola. Výsledky zamerané na našu školskú
populáciu dokumentujú na jednej strane riziká – konkretizované v sekulárnom trende telesného
rozvoja a pohybovej výkonnosti (Zapletalová, L. a kol. 2011). Na druhej strane - paradoxne
pozitívne zistenia o stále pomerne vysokej akceptácii, významnosti a obľube predmetu Telesná
a športová výchova (Antala a kol. 2012) Zároveň sa opakovane potvrdzuje, že obsah voľného
času väčšiny detí a mládeže vypĺňajú fyzicky nenáročné aktivity (Medeková – Pavlíková 2012,
Belešová 2012, 2018) a zvyšujúci sa rozsah sedavého správania. Aj deti mladšieho školského
veku zasahujú trendy e technológií a digitálne lákadlá, ktoré často obsadzujú voľnočasový
priestor detí, v ktorom by nemala chýbať pravidelná, fyziologicky účinná pohybová aktivita.
V ostatných rokoch sa výskumné sledovanie orientuje na sledovanie súvislosti medzi
telesnou zdatnosťou a úrovňou kognitívnych schopností detí a mládeže (Wassenberg 2005,
Aadland.et al. 2017, Solárová, 2018 a i.). Poznatky o pozitívnej asociácii úrovne rozvoja pohybových schopností s kognitívnymi schopnosťami by svojím pozitívnym presahom do efektivity
vzdelávacieho procesu mali zvyšovať úsilie tak zo strany rodičov, ako aj pedagógov a manažmentu škôl pre zvyšovanie pohybovej aktivity detí.
Výsledky výskumných sledovaní potvrdzujú, že 6 - ročné deti ovládajú jednoduché
pohybové činnosti, deti v 7 – 8 rokoch rozličné cvičenia rovnováhy a pohybové činnosti, ktoré
nemajú presne ohraničenú formu a v 9 – 10 rokoch už majú deti schopnosť vykonávať cieľavedomé pohybové činnosti (Laczo 2013). Pritom práve mladší školský vek je považovaný za
zlatý vek motoriky, kedy okrem rozvoja motorických schopností by sa mali utvárať a upevniť
základy pre pozitívny vzťah deti k pohybu a zažiť v pohybovej činnosti radosť a socializáciu
v rovesníckych skupinách detí. Končeková (2007) zdôrazňuje, že v mladšom školskom veku
má mať dieťa radosť z pohybu. Značná fyzická aktivita žiaka sa prejavuje v športových výkonoch a rôznych pohybových hrách. Pohybová rýchlosť, vytrvalosť a presnosť pohybov zlepšuje
jeho ovládanie a koordináciu. Dieťa si potrebuje overiť svoje schopnosti a možnosti v reálnom
výkone. Inak sa dostavujú pocity menejcennosti a zlyhania. Obdobie mladšieho školského veku
predstavuje najvhodnejšie obdobie na začiatok pravidelnej pohybovej aktivity (Novotná 2009).
Pohybové schopnosti môžeme charakterizovať ako súbor vnútorných predpokladov organizmu na pohybovú činnosť. Na základe podnetu z centrálneho nervového systému sa môže
človek prejavovať v rôznych pohybových činnostiach (Belej 2006). Pohybové schopnosti tak
považujeme za všeobecné predpoklady k pohybovej aktivite, ktoré sú síce rôznou mierou genetický podmienené - no zároveň ich je možné - v priebehu celej ontogenézy hlavne v senzitívnych obdobiach efektívne rozvíjať. Uvedené stručné východiská predstavovali podnet aj pre
našu empirickú sondu.
Cieľa úlohy práce
Cieľom výskumu bolo zistiť zmeny vybraných pohybových schopností po absolvovaní
12 - týždňovej všeobecnej pohybovej prípravy detí mladšieho školského veku.
Predpokladáme, že vplyvom všeobecnej pohybovej prípravy dôjde k signifikantnému zlepšeniu
výkonov v teste kotúľanie troch lôpt (H1),
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vplyvom všeobecnej pohybovej prípravy dôjde k signifikantnému zlepšeniu výkonov v
teste skok do diaľky z miesta (H2),
- vplyvom všeobecnej pohybovej prípravy dôjde k signifikantnému zlepšeniu výkonov v
teste opakovaná zostava s tyčou (H3),
- vplyvom všeobecnej pohybovej prípravy dôjde k signifikantnému zlepšeniu výkonov v
teste člnkový beh 4x10 metrov (H4).
Pre splnenie cieľa a overenie stanovených predpokladov sme stanovili pohybový program, následne výkony detí vo vybraných motorických testoch vyhodnotili. Po absolvovaní 12 -týždňového pohybového programu sme vykonali post-testy a posúdili ich zmeny.
-

Metodika práce
Empirický výskum sa realizoval na základnej škole v Bratislave. Výskumný súbor tvorilo 23 žiakov prvého ročníka s priemerným decimálnym vekom 7,36 (± 0,30). priemerná
telesná výška žiakov bola 128,7 cm ( ± 5,59) , priemerná telesná hmotnosť 26,2 kg ( ± 3,6).
Efekt všeobecnej pohybovej prípravy sme overovali jednoskupinovým experimentom.
Po absolvovaní vstupných testov (november 2019) sme aplikovali 12 – týždňový pohybový
program s hodinovou týždňovou dotáciou. Obsahom aplikovaného programu boli všeobecné
atletické prostriedky (atletická abeceda, preskoky, odrazy, skoky, behy...) a rôzne pohybové
hry, ktoré sú v tomto veku najvhodnejšou formou rozvoja pohybových schopností. Pri výbere
testov sme vychádzali z testovej batérie MOBAK. Priemerná účasť žiakov v športovom krúžku
bola 85 % absolvovaných cvičebných jednotiek. Záverečné testovanie sme realizovali v marci
2020.
Pre hodnotenie úrovne rozvoja vybraných pohybových schopnosti sme aplikovali nasledujúce
testy:
1, Kotúľanie troch lôpt
Dve méty použijeme ma vyznačenie štartu a cieľa. Na štartovú čiaru položíme 3 basketbalové
lopty. Testovaný na signál začína lokomočný pohyb po vyznačenej dráhe, pri ktorom vo vymedzenej slalomovej dráhe vedie (kotúľa po zemi) súčasne 3 lopty pomocou horných a dolných
končatín. Priestor by mal byť vymedzený stenou alebo lavičkami (mantinely), min. však 3
metre od mét. Šírka mét je v rozmere vrchnej časti švédskej debny cca 115 cm. Použijeme
švédsku debnu alebo kužele. Meria sa čas v sekundách, stopky sa zastavujú v okamihu, kedy
testovaný telom pretne rovinu cieľa, ktorou predtým prešli všetky tri lopty. Test sa opakuje
dvakrát, výsledkom je čas lepšieho pokusu. Test je zameraný na zistenie úrovne priestorovo
orientačnej schopnosti.
2, Skok do diaľky z miesta
Zo stoja mierne rozkročného tesne pred čiarou odrazu (chodidlá rovnobežne asi v šírke ramien)
vykoná testovaný podrep a predklon, zapaží a odrazom znožmo (so súčasným švihom paží
vpred) skočí čo najďalej. Meria sa vzdialenosť od čiary odrazu k poslednej stope doskoku. Odraz je z rovnej, nešmykľavej a neposuvnej podložky, ktorá je na rovnakej úrovni ako je doskok.
Probandi majú 3 pokusy, hodnotí sa najlepší z nich. Meria sa vzdialenosť najdlhšieho skoku v
centimetroch. Presnosť záznamu na 1 cm. Test je zameraný na zistenie úrovne rýchlostno silových schopnosti.
3, Opakovaná zostava s tyčou
Základný postoj - stoj mierne rozkročný, gymnastická tyč (prípadne porovnateľná alternatíva
gymnastickej tyče) vzadu dole vodorovne (úchop asi o 20 cm širší ako je šírka ramien). Na
štartovací povel prekračuje testovaný tyč do polohy vpredu dole vodorovne, potom rýchlo vykoná sed – ľah (kolísku) na chrbte, pričom súčasne prevlečie obidve nohy nad tyč a vstane.
Takto sa dostane naspäť do základnej polohy. Popísaná zostava sa opakuje čo najrýchlejšie bez
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prerušenia 5x. Cvičí sa zásadne bez obuvi. Ak testovaný neudrží tyč, musí celú zostavu opakovať. Meria sa čas piatich opakovaných zostáv vykonaných po sebe bez prerušenia s presnosťou
záznamu na 0,1 sekundu. Pred meraním je potrebné, aby si probandi celú zostavu aspoň raz
vyskúšali. Maximálny počet meraných pokusov je 2. Ak proband ani na druhý krát zostavu
nedokáže vykonať podľa pokynov, udeľuje sa mu skóre 0. Test je zameraný na zistenie úrovne
koordinačných schopnosti.
4, Člnkový beh 4x10 metrov
Žiak zaujme polohu polovysokého štartu. Na štartový povel čo najrýchlejšie vybieha smerom
k protiľahlej čiare, ktorú prekročí oboma nohami a beží späť. Test pokračuje bez prerušenia až
do absolvovania štyroch cyklov. Žiak prebehne cieľovou rovinou čo najrýchlejšie bez spomalenia. Test sa vykonáva jedenkrát. Stopky sa zastavia v okamihu, keď proband pretne cieľovú
rovinu. Meria sa čas v sekundách s presnosťou záznamu na 0,1 s. Test je zameraný na zistenie
úrovne rýchlostných schopností.
Na spracovanie a vyhodnotenie empirických údajov sme použili základné štatistické
charakteristiky : (aritmetický priemer – x, smerodajnú odchýlku – s, maximálnu – xmax a minimálnu – xmin hodnotu). Pre overenie normality rozloženia dát sme použili Shapirov-Wilkovov
test a následne sme aplikovali párový t- test pre závisle výbery na posúdenie významnosti rozdielov medzi vstupnými a výstupnými výkonmi v jednotlivých motorických testoch. Štatistická
významnosť posudzujeme na 5% hladine štatistickej významnosti.
Výsledky a diskusia
Tabuľka 1: Štatistická charakteristika výkonov v motorických testoch mladších žiakov v období november 2019 a marec 2020

Test

Počet

Čas testovania

Aritmetický
Priemer

SD

Medián

Min.

Max.

Kotúľanie
troch lôpt
(n)

november

44,62 s.

8,96

43,5

28,3

63,6

marec

44,91 s.

9,57

43,2

26,9

64,4

Skok do
diaľky z
miesta (*)

november

123,21 cm

14,69

122

95

160

marec

129,65 cm

12, 29

128

100

157

november

30,59 s.

7,99

28,62

19,3

53,5

marec

25,72 s.

8,31

24,05

16,1

57,8

1,23

14,5

13,2

18,7

0,76

14,8

13,2

16,7

Opakovaná
zostava
s tyčou (*)

n=23

Člnkový
november
14,93 s.
beh 4x10
marec
14,75 s.
metrov (n)
n = nevýznamné zmeny ⁕ p < 0,05

Výkony mladších žiakov v teste kotúľanie troch lôpt, ktorý bol zameraný na hodnotenie
úrovne rozvoja koordinačných schopností po absolvovaní pohybového programu - ako v jedinom z testov sme nepreukázali pozitívne zmeny oproti vstupnému meraniu (Obr.1). Výsledky
dokumentujú, že absolvovaný objem podnetov a výber cvičení cielene nestimuloval a nebol
dostatočný na vyvolanie zlepšenia priestorovo – orientačnej schopnosti. Testová štatistika má
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hodnotu T = -0,19. H0 nezamietame na hladine významnosti 5% s p-value = 0,573. V teste
kotúľanie troch lôpt sme na rozdiel od nášho prvého predpokladu zistili zhoršenie a teda sme
nepotvrdili prvú hypotézu. Podľa viacerých autorov Šimonek (2008), Kasa (2006) nie sú koordinačné schopnosti geneticky podmienené a podieľajú sa na zladení či zosúladení všetkých
prvkov pohybovej činnosti. Na ich úrovni rozvoja sa výrazne podieľa predchádzajúca pohybová
skúsenosť. Taktiež uvádzajú, že k senzitívnemu obdobiu pre rozvoj priestorovo – orientačnej
tejto koordinačnej schopnosti dochádza medzi 9. -14. rokom života. Naši probandi mali nižší
priemerný vek (7,36 roka), čo možno do určitej miery považovať za dôvod toho, že v tomto
teste nedošlo k zlepšeniu výkonnosti.
V tomto kontexte sa žiada poznamenať, že pre našich probandov predstavoval uvedený
motorický test pomerne značné problémy. Možno sa domnievať, že nedostatočný objem pohybovej stimulácie, ale aj nižší vek sa mohli prejaviť na výkonoch žiakov v tomto teste.

Obr. 1 Priemerné výkony v teste kotúľanie troch lôpt
V teste „skok do diaľky“ z miesta testovaní žiaci dosiahli najvýraznejšie zlepšenie spomedzi všetkých vybraných testov. V novembri dosiahli žiaci priemer 123,2 cm, v marci bol
priemer 129,6 cm. Grafické znázornenie testu prezentujeme na obr.2. Hypotézu 0 zamietame
na hladine významnosti 5% s p-value = 0,0009*. V teste skok do diaľky z miesta (Obr.2) sme
po absolvovaní pohybového programu v rámci športového krúžku zistili signifikantné zlepšenie probandov v uvedenom teste. Prevažnú časť nášho pohybového programu tvorili pohybové
hry, v ktorých väčšina zaťaženia stimulovala práve túto schopnosť. Mnoho podnetov bežeckej
abecedy, ktorá bola súčasťou každej cvičebnej jednotky tvorili cvičenia zamerané na rozvoj
výbušnej sily dolných končatín. Navyše nejde o koordinačne náročný test, čo môže zohrávať
vo veku našich probandov určitú úlohu. Naše zistenia potvrdzujú poznatky Zapletalovej
(2002), ktoré dokumentujú, že výraznejšie zlepšenie v skoku do diaľky z miesta nastáva u detí
práve vo veku 7 – 8 rokov. Výsledky potvrdili náš druhý predpoklad o významných zmenách
rýchlostno-silových schopností - konkrétne výbušnej sily dolných končatín po aplikácii pohybového programu.
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Obr. 2 Priemerné výkony v teste skok do diaľky z miesta
Z ďalších testov, ktorým sme overovali zmeny vybraných pohybových schopností po
absolvovanom pohybovom programe v rámci športového krúžku bol test „ opakovaná zostava
s tyčou“, ktorý hodnotí koordinačnú schopnosť. V novembri bol priemerný výkon žiakov 30,5
sekúnd a po absolvovanom pohybovom programe sme zistili nižšiu hodnotu 25,7 sekúnd, ktorá
dokumentuje pozitívne zmeny v uvedenom teste. Výsledky opakovaného testovania prezentujeme na Obr. 3. Testová štatistika má hodnotu T = 2,89. H0 zamietame na hladine významnosti
5% s p-value = 0,004*. V teste opakovaná zostava s tyčou nastalo signifikantné zlepšenie vo
výkone žiakov, čím sa potvrdila tretia hypotéza. V tejto súvislosti sa však žiada poznamenať,
že vzhľadom k predchádzajúcej skúsenosti žiakov s uvedeným testom, ktoré sme absolvovali
v kontrolných meraniach už žiaci vecne preukázali zlepšenie.

Obr. 3 Priemerné výkony v teste opakovaná zostava s tyčou
Ďalším testom, ktorým sme hodnotili zmeny vybraných pohybových schopností po absolvovaní pohybového programu bol „člnkový beh 4 x10 metrov“ (Obr.4). Pri vstupnom hodnotení probandov v uvedenom teste sme zistili priemerný výkon 14,9 sekúnd . Po absolvovaní
obsahu športového krúžku sa síce probandi pri marcovom – výstupnom meraní mierne zlepšili
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14,7 sekúnd, no zmeny výkonov probandov v teste sa však nepotvrdili ako štatisticky signifikantné zlepšenie. Nepotvrdil sa tak náš štvrtý predpoklad, že deti sa v rýchlostných testoch
dokážu významne zlepšiť aj po pohybovom programe zameraným na všestranný pohybový rozvoj. Zrejme, obsah pohybového programu a jeho dĺžka (12-týždnov) sa ukázali ako nedostatočné. Navyše možno nepotvrdené pozitívne zmeny súvisia aj s vekom našich probandov, ako
zdôrazňuje Havlíčková (1998). Konštatuje, že uvedený test a cvičenie rozvíja rýchlosť so zmenou smeru a zároveň poukazuje na obdobie medzi 7. až 13. rokom, kedy dochádza k jej
najväčším prírastkom. Probandi referenčného súboru vekovo spadali len na začiatok tohto obdobia.

Obr. 4 Priemerné výkony v teste člnkový beh 4x10 metrov
Záver
Výsledky empirickej sondy poukazujú na možnosti rozvoja vybraných pohybových
schopností mladších žiakov. Domnievame sa, že napriek určitým obmedzeniam platnosti získaných výsledkov – rozsah výskumného súboru a objem aplikovaného podnetu - dokumentujú, že doplnenie pohybového režimu v podmienkach organizovanej pohybovej aktivity - športového krúžku na škole – poskytuje určitý priestor na ich stimuláciu.
Zistili sme, že pozitívne signifikantné zmeny úrovne sledovaných pohybových schopností boli potvrdené v dvoch motorických testoch a to v teste: opakovaná zostava s tyčou (koordinačná schopnosť) (p < 5 %) a vo výbušnej sile dolných končatín hodnotenej skokom do
diaľky z miesta ( p < 5%). Nepreukázali sme pozitívne zmeny výkonov v teste kotúľanie troch
lôpt (priestorovo orientačná schopnosť), ktorý sa javil pre deti ako pomerne náročný. V teste
člnkový beh 4x10 m sa zistené pozitívne zmeny nepotvrdili ako štatisticky významné.
Na základe zistených výsledkov možno odporúčať realizáciu pohybových a športových
krúžkov v poobedňajších hodinách ako doplnok k pedagogickému procesu na každej škole
s vyššou týždennou frekvenciou a ich obsah obohatiť výraznejšie aj o cvičenia zamerané na
rozvoj koordinačných schopností.
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Príspevok bol riešený v rámci projektu VEGA 1/0523/19 (Telesná a športová výchova a
jej kvalita a potenciál v podpore zdravia z pohľadu žiakov, učiteľov a rodičov).
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MAJSTER SVETA V HÁDZANEJ A JEHO PÔSOBENIE AKO
UNIVERZITNÉHO PROFESORA NA PREŠOVSKEJ UNIVERZITE V
PREŠOVE

MASTER OF THE WORLD IN HANDBALL AND ITS WORK AS A
UNIVERSITY PROFESSOR AT THE UNIVERSITY OF PREŠOV
Marián Merica, Pedagogická fakulta UK v Bratislave

Abstrakt
Autor vo svojom príspevku približuje život a pôsobenie bývalého československého
reprezentanta a majstra sveta v hádzanej prof. PhDr. Rudolfa Horvátha, PhD., ktorý je
súčasne významným slovenským pedagógom a vedcom v športovej edukológii. Zároveň nás
zoznamuje s jeho pôsobením na akademickej pôde Prešovskej univerzity v Prešove a taktiež
nás sprevádza jeho športovým i vedecko-pedagogickým životom.
Kľúčové slová
Československý reprezentant v hádzanej, majster sveta v hádzanej, vysokoškolský pedagóg
a univerzitný profesor, tréner, športové úspechy, pedagogické pôsobenie na akademickej pôde
Abstract
In his contribution, the author describes the life and work of the former Czechoslovak
representative and world champion in handball prof. PhDr. Rudolf Horváth, PhD., Who is
also an important Slovak pedagogue and scientist in sports education. At the same time, he
acquaints us with his work on the campus of the University of Prešov in Prešov and also
accompanies us with his sports and scientific-pedagogical life.
Key words
Czechoslovak handball representative, world handball world champion, university teacher and
university professor, coach, sports achievements, pedagogical work on academic grounds
Úvod
Významný slovenský vysokoškolský pedagóg, vedec, tréner, športový manažér
a vrcholový športovec prof. PhDr. Rudolf Horváth, PhD. sa narodil 28. júna 1947 v Prešove.
Je ženatý a je otcom dvoch dospelých detí. Vysokoškolské štúdium ukončil na Fakulte
telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského (FTVŠ UK) v Bratislave v študijnom
odbore Telesná výchova a šport v roku 1974. O rok neskôr získal akademický titul PhDr. vo
vednom odbore Teória vyučovania telesnej výchovy. Vo svojom vzdelávaní pokračoval ďalej
a v roku 1986 obhájil na tej istej fakulte v Bratislave vo vednom odbore Teória vyučovania
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Telesnej výchovy vedeckú hodnosť kandidát pedagogickýchvied (CSc.). Jeho školiteĺom bol
legendárny prof. Vladimír Černušák z FTVŠ UK Bratislava, člen MOV a predseda SOV.
Túžba po vedecko-pedagogickom poznaní ho posúvala ďalej a bola zakončená
vedecko-pedagogickým titulom docent v roku 1989 na FTVŠ UK vo vednom odbore: Teória
vyučovania Telesnej výchovy a titulom habilitovaný docent v roku 2003 na Pedagogickej
fakulte Univerzity Mateja Bela (PF UMB) v Banskej Bystrici vo vednom odbore: Teória
vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii Teória
vyučovania predmetov I. st. ZŠ. V roku 2004 získal na PF UMB v Banskej Bystrici už
najvyšší vedecko pedagogický titul profesor vo vednom odbore: Teória vyučovania
predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii Teória vyučovania
predmetov I. st. teraz Pedagogické vedy a učiteľstvo. V našom príspevku vychádzame
z osobných rozhovorov s prof. Horváthom i z viacerých zdrojov ako Gajdoš (2008), Zeman
(2015), Jacoš (2017), Čajová (2017), Simonides (2017).

Obr. 1 Rudolf Horváth v ligovom zápase TJ Gottwaldov – Tatran Prešov pred 5000 divákmi
(archív Rudolf Horváth).
Športové úspechy
Prof. PhDr. Rudolf Horváth, PhD., 10 rokov pôsobil ako prvoligový hráč v hádzanej
v družstve Tatran Prešov a Dukla Praha. Počas svojej športovej kariéry získal 7 krát titul
majster ČSSR v hádzanej v kategóriách dorastenci, akademici, muži. Je potrebné zdôrazniť,
že prof. Horváth bol dlhoročný reprezentant ČSSR v hádzanej v dorasteneckej, juniorskej
a seniorskej kategórii a v akademickom športe (účastník 6 krát Majstrovstiev sveta
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v hádzanej). Počas jeho aktívneho športového pôsobenia získal druhé miesto v Európskej
klubovej súťaži Pohára Európskych majstrov (PEM).
Jeho najväčším úspechom bola účasť na Majstrovstvách sveta v hádzanej mužov
vo Švédsku – Västeros v roku 1967, kde ako reprezentant Československa vo veku 19
rokov získal titul Majster sveta v hádzanej mužov. O štyri roky neskôr v roku 1971 získal
titul Vicemajster sveta v akademickej hádzanej 1971.

Obr. 2 Prílet zlatých medailistov z Majstrovstiev sveta hádzanej vo Švédsku v roku 1967
(Rudolf Horváth v dolnom rade prvý sprava) – Archív Rudolf Horváth.
Hádzanej sa ako 11 ročný chlapec začal venovať vo svojom rodnom meste Prešov.
Predtým sa venoval tenisu. Prof. Horváth spomína, že „keď v roku 1958 sa Tatran Prešov
prebojoval do celoštátnej hádzanárskej ligy, všetci chlapci z ulice začali chodiť na hádzanú do
Pionierskeho domu, kde bolo hádzanárske ihrisko. V tom čase do Prešova prestúpil aj skvelý
hádzanár, už vtedy reprezentant Československa a hráč Dukly Praha Anton Frolo, ktorý v
Prešove vykonával funkciu trénera mládeže a žien. Jeho osobnosť nás nesmierne motivovala
v športovom tréningu a v športovej kariére“.
Podľa Čajová (2017) sa Rudo Horváth v 18. rokoch sa stal československým
reprezentantom a dostal ponuku narukovať a štartovať v hádzanárskom družstve Dukla Praha,
ktorá v tom období patrila k najlepším tímom v Európe aj vo svete. Po úspešnej reprezentácii
mu bol udelený titul „Majster športu“. Po skončení vojenskej služby v Dukle Praha
nasledoval návrat do družstva Tatran Prešov, kde družstvo v rokoch 1969 a 1971 získalo titul
majstra Československa a v Pohári majstrov a v roku 1971 družstvo skončilo na 4. mieste v
Európe.
Prof. Horváth uvádza, že po týchto úspechoch v hádzanej považoval za ďalšiu životnú
výzvu absolvovať FTVŠ UK v Bratislave. Študoval som FTVŠ UK v Bratislave preto, lebo
vtedy to bola jediná vysoká škola zameraná na šport na Slovensku. Popri práci a aktívnej
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športovej kariére v roku 1974 absolvoval štúdium na tejto fakulte. Jeho učiteľmi na FTVŠ UK
boli dnes už legendárni skvelí učitelia a bývalí špičkoví športovci ako prof. Rovný, prof.
Komadel, doc. Slovík, doc. Starší, doc. Horský, prof. Černušák, prof. Hrčka, prof. Macák,
prof. Straňay, prof. Kasa, prof. Kuchen a ďalší. Rád spomína na dlhoročné priateľstvo
a podporu podpredsedu ČSOV prof. Pavla Gleska. Práve tieto osobnosti ho motivovali
k ďalšiemu štúdiu a ku ďalšiemu kvalifikačnému rastu. A tak titul PhDr. a CSc. získal na
svojej Alma mater Univerzite Komenského v Bratislave, kde aj v roku 1989 habilitoval za
docenta.

Obr. 3 Majstri sveta v hádzanej mužov zo Švédska v roku 1967 (Rudolf Horváth v dolnom
rade druhý zľava) - Archív Rudolf Horváth.
Hneď po návrate do Prešova začal študovať v externej forme na FTVŠ UK v Bratislave.
Po ukončení štúdia sa mu otvorili dvere v profesionálnej práci v športe, kde ako absolvent
FTVŠ UK a tréner 1. triedy v hádzanej pracoval ako vedúci vrcholového športu mládeže
v Košiciach. Od roku 1975 do roku 1986 pracoval v telovýchovnom hnutí ako tajomník
OVČSZTV a zároveň viedol výučbu telesnej výchovy na Katedre TV UPJŠ v Košiciach so
sídlom v Prešove. Od roku 1986 do 1990 pracoval v športovom hnutí celého
východoslovenského kraja a od roku 1988 do 1992 vykonával volenú funkciu predsedu
Československej federácie hádzanej v Prahe.
V roku 1990 z pozície predsedu čs. federácie hádzanej sa podieľal na organizácii
Majstrovstiev sveta v hádzanej mužov, ktoré sa konali v Československu. Prof. Horváth
uvádza, že vtedy mohol uplatniť svoje vlastné skúsenosti z MS, ktorých sa zúčastnil ako
aktívny hráč a československý reprezentant. V rokoch 1988 - 1992 bol aktívnym členom
výkonného výboru Československého olympijského výboru. V roku 2001 bol zaradený do
tímu hádzanárov Slovenska 20. storočia. Následne bol uvedený do Siene slávy slovenskej
hádzanej a do Siene slávy prešovského športu.
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Obr. 4 Rudolf Horváth - československý reprezentant v hádzanej (Autor: Jozef Hrušovský)
uverejnil – Gajdoš, 2008.
Získané ocenenia prof. Horvátha v športe:
Majster sveta v hádzanej mužov 1967 vo Švédsku
7. miesto na MS v hádzanej vo Francúzsku 1970
Vicemajster sveta v akademickej hádzanej 1971
Majster športu 1969
Najlepší športovec okresu 1969
Najlepší hádzanár Slovenska v roku 1969
Trojnásobný majster ČSSR (v roku 1967 s Duklou Praha, v roku 1969 a 1971 s Tatranom
Prešov)
Dorastenecký majster ČSSR 1965
S Duklou Praha finalista EPM 1967 - 1968
S Tatranom Prešov semifinalista EPM 1971 - 1972
Člen All Stars tímu Slovenska 20. storočia
7 krát majster ČSSR v hádzanej v kategóriách dorastenci, akademici, muži
Dlhoročný reprezentant ČSSR v hádzanej v dorasteneckej, juniorskej a seniorskej kategórii
a v akademickom športe( učastník 6x majstrovstiev sveta v hádzanej)
Zaradený do hádzanárskeho tímu Slovenska 20. storočia v roku 2000
Pamätná medaila Ferdinanda de Martinenga za šírenie humanizmu rok 2007
Zaradený do Siene slávy Slovenského zväzu hádzanej – Bratislava 2011
Zaradený do Siene slávy prešovského športu – MÚ Prešov 2011
Cena Emila Zátopka za prínos pre československý šport udelená v roku 2017
Udelené čestné občianstvo mesta Prešov v roku 2018
Pedagogická, vedecko – výskumná a publikačná činnosť
Prof. Rudolf Horváth pôsobil na Katedre telesnej výchovy PF v Prešove UPJŠ v
Košiciach ako externý učiteľ od roku 1975. Od roku 1990 bol členom Katedry telesnej
výchovy Pedagogickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Na novovzniknutej univerzite a novej
Pedagogickej fakulte so zameraním na 1. stupeň ZŠ vykonával funkciu prodekana fakulty. S
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ohľadom na zameranie výučby na Pedagogickej fakulte sa habilitoval za docenta
a inauguroval za profesora na PF UMB v Banskej Bystrici. Vo svojej pedagogickej činnosti
na akademickej pôde Pedagogickej fakulty a Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove
sa venoval výučbe mnohých predmetov, ale najmä týmto: Športová edukológia, Didaktika
školskej telesnej výchovy (P,S), Edukológia predškolskej sa školskej Tv (P,S), Edukológia
predškolskej a volnočasovej TV (P,S), Didaktika rekreačnej telesnej výchovy (P,S), Športové
hry (P,S), Rozvoj základných lokomócií (P,S), Záujmová a rekreačná Tv a šport (S), Seminár
k diplomovej práci, Seminár k bakalárskej práci.
Jeho pedagogické pôsobenie na akademickej pôde je úzko späté s publikačnou
a výskumnou činnosťou i aktívnou účasťou na medzinárodných vedeckých konferenciách
a odborných seminároch doma a v zahraničí (Poľsko, Česko, Slovinsko, Juhoslávia,
Rumunsko, Srbsko, Maďarsko). Prof. Horváth publikoval v širokom okruhu športových
časopisoch a zborníkoch. Vo výskumnej činnosti sa venoval motorickým predpokladom detí
a mládeže a ich diagnostikovaniu. Vyškolil 4 doktorandov a v súčasnosti jedného školí.
Okrem množstva vedeckých a odborných článkov je autorom a spoluautorom 4 vedeckých
monografií z výskumnej činnosti a bol vedúcim 4 vedeckých projektov. Počas jeho pôsobenia
na univerzitnej pôde bol posudzovateľom a oponentom projektov VEGA, KEGA, monografií,
vedeckých a odborných článkov, habilitačných, dizertačných a diplomových prác. Bol
zostavovateľom zborníkov, členom redakčných rád zborníkov, členom vedeckých výborov
konferencií doma i v zahraničí.
Okrem svojich povinností vysokoškolského učiteľa je zakladateľom, organizátorom
medzinárodného turnaja vysokoškoláčok pod záštitou rektora PU a primátora mesta Prešov.
Zároveň je trénerom družstva vysokoškoláčok PU v Prešove. Bol členom vedeckej rady UMB
Banská Bystrica, FTVŠ UK Bratislava, FHPV PU v Prešove a Fakulty športu PU v Prešove,
členom vedeckej rady PU v Prešove a vedeckej rady Fakulty sportovních studií Masarykovej
univerzity v Brne , členom vedeckej rady PF PU v Prešove a členom vedeckej rady fakulty
manažmentu PU v Prešove.
Pedagogická fakulta PU v Prešove ocenila prácu prof. PhDr. Rudolfa Horvátha, PhD.,
vyznamenaniami:
Cena rektora za vedeckú monografiu Horváth R. a kol. 2010: „Diagnostika motorickej
výkonnosti a genetických predpokladov pre šport“, Prešov PU v Prešove 2010, 227 s. ISBN
978-80-555-02070-0.
Cena dekana PF PU za medzinárodnú spoluprácu študentov v športe 2017.
Cena dekana PF PU za vedeckú monografiu Horváth R. a kol. 2016 „Výber športových
talentov“ , Prešov PU v Prešove 2016, 208 s. ISBN 978-80-555-1751-3.
Zlatá medaila Prešovskej univerzity v roku 2017.
Cena rektora PU v Prešove za vedeckú prácu v zahraničnom časopise Horváth R. a kol. 2019:
„TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SOMATIC PARAMETERS AND MOTION
PERFORMANCE IN ROMANY CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE“ In: AD ALTA:
journal of interdisciplinary research: recenzovaný vedecký časopis.
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Obr. 5 Prof. Rudolf Horváth (Zeman, 2015).
Prof. Horváth absolvoval vo svojom živote tieto pracovné zaradenia:
Stredisko vrcholového športu mládeže Košice – vedúci strediska (1974 -1975), VŠT Košice,
KTVaŠ – asistent externe (1974 - 1975), UPJŠ PdF Prešov KTVaŠ - odborný asistent externe
(1975-1986), OVČSTV Prešov - tajomník (1975-1986), UPJŠ PdF Prešov, KTVaŠ - odborný
asistent externe (1986 -1990), Východoslovenský KVČSTV Košice – tajomník (1986-1990),
UPJŠ PdF Prešov, KTVaŠ – docent (1990-1997), PF PU Prešov, KTVaŠ – prodekan, docent
(1997-2002), PSK Prešovský samosprávny kraj – podpredseda (2002-2005), PF PU Prešov
KTVaŠ – docent, profesor (2002 -2004), FŠ PU Prešov, KŠE – profesor (2004 - 2009), PF PU
Prešov, KŠP – profesor (2009 - 2010), PF PU Prešov KPEPaP – profesor (2010 – doposiaľ).
Vedecké aktivity prof. Horvátha
2011 – 2015
člen VR FTVŠ UK Bratislava
2011 – 2019
člen vedeckej Rady PF PU v Prešove
2010 – 2020
člen VR FSS MU Brno
2007 – 2019
člen vedeckej rady PU v Prešove
2004 – 2012
člen vedeckej rady Fakulty športu PU v Prešove
2003 - 2007
člen vedeckej Rady UMB Banská Bystrica
2000 - 2011
člen vedeckej Rady FH a PV PU v Prešove
1997 - 2000
člen vedeckej Rady PF PU v Prešove
2000 - 2011 člen Slov. odborovej komisie športovej humanistiky FTVŠ UK, Bratislava
1999 - 2004 člen Slov. odborovej komisie predškolská a elementárna pedagogika
PF UMB, Banská Bystrica a PF PU v Prešove
1997 člen International Assotiation Sport Kinetics
1997 člen Českej vedeckej spoločnosti Kinantropologie
1997 člen Slovenskej vedeckej spoločnosti pre Tv a šport
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Prof. Horváth a jeho účasť na riešení najvýznamnejších vedeckých projektoch
V projekte VEGA 1997-2000 zástupca vedúceho projektu „Dynamika telesného vývinu
a pohybového rozvoja mládeže. Vedúci projektu: Prof. PhDr. Milan Turek, PhD
Aplikovaný výskum „Štúdium etnických špecifík rómskeho etnika z antropologického,
zdravotného a výchovnovzdelávacieho aspektu“. Vedúci projektu: Prof. RNDr. Ivan
Bernasovský, DrSc, 2002-2006
Vedúci projektu VEGA 2007-2009 s názvom „Koordinačné schopnosti rómskych detí
mladšieho školského veku“
Vedúci projektu VEGA názov: „Identifikácia talentov pre šport aplikáciou testovania
somatických a motorických predpokladov a metód molekulárnej genetiky „r.č.p 1/0246/14 na
roky riešenia 2014/2016 – vedúci projektu
Vedúci projektu VEGA názov:“ Somatická a motorická charakteristika detí mladšieho
školského veku a ich vývojové trendy so zvláštnym zameraním na deti z marginalizovaných
rómskych komunít“ , číslo projektu:1/0122/19,projekt podaný 23.4.2018
Manažérske a trénerske aktivity prof. Horvátha
2004 - 2012
1993 - 1997
1988 – 1992
1997 – 2000
1994 – 1995
1992 – 1993
1992
1990 -1992
1988 -1992

viceprezident Akadémie vzdelávania v Bratislave s celoslovenskou
pôsobnosťou
člen Slovenskej olympijskej akadémie pri SOV Bratislava
účastník európskych a svetových kongresov v hádzanej: Cyprus,
Nemecko, Portugalsko, Španielsko, Rakúsko
člen Rady vysokých škôl SR
tréner I. ligového družstva žien ZVL Prešov
ročný pobyt na Strednom Východe v štáte Katar ako športový expert a
tréner hádzanej
člen čsl. olympijskej misie na LOH v Barcelone
člen výkonného výboru čsl. olympijského výboru, Praha
predseda čsl. federácie hádzanej - Praha

Ďalšia športová činnosť prof. Horvátha
Podľa Simonides (2017) je Rudolf Horváth veľká celebrita sveta - svetový šampión,
finalista Európskeho pohára majstrov (EPM), v rôznych kategóriách sedemnásobný majster
Československa, hráč Výberu Československa proti družstvu výberu sveta, dlhoročný
funkcionár, niekdajší predseda Československého hádzanárskeho zväzu, tréner a vyše
štyridsať rokov pedagóg na Prešovskej univerzite. Je výnimočnou osobnosťou slovenského
športu a jedna z najväčších osobností v histórii slovenskej hádzanej. Bol najmladším členom
reprezentácie Československa, ktorá získala v roku 1967 na MS hádzanárov vo Švédsku zlatú
medailu. Prvú a zároveň aj poslednú.
Podľa Jacoša (2017) je zrejme aj vo svete ojedinelé, že majster sveta sa neskôr stane
univerzitným profesorom ako je to u Ruda Horvátha.
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Obr. 6 Prof. Rudolf Horváth (Simonides, 2017).
Prof. Horváth konštatuje, že „vtedy bol iný svet, úspech, čo ako veľký, z človeka
neurobil ani celebritu, ani kultovú postavu. Mať devätnásť bolo úžasné, avšak to, že som
svetový šampión, mi naplno došlo až vtedy, keď som končil kariéru.”
V mužstve Majstrov sveta sa stretol aj s o vyše trinásť rokov starším Antonom Frolom, ktorý
ho ako jedenásťročného chlapca pre hádzanú objavil a zároveň bol aj jeho prvý tréner. Ako k
tomu došlo? „Do Prešova prišiel v päťdesiatom ôsmom z pražskej Dukly už ako výborný
hádzanár, medailista z majstrovstiev sveta. Hrával a popritom trénoval, okrem iných aj
žiakov. Mladých priťahoval k hádzanej ako magnet, mňa tiež. Každú druhú nedeľu sme
videli nášho pána trénera podávať v ligových zápasoch vrcholné výkony, bol pre nás veľký
vzor. Mal som obrovské šťastie, že som začínal pod vedením takého človeka, akým bol Anton
Frolo. V šesťdesiatom piatom sme už hrali v drese Tatrana Prešov bok po boku ligu a o necelé
dva roky neskôr sme sa v reprezentačnom družstve stali majstrami sveta”. V tom čase bol
Rudo Horváth špičkový krídelník, svetová trieda.
„Buďme všetci šťastní, že majstrami sveta sú Čechoslováci. Predviedli hádzanú, ktorá
je najlepšou reklamou tejto krásnej hry,” povedal po finále MS 1967 legendárny tréner
švédskej reprezentácie Curt Wadmark. Vtedy sa vo svete začalo hovoriť o československej
hádzanárskej škole, ktorú charakterizovali ako rýchlu a behavú s vysokým stupňom
improvizácie, s dokonalou hernou technikou, rôznorodou streľbou a síce s dôraznou, ale
férovou obranou. Mená ako Mareš, Brůna, Havlík, Frolo, Seruga, Gregor, Beneš, Duda a
tréner König sú v hádzanárskom svete dodnes pojmami.”
Prof. Horváth spomína vždy s radosťou a úctou na všetkých trénerov: „všetkých,
lebo každý z nich mi čosi dal, či už ako športovcovi alebo človeku. Spomeniem len Antona
Frola, Milana Mikuša, Ladislava Šestáka a Bedřicha Kőniga. Frolovi vďačím za to, že ma
priviedol k hádzanej a odhalil mi krásu a čaro tejto hry. Milan Mikuš ako tréner dorastencov
rozvíjal môj talent, naučil ma dodržiavať životosprávu a kondične ma pripravil pre seniorskú
prvú ligu. Šesták mal odvahu postaviť ma ako 18-ročného do základnej zostavy Tatrana
Prešov v mojom hneď prvom prvoligovom zápase vo vtedajšom Gottwaldove, v ktorom som
strelil šesť gólov, a tým odštartoval moju seniorskú kariéru. Navyše ma naučil pri hádzanej
rozmýšľať a tvoriť. Nuž a König nielenže ma už po treťom ligovom zápase nominoval do
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reprezentácie, ale ponúkol mi možnosť pôsobiť počas vojenčiny dva roky v Dukle Praha,
ktorá bola v tom čase pod jeho vedením jedným z najlepších svetových mužstiev. Všetci to
boli inteligentní ľudia a skvelí tréneri. Tým viac ma mrzí, že vtedajšia spoločnosť nedokázala
lepšie využiť a viac doceniť najmä Königove a Šestákove schopnosti.”
Na otázku: Hoci ste nemali zdravotné problémy, kariéru ste ukončili skoro, nemali ste
ešte ani dvadsaťdeväť – prečo? prof. Horváth odpovedá: „Ukončil som štúdium na
bratislavskej Fakulte telesnej výchovy a športu, mal som už rodinu a chcel som sa profesijne
zaradiť. Nezabúdajte, že my sme boli ešte amatéri, hádzaná nás neživila a bolo veľmi ťažké
skĺbiť pracovné povinnosti s rodinnými a športovými. Navyše po tom, čo som dosiahol celý
rad úspechov, som stratil motiváciu. Hádzaná ma už nenapĺňala tak ako predtým”.
Prof. Horváth stále sleduje súčasnú hádzanú a pri príležitosti osláv jeho šesťdesiatin
zorganizoval v Prešove exhibičný zápas bývalých majstrov sveta proti niekdajším hráčom
družstva Tatrana Prešov, dvojnásobným majstrom Československa. Mená ako Anton Frolo,
František Brůna, Vasiľ Greňo, Marián Horváth, bratia Lukošíkovci, Jozef Lukáč a ďalšie
prilákali do haly štyritisíc divákov, zápas moderoval už žiaľ nebohý Karol Polák.
V r. 2017 sa v Prahe uskutočnil pod názvom Hviezdy pre legendy trojdňový
hádzanársky festival. Jeho organizátori naň pozvali aj veľké osobnosti českej i slovenskej
hádzanej. Ženy, ktoré získali zlato na MS 1957 a striebro na MS 1982 i mužov, svetových
šampiónov z roku 1967 a strieborných z olympiády 1972. „Bola to veľkolepá akcia, krásna
propagácia hádzanej,” vraví Rudolf Horváth: „Nám medailistom, ktorí sme do Prahy prišli,
poďakovali za úspešnú reprezentáciu aj prezident Medzinárodnej hádzanárskej federácie
Hassan Mustafa i šéf Európskej hádzanárskej federácie Michael Wiederer. Pre mňa to bol
zvlášť emotívny zážitok, pripomenul mi duel Výberu sveta proti reprezentácii
Československa v auguste šesťdesiateho ôsmeho v Karvinej pred 7000 divákmi. Mal som tú
česť zahrať si proti najlepším hádzanárom sveta, okrem mňa nastúpil v reprezentačnom drese
ešte jeden Slovák, môj spoluhráč z prešovského Tatrana Vasil Greňo” (Simonides, 2017).
Bol profesionálnym i dobrovoľným športovým funkcionárom, vyskúšal si trénerskú
prácu, nazrel na chvíľu do politiky, ale celý čas si udržal kontakt s vysokou školou a
povolaním, ktoré si vybral na celý život. Stal sa pedagógom a vypracoval sa na
vysokoškolského profesora. Hrával ligu v prešovskom Tatrane a popritom vyštudoval FTVŠ
UK v Bratislave. „Začal som pracovať v Košiciach v stredisku vrcholového športu mládeže,
ktoré práve vznikalo a rozbiehalo svoju činnosť,“ približuje prvé kroky po skončení kariéry
profesor PhDr. Rudolf Horváth, PhD.
V Košiciach vydržal dva roky, nemal ešte tridsiatku a nastúpil ako šéf na okresný
výbor ČSZTV v Prešove, kde pôsobil viac ako desať rokov. „Stále ma to ťahalo na fakultu.
Mal som výborných učiteľov a to ma akiste ovplyvnilo. Dal som si podmienku, že budem
pracovať na okrese, ale chcem prednášať aj na škole. Začal som učiť externe na prešovskej
UPJŠ v roku 1975. Takže dnes je to – štyridsaťpäť rokov pedagogickej činnosti na
akademickej pôde.
Bývalého úspešného hádzanára, ktorý mal nemálo funkcionárskych skúseností zvolili
v roku 1988 za predsedu Československého hádzanárskeho zväzu v Prahe.
„Bola to síce len dobrovoľná funkcia, za ktorú som nebral nijaké peniaze, ale vstúpil som na
funkcionársku scénu v zložitom období,“ pripomína prof. Horváth. „Na začiatku roku
1990 sa konali u nás Majstrovstvá sveta v hádzanej, jedno z najväčších športových podujatí
v ére spoločného štátu. Stal som sa podpredsedom organizačného výboru, turnaj sa hral vo
viacerých mestách od Prahy po Prešov a zabezpečiť ho na vysokej úrovni stálo množstvo
úsilia. Podarilo sa nám to, ale keď bolo po šampionáte, vydýchol som si“. V roku 1992 sa
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zúčastnil ako člen čs. misie na OH 1992 v Barcelone .Vtedy zasiahla nečakaná náhoda, ktorá
ovplyvnila môj najbližší život.“
Odrazu mal na stole lukratívnu trénerskú ponuku do najlepšieho klubu v Dohe
v Katare. Všetko nabralo vysoké obrátky. Podmienkou bolo, aby začať hneď po olympiáde.
„Dohodli sme sa na ročnej spolupráci,“ pokračuje Horváth. „Nechcel som stratiť miesto na
škole, vybavil som si na rok neplatené voľno. Ako hráč i funkcionár som sa po svete
nacestoval dosť, ale čoskoro som sa presvedčil, že je úplne iné zostať v cudzom svete sám.
Žil som v prostredí, kde vládla iná mentalita, zvyky, čo sa prejavovalo aj v športe a v mojej
práci“.
Zmluvu dodržal, ale po jej vypršaní sa vrátil domov. Ledva sa vybalil, volali
z Kuvajtu. Prišla ďalšia ponuka. „Finančne to bolo zaujímavé. Musel by som však skončiť
v škole. Dal som prednosť rodine a škole.
Po katarskom dobrodružstve ho čakalo ďalšie pokračovanie doma – v politike. Strávil
v nej jedno funkčné obdobie. Zvolili ho za poslanca, vo voľbách dostal najviac hlasov. Stal
sa podpredsedom Prešovského samosprávneho kraja. „To bola síce výborná škola, ale štyri
roky stačili. Nebol som na to ľudsky ani politicky pripravený. Zistil som, že v politike
neexistujú nijaké pravidlá a ja som bol na ne zo športu vždy zvyknutý“ dodáva prof.
Horváth.
Aj v čase, keď pôsobil v politike, stále sa vracal na rodnú alma mater. Po štyroch
rokoch vymenil poslanecké lavice definitívne za školské a venoval sa už len budúcim
učiteľom. Na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity zastrešoval didaktiku a edukológiu
školskej telesnej výchovy, predtým aj olympijské hnutie i základy vied o športe. Dlhodobo sa
venuje aj výskumnej a vedeckej činnosti, je autorom štyroch monografii, spoluautorom
učebných textov, publikácií, stoviek vedeckých a odborných štúdií doma i v zahraničí. So
spolupracovníkmi riešil projekt, v ktorom testovali tisíc rómskych detí a sledovali, aká je ich
zdatnosť. V ďalšom projekte skúmal výber talentovanej mládeže.
Ako je to s výberom talentov v športe. „Je to nesmierne atraktívna téma, ktorou sa
zaoberá viacero špičkových odborníkov aj vo svete,“ približuje prof. Horváth. „Je známe, že
človek môže mať športový gén na vytrvalosť i rýchlosť. Nie je však nijaká garancia, že ten,
kto ich vlastní, stane sa špičkovým športovcom. Biochemicky má taký talent predpoklady,
ale nemusí svoj potenciál využiť. Alebo naopak“. Aj podľa prof. Horvátha sa niekto môže
stať olympijským šampiónom, hoci mu športový gén chýba. „Hľadáme odpovede na otázku,
čo je pri výbere dôležité: hardvér, to sú predpoklady dané geneticky, alebo softvér, to je
tréningový program. Momentálne prevláda názor, že ak má niekto aspoň priemerné fyzické
dispozície, o všetkom rozhoduje softvér, to znamená, že ak bude desať rokov intenzívne
trénovať, má šancu prebojovať sa do špičky“. Výber a potom výchova talentov je zložitý
proces.
Vymýšľajú sa rôzne schémy. Kto vymyslí vzorec, ako sa stať olympijským
šampiónom, dostane určite Nobelovu cenu“, konštatuje prof. Horváth.
Bol najmladší na Majstrovstvách sveta (MS) a viezol si domov zlato. Pričinil sa
o jeden z najväčších úspechov v histórii československého športu. Prešovský rodák mal
vtedy len devätnásť rokov. „Na ceste k zlatu sme narazili na skvelých súperov, ale nemali
sme obavy,“ tvrdí v súčasnosti vysokoškolský profesor Rudolf Horváth. „Viedol nás
výnimočný tréner Bedřich König. Dokázal zložiť skvelý tím, využiť schopnosti každého
hráča a dokonale ich zladiť.
Svetový šport na tomto šampionáte zaregistroval aj zaujímavú raritu. Horvátha objavil
slovenský hádzanár storočia, učiteľ Anton Frolo. Jedenásťročný chlapec ho upútal
v prešovskom Dome pionierov. Práve on pritiahol talentovaného chlapca k hádzanej. Ubehlo
osem rokov a obaja sa stretli v tíme majstrov sveta. Kým Rudolf Horváth bol najmladším
hráčom na turnaji, Frolo najstarším, mal 32 rokov. „Vždy som si ho vážil, bol to skvelý
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hádzanár, no ja ho vnímam najmä ako svojho prvého učiteľa. Nikdy som si nepomyslel, že sa
stretneme nakoniec v jednom družstve,“ pripomína prof. Horváth. Náš tím vyhral na MS
1967 všetky zápasy v ktorých nastúpil.

Obr. 7 Rudolf Horváth (Gajdoš, 2008)
Na záver si treba ešte pripomenúť, že prof. Horvátha zaradili ho do zostavy storočia
slovenskej hádzanej, štyri roky viedol Československý hádzanársky zväz (1988 – 1992) a bol
jedným z hlavných organizátorov MS 1990 v hádzanej. Založil a stále organizuje
medzinárodný hádzanársky turnaj vysokoškoláčok o Pohár rektora PU
a primátora
mesta Prešov. Nastúpil v pamätnom zápase Československa proti výberu sveta. Gajdoš
(2008) približuje najväčšie úspechy prof. Horvátha na Majstrovstvách sveta nasledovne: MS
Juniorov Holandsko (1967) - 4. miesto, MS vo Švédsku (1967) - 1. miesto, MS Francúzsko
(1970) - 7. miesto, Akademické MS Praha (1971) - 2. miesto, Akademické MS Švédsko
(1973) - 5. miesto, Akademické MS Rumunsko (1975) - 6. miesto.
Záver
Významný slovenský vysokoškolský pedagóg, výskumník, vedec, tréner, športový
manažér a vrcholový športovec prof. PhDr. Rudolf Horváth, PhD., zanechal za sebou
množstvo kvalitnej a obetavej práce na akademickej pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej
univerzity v Prešove, kde dlhodobo pôsobil viac ako 45 rokov. Významná je jeho vedecko –
výskumná a pedagogická činnosť, spojená s bohatou publikačnou činnosťou a vystúpeniami
na medzinárodných vedeckých konferenciách a odborných seminároch doma aj v zahraničí.
Jeho prednosťou boli jeho pragmatické prístupy, schopnosť uplatniť výsledky a závery
experimentálnych výskumov v pedagogickej praxi v prednáškach, seminároch a cvičeniach.
Realizoval ich aj v práci mimo fakulty ako tréner 1. ligového družstva žien ZVL Prešov,
tréner hádzanej v štáte Katar, predseda československej federácie hádzanej v Prahe, člen
československej olympijskej misie na LOH v Barcelone, člen výkonného výboru
československého olympijského výboru v Prahe a mnohých iných zastúpeniach.
Taktiež významné je aj jeho športové pôsobenie ako československého reprezentanta
v hádzanej. Pričinil sa o jeden z najväčších úspechov v histórii československého športu.
Prof. Horváth 10 rokov pôsobil ako prvoligový hráč v hádzanej v družstve Tatrana Prešov
a Dukla Praha. Počas svojej športovej kariéry získal sedemkrát titul majster ČSSR v hádzanej
v kategóriách dorastenci, akademici, muži. Je potrebné zdôrazniť, že prof. Horváth bol
dlhoročný reprezentant ČSSR v hádzanej v dorasteneckej, juniorskej a seniorskej kategórii
a v akademickom športe.
Prof. PhDr. Rudolf Horváth, PhD., sa vyznačoval vždy zodpovedným prístupom
k študentom a ku svojim kolegom, ktorí si ho stále vážia pre jeho odborné kvality a ochotou
vždy pomôcť.
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VÝSKYT ORTOPEDICKÝCH OSLABENÍ U DETÍ V PRIMÁRNOM
VZDELÁVANÍ

ORTHOPAEDIC HANDICAPS PRESENCE AT CHILDREN IN
PRIMARY EDUCATION

Marián Merica, Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Monika Zaymusová, Pedagogická fakulta TU v Trnave

Abstrakt
Autori vo svojom príspevku približujú výsledky zistení najčastejších ortopedických
oslabení a ich závislosti od pohlavia a veku žiakov na viacerých slovenských školách
v primárnom vzdelávaní. Zistili, že najčastejšími ortopedickými oslabeniami u detí mladšieho
školského veku je nesprávne držanie tela, plochá noha a skolióza. Tieto oslabenia sa častejšie
sa vyskytujú u chlapcov ako u dievčat a najrozšírenejšie sú v druhom a treťom ročníku na
prvom stupni základnej školy. Zdravotná telesná výchova sa nerealizuje na všetkých
školách, oslabení žiaci sa zväčša aktívne zúčastňujú na školskej telesnej a športovej výchove.
Informácie nadobudnuté prostredníctvom dotazníka u 124 učiteľov poukázali na situáciu, že
niektorí učitelia nevedia o ortopedických oslabeniach žiakov vo svojich triedach. Prieskum
poukázal na to, že vzájomná komunikácia medzi učiteľmi a rodičmi na tému zdravotného stavu
žiakov v triede je predovšetkým príležitostná a realizuje sa hlavne na rodičovských
združeniach.
Kľúčové slová
Zdravotná telesná výchova, zdravotné oslabenia, správne držania tela, diagnostika
v zdravotnej telesnej výchove, prevencia, odstraňovanie oslabení, pohybová aktivita.

Abstract
In this contribution the authors present the results of the findings of the most common
orthopedic impairments and their dependence on the gender and age of pupils at several Slovak
schools in primary education. They found that the most common orthopedic weaknesses in
young school-age children were poor posture, flat foot, and scoliosis. These weaknesses are
more common in boys than in girls and are most common in the second and third grades of
primary school. Health physical education is not implemented in all schools, weakened pupils
are mostly actively involved in school physical and sports education. The information obtained
through the questionnaire from 124 teachers pointed to the situation that some teachers are not
aware of the orthopedic weaknesses of pupils in their classes. The survey pointed out that
mutual communication between teachers and parents on the topic of the health status of pupils
in the classroom is mainly occasional and takes place mainly in parents' associations.
Key words
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Health physical education, health impairments, correct postures, diagnostics in health physical
education, prevention, elimination of impairments, physical activity.
Úvod
V poslednom období nezaznamenávame u nás znižujúci sa počet detí a žiakov
s nesprávnymi návykmi držania tela. Moderný životný štýl zdraviu nie vždy veľmi praje
a zatiaľ nič výrazne nenasvedčuje zlepšeniu v tejto problematike. V dnešnom svete digitálnych
technológií každý ľahko nadobudne poznatky, ktoré mu môžu pomôcť diagnostikovať stupeň
zdravotného oslabenia, bojovať proti pasivite a predchádzať možným rizikám ich vzniku. Na
nevedomosť by sme sa už nemali vyhovárať. Podľa Edwars (1994) je vychovať dieťa s dobrým
duševným a fyzickým zdravím práca, ktorá si vyžaduje spoluprácu všetkých jeho opatrovníkov.
Nevyhnutným pomocníkom je kvalifikovaná a skúsená osoba, ktorá pôsobí upokojujúco a je
hodnoverným zdrojom informácií a rád. Takouto osobou by mal byť aj detský lekár.
Je potrebné však zdôrazniť, že lekár však nemôže vziať starostlivosť o dieťa výlučne do
svojich rúk. Veľmi dôležitou sa tu stáva komunikácia. Komunikácia medzi rodičom a lekárom,
medzi rodičom a učiteľom, a taktiež komunikácia učiteľa s lekárom. Je potrebné nájsť si dosť
času vzájomne sa informovať, odpovedať na otázky, poskytovať rady a alternatívy, posudzovať
riešenia aby rodič mohol rozhodnúť čo je pre jeho dieťa najlepšie.
Bez primeranej pohybovej aktivity si nevieme predstaviť život na našich školách.
Primeraná pohybová aktivita je dôležitou súčasťou v živote každého jedinca, počnúc
materskými školami až po vysoké školy. Uskutočňuje sa to hlavne v predmete telesná
a š p o r t o v á v ý c h o v a i jeho ď a l š í c h o r g a n i z a č n ý c h f o r m á c h . Je všeobecne
známe, že v období mladšieho školského veku dochádza k významnému rozvoju motoriky.
Je teda nevyhnutné venovať pozornosť pohybovej aktivite žiakov, nakoľko sú ich pohybové
návyky rozhodujúcim činiteľom pre ich budúcu pohybovú výkonnosť a telesnú zdatnosť. S
týmto názorom sa stretávame u viacerých autorov (Pavlovičová 1993, Turek 1999, Antala a kol
2014, Argaj a kol. 2001, Vladovičová 2001, Görner – Starší 2001, Dvořáková 2002, Skripko
2001, Trunečková, 2001, Kaplán a kol. 2003, Novotná – Merica 2008, Merica 2010, 2014,
Gregor, 2007, 2013 a iní).
Významnú úlohu p r i rozvíjaní a osvojovaní si z á k l a d o v pohybovej aktivity u
žiakov mladšieho školského veku zohrávajú hlavne učitelia základných škôl. Belešová (2012,
2017, 2018, 2019) uvádza, že význam učiteľskej profesie zasahuje do všetkých oblastí života
spoločnosti. Učiteľ ovplyvňuje charakter a kvalitu vzťahu so žiakmi, podmieňuje atmosféru v
triede, podnecuje záujem žiakov - vrátane ich vzťahu k športu a aktívnej pohybovej činnosti,
ich prežívanie života v škole, rozvoj ich vedomostí aj celej ich osobnosti. Zároveň učitelia
významným spôsobom ovplyvňujú vývoj školstva, výchovy a vzdelávania. Podľa Bartík (2002)
základom dobrej práce učiteľa sú jeho odborné vedomosti a to nielen z odboru telesná výchova
a šport, ale aj z oblasti anatómie, fyziológie a psychológie. Potrebuje byť informovaný o
novinkách v liečebnej telesnej výchove, pretože odtiaľ získava zdravotná a nápravná telesná
výchova mnohé poznatky. Zároveň je tiež dôležité, aby sa zvýšila efektivita práce učiteľa, jeho
spolupráca so samotným oslabeným žiakom a jeho rodičmi. Žiaka musí učiteľ viesť k tomu,
aby sa psychicky vyrovnal so svojím stavom, a aby sa aktívne snažil pomáhať učiteľovi pri
náprave svojich zdravotných oslabení. To spočíva v dodržiavaní presnosti pohybu a v
dodržiavaní pravidelnosti cvičení.
Prostredníctvom pohybových cvičení, hier a súťaží sa pozitívne ovplyvňuje motorický
vývin žiakov a celkový zdravotný stav žiakov. Vzdelávací štandard pre 1. stupeň ZŠ – Telesná
a športová výchova (2015) uvádza, že zameranie vyučovacieho predmetu telesná a športová
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výchova v primárnom vzdelávaní je dominantne upriamené na telesné, funkčné a pohybové
zdokonaľovanie, čím prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a
pohybovej výkonnosti. Bartík (2002) konštatuje, že pre vhodné zabezpečenie čo najväčšieho
množstva pohybových nápravných alebo kompenzačných impulzov, nestačí aby žiak cvičil iba
v škole. Je potrebné cvičiť každý deň prinajmenšom v minimálnom časovom rozsahu. O túto
stránku by sa mali rodičia starať tým, že žiakovi vytvoria taký režim dňa, ktorý by zahrňoval aj
čas cvičenia. A práve tu je dôležitý kontakt s učiteľom.
Pri zaraďovaní zdravotne oslabených detí do systému školskej telesnej výchovy a záujmových
a športových krúžkov je smerodajné rozdelenie do zdravotných skupín. Pre posudzovanie
správneho držania tela a jeho stavby boli vypracované rôzne normy, čo zaručujú rýchlosť i
presnosť pri posudzovaní. Uvedieme niektoré: Hodnotenie postavy dvojitým testom
Bankroftovej, Hodnotenie postavy Cramptonovými testami, Hodnotenie postavy podľa Jaroša
a Lomníčka, Hodnotenie rozsahu pohyblivosti kĺbov, Test držania tela podľa Matthiasa.
V dôsledku týchto skutočností a faktov sa budeme v našom príspevku venovať výskytu
ortopedických oslabení u detí v primárnom vzdelávaní.
Cieľ a úlohy práce
Cieľom práce bolo zistiť výskyt ortopedických oslabení u žiakov mladšieho školského
veku a spoluprácu učiteliek, rodičov a lekárov v tejto problematike na základných školách.
Nášho sledovania sa zúčastnilo 124 učiteľov základných škôl na Slovensku v primárnom
vzdelávaní.
Na základe nami postaveného cieľa sme si stanovili nasledovné úlohy: zostaviť dotazník
a rozposlať ho po základných školách do všetkých krajov Slovenska učiteľom v primárnom
vzdelávaní. Zistiť poznatky - oslabenie akého typu sa vyskytuje v skúmanej skupine
najčastejšie, či počet oslabených závisí od pohlavia a veku. Zaujímala nás realizácia telesnej
zdravotnej výchovy a intenzita vzájomnej komunikácie, ale aj spolupráca rodičov, učiteľov
s detskými lekármi pri napomáhaní odstraňovaniu zdravotných oslabení žiakov. Chceli sme
vedieť, či učitelia diagnostikujú svojich žiakov, akým spôsobom a ako často zaraďujú do
vyučovania polohovacie cviky, cviky zamerané na správne držanie tela, prípadne nápravné
cvičenia. Úlohou prieskumu bolo taktiež oboznámiť sa so skutočnosťou, či je žiakom umožnené
využívať pestré možnosti na pohybové aktivity, z ktorých väčšina je uvedená v Štátnom
vzdelávacom programe medzi organizačnými formami telesnej výchovy, ktoré napomáhajú
naplneniu jej cieľa. Dosiahnuté výsledky spracovať a vyhodnotiť.

Metodika práce
Charakteristika objektu skúmania
Náš prieskum formou dotazníka sme uskutočnili na vzorke 124 učiteľov zo všetkých
krajov na Slovensku na prvom stupni základnej školy. Boli to triedni učitelia primárneho
vzdelávania, ktorí vyučovali svojich žiakov aj predmet telesná a športová výchova. Naspäť sa
nám vrátilo 61 vyplnených dotazníkov. Dotazník bol buď rozdaný, alebo rozposlaný do
základných škôl Slovenska, z toho boli niektoré i súkromné alebo cirkevné základné školy, kde
boli zahrnuté informácie o 2309 žiakoch.
Metódy spracovanie a vyhodnocovania údajov.
Po vytvorení dotazníka sme osobne navštívili niektoré základné školy v Žiline, kde sme
požiadali riaditeľov o možnosť realizácie prieskumu. Získali sme tak 8 vyplnených dotazníkov
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od učiteľov. Pre časovú náročnosť tohto postupu a stretávanie sa aj s neochotou a časovou
tiesňou učiteľov sme sa rozhodli rozposielať dotazník v elektronickej podobe či už riaditeľom,
zástupcom pre prvý stupeň ZŠ, alebo konkrétne na e-mailové adresy triednych učiteľov, ktoré
sme získali na verejných webových stránkach ZŠ Slovenska. Dotazník pre učiteľov obsahoval
15 otázok. Dotazník sme rozposielali so sprievodnou správou. Pri vyhodnocovaní dotazníka
sme odpovede roztriedili podľa zvolených kritérií. Vyradili sme dotazníky vyplnené učiteľmi,
ktoré nespĺňali naše požiadavky. Výsledky sme spracovali pomocou matematicko-štatistických
metód a následne vyhodnotili pomocou grafického znázornenia.
Výsledky práce
V nasledujúcich grafoch a tabuľkách prezentujeme získané údaje z výsledkov nášho
prieskumu. Vzhľadom na obmedzené možnosti publikovaných strán v zborníku prezentujeme
len časť grafov (dotazníky a ďalšie obrázky a tabuľky sú na vyžiadanie u autorov).
Na obr. (1) vidíme, že z počtu 2309 žiakov zahrnutých v prieskume trpí ortopedickými
oslabeniami 89 žiakov, tzn. 3, 85 %, pritom len dvaja učitelia napísali, že počet žiakov
s ortopedickými oslabeniami vo svojej triede nevedia určiť.

89

Žiaci bez ortopedických
oslabení. 96,15%

Žiaci, ktorí trpia ortopedickými
oslabeniami. 3,85%
2220

Obr. 1 Žiaci s ortopedickým oslabeniami
Toto naše zistenie celkom nesúhlasí s prieskumami, o ktorých píše B. Stuppacherová
(2009), že štvrtina až tretina žiakov v slovenských školách má chybné držanie tela. Taktiež sa
líši od hodnôt uvádzaných v projekte Prevencia chybného držania tela u školských detí, ktorý
realizoval J. Hamade, et. al. (2003) a chybné držanie tela z celkového počtu 12 435 žiakov
vybraných základných škôl sa vyskytovalo u žiakov až v 22,5% prípadoch.
Domnievame sa, že rozdiel mohol byť spôsobený nedostatočnou informovanosťou
učiteľov o žiakoch vo svojich triedach, či neschopnosťou diagnostikovania alebo taktiež nižší
výskyt ortopedických oslabení u žiakov mladšieho školského veku, v porovnaní so žiakmi na
druhom stupni.
Z obr. (2) vyplýva, že zo všetkých žiakov zahrnutých v prieskume trpí ortopedickými
oslabeniami 2, 17 % chlapcov a 1, 69 % dievčat.
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Dievčatá, ktoré trpia
ortopedickými oslabeniami.
1,69%

3950

Chlapci, ktorí trpia
ortopedickými oslabeniami.
2,17%
Žiaci bez ortopedických
oslabení. 96,15%
2220

Obr. 2 Chlapci a dievčatá s ortopedickými oslabeniami
Keď sme porovnávali počet dievčat a chlapcov z ortopedickými oslabeniami, prieskum
ukázal, že 43, 82% skupiny oslabených tvoria dievčatá a 56, 18% chlapci (obr. 3).

Chlapci. 56,18%
39
50

Dievčatá. 43,82%

Obr. 3 Chlapci a dievčatá s ortopedickými oslabeniami
Počet žiakov s ortopedickými oslabeniami v závislosti od veku, resp. ročníka, v ktorom
sa nachádzajú (tab. 1).
Tab. 1 Ortopedické oslabenia v závislosti od ročníka
Ročník

Počet tried

Počet
žiakov

Počet
žiakov
Počet
žiakov
s ortopedickým oslabením
s ortopedickým oslabením
v percentách

0

4

52

0

0,00%

1

35

669

15

2,24%

2

26

460

16

3,48%

3

28

531

37

6,97%

4

31

597

21

3,52%
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V tab. (1) uvádzame porovnanie počtu oslabených žiakov v jednotlivých ročníkoch,
ktoré nám ukázalo, že najpočetnejšiu skupinu žiakov s oslabením tvoria žiaci 3. ročníka
(6,97%), za nimi nasledujú žiaci 4. ročníka (3,52%), potom žiaci 2. ročníka (3,48%) a žiaci 1.
ročníka (2,24%). Ukázalo sa, že výskyt ortopedických oslabení spolu s vekom stúpa, od prvého
ročníka po tretí ročník smerom nahor, najväčší nárast výskytu oslabení sme zaznamenali medzi
druhým a tretím ročníkom. Naopak počet žiakov s oslabeniami v 4. ročníku značne klesol.
Na obr. (4) nachádzame odpovede na otázku, kde respondenti mohli označiť viac
vyhovujúcich odpovedí. Zisťovali sme, ktoré ortopedické oslabenie sa vyskytuje medzi žiakmi
najčastejšie. Najviac - 21 učiteľov uviedlo, že sa v ich triede vyskytujú žiaci s nesprávnym
držaním tela. 16 učiteľov eviduje (má prehľad a zaznamenáva) žiakov s plochou nohou. 9
učiteľov zaznačilo výskyt skoliózy, 6 učiteľov uviedlo iné oslabenie dolných končatín a 5
učiteľov označilo odstávajúce lopatky a vbočené nohy (obr. 4).
Odpovede na 2 otázku, ktorá znie: Realizuje sa na vašej základnej škole zdravotná
telesná výchova - nachádzame v tab. (2). Z prieskumu ohľadom realizácie zdravotnej telesnej
výchovy na základných školách sme zistili, že predmet zdravotná telesná výchova sa realizuje
na 14-tich ZŠ z 60-tich zahrnutých v prieskume.

Tab. 2 Zdravotná TV na ZŠ
Počet učiteľov, ktorí uviedli, že sa na ich školách realizuje
18
zdravotná telesná výchova:
Počet učiteľov, ktorí uviedli, že sa na ich školách zdravotná
106
telesná výchova nerealizuje:
Počet škôl s vyučovaním zdravotnej telesnej výchovy:
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Nemám v triede žiakov s
ortopedickými oslabeniami.
100
90

Nesprávne držanie tela (chybné
držanie tela).
87

Skolióza (bočné zakrivenie chrbtice).

80

Iné oslabenie chrbtice (krčnej,
hrudnej, driekovej časti alebo
celkove).
Odstávajúce lopatky.

70
60

Hrudná kyfóza (guľatý chrbát).

50

Plochý chrbát.

40

Zmeny a deformity hrudného koša
(vpáčený, kurací, asymetrický).

30
21
20
10

Ortopedické oslabenie v oblasti
panvy.

16
9
2

5
2

0 0

5
3 4 3

6

4

0

0

Obr. 4 Ortopedické oslabenia u žiakov
sa aktívne zúčastňujú na hodinách
školskej TV. 24,19%
navštevujú zdravotnú TV. 1,61%
30

84

absolvujú hodiny TV aj zdravotnej
TV. 0,81%
12
5
2

sú zaradení podľa stupňa oslabenia
buď na TV, zdravotnú TV, alebo sú
oslobodení od TV. 4,03%
žiaci s ortopedickými oslabeniami
sú oslobodení od TV. 1,61%
učiteľ nemal v triede žiakov s
ortopedickými oslabeniami. 67,74%

Obrázok 5 Zaradenie žiakov
Z výsledkov 3. otázky (obr. 5) vyplýva, že najviac žiakov s ortopedickými oslabeniami
sa aktívne zúčastňuje školskej telesnej výchovy (24,19%). 4,03% učiteľov uviedlo, že žiaci
s ortopedickými oslabeniami v ich triede sú zaradení v závislosti od stupňa oslabenia buď na
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telesnú a športovú výchovu, zdravotnú telesnú výchovu, alebo sú úplne oslobodení od telesnej
výchovy. 1,61% tvrdilo, že takíto žiaci cvičia na zdravotnej telesnej výchove, ďalších 1,61%,
že sú úplne oslobodení od TV. Len 0,81% učiteľov uviedlo, že žiak s oslabeniami absolvuje
zdravotnú TV i školskú TV.
Tab. 3 Miera vzájomnej spolupráce
Intenzita spolupráce: Učiteľ s rodičom

Rodič s učiteľom

Učiteľ s lekárom

Pravidelne.

27,42%

33,87%

0,00%

Príležitostne.

52,42%

58,87%

8,87%

Vôbec.

20,16%

7,26%

91,13%

Z výsledkov 4., 5. a 6. otázky konštatujeme, že, najčastejšie informujú rodičia učiteľov
o zdravotnom stave svojich detí, z toho 58,87% rodičov príležitostne a 33,87% rodičov
pravidelne. Usudzujeme, že práve rodičom najviac záleží na zdraví svojich detí. Pravidelne
informuje rodičov o zdravotnom stave žiakov 27,42% učiteľov, príležitostne 52,42%. Avšak
pomerne veľké percento učiteľov neinformuje rodičov žiakov vôbec, až 20,16%, nehovoriac
o konzultáciách s lekárom, ktoré využíva len 8,87% učiteľov, a to tiež iba príležitostne (tab. 3).
7. otázka sa týkala usporadúvania spoločných stretnutí učiteľov, žiakov, rodičov
a lekárov na oboznámenie sa navzájom potrebnými informáciami o zdravotnom stave žiakov,
o prevencii zdravotných oslabení alebo ich možnej náprave (tab. 4).

Tab. 4 Spoločné stretnutia učiteľov, žiakov, rodičov, lekárov
Odpoveď

Počet

Percentá

Neusporadúvame.

67

54,03%

Problematiku riešia učitelia s rodičmi na rodičovskom združení.

47

37,90%

Usporadúvame stretnutia žiakov s lekármi.

3

2,42%

Usporadúvame spoločné stretnutia učiteľov s rodičmi.

3

2,42%

Usporadúvame spoločné stretnutia učiteľov a rodičov s lekármi.

1

0,81%

Usporadúvame spoločné stretnutia učiteľov s detskými lekármi.

0

0,00%

Iné: Individuálne stretnutia učiteľa a rodiča.

0

0,00%

V tejto otázke bolo možné zaznamenať viacero vyhovujúcich odpovedí. Dozvedeli sme
sa, že viac ako polovica, 54, 03% učiteľov realizuje spoločné stretnutia na oboznámenie sa
navzájom potrebnými informáciami o zdravotnom stave žiakov, o prevencii zdravotných
oslabení alebo ich možnej náprave neusporadúvajú.
Druhou najčastejšou odpoveďou učiteľov (37,90%) bolo riešenie tejto problematiky
s rodičmi na rodičovskom združení. Len veľmi malý počet respondentov napísal, že
usporadúvajú spoločné stretnutia učiteľov s rodičmi a stretnutia žiakov s lekármi a spoločné
stretnutia učiteľov a rodičov s lekármi (tab. 4)
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8. otázka zisťovala spôsob diagnostiky zdravotných oslabení na hodinách TV (obr. 10).

12

Motorické testy. 9,68%
10

Testy na hodnotenie správneho
držania tela. 8,06%
32

79

Nerealizujem diagnostiku.
25,81%
Lekár posudzuje žiaka. 63,71%

Obr. 10 Diagnostika na hodine Telesnej a športovej výchovy (TaŠV)
V otázke (8) bolo možné označiť viacero vyhovujúcich odpovedí. Z nich 9,68%
učiteľov realizuje na hodinách TaŠV motorické testy a 8,06% učiteľov testy na hodnotenie
správneho držania tela. Niektorí učitelia napísali, že diagnostikujú pozorovaním žiakov alebo
rozhovorom s rodičmi žiaka. Viac ako polovica respondentov (63,71%) naznačuje, že sa
učitelia riadia lekárskym posudkom žiaka, buď popri vlastnej diagnostike, alebo je posúdenie
lekárom jediný zdroj informácií, ktorý akceptujú pri diagnostike žiakov. 25,81% učiteľov
uviedlo, že diagnostiku na TV nerealizuje vôbec (obr. 10).
9. otázka mala za úlohu zistiť, ako často sú zaraďované polohovacie cviky (posilňovacie
a naťahovacie cviky zamerané na jednotlivé svalové skupiny) a cviky zamerané na správne
držanie tela, prípadne nápravné cvičenia na hodiny telesnej výchovy (obr. 11).
Každú hodinu TV. 50,00%

3 3
20

Raz týždenne. 29,03%
62

36

Raz mesačne. 16,13%
Zriedkavejšie ako raz do mesiaca.
2,42%
Nezaraďujem cvičenia tohto typu.
2,42%

Obr. 11 Častosť zaraďovania polohovacích cvikov
Výsledky prieskumu pri tejto otázke si dovoľujeme považovať za potešujúce, polovica
učiteľov (50,00%) zaraďuje zdravotné cvičenia na každú hodinu TaŠV. 29,03% učiteľov sa
snaží aspoň raz týždenne, 16,13% raz mesačne. Odpovede zriedkavejšie alebo vôbec majú obe
po 2,42%. Dalo by sa povedať, že väčšina učiteľov zaraďuje polohovacie cviky na hodiny TV
aspoň raz týždenne.
10. otázka v dotazníku skúmala možnosti realizovania pohybových aktivít žiakov v triedach,
ktorých sa dotýkal prieskum. Najčastejšou odpoveďou bolo, že žiaci majú možnosť
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navštevovať záujmové krúžky zamerané na pohybovú činnosť, ktoré organizuje príslušná ZŠ
(94,35%), podobne športové hry organizované ZŠ (83,06%), kurz základného plávania
(81,45%), cvičenia v prírode (76,61%), škola v prírode (71,77%) a časté využívanie
telovýchovných chvíľok počas vyučovania (50,81%). Pod 50% sa dostalo rekreačné využívanie
školského dvora cez veľké prestávky. Najmenej učitelia realizujú ranné cvičenia, ako vyplýva
z prieskumu (obr. 12).

Využívanie šk. dvora cez veľké
prestávky.
Športové hry.

140
117

120

Kurz plávania.

103 101

Škola v prírode.

95

100

89

Cvičenia v prírode.
80

Záumové krúžky zamerané na
pohybovú aktivitu.
Telovýchovné chvíľky - často.

63
60

56
48

Telovýchovné chvíľky - občas.

40
26
20

Ranné cvičenia - pravidelne.
Ranné cvičenia - nepravidelne.

9
1

0

Žiadna z možností.

Obr. 12 Možnosti žiakov
Nakoniec sme pre zaujímavosť porovnali odpovede na otázky 4, 5, 6 a 9 učiteľov
z tried, kde sa nachádzajú žiaci s ortopedickými oslabeniami a triedy, kde učitelia neevidujú
žiakov s ortopedickými oslabeniami.
Najviac učiteľov z tried so žiakmi trpiacimi ortopedickými oslabeniami informuje rodičov
príležitostne, je to 54,05% verzus 51,76% učiteľov tried bez žiakov s oslabeniami. Avšak
30,59% učiteľov tried bez žiakov s oslabeniami informuje rodičov pravidelne v porovnaní
s 24,32% učiteľov oslabených žiakov. Prekvapujúcim výsledkom bolo 24,32% učiteľov z tried,
kde sa vyskytujú ortopedické oslabenia, ktorí rodičov žiakov o ich zdravotnom stave
neinformujú vôbec. Náš predpoklad, že učitelia, ktorí majú v triedach ortopedicky oslabených
žiakov budú viacerí pravidelne informovať rodičov o zdravotnom stave ich detí než učitelia,
ktorí v triedach ortopedicky oslabené deti nezaznamenávajú, sa nepotvrdil (tab. 5).
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Tab. 5 Porovnanie 4. otázky
Informujete
rodičov
o Triedy so žiakmi, ktorí trpia Triedy
bez
žiakov
s
zdravotnom stave ich detí? ortopedickými oslabeniami
ortopedickými oslabeniami
Nie, neinformujeme.
9
24,32%
15
17,65%
Áno pravidelne.

8

21,62%

26

30,59%

Áno príležitostne.

20

54,05%

44

51,76%

37
85
Tak isto sa nepotvrdil náš predpoklad, že rodičia, ktorí majú deti s ortopedickými
oslabeniami budú viacerí pravidelne informovať učiteľov o zdravotnom stave ich žiakov než
rodičia, ktorí deti s ortopedickými oslabeniami nemajú (tab. 6).

Tab. 6 Porovnanie 5. otázky
Informujú rodičia Vás ako
Triedy so žiakmi, ktorí trpia Triedy
bez
žiakov
s
učiteľa o zdravotnom stave
ortopedickými oslabeniami
ortopedickými oslabeniami
svojich detí?
Nie, neinformujú.
5
13,51%
4
4,71%
Áno pravidelne.

11

29,73%

31

36,47%

Áno príležitostne.

21

56,76%

50

58,82%

37
85
A nepotvrdil sa ani predpoklad, že učitelia, ktorí majú v triedach ortopedicky
oslabených žiakov budú viac využívať možnosť konzultácie zdravotného stavu žiakov
s detským lekárom (tab.7).

Tab. 7 Porovnanie 6. otázky
Konzultujete zdravotný stav
Triedy so žiakmi, ktorí trpia Triedy
bez
žiakov
s
vašich žiakov s detským
ortopedickými oslabeniami
ortopedickými oslabeniami
lekárom?
Nie, nekonzultujeme.
34
91,89%
77
90,59%
Áno pravidelne.

0

0,00%

0

0,00%

Áno príležitostne.

3

8,1%

8

9,41%

37
85
Potvrdil sa nám však predpoklad, že učitelia, ktorí majú v triede žiakov s ortopedickými
oslabeniami budú zaraďovať cvičenia tohto typu predsa len o niečo častejšie. Bolo to 51,35%
proti 49,41% každú hodinu TV a 35,14% proti 25,88% približne raz týždenne (tab. 8 ).
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Tab. 8 Porovnanie 9. otázky
Ako často zaraďujete na
hodinu TaŠV polohovacie
cviky a cviky zamerané na
správne držanie tela?
Každú
hodinu
telesnej
a športovej výchovy.
Menej často ako raz mesačne.
Nezaraďujem cvičenia tohto
typu.
Približne raz mesačne.
Približne raz týždenne.

Triedy so žiakmi, ktorí trpia Triedy
bez
žiakov
s
ortopedickými oslabeniami
ortopedickými oslabeniami
19

51,35%

42

49,41%

2

5,41%

1

1,18%

0

0,00%

3

3,53%

3

8,11%

17

20,00%

13

35,14%

22

25,88%

37

85

Zhrnutie výsledkov a diskusia
Na základe získaných výsledkov z nášho prieskumu konštatujeme, že (3,85%) opýtaných
učiteľov považuje z 2309 svojich žiakov za ortopedicky oslabených. Zistili sme, že najčastejšie
sa vyskytujúcimi ortopedickými oslabeniami u detí mladšieho školského veku je nesprávne
držanie tela, plochá noha a skolióza. Častejšie sa vyskytujú u chlapcov ako u dievčat
a najrozšírenejšie sú v druhom a treťom ročníku na prvom stupni ZŠ.
Zdravotná TV sa realizuje len na menšine škôl, oslabení žiaci sa zväčša aktívne
zúčastňujú na školskej TaŠV.
Komunikácia medzi učiteľmi a rodičmi na tému zdravotného stavu žiakov v triede je
predovšetkým príležitostná a realizuje sa hlavne na rodičovských združeniach. Učitelia
konzultácie zdravotného stavu detí s lekárom takmer vôbec nevyužívajú, avšak lekársky
posudok zdravia dieťaťa akceptujú ako hlavný zdroj informácií pri diagnostike v telesnej
a športovej výchove aj zdravotnej telesnej výchove.
Učitelia dbajú o predchádzanie, prípadne nápravu ortopedických oslabení častým
zaraďovaním polohovacích cvičení (posilňovacích a naťahovacích cvikov zameraných na
jednotlivé svalové skupiny) a cvikov zameraných na správne držanie tela, taktiež nápravných
cvičení na hodiny telesnej a športovej výchovy.
Žiaci majú možnosti na vykonávanie pohybových aktivít na záujmových krúžkoch,
ktoré organizujú ZŠ, pri športových hrách organizovaných ZŠ. Môžu absolvovať kurz
základného plávania, školu v prírode a cvičenia v prírode. Niektorí učitelia dokonca často
využívajú telovýchovné chvíľky počas vyučovania a umožňujú žiakom prístup na školský dvor
cez veľké prestávky.
Telovýchovná diagnostika a zisťovanie možných oslabení žiakov na hodine telesnej
a športovej výchovy je veľmi dôležitá. Ak ju učiteľ vie správne vykonávať je súčasne aj pre
neho samého veľkou výhodou. Domnievame sa, že mu to pomôže odhaliť už v zárodku
začínajúce deformity či nesprávne návyky žiakov. Dokáže zostaviť sériu vhodných cvikov
k príslušným oslabeniam. Motorické testy, testy na hodnotenie držania tela a iné testy, môžu
byť pre učiteľa vhodnou pomôckou ako diagnostiku realizovať, avšak dôležitá je aj rada
odborníka (lekára) alebo rodiča žiaka, ktorý by mal svoje dieťa najlepšie poznať. Preto
vzájomnú komunikáciu učiteľov, rodičov i lekárov a žiakov považujeme za potrebnú
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a prínosnú. Navrhovali by sme realizovať spoločné stretnutia kvôli oboznámeniu sa navzájom
potrebnými informáciami o zdravotnom stave žiakov, o prevencii zdravotných oslabení a ich
možnej náprave.

Záver
Príspevok prináša zistenia o výskyte ortopedických oslabení u žiakov mladšieho
školského veku a spoluprácu učiteliek, rodičov a lekára v tejto problematike na základných
školách Slovenska. Autori poukazujú na potrebu vzájomnej komunikácie medzi učiteľmi,
žiakmi, rodičmi a detskými lekármi a zároveň uvádzajú niekoľko možností ako realizovať
diagnostiku v zdravotnej telesnej výchove.
Podľa výsledkov nášho prieskumu považujú učitelia (3,85%) z 2309 svojich žiakov za
ortopedicky oslabených, no toto zistenie celkom nesúhlasí s prieskumami, s ktorými sme
porovnávali našu prácu. Domnievame sa, že to mohla spôsobiť nedostatočná informovanosť
učiteľov o žiakoch v ich triedach, či neschopnosť diagnostikovania, alebo taktiež nižší výskyt
ortopedických oslabení u žiakov mladšieho školského veku, v porovnaní so žiakmi na druhom
stupni. Zistili sme, že najčastejšími ortopedickými oslabeniami u detí mladšieho školského
veku je nesprávne držanie tela, plochá noha a skolióza. Častejšie sa vyskytujú u chlapcov ako
u dievčat a najrozšírenejšie sú v druhom a treťom ročníku na prvom stupni ZŠ. Zdravotná TV
sa realizuje len na niektorých školách, oslabení žiaci sa zväčša aktívne zúčastňujú na školskej
TaŠV.
Prieskum poukázal na to, že vzájomná komunikácia medzi učiteľmi a rodičmi na tému
zdravotného stavu žiakov v triede je predovšetkým príležitostná a realizuje sa hlavne na
rodičovských združeniach. Učitelia takmer vôbec nevyužívajú konzultácie zdravotného stavu
detí s lekárom, ani neusporadúvajú spoločné stretnutia s rodičmi, žiakmi a lekármi na
oboznámenie sa navzájom potrebnými informáciami o zdravotnom stave žiakov, o prevencii
zdravotných oslabení alebo ich možnej náprave, čo by mohlo vysvetľovať aj ich nevedomosť
o žiakoch s ortopedickými oslabeniami v triedach. Negatívnym zistením bolo, že len 9,68%
učiteľov realizuje so žiakmi na TaŠV motorické testy, 8,06% testy na hodnotenie správneho
držania tela a až 25,81% zo 124 učiteľov telovýchovnú diagnostiku nevykonáva vôbec.
Veľmi pozitívnym zistením bolo, že viac ako tri štvrtiny učiteľov zaraďuje na hodiny
TaŠV polohovacie cviky a cviky zamerané na správne držanie tela, taktiež nápravné cvičenia,
a tak dbajú o predchádzanie, prípadne nápravu ortopedických oslabení aspoň jedenkrát
týždenne. V odporúčaniach pre prax v našom príspevku sme poukázali na možnosť využívania
ranných cvičení a výhody telovýchovnej diagnostiky, na potrebu vzájomnej komunikácie
učiteľov, rodičov, lekárov a žiakov.
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INTENZITA TRÉNINGOVÉHO ZAŤAŽENIA V PRÍPRAVNÝCH
HRÁCH VO FUTBALE S RÔZNYM POČTOM HRÁČOV
TRAINING LOAD INTENSITY DURING SMALL-SIDED GAMES
WITH DIFFERENT NUMBER OF PLAYERS
Nikolas Nagy, Miroslav Holienka
(FTVŠ UK BA, Katedra športových hier, Slovenská republika)
Abstrakt
Cieľom výskumu bolo poukázať na rozdielnosť hodnôt srdcovej frekvencie a pohybovej
činnosti futbalistov v rôznych variantoch prípravných hier. Predpokladali sme, že počet
participujúcich hráčov významne ovplyvňuje pohybovú aktivitu hráčov na hracej ploche.
Experimentálnu skupinu tvorilo 20 hráčov (n20) družstva mladšieho dorastu futbalového
klubu FC DAC 1904 DS U17. Na základe zistených údajov pomocou Polar TEAM 2 PRO
športtesterov a špeciálneho softwaru bolo analyzované kardiovaskulárne zaťaženia a pohybová
aktivita hráčov. Na zistenie štatistickej významnosti tréningového zaťaženia bol použitý
Wilcoxonov t-test. Hladina štatistickej významnosti bola stanovená na 5 % úroveň.
V prípravnej hre s počtom hráčov 6 proti 6 boli zaznamenané vyššie hodnoty srdcovej
frekvencie ako v prípravnej hre 6 proti 6 + 6. Priemerná SF bola na úrovni 157,75 8,53.
Celková prekonaná vzdialenosť a úseky s vysokou intenzitou behu boli väčšie za prítomnosti
„neutrálnych hráčov“. Do systematického tréningového procesu Odporúčame zaraďovať
prípravné hry so stredným počtom hráčov (6 proti 6) kvôli komplexnej hernej pripravenosti
futbalistov s bližšou podobnosťou zápasového zaťaženia.
Kľúčové slová: futbal, tréningové zaťaženie, srdcová frekvencia, pohybová aktivita, prípravná
hra
Abstract
The aim of the research was to point out the difference in heart rate values and movement
activity of the soccer players in different variants of small-sided games with medium number
of players. We assumed that the number of participated players significantly affects theplayrs
physical activity on the pitch. The experimental group consisted of 20 players (n=20) of the FC
DAC 1904 DS U17 soccer team. Based on the data found were used Polar TEAM 2 PRO sports
testers and the specialized software, to evaluate the heart rate and movement activity
of the observed players. The Wilcoxon t-test was used to determine the statistical significance
of the differences in the training load. During small-sided game with the number of players 6
against 6, higher HR values were recorded. The average HR was at the level of 157.75 8.53.
The total covered distance and the high-intensity running were greater in the presence of
"neutral players". We recommend including small-sided games with a medium number of
players (6 against 6) in the systematic training process due to the complex game preparation of
football players with a closer similarity of the match load.

Key words: soccer, training load, heart rate, preparatory game, medium number of players
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Úvod
V 21. storočí veda sa stala integrálnou súčasťou futbalu a má neustále dominantnejšie
postavenie v kruhu futbalových odborníkov v rôznych odvetviach. Cieľom každého
futbalového družstva je dosiahnuť víťazstvo nad súperom. V tejto snahe dokáže byť veda
nápomocná futbalovým klubom. V systematickej príprave futbalového hráča je veľmi dôležité
pokúsiť sa zachytiť najprogresívnejšie vývojové tendencie vo futbale.
Momentálne kľúčovú úlohu hrá optimalizácia tréningového zaťaženia a s ňou úzko
súvisiaca intenzifikácia tréningového procesu. V súčasnosti dominantné postavenie má herný
tréning v systematickom tréningovom procese, kde monitorovanie tréningového zaťaženia
rôznymi meracími prostriedkami pomáha pri optimalizácii tréningového zaťaženia a rozvoja
hráčskeho potenciálu.
Peráček (1992) poznamenáva, že miera efektívnosti tréningového procesu závisí od
racionálneho využívania všetkých komponentov športovej prípravy (cieľ, obsah, interakcia
tréner – hráč, uplatňované postupy, metódy, formy, podmienky) a od ich vzájomných vzťahov,
za ktorých tento proces prebieha. Tréner musí deň čo deň vyberať a zostavovať vhodné
kombinácie komponentov tréningového zaťaženia (Bangsbo 2002), zložitosti pohybového a
zručnostného obsahu (Reilly 2002).
Systematickým tréningovým procesom dokážeme zvyšovať úroveň adaptačných
mechanizmov organizmu hráča na samotné zaťaženie, ktoré čaká na hráčov v priebehu zápasu
(Holienka 2004). Úlohou tréningových jednotiek je zabezpečenie dosiahnutia špecifických
adaptácií športovca vyvolaných primeraným aplikovaním opakovaných adaptačných podnetov,
pomocou tréningových cvičení (Holienka 2012). Základným predpokladom správne vedeného
tréningového procesu je optimálna zmena a manipulácia s premennými tréningového
zaťaženia, správne pochopenie a plné rešpektovanie zásad adaptačných zákonitostí organizmu
hráča.
Vnútorné zaťaženie sa prejavuje na funkčných, biochemických, psychických
a morfologických zmenách v organizme športovca. Vnútorný stav organizmu hráča je reakciou
jednotlivých systémov v tele športovca na komponenty vonkajšieho zaťaženia. Medzi
vonkajším a vnútorným zaťažením je veľmi úzky vzťah (Holienka 2012).
Medzi komponenty vnútorného zaťaženia zaradíme: srdcovú frekvenciu, laktát a únavu.
Vonkajšie zaťaženie môžeme pomerne objektívne vyjadriť komponentmi zaťaženia Holienka
(2004). Patria sem objem, intenzita, zložitosť, psychická náročnosť, hustota, trvanie a
frekvencia podnetov v rámci tréningovej činnosti.
Jedným z prostriedkov herného tréningu sú prípravné hry. V priebehu prípravných hier
hráči sú nútení k neustálemu riešeniu rôznych herných situácií a majú väčší počet dotykov
s loptou, čo ich pripravuje technicky presne a takticky správne riešiť rôzne zložité herné
situácie. Komplexné herné situácie často sa opakujú v rýchlom časovom intervale, umožňujú
vytvárať rôzne reťazce herných činností, ktoré kladne pôsobia na hernú aktivitu. Holienka
(2005) konštatuje, že uplatňovaním zásady „adekvátneho krytia“ sa snažíme modelovať v
tréningovom procese cez prípravné hry také herné podmienky, ktoré sa priblížia k zápasovým
podmienkam.
Futbaloví tréneri dokážu ovplyvňovať intenzitu tréningového zaťaženia v prípravných
hrách v prípade, ak vhodne kombinujú s premennými, ktoré ovplyvňujú intenzitu prípravných
hier. Medzi tieto premenné sú zaradené napr.: rozmery ihriska, množstvo participujúcich
hráčov, povzbudzovanie a vedenie hráčov zo strany trénera, pravidlá hry, veľkosť brány, počet
brán, prítomnosť brankárov, dávkovanie intervalu zaťaženia a intervalu odpočinku (Owen et
al. 2016, Rampinini et al. 2007, Hill-Haas et al. 2011, Köklü et al. 2013).
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Cieľ a úlohy práce
Cieľ práce
Cieľom práce je získať a rozšíriť poznatky o tréningovom zaťažení v prípravných hrách
s rôznym počtom hráčov.
Úlohy práce
Ú1: Realizovať prípravné hry s rôznym počtom hráčov v prirodzených podmienkach
tréningového procesu.
Ú2:

Monitorovať hodnoty srdcovej frekvencie a pohybovú charakteristiku hráčov
v priebehu prípravných hier.

Ú3:

Vyhodnotiť a porovnať zaznamenané údaje v jednotlivých formách prípravných hier
vo futbale.

Metodika práce
V práci sme realizovali pedagogický experiment v prirodzených podmienkach
systematického tréningového procesu. Obsahovým zameraním tento typ výskumu je zaradené
do vedného odboru športová kinantropológia. Výskumná situácia predstavovala analyzovanie
hodnôt SF a pohybovej činnosti hráčov v jednotlivých formách PH.
Závislou premennou bolo vnútorné zaťaženie organizmu hráčov, vyjadrené hodnotami
SF a pohybový prejav futbalistov v priebehu PH. Nezávislá premenná predstavovala počet
participujúcich hráčov v PH.
Experimentálny súbor tvorilo 20 hráčov (n20) futbalového klubu FC DAC 1904 DS.
Hráči hrali 1. LMD – U17, najvyššiu celoštátnu súťaž tejto vekovej kategórie na Slovensku.
Hlavnou metódou získavania výskumných údajov bolo meranie srdcovej frekvencie
(SF). Najprv sme zistili hodnoty maximálnej srdcovej frekvencie (SFmax) pomocou terénneho
testu podľa Hippa (2007). Na meranie bolo použité meracie zariadenie značky Polar TEAM 2
PRO, s ktorým bol analyzovaný aj pohybový prejav hráčov.
Štatistická významnosť tréningového zaťaženia bola zistená pomocou Wilcoxonovho ttestu. Hladina štatistickej významnosti bola stanovená na 5 %. Zistené údaje boli
interpretované, po komparácií formulované závery a vhodné odporúčania pre didaktickú teóriu
a tréningový proces.
V analyzovaných PH pravidlá, obsahové zameranie, dávkovanie intervalov zaťaženia
a intervalov odpočinku boli rovnaké. Zámerne sme zmenili počet hráčov a podľa toho aj
zväčšili rozmery hracej plochy. Vo všetkých formách PH boli sledovaných 18 hráčov (6 hráčov
z jedného družstva, 6 hráčov z druhého družstva + 6 neutrálnych hráčov). Veľkosť hracej
plochy pre jedného hráča vyšla na 75 m2. Zameranie PH bolo na zdokonaľovanie prihrávania
lopty a streľby.
Tab. 1 Prípravné hry
PH

PH1
PH2

Počet
hráčov

Brankári

Rozmery ihriska

Priestor
ihriska

Priestor/
hráč

Dávkovanie zaťaženia

(n18)

(n2)

Šírka [m]

Dĺžka [m]

[m2]

[m2]

IZ
[min.]

6/6
6/6
+6

1/1

28

38

1064

76

4

2

3

1

12

1/1

30

40

1200

75

4

2

3

1

12
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IO
[min.]

PO

PS

Z
[min.]
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PH1
Celkové trvanie PH1 bolo 18 minút, z toho čistý čas zaťaženia 12 minút. Interval
zaťaženia (IZ) trval 4 minúty, interval odpočinku (IO) 2 minúty. Na hracej ploche bolo 12
hráčov a 2 brankári.

Obr. 1 Organizácia PH1
Na obr. 1 je znázornená PH1 a možný spôsob dosiahnutia gólu.
PH2
Celkové trvanie PH2 bolo 18 minút, z toho čistý čas zaťaženia 12 minút. Interval
zaťaženia trval 4 minúty, interval odpočinku 2 minúty, počet opakovaní bol 3. Na hracej ploche
boli prítomní v 1 družstve 6 hráči a 1 brankár. Neutrálni hráči, ktorí boli s družstvom v ÚF hry,
boli rozmiestnení tak, že 2 boli medzi hráčmi, 2 pri postrannej čiare v pravej krajnej vertikále
a 2 pri postrannej čiare v ľavej krajnej vertikále.

Obr. 2 Organizácia PH2
Na obr. 2 je znázornená PH 2 a možný spôsob dosiahnutia gólu.
Výsledky práce
V priebehu výskumu bola monitorovaná vnútorná odozva organizmu hráčov, vyjadrené
hodnotami SF a pohybová charakteristika futbalistov počas prípravných hier. Zaznamenané
boli minimálne, priemerné a maximálne hodnoty SF. Pohybová charakteristika predstavovala
celkovú prekonanú vzdialenosť, prekonané vzdialenosti v jednotlivých rýchlostných úsekoch,
počet zrýchlení a spomalení v PH. Po skončení PH hráči podľa Borgovej škály dali spätnú
väzbu ohľadom subjektívnej námahy počas zaťaženia (RPE).
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SF v priebehu tréningovej jednotky okamžite ukazuje, ako reaguje na tréningový podnet
organizmus športovca. Športtester nám dáva okamžitú spätnú väzbu na reakciu organizmu
hráča na zaťaženie (Benson a Connolly 2012).
Tab. 2 Hodnoty SF v prípravných hrách
SFmin
[ú.m-1]
103,63
101,28

PH
PH1
PH2

stved
 4,05
 12,21

SFpriemer
[ú.m-1]
157,75
151,28

stved
 8,53
 9,41

SFmax
[ú.m-1]
188,16
181,63

stved
 8,90
 13,48

Intenzita tréningového zaťaženia bola vyššia v priebehu PH1. Rovnako hodnoty
minimálnej, priemernej a maximálnej SF boli na vyššej úrovni. Nároky na srdcovo-cievny
systém počas trvania PH2 boli nižšie.
Tab. 3 Čas strávený v jednotlivých zónach intenzity zaťaženia
Zóny
zaťaženia
Intenzita
Čas

50–59%
z
SFmax
Veľmi nízka
[min.]

60–69%
SFmax
Nízka
[min.]

PH1
PH2

0:00:19
0:00:57

0:01:48
0:02:56

z

70–79%
SFmax
Stredná
[min.]

z

0:04:36
0:03:42

80–89%
z
SFmax
Submaximálna
[min.]

90–100%
SFmax
Maximálna
[min.]

0:05:49
0:05:08

0:05:18
0:04:19

z

Kardiovaskulárne zaťaženie bolo náročnejšie počas PH1. Hráči zotrvali väčší časový
úsek v maximálnej, submaximálnej a strednej zóne intenzity zaťaženia, ktoré prevládajú
v súčasnom modernom futbale. Väčší časový podiel v zóne nízkej a veľmi nízkej intenzity
zaťaženia bol strávený v priebehu PH2.
Ukazovatele tréningového zaťaženia sú nevyhnutným nástrojom pre trénera pri
plánovaní, riadení a vyhodnotení tréningovej činnosti. Vnútorné zaťaženie je reakciou
organizmu športovca na komponenty vonkajšieho zaťaženia. Medzi vonkajším a vnútorným
zaťažením je úzky, bezprostredný vzťah (Holienka 2012).
Tab. 4 Pohybová charakteristika hráčov počas prípravných hier
PH
PH1
PH2

Prekonaná vzdialenosť
[m]
stved
1491,66
121,87
1621,34
178,32

Intenzívne behy
[m]
stved
35,16 19,31
42,52 28.67

Akcelerácie
[n]
stved
3
2
4
2

Decelerácie
[n]
stved
2
2
3
2

Z hľadiska pohybovej činnosti hráčov celková prekonaná vzdialenosť a prekonané
úseky v intenzívnom pásme boli vyššie v priebehu PH2 ako pri PH1. Pri počte zrýchlení
a spomalení výrazný rozdiel medzi prípravnými hrami nebol.
Po oboznámení hráčov s hodnotami Borgovej škály, boli zistené hodnoty subjektívnej
námahy podľa individuálnych pocitov. Hráči hodnotili za náročnejšiu variantu PH1, čo sme
zistili aj my podľa vnútornej odozvy organizmu hráčov na tréningové zaťaženie.
Tab. 5 Úroveň subjektívnej námahy
PH
RPE body

PH1
16,4 (1,6)

PH2
14,3 (0,9)
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Na základe analyzovaných hodnôt štatisticky signifikantný rozdiel v SF po absolvovaní
prípravných hier s rôznym počtom hráčov nebol preukázaný (z1,4589 p > 0,05). Rozdiel
medzi priemernými hodnotami SF bol 6,47 ú.m-1.
Štatistická významnosť sa však preukázala medzi PH1 a PH2 pri celkovom počte
prekonávaných úsekov (z2,118 p  0,05). Rozdiel medzi zistenými hodnotami bol 129,68
metrov. Mohlo to byť spôsobené tým, že väčší počet hráčov na hracej ploche nútil hráčov
v defenzívnej činnosti k neustálej pohybovej aktivite.
Vysoko intenzívne behy tvoria dôležitú časť pohybovej činnosti hráčov na hracej
ploche. Rozdiel v tomto parametre medzi analyzovanými PH nebol štatisticky významný
(z1,2551 p > 0,05).
Diskusia
Pri racionálnom plánovaní systematického tréningového procesu rôzne formy
prípravných hier majú nezastupiteľné miesto pri komplexnom rozvoji nadaných hráčov.
V posledných rokoch je zvýšená pozornosť venovaná aj zo strany vedeckej komunity pri
skúmaní efektov na technickú – taktickú – kondičnú aj psychickú pripravenosť hráčov
v priebehu jednotlivých foriem prípravných hier vo futbale. Moderný futbal kladie vysoké
nároky na pohybovú aktivitu hráčov. Intenzitu prípravných hier možno preukázať
prostredníctvom pohybovej charakteristiky hráčov, čo úzko súvisí s fyziologickými procesmi
odohrávajúcimi v organizme futbalistov. Medzi premenné, ktoré vo výraznej miere ovplyvňujú
intenzitu prípravných hier, zaraďujeme aj počet participujúcich hráčov a prítomnosť
pomocných – „neutrálnych“ hráčov.
PH sú často používané v každodennej tréningovej činnosti. Umožnia hráčom získať
skúsenosti z riešenia herných situácií, podobné tým, ktoré sa vyskytnú v priebehu zápasov. Pri
riešení rôzne zložitých herných situácií počas tréningových jednotiek hráči dokážu zlepšovať
technickú, taktickú a kondičnú stránku hernej pripravenosti. Tieto kľúčové faktory herného
výkonu do výraznej miery ovplyvní počet hráčov v rámci PH (Owen et al. 2004).
Kačáni (2015) popisuje vplyv pôsobenia „neutrálnych hráčov“ na hernú aktivitu a intenzitu
zaťaženia v PH tak, že je nižší tlak od súperových hráčov, čo znamená, že futbalisti nie sú
neustále pod časovo-priestorovým nedostatkom.
Vyššie uvedené fakty boli potvrdené aj v realizovanom výskume. Prítomnosť „neutrálnych
hráčov“ znížila intenzitu vnútorného zaťaženia vyjadrenú hodnotami SF. V PH1 priemerná
hodnota SF bola 157,75 ú.m-1, v PH2 boli zaevidované o 6,47 ú.m1 nižšie priemerné hodnoty.
Čím väčší počet hráčov je zapojených do prípravnej hry, tým nižšia je intenzita a vnútorná
odozva organizmu hráčov (Köklü et al. 2011; Dellal et al. 2011; Castellano et al. 2013;
Gonzáles-Rodenas et al. 2015; Torres-Ronda et al. 2015; Halouani et al. 2017).
Aguiar et al. (2013) tvrdia, že ak sa rozmery hracej plochy nezmenili, pomer
priestor/hráč ostal rovnaký, v PH s menším počtom hráčov (3 proti 3) boli kladené zvýšené
nároky na srdcovo-cievny systém organizmu hráčov. Na druhej strane PH s väčším počtom
hráčov (6 proti 6) zvýšila variabilitu a špecifickosť podľa zápasových požiadaviek.
Torres-Ronda et al. (2015) skúmali, ako ovplyvňuje hodnoty SF početná prevaha hráčov
s rôznym počtom hráčov v priebehu PH. Výsledky poukazujú na fakt, že čím väčší počet hráčov
bolo zapojených do PH, tým nižšia bola vnútorná odozva organizmu hráčov. Zistený jav bol
preukázaný u profesionálnych, aj u amatérskych hráčov. Profesionálni hráči sa prezentovali
vyššou fyzickou a menšou fyziologickou odozvou ako amatérski hráči počas PH.
Owen et al. (2004) zistili, že ak v PH rozmery ihriska zostanú konštantné, ale pridáme
hráčov k jednotlivým družstvám, tak SF bude klesať a intenzita PH bude nižšia.
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Z tohto dôvodu Švihorík (2005) odporúča, že v pravidlách treba myslieť na to, aby
nedochádzalo k častému prerušovaniu plynulosti deja hry. Treba nútiť hráčov pravidlami
k
neustálej hernej aktivite a pohybovej činnosti.
Prípravné hry v tréningovom procese majú svoje opodstatnenie. Využívajú sa najmä
PH, pri ktorých tréningové zaťaženie prevyšuje zápasové zaťaženie (Holienka et al. 2005).
Tab. 6 Hodnoty priemernej SF vo futbalových zápasoch
AUTOR (ROK)

PRIEMERNÁ SF [ú.m -1]

TYP ZÁPASU

Helgerud et al. (2001)

171

súťažný

Castagna et al. (2009)

170

súťažný

Rodrigues et al. (2007)

166

súťažný

Krustrup (2006)

156

prípravný

Reilly (1996)

157

prípravný

Frýbort et al. (2011)

158

prípravný

Zaznamenané priemerné hodnoty SF v PH1 (157,75 ú.m-1) sú totožné s priemernými
hodnotami SF zistenými počas prípravných stretnutí (Krustrup 2006; Reilly 1996; Frýbort et
al. 2011), ale sú nižšie ako priemerné hodnoty SF v súťažných zápasoch (Helgerud et al. 2001;
Castagna et al. 2009; Rodrigues et al. 2007).
V plnohodnotnom tréningovom procese musia byť stimulované tie bio-energetické
systémy, ktoré prevažujú v zápase. V tréningovej činnosti toto kritérium nahradzujeme
poznávaním a vhodným manévrovaním s premennými prípravných hier (Peráček 2014).
Optimalizáciu a intenzifikáciu tréningového zaťaženia je možné korigovať aj vhodnou
organizáciou PH. Tieto opatrenia pomáhajú zvýšiť žiaducu adaptáciu organizmu pri rozvoji
zručnostného a zdatnostného potenciálu hráčov špecifickými prostriedkami (Bôžik 2016).
V tréningovom procese je dôležité dodržiavať „teóriu adekvátneho krytia“ – preniesť
typické herné situácie zo zápasu do tréningu, zaťaženie v PH malo by byť na rovnakej úrovni,
aby sa tréningový proces čo najviac priblížil k samotnej hre v zápase.
Christopher et al. (2016) tvrdia, že tréningová činnosť futbalových hráčov by mala brať
do úvahy špecifické technické, taktické a fyziologické požiadavky individuálneho herného
výkonu. Z tohto dôvodu PH sa stali obľúbenou formou pri zvyšovaní úrovne kondičných
schopností, ktoré kopírujú podmienky, s ktorými sa hráč môže stretnúť v priebehu zápasu.
Musíme brať do úvahy aj technickú pripravenosť hráčov, lebo pri častom prerušení
plynulosti herného deja nároky na kardiovaskulárny systém sú znížené a tréningový podnet
môže byť nedostatočný.
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Záver
Futbal sa rozvíja nevídanou dynamikou, neustále rastú nároky na realizačné tímy a na
celý tréningový proces. Systematické plánovanie, objektívne riadenie a inovatívny prístup v
zmysluplnej tréningovej činnosti vytvárajú cestu k úspechom. Cieľom tohto príspevku bolo
rozšíriť poznatky o vplyve početnosti hráčov v PH a zistiť vnútornú odozvu organizmu hráčov
počas pohybovej aktivity.
Z analyzovaných údajov vyplýva, že prítomnosť neutrálnych hráčov zníži vnútornú
reakciu organizmu hráčov počas zaťaženia, ale zvýši ich pohybovú aktivitu.
Teoretická činnosť futbalového trénera zahŕňa aj to, že podľa najnovších vedeckých
poznatkov vopred pripraví tréningový proces. Počas tréningových jednotiek musia byť
dodržané fyziologické zákonitosti adaptačných zmien organizmu futbalistov na tréningové
podnety. Optimálnym manévrovaním s premennými PH, ako napr.: počet participujúcich
hráčov, je možné vyvolať požadované funkčné zmeny v organizme hráčov a pripraviť
futbalistov na fyziologické nároky zápasu.
Odporúčania pre didaktickú teóriu a tréningovú prax
Monitorovanie hodnôt SF pomocou športtesterov poskytuje trénerovi a samotnému
hráčovi spätnú informáciu o intenzite tréningového zaťaženia v rôznych formách PH.
Analyzovanie tréningovej činnosti by malo byť pravidelnou súčasťou tréningového procesu,
z dôvodu adekvátnosti tréningového zaťaženia a prevencii proti zraneniam.
Do systematického tréningového procesu odporúčame zaraďovať PH s rovnakým
počtom hráčov (6 proti 6) v dvoch skupinkách, lebo počas PH s meniacim sa počtom hráčov
vnútorné zaťaženie je znížené.
Optimalizáciu a intenzifikáciu tréningového zaťaženia je možné korigovať aj
s prítomnými hráčmi na hracej ploche. S technicky a takticky dobre pripravenými hráčmi je
vhodné voliť rovnaký počet hráčov.
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NÁZORY A POSTOJE REKREAČNÝCH BEŽCOV Z FARMACEUTICKEJ
FAKULTY V BRATISLAVE NA OSTATNÉ POHYBOVÉ AKTIVITY
OPINIONS AND ATTITUDES OF RECREATIONAL RUNNERS FROM THE
FACULTY OF PHARMACY IN BRATISLAVA TO OTHER PHYSICAL
ACTIVITIES
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Abstrakt
Pravidelná fyzická aktivita pozitívne ovplyvňuje celý organizmus a tiež vitalitu ľudského tela.
Cieľom našej štúdie bolo analyzovať postoj rekreačných bežcov k iným pohybovým aktivitám.
Do výskumnej skupiny sa zapojilo 179 študentov z farmaceutickej fakulty UK v Bratislave (34
mužov vo veku 22 a 145 žien vo veku 22). Ako výskumnú metódu sme použili
dotazníky väčšinou s uzavretými otázkami.
Odpovede študentov ako rekreačných bežcov naznačujú pozitívne zistenie, že rekreačný beh
ich motivuje k praktizovaniu aj iných pohybových aktivít. Väčšina rekreačných bežcov
vykonáva iné pohybové aktivity, ktoré nie sú organizované 2-5 krát týždenne. Účastníci sa
väčšinou venujú cyklistike, fitness a muži tiež hrajú futbal a hokej, ženy sa venujú aj in-line
korčuľovaniu, joge a tancu. Väčšina účastníkov by chcela robiť viac aktivít, ale sú obmedzení
najmä voľným časom. Všetci účastníci praktizujú iné pohybové aktivity pre svoju vlastnú
potrebu, zatiaľ čo ženy sa rozhodli udržiavať primeranú telesnú hmotnosť a dobrú postavu ako
významné dôvody pre vykonávanie pohybovej činnosti. Všeobecne môžeme konštatovať, že
rekreačný bežci, ktorí praktizujú behanie 1-2x týždenne a tiež vykonávajú 2-5 krát týždenne
iné pohybové aktivity majú dostatok fyzickej aktivity, ktorá pozitívne ovplyvňuje ich zdravie
a fyzickú kondíciu.
Kľúčové slová: rekreační bežci, študenti VŠ, pohybové aktivity, vitalita, voľný čas
Abstract
Regular physical activity positively affects the whole organism and also the vitality of the
human body. The aim of our study was to analyze the attitude of recreational runners to other
physical activities. The research group involved 179 students from Faculty of Pharmacy,
Charles University in Bratislava (34 men aged 22 and 145 women aged 22). As a research
method, we used questionnaires mostly with closed questions.The answer of students as
recreational runners indicate a positive finding that recreational running motivates them to
practice other phtsical activities. Most recreational runners perform other phtsical activities that
are not organized 2-3 times a week. Participants mostly play cycling, fitness and men also play
football and hockey, women also play in-line skating, yoga and dance. Most participants would
like to do more activities, but they are limited mainly by their free time. All participants practice
other physical activities for their own use, while women chose to maintain adequate body
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weight and good posture as important reasons for performing physical activity. In general, we
can state that recreational runners who practice running 1-2 times a week and also perform 25 times a week other physical activities have enough physical activity , which positively affects
their health and physical condition.
Key words: recreational runners, university students, physical activities, vitality, free time
Úvod
Pravidelná pohybová aktivita pozitívne vplýva nie len na celý organizmus ale aj na vitalitu
človeka (Hrčka, 2009, Kasa, 1995, Hogenová, 2000). Niektorí autori definujú pohybové
aktivity ako špecifický druh svalovej práce, iní autori pohybovú aktivitu chápu ako ľudskú
vlastnosť. Pravidelná pohybová aktivita pomáha udržiavať zdravie, znižuje riziko
metabolického syndrómu, obezity a kardiovaskulárnych ochorení a je vhodnou formou
kompenzácie sedavého životného štýlu vysokoškolákov (Barcalová, Živčák, Hnačin, 2015).
Európska komisia upozorňuje na množstvo alarmujúcich informácii v oblasti verejného
zdravia, ktoré súvisia so znížením fyzickej aktivity a nevhodnými stravovacími návykmi
v európskych krajinách (Belevics, 2016). EK upozorňuje na zvýšený počet ľudí trpiacich
nadváhou alebo obezitou. Rovnako aj medzinárodná zdravotná organizácia (WHO, 2011)
upozorňuje na klesajúci záujem o pohybovú aktivitu u mladých ľudí. Ako príčiny sú často
uvádzané rozvoj techniky a automatizácie v spoločnosti, konformný spôsob života, počítačové
hry, internet a sociálne siete, ale aj nedostatočná finančná a systémová podpora pohybových
aktivít zo strany štátu, rodín a škôl (Sawicki, 2014).
Fyzickú aktivitu je možné rozdeliť podľa zaťaženia, riadenia a opakovania činnosti na
organizovanú a neorganizovanú činnosť (Hodaň, 1997). Organizovanú fyzickú aktivitu
vykonávajú kvalifikovaní odborníci alebo organizácie (športové kluby, športové ihriská).
Neorganizovaná fyzická aktivita (rekreačná činnosť) sa vykonáva podľa vlastnej vôle
a vnútornej potreby, praktizuje sa s priateľmi a pre zábavu. Podľa fyzického zaťaženia možno
činnosti rozdeliť aj na rekreačné a výkonné činnosti. Podľa frekvencie týždenne rozpoznávame
pravidelnú a nepravidelnú aktivitu (Hodaň, Dohnal, 2008). Medzi športové a rekreačné aktivity
zaraďujeme chôdzu, beh, jazdu na bicykli, tanec a beh na lyžiach, ktoré by sa mali precvičovať
najmenej 3x týždenne, 30-45 minút ( Máček, Máčková, 1997). Byť fyzicky aktívny je veľmi
dôležité pre prevenciu kardio-vaskulárnych chorôb a mozgovej príhody, čo sú faktory
národnosti č. 1 a č. 5 týkajúce sa chorobnosti. Na zlepšenie celkového kardiovaskulárneho
zdravia sa odporúča vykonávať najmenej 150 minút týždenne mierneho cvičenia alebo 75 minút
týždenne intenzívneho cvičenia ( alebo kombinácia miernej a intenzívnej pohybovej činnosti).
Zdravotným cieľom je 5 krát týždenne, 30 minút denne pohybovej aktivity. Rovnako je
výhodné rozdeliť si celkový čas pohybovej aktivity na dva alebo tri segmenty po 10 až 15 minút
denne ( American Heart Association, 2015). S nástupom 21. storočia sme zaznamenali nielen
vo svetovom meradle ale aj u nás na Slovensku zvýšený záujem o beh najmä v jeho amatérskej
podobe, tzv. rekreačný beh. Jedným z dôvodov prečo popularita behu v tomto storočí tak
narastá, môže byť, že beh spoločne s chôdzou je na rozdiel od ostatných pohybových aktivít
jednou z mála aktivít, ktorú môže vykonávať takmer ktokoľvek. Na rekreačnej, amatérskej
úrovni je beh nezávislý od inštitucionálneho ukotvenia, financií, materiálneho vybavenia,
fyzickej kondície a zdravotného stavu, či dokonca od iných ľudí, nevyžaduje si tím ani súpera
(Klapáková, 2018). Rekreačný beh prináša množstvo pozitívnych účinkov na ľudský
organizmus, medzi ktoré zaraďujeme najmä prevenciu pred srdcovo-cievnymi ochoreniami,
odďaľuje riziko vzniku osteoporózy, znižuje tlak krvi, pomáha odbúravať stres a depresie,
zlepšuje spánok, zvyšuje imunitnú odozvu organizmu a je to ideálna možnosť na znižovanie
alebo udržanie optimálnej telesnej hmotnosti a tým predchádzať obezite.
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V našej štúdii sme venovali pozornosť názorom a postojom študentov - rekreačných bežcov na
rekreačný beh. Zistili sme, že študenti mužského a ženského pohlavia, ktorí pravidelne behajú
1-3x týždenne, si myslia, že by bolo vhodné behať 2-5x týždenne. Trénovali vo voľnom čase
maximálne jednu hodinu týždenne. Keď vezmeme do úvahy mužov aj ženy, muži vykonávali
túto činnosť pravidelne. Hlavnými dôvodmi prečo respondenti častejšie nebehali bola
škola/práca a nedostatok voľného času (Broďáni, 2015). Súhlasíme s názormi rôznych
odborníkov, že behanie dopĺňa fyzickú aktivitu, ale nemôže nahradiť všetky ostatné fyzické
aktivity ( Dylevský a spol., 1997). Počas behania sú zaťažené najmä svaly a kĺby dolných
končatín a zvyšuje sa výkonnosť srdcovo-cievneho a dýchacieho systému (Hudáková,
Srpoňová, 2013). Preto je výber fyzickej aktivity veľmi dôležitý, nakoľko by mal optimálne a
primerane zaťažovať a stimulovať pohybový systém. Cieľom tejto štúdie bolo získať názory
a postoje rekreačných bežcov na bratislavských VŠ k iným športovým (pohybovým) aktivitám.
Výskumné sledovanie bolo súčasťou grantového projektu: KEGA č.043UK-4/2020 „Zdravý
životný štýl v koncepcii pregraduálneho vzdelávania farmaceutov".
Cieľ
V našej štúdii sme sa zamerali na analýzu názorov a postojov študentov-rekreačných bežcov
k vykonávaniu iných pohybových aktivít popri rekreačnom behu vo voľnom čase.
Metódy
Do výskumnej skupiny bolo zapojených 179 študentov, rekreačných bežcov farmaceutickej
fakulty UK v Bratislave v priemernom veku 22, 145 žien a 34 mužov. Na získanie údajov
z výskumu sme použili dotazník. Dotazník bol zameraný na vzťah rekreačných bežcov k iným
fyzickým činnostiam a obsahoval polootvorené a uzavreté otázky. V rámci súčasnej situácie
ohľadom ochorenia COVID-19 a s ním spojených opatrení všetky dotazníky boli distribuované
prostredníctvom školských mailových adries a dotazník bol uložený na Google Drive kvôli
anonymite. Údaje získané prostredníctvom dotazníka boli usporiadané do MS Excel. Na
vyhodnotenie výskumných údajov sme použili základné štatistické charakteristiky. Výsledky
boli vyhodnotené v grafoch a interpretované pomocou logickej analýzy, syntézy, indukcie
a dedukcie.
Výsledky
Jednou z otázok bolo, či rekreačné behanie motivuje k vykonávaniu iných fyzických aktivít
a väčšina odpovedala pozitívne. Muži aj ženy odpovedali zhodne áno v najväčšom počte, zatiaľ
čo ženy odpovedali skôr áno častejšie ako muži. Neutrálnu odpoveď (neviem) a negatívnu
odpoveď (skôr nie a nie) zvolili obe pohlavia v minimálnom počte, všeobecne môžeme
konštatovať, že pozitívnejšie odpovede podporujú záujem rekreačných bežcov o vykonávanie
iných športových aktivít. Obr.1
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Obrázok 1 Motivácia rekreačných bežcov na vykonávanie iných športových aktivít
Figure 1 Motivation of recreational runners to perform other sports activities

Väčšina rekreačných bežcov mužov si myslí, že je dobré robiť okrem behania 2-5 krát týždenne
aj iné športové aktivity, zatiaľ čo ženy preferujú iné športové aktivity 3-4 krát týždenne. Obr.
2.
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Obrázok 2 Názory rekreačných bežcov na účasť na iných športových aktivitách za týždeň
Figure 2 Opinions of recreational runners on participation in other sports activities for the week

Väčšina účastníkov vykonáva ďalšie športové aktivity, ktoré sú organizované, buď v školskom
klube alebo na športovom klube.
Druhou najčastejšie vybranou odpoveďou bola
neorganizovaná forma inej športovej aktivity, rekreační bežci robia aktivity s priateľmi a pre
zábavu. Tieto výsledky naznačujú, že väčšina rekreačných bežcov uprednostňuje organizovanú
formu inej fyzickej aktivity.
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Obrázok 3 Organizačná forma iných športových aktivít
Figure 3 Organizational form of other sports activities
Legenda

Legend

a-áno, organizovane (športový klub, krúžok)

a-yes, organized (sports club, ring)

b-áno, neorganizovane, s priateľmi

b-yes, disorganized, with friends

c-nešportujem vo voľnom čase

c-I don´t play sports in my free time

d-nerobím iné aktivity okrem behu

d-I do no other activities than running

Rekreační bežci mužského a ženského pohlavia väčšinou uprednostňujú fitness ako svoju
ďalšiu činnosť , druhá v poradí je cyklistika a pre ženy korčuľovanie. Ženy sa však zaujímajú
aj o ďalšie športy ( joga, chôdza). Tieto odpovede naznačujú, že rekreační bežci oboch pohlaví
robia viac individuálnych športov (cyklistika, fitnes, korčuľovanie a iné) ako kolektívne športy
a spolu s tým predpokladáme, že väčšina týchto športov je zameraná na kardiovaskulárny
tréning so zachovaním telesnej hmotnosti obr. 4
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Obrázok 4 Športové aktivity vykonávané okrem rekreačného behania
Figure 4 Sports activities performed in addition to recreational running
Legenda

Legend

a-fitness, b-cyklistika, c-korčuľovanie,

a-fitness, b-cycling, c-skating
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d-hokej, futbal, basketbal, e-plávanie

d-hockey, football, basketball, e-swimming

f-bedminton, g-tenis, h-joga, i-turistika

f-badminton, g-tennis, h-yoga, i-tourism

Rekreační bežci okrem behania vykonávajú iné športové aktivity 1-4 krát za týždeň, najviac
opýtaných vykonáva iné športové aktivity 3 krát týždenne (obr. 5). V porovnaní s odpoveďami
na otázku koľko krát týždenne vykonávajú rekreačný beh (najčastejšie 1-2x týždenne), opýtaní
bežci bez rozdielu pohlavia vykonávajú iné športové aktivity s vyššou frekvenciou ako
rekreačné behanie.
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Obrázok 5 Frekvencia iných športových aktivít za týždeň
Figure 5 Frequency of other sports activities per week

Obrázok 6 ukazuje, že ženy vykonávajú športové aktivity od menej ako 1 hodiny týždenne do
5 hodín týždenne, zatiaľ čo menej jedna tretina žien si vybrala 1 hodinu týždenne iných aktivít.
Muži robia ďalšie športové aktivity od jednej hodiny po päť hodín a viac týždenne a takmer
jedna štvrtina mužov si vybrala športovú aktivitu 3 hodín týždenne. Podľa získaných výsledkov
môžeme konštatovať, že rekreační bežci trénujú viac hodín iných športových aktivít ako hodiny
rekreačného behania.
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Obrázok 6 Čas strávený inými športovými aktivitami týždenne
Figure 6 Time spent on other sports activities weekly
Väčšina účastníkov, viac žien ako mužov, by radi vykonávali viac športových aktivít týždenne.
K tejto otázke bolo neutrálnych menej mužov ako žien. Negatívnu odpoveď zvolilo takmer
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rovnaké množstvo mužov ako žien. Pozitívne je, že rekreační bežci, ktorí trénujú rekreačné
behanie sú ochotní trénovať viac športových aktivít týždenne (obr.7).
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Obrázok 7 Názory účastníkov na zvýšenie počtu dní účasti na športových aktivitách týždenne
Figure 7 Opinions of participants on increasing the number of days of participation in sports activities
per week

Jedným z dôvodov nezvyšovania frekvencie iných športových aktivít bol škola/práca a s tým
súvisiaci nedostatok voľného času a tieto odpovede si zvolili až dve tretiny žien a necelá tretina
mužov(obr.8). V súlade s predchádzajúcou otázkou predpokladáme, že rekreační bežci, ktorí
na túto otázku odpovedali záporne, nemajú dostatok voľného času, alebo sú spokojní
s frekvenciou iných športových aktivít.
120

105

100
80
60
40
20

6

8

23

15
0

2

9

0
škola/pr

voľný čas
muži (n=34)

rodina

iné

ženy(n=145)

Obrázok 8 Dôvody nezvyšovania účasti na iných športových aktivitách
Figure 8 Reasons for not increasing participation in other sports activities

287

Vedecký zborník 2020 – Žiak, pohyb, edukácia

70

61

60
50

42

40
30
20

20
14

20

12

10

4

1

2

2

0
áno

skôr áno

neviem

muži (n=34)

skôr nie

nie

ženy(n=145)

Obrázok 9 Stanovisko k objemu a intenzite účasti na športových činnostiach
Figure 9 Opinion on the volume and intensity of participation in sports activities

Názory účastníkov na objem a intenzitu vykonávanej športovej aktivity sú uvedené na obrázku
9. Muži rovnako ako ženy majú pozitívne stanovisko k objemu a intenzite účasti na iných
športových aktivitách, až dve tretiny odpovedali áno a skôr áno. Na obrázku 10 najčastejším
dôvodom športovej aktivity bola vnútorná potreba podobne u mužov aj žien. Druhou
najbežnejšou odpoveďou bolo udržiavanie telesnej hmotnosti rovnako u oboch pohlaví.
Odpovede naznačujú, že ak rekreačný bežec vykonáva inú činnosť, motivuje ho to aj
k väčšiemu množstvu športových aktivít.
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Obrázok 10 Dôvody účasti na iných športových aktivitách
Figure 10 Reasons for participation in other sports activities
Legenda

Legend

a-vnútorná potreba, b-hmotnosť, dobrá postava

a-internal need, b-weight, good figure

c-odporúčanie lekára, d-prianie člena rodiny

c-doctor´s recommendation, d- family
member´s wish

e-stretávanie sa so známymi, f-lepší sociálny kontakt

e-meeting with acquaintances, f-better social
contact

g-iné

g-other
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Diskusia
Na základe získaných výsledkov sme dospeli k záveru, že rekreační bežci si myslia, že je
vhodné túto aktivitu precvičiť 3-4 krát týždenne, avšak v skutočnosti sú schopní trénovať
behanie iba 2-3 krát týždenne, čo znamená celkovo menej ako jednu hodinu týždenne,
Pozitívnym zistením je, že rekreačné behanie motivuje rekreačných bežcov, aby vykonávali aj
iné športové aktivity. Medzi tieto činnosti patrí napríklad cyklistika ( Custis, 1992). Muži
uprednostňujú fitness, futbal a hokej, ženy uprednostňujú fitnes, korčulovanie – in-line a iné
športové aktivity (joga, tanec atď.). Súhlasíme s názorom, že výber pohybových aktivít súhlasí
s rozdielmi medzi mužmi a ženami z anatomického, fyziologického, psychologického
a pedagogického hľadiska ( Grifin, 1997). Rekreační bežci by chceli vykonávať tieto činnosti
1-5 krát týždenne a v tej miere to aj uskutočňujú. Muži sú vo všeobecnosti aktívnejší ako ženy,
a to nielen pri rekreačnom behaní, ale aj pri iných športových aktivitách. Rekreačné behanie
patrí k neorganizovaným športovým aktivitám rovnako ako aj ostatné športové aktivity, ktoré
účastníci praktizujú, čo znamená, že ich vykonávajú s priateľmi a pre zábavu. Zaujímavosťou
je, že účastníci cvičia iné športové aktivity častejšie ako behanie. Môžeme však konštatovať, že
všetci účastníci majú dostatok fyzickej aktivity, či už vo forme behania alebo iných športových
aktivít. Otázkou ostáva kvalita techniky pri behaní ako aj pri iných športových aktivitách, keď
nie sú organizované, to znamená bez kvalifikovaného dozoru.
Závery
Rekreačné behanie motivuje rekreačných bežcov, aby vykonávali aj iné športové aktivity.
Rekreační bežci sa domnievajú, že je vhodné vykonávať iné športové aktivity 1-5 krát týždenne,
zatiaľ čo muži uprednostňujú 3-5 krát týždenne a ženy 2-3 krát týždenne. V skutočnosti väčšina
rekreačných bežcov praktizuje ďalšie športové aktivity tak, ako chcú, 1-5 krát týždenne ( muži
3 hodín týždenne, ženy 2 hodiny týždenne). Medzi najobľúbenejšie aktivity patrí cyklistika,
fitness, futbal a hokej u mužov a cyklistika, fitness, korčuľovanie, joga a tanec u žien. Väčšina
účastníkov by chcela robiť viac športových aktivít týždenne a hlavnými faktormi, ktoré to
ovplyvňujú škola/práca a nedostatok voľného času a. Muži si na rozdiel od žien myslia, že
objem a intenzita iných športových aktivít je dostatočná na udržanie ich telesnej hmotnosti. Iné
športové aktivity, okrem behania, sa vykonávajú z dôvodu vnútornej potreby. Na základe
odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (2010), American Heart Association (2015)
a British Heart Foundation (2015) o precvičovaní fyzickej aktivity sme zistili, že rekreační
bežci majú dostatočnú fyzickú aktivitu vo svojom týždennom režime, či už vo forme behania,
alebo formou iných športových aktivít.
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VÝZNAMNOSŤ ROZDIELOV VZŤAHU OBJEKTÍVNEJ A SUBJEKTÍVNEJ
METÓDY HODNOTENIA ZAŤAŽENIA NA HODINÁCH SPINNINGU
A AEROBIKU VO VODE
CLINICIAN RELATIONSHIP OF AN OBJECTIVE AND SUBJECTIVE
EVALUATION METHODS OF LOAD ON LECTURES OF SPINNING AND
AEROBICS IN THE WATER
Lenka Nagyová1, Martina Tibenská1, Lucia Ondrušová2, Andrea Koláriková2
Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra telesnej výchovy a športu, Farmaceutická
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Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Samostatné oddelenie telesnej výchovy a športu,
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava
2

Abstrakt
Cieľom výskumu bolo posúdiť vhodnosť aplikovania subjektívnej metódy hodnotenia intenzity
zaťaženia počas spinningu a aerobiku vo vode.
Výskumný súbor tvorili vysokoškoláčky rôzneho študijného zamerania (n = 30), ktorých
vekový priemer bol 19,66 ± 1,09 rokov. Intenzitu pohybového zaťaženia sme hodnotili
prostredníctvom srdcovej frekvencie a Borgovej škály. Pri spracovaní primárnych údajov sme
okrem základných štatistických charakteristík pre nezávislé súbory s porovnaním rovnakých
parametrov vyhodnocovali aj vzťah medzi oboma použitými metódami s použitím Pearsonovho
korelačného koeficientu, resp. na vyhodnotenie tesnosti daného vzťahu test o zhode regresných
koeficientov. Výsledkami práce sme vyhodnotili vzťah medzi aplikovanými metódami počas
kontinuálneho zaťaženia na hodinách spinningu a intermitentného zaťaženia na hodinách
aerobiku vo vode a na 1% hladine významnosti v oboch meraniach. Test o zhode regresných
koeficientov počas spinningu a aerobiku vo vode bol štatisticky nevýznamný, vzťah medzi
obidvoma metódami hodnotenia intenzity zaťaženia nebol významne tesnejší pri kontinuálnom
zaťažení počas spinningu ako pri intermitentnom zaťažení počas aerobiku vo vode . Na základe
získaných výsledkov odporúčame subjektívne hodnotenie intenzity zaťaženia počas
pohybových činností na hodinách spinningu a aerobiku vo vode aplikovať pri intenzívnejšom
aeróbnom zaťažení.
Kľúčové slová: intenzita zaťaženia, aerobik vo vode, spinning, srdcová frekvencia,
subjektívne metódy hodnotenia intenzity zaťaženia, intermitentné zaťaženie, kontinuálne
zaťaženie
Abstract
The aim of the research was to assess the appropriateness of applying a subjective evaluation
method of load intensity during spinning and aerobics in the water class of a different focus of
study. Research consisted of college student file (n= 30), whose average age was 19.66 ± 1.09
years. The intensity of the movement load we evaluated by heart rate and range of Borg scale.
When processing the raw data we have in addition to basic statistical characteristics for the
independent files with same parameters evaluated by comparing the relationship between the
two methods used as well by using the Pearson correlation coefficient, or to evaluate the relative
tightness test of conformity of the regression coefficients. The results of research, we evaluated
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the relationship between the applied load during the lectures of spinning and aerobics in the
water continues and intermittent methods to the 1% level of significance in both of these
measurements. Test of conformity of the regression coefficients during spinning and aerobics
in the water class was statistically insignificant, the relationship between the two methods of
evaluation of the load was not significantly tighter during the from continual load in spinning
as during in water aerobics. Based on the obtained results, we recommend applying a subjective
evaluation of the intensity of exercise during movement activities on spinning and aerobics
classes in the water under intensive aerobic loading.
Key words: the intensity of the load, aerobics class in a different environment, the heart rate,
subjective assessment method of load intensity, intermittent load
Úvod do problematiky
V súčasnosti má školská telesná výchova nenahraditeľné miesto vo výchovno-vzdelávacom
systéme najmä keď je charakteristickou neuspokojivou črtou životného štýlu školskej
populácie u nás aj v zahraničí nárast pohybovej inaktivity v porovnaní so životným štýlom detí
a mládeže pred 20 rokmi. Sedavý spôsob života vplýva nepriaznivo na zdravie a telesnú
zdatnosť vysokoškoláka pričom ako protiváhu pohybovej inaktivity možno priaznivo využiť
cielene zameranú pohybovú aktivitu, teda telesnú výchovu a šport. Učitelia telesnej výchovy
na vysokých školách vyvíjajú zvýšené úsilie pri presadzovaní týchto prostriedkov do
vysokoškolského života a snažia sa získať do rôznych foriem cvičenia čo najviac
vysokoškolákov (Hrčka, Bobrík, & Krška, 2006). 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). Osobitne priaznivý vplyv, podporujúci stimulačne
morfologické a funkčné adaptácie orgánových sústav, má pravidelná vytrvalostná pohybová
aktivita. Systematicky vykonané pohybové aktivity vedú k celému radu funkčných zmien
organizmu, znižujú riziko vzniku kardiovaskulárnych chorôb, chorôb pohybového aparátu,
optimalizujú krvný tlak, významne sa podieľajú na znižovaní obezity, preventívne vplývajú na
vznik arteriosklerózy, cukrovky, na redukciu stresu a význame ovplyvňujú telesnú zdatnosť
a výkonnosť ľudského organizmu (Lőrincziová, & Tibenská, 2011). Aeróbne pohybové
aktivity, spĺňajúce zásady frekvencie, intenzity, trvania a typu aktivity, vyvolávajú v organizme
také adaptačné zmeny, ktoré podmieňujú zvýšenie jeho aeróbnych schopností. Efektívny rozvoj
aeróbnej vytrvalosti umožňuje aplikácia vhodných metód, napr. neprerušovaných alebo
prerušovaných metód tréningu so súčasným rešpektovaním vnútornej dynamiky zaťaženia
(Moravec, Kampmiller, Vanderka, & Laczo, 2007). Rozličné druhy aeróbnych pohybových
aktivít v rôznom prostredí v rámci hodín telesnej výchovy na vysokých školách prispievajú
k rozvoju telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti, vytvárajú predpoklady na osvojenie si
špeciálnych pohybových zručností a zlepšujú celkový zdravotný stav študentiek. Pod pojmom
aquafitnes rozumieme pohybové aktivity prevažne aeróbneho charakteru vykonávané vo
vodnom prostredí, ktoré môžu byť sprevádzané hudbou a sú zamerané na kondičné ciele:
aeróbna zdatnosť, rozvoj silových schopností, udržanie pohyblivosti, ale i optimalizáciu
zloženia a tvaru tela, psychickú harmonizáciu a spoločenský kontakt( Čechovská, Novotná, &
Milerová, 2003).
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
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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(http://spincycles.wordpress.com/rpe-rate-of-perceived-exertion/).
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). Častým problémom
je spôsob jej posudzovania, pričom treba brať do úvahy viac faktorov, najmä individuálnu
úroveň telesnej zdatnosti jednotlivcov. Na hodnotenie intenzity pohybového zaťaženia
používame objektívne a subjektívne metódy. Z objektívnych metód hodnotenia intenzity
pohybového zaťaženia je najdostupnejšie meranie (SF). Lipková (2006) uvádza ďalej
askultáciu na hrote srdca, ale za najpresnejšiu a najspoľahlivejšiu registráciu SF
mikropocesorové snímače – športtestery, ktoré využívajú EKG signál. Srdcová frekvencia je
len nepriamym, a nie vždy veľmi presným indikátorom najmä počas pohybového zaťaženia s
vyššou intenzitou a je často ovplyvňovaná aj psychickými faktormi (Štulrajter, 1995), preto ju
odborníci odporúčajú dopĺňať aj s inými metódami na zisťovanie intenzity zaťaženia, ako je
napr. metóda číselnej stupnice podľa Borga (1982) nazývaná aj ako Borgova škála
subjektívneho vnímania vynaloženej námahy. Táto škála predstavuje spojenie svalovej
činnosti, zmien srdcovo-cievneho systému, psychologickému stresu, bolesti, telesnej teploty
a podmienok, v ktorých sa cvičí a je založená na princípe hodnotenia subjektívne pociťovanej
záťaže na bodovej 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. 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
(Garcin, Wolff, & Bejma, 2003).
Základným predpokladom bodovej škály je, že pre zdravého jednotlivca pri miernom až
ťažkom zaťažení by mala byť hodnota SF asi 10-násobkom hodnoty RPE (Mocková,
Radvanský, & Matouš, 2000).
Cieľ
Cieľom práce bolo zistiť tesnosť vzťahov medzi objektívnym a subjektívnym hodnotením
intenzity zaťaženia pri porovnateľnej srdcovej frekvencii na hodinách spinningu a aerobiku vo
vode študentiek vysokých škôl rôzneho študijného zamerania.
Metodika
Výskumný súbor tvorilo 30 študentiek 1. až 3. ročníka rôzneho študijného zamerania na
FCHPT STU v Bratislave, s priemerným kalendárnym vekom 19,66 ± 1,09 rokov. Vnútornú
reakciu organizmu na pohybové zaťaženie z hľadiska funkčných parametrov sme získavali
metódou merania srdcovej frekvencie (SF) pomocou sporttesteru POLAR 810, s intervalom
záznamu 5 sekúnd. Pri subjektívnom hodnotení (tab. 1) sme aplikovali Borgovu škálu
subjektívneho vnímania vynaloženej námahy (RPE - Rating of Perceived Exertion).
Pohybový program spinningu bol rozvrhnutý na 10 minútové úseky, počas ktorých sme
aplikovali kontinuálnu metódu zaťaženia v stúpajúcich rozmedziach srdcovej frekvencie.
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Rozmedzia SF v troch sledovaných úsekoch mali hodnoty: 110 – 130 úderov.min-1, 130 – 150
úderov.min-1 a 150 – 170 úderov.min-1.
Pohybový program aerobiku v plytkej vode bol rovnako rozvrhnutý na 10 minútové úseky,
počas ktorých sme aplikovali intermitentnú metódu zaťaženia v stúpajúcich rozmedziach
srdcovej frekvencie. Pri výpočte SF vo vode sme zohľadnili zákonitosti vodného prostredia
a rozmedzia SF sme znížili 10 úderov.min-1 (Čechovská, et al 2003). Rozmedzia SF v troch
sledovaných úsekoch mali hodnoty: 100 – 120 úderov.min-1, 120 – 140 úderov.min-1 a 140 –
160 úderov.min-1. Pomer zaťaženia 3:1, kde úseky intenzívneho zaťaženia mali trvanie 90 s
a úseky nízkeho zaťaženia 30 s. Obsah úsekov sa skladal z prostriedkov aerobiku v plytkej vode
bez náčinia.
Ku koncu každého 10 minútového úseku probandky hodnotili zaťaženie aj subjektívnou
metódou prostredníctvom Borgovej škály. Merania sme opakovali dvakrát s 5 minútovou
prestávkou.
Tab.1 Slovné vyjadrenia Borgovej škály (Borg, 2004)
Table 1. The Borg scale expressed by words (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
9

Extrémne slabé
zaťaženie
Veľmi slabé
zaťaženie

10

Slabé zaťaženie

11
12
13

Takto by sme sa mali cítiť pri cvičení alebo fyzickej aktivite, cítime sa pohodlne

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

14 Silné zaťaženie
15
16
17
18
19

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

Veľmi silné
zaťaženie

Aktivita je ťažká a únavná, ale pokračovanie nie je náročné, námaha a úsilie je približne
v polovici maxima
Takto sa cítime pri veľmi ťažkom, namáhavom výkone, sme unavení, musíme sa
prekonávať

Extrémne silné Najväčšia námaha, akú sme kedy zažili, dlho ju už nevydržíme vykonávať
zaťaženie
20 Absolútne maximum V takejto náročnej aktivite nemôžeme pokračovať!

Výsledky
Na základe získaných výsledkov sme analyzovali vzťah a jeho tesnosť medzi objektívnym
a subjektívnym hodnotením intenzity zaťaženia počas kontinuálneho zaťaženia na hodinách
spinningu a intermitentného zaťaženia na hodinách aerobiku vo vode.
Významnosť vzťahu objektívnej a subjektívnej metódy sme získali vložením priemerných
hodnôt SF a RPE do trendovej krivky. Štatistickú významnosť sme posudzovali podľa
pearsonovho korelačného koeficientu. Vzťah medzi oboma použitými metódami sme
zdokumentovali v prvom meraní na obrázkoch 1, 2. Na základe vyhodnotenia
výsledkov posudzovania intenzity zaťaženia na hodinách spinningu (obr. 1) a aerobiku vo vode
(obr. 2) oboma použitými metódami v prvom meraní môžeme konštatovať štatisticky
významný vzťah medzi subjektívnou a objektívnou metódou hodnotenia intenzity zaťaženia
(p<0,01).
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1.meranie - spinning
Measurment 1 - spinning

r = 0,832** p < 0,01
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Obr.1 Vzťah objektívneho a subjektívneho hodnotenia intenzity zaťaženia na hodine spinningu v
1.meraní
Figure 1 Relationship of an objective and a subjective evaluation of the load on lectures of spinning in
the.measurment 1
1.meranie – ae voda
Measurment 1 – aqua

r = 0,816** p < 0,01
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R² = 0,6665

60
40
20
0
80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

SF [úderov.min-1 ]
HR [beats min-1]

Obr.2 Vzťah objektívneho a subjektívneho hodnotenia intenzity zaťaženia na hodinách aerobiku vo vode
v 1.meraní
Figure 2 Relationship of an objective and a subjective evaluation of the load on lectures of aerobics in
water in the measurement 1
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Obr.3 Významnosť rozdielov vzťahu objektívnej a subjektívnej metódy hodnotenia zaťaženia na
hodinách spinningu a aerobiku vo vode v 1.meraní
Figure 3 Clinician relationship of an objective and subjective evaluation methods of load on lectures of
spinning and aerobics in the water in the measurement 1

Na základe testu o zhode regresných koeficientov sme zistili významnosť rozdielov vzťahov
v prvom meraní (obr. 3). Vzťah medzi aplikovanými metódami na hodinách spinningu
a aerobiku vo vode v prvom meraní sa potvrdil na 1% hladine významnosti, aj keď hodnoty
regresných koeficientov boli mierne rozdielne ( r = 0,832 a r = 0,816). Výsledok testu o zhode
regresných koeficientov bol štatisticky nevýznamný a subjektívne hodnotenie intenzity
zaťaženia rástlo približne rovnako so srdcovou frekvenciou v oboch pohybových aktivitách
v rôznom prostredí aj s využitím rôznych tréningových metód zaťaženia. Vzťah medzi
použitými metódami bol rovnako tesný aj napriek špecifikám vodného prostredia.
Rovnakým matematicko – štatistickým postupom sme vyhodnotili druhé meranie. Vzťah
medzi oboma použitými metódami sme zdokumentovali v nasledujúcich obrázkoch 4, 5.
Na základe vyhodnotenia výsledkov posudzovania intenzity zaťaženia na hodinách spinningu
(obr. 4) a aerobiku vo vode (obr. 5) zvolenými metódami v druhom meraní môžeme
konštatovať štatisticky významný vzťah medzi subjektívnou a objektívnou metódou hodnotenia
intenzity zaťaženia (p<0,01).
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2.meranie - spinning
Measurment 2 - spinning

r = 0,894** p < 0,01
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Obr.4 Vzťah objektívneho a subjektívneho hodnotenia intenzity zaťaženia na hodinách spinningu v
2.meraní
Figure 4 Relationship of an objective and a subjective evaluation of the load on lectures of spinning in
the measurement 2
2.meranie - ae voda
Measurment 2 - aqua

r = 0,630** p < 0,01
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Obr.5 Vzťah objektívneho a subjektívneho hodnotenia intenzity zaťaženia na hodinách aerobiku vo vode
v 2.meraní
Figure 5 Relationship of an objective and a subjective evaluation of the load on lectures of aerobics in
the measurement 2
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Obr. 6 Významnosť rozdielov vzťahu objektívnej a subjektívnej metódy hodnotenia
zaťaženia na hodinách spinningu a aerobiku vo vode v 2.meraní
Figure 6 Clinician relationship of an objective and subjective evaluation methods load on lectures
of spinning and aerobics in the water in the measurement 2

Vyhodnotením testu o zhode regresných koeficientov, ktorý uvádzame na obrázku 6,
dokumentujeme významnosť rozdielov vzťahov v druhom meraní. Vzťah medzi
aplikovanými metódami na hodinách spinningu a aerobiku vo vode v druhom meraní sa
nám potvrdil na 1% hladine významnosti, aj keď hodnoty regresných koeficientov boli
rozdielne ( r = 0,894 a r = 0,630). Napriek týmto rozdielom koeficientov, test o zhode
regresných koeficientov bol štatisticky nevýznamný. Subjektívne hodnotenie zaťaženia
rástlo približne
rovnako so srdcovou frekvenciou v oboch pohybových aktivitách v rôznom prostredí
s využitím dvoch rôznych metód zaťaženia. Vzhľadom na špecifickosť vodného prostredia
sme predpokladali tesnejší vzťah oboch metód hodnotenia intenzity zaťaženia počas
kontinuálneho zaťaženia na hodinách spinningu ako počas intermitentného zaťaženia na
hodinách aerobiku vo vode. Vzťah medzi použitými metódami bol rovnako tesný aj napriek
špecifikám vodného prostredia.
Diskusia
Zo získaných výsledkov a našich skúseností nadobudnutých počas realizácie výskumu sa
prikláňame k názoru, že subjektívna metóda hodnotenia intenzity zaťaženia je vhodnejšia
pri pohybových činnostiach v rôznom prostredí s intenzitou zaťaženia v strednom a hornom
pásme aeróbneho zaťaženia. Konštatujeme, že študentky subjektívne vnímali intenzitu
zaťaženia približne zhodne počas oboch pohybových aktivít v oboch meraniach. Vodné
prostredie a faktory, ktoré v ňom pôsobia na študentky vplývali počas realizovania výskumu
a môžu byť vysvetlením, že objektívne hodnotenie a subjektívne pociťovanie intenzity
zaťaženia bolo rozdielne najmä v úvode testu. V priebehu testovania sa hodnoty objektívnej
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a subjektívnej metódy približovali a v posledných rozmedziach SF vykazovali takmer
zhodný priebeh. Adaptácia na pohybové prostriedky sa prejavila v druhom meraní.
Na základe analýzy výsledkov sa potvrdil vzťah medzi oboma použitými metódami
hodnotenia intenzity zaťaženia počas realizovaných programov spinningu a aerobiku vo
vode (p<0,01). Štatisticky významný vzťah medzi strednými hodnotami SF a RPE pri chôdzi
vo vode sa potvrdil ako lineárny aj vo výskume autorov (Shono, et al., 2000). V štúdiách
týchto autorov sa testovala chôdza ako cyklická lokomócia, a respondenti sa vedeli lepšie
sústrediť na dané pohybové zaťaženie ako naše probandky pri zaťažení na hodinách aerobiku
vo vode, ktorý je náročnejší oproti chôdzi práve svojou rôznorodosťou pohybového obsahu,
v dodržiavaní technického prevedenia jednotlivých prvkov, zmenami rytmu, zmenami
smerov ale aj zapájaním horných končatín do pohybovej činnosti. Japonskí autori
(Mashumoto, Hott, & Fujishima, 2007) sa vo svojej štúdii zaoberali porovnaním kardio respiračnej odozvy a RPE starších osôb pri chôdzi vo vode a na suchu. Neboli zistené žiadne
výrazné rozdiely medzi oboma metódami pri chôdzi vo vode a na suchu rovnakou
rýchlosťou, napriek tomu, že výsledky SF a RPE pri chôdzi vo vode boli vyššie ako pri
chôdzi na suchu. Pôsobením špecifického vodného prostredia chôdza vo vode podmieňuje
vyššiu svalovú činnosť. Len veľmi málo autorov sa zaoberalo hodnotením pohybového
zaťaženia priamo v aerobiku vo vode spomínanými metódami.
Vzhľadom na špecifickosť vodného prostredia sme predpokladali tesnejší vzťah
oboch metód hodnotenia intenzity zaťaženia počas kontinuálneho zaťaženia na hodinách
spinningu ako počas intermitentného zaťaženia na hodinách aerobiku vo vode. Vzťah medzi
aplikovanými metódami hodnotenia intenzity zaťaženia na hodinách aerobiku vo vode
a spinningu bol potvrdený na 1% hladine významnosti. Zistené hodnoty regresných
koeficientov boli rozdielne a výsledok testu o zhode regresných koeficientov bol štatisticky
nevýznamný. Potvrdilo sa nám, že subjektívne vnímanie zaťaženia rástlo približne rovnako
so srdcovou frekvenciou v oboch pohybových aktivitách v rôznom prostredí s využitím
dvoch rôznych metód zaťaženia. Počas kontinuálneho zaťaženia na hodinách spinningu a
intermitentného zaťaženia na hodinách aerobiku vo vode nebol vzťah obidvoch metód
tesnejší.
Závery
Na základe empirických skúseností, ktoré sme získali počas realizácie navrhovaných
programov na hodinách spinningu a aerobiku vo vode s využitím dvoch rôznych
tréningových metód v diferencovanom prostredí môžeme konštatovať, že jednak motivačné
činitele, technické zvládnutie aerobikových pohybových tvarov v špecifickom vodnom
prostredí, ale aj vonkajšie podmienky ako kvalita hudobnej reprodukcie, priestorové
podmienky, môžu umocniť alebo negatívne ovplyvniť výkon.
Zo získaných výsledkov a našich skúseností nadobudnutých počas realizácie výskumu sa
prikláňame k názoru, že subjektívna metóda hodnotenia intenzity zaťaženia je vhodnejšia
pri pohybových činnostiach v rôznom prostredí s intenzitou zaťaženia v strednom a hornom
pásme aeróbneho zaťaženia. Prikláňame sa k názoru, že subjektívna metóda hodnotenia
môže byť dostupnejšou a vhodnejšou pri posudzovaní intenzity zaťaženia ako objektívna
metóda.
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VYUŽÍVANIE SMARTFÓNOV PRI POHYBOVÝCH AKTIVÁCH
DIEVČAT GYMNÁZIÍ A STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL
USING OF SMARTPHONES IN PHYSICAL ACTIVITIES OF FEMALES AT
GRAMMAR SCHOOLS AND SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS
Miroslav Nemec - Štefan Adamčák, Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta,
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Slovensko
Abstrakt
V príspevku sme sa zamerali na zistenie a analýzu rozdielností názorov 546 dievčat
z gymnázií a stredných odborných škôl z troch miest Slovenska (Bratislava, Košice a Žilina)
na využívanie smartfónov v ich pohybových aktivitách. Použili sme metódu dotazovania
(anketa), kde sme respondentom položili osem uzavretých otázok. Zistili sme, že iba 7 dievčat
nevlastní smartfón (n=539). Z pohľadu času stráveného používaním smartfónu sme zistili, že
prakticky rovnaké percento (40,41% resp. 40,48%) dievčat ho využíva v rozsahu od 3 až 5
hodín, resp. od 1 po 3 hodiny a čas, ktorý uviedli považuje až 68,91% za primeraný súčasnej
dobe. Najčastejšie ho využívajú pri komunikácii na sociálnych sieťach, surfovaní na Internete,
práci s emailom a pod. Pozitívne hodnotíme zistenie, že 36,4% dievčat využíva smartfón pri
pohybových aktivitách. Najčastejšie ho používajú na meranie prejdenej vzdialenosti, resp.
počet realizovaných krokov (65,85%). Pozitívne hodnotíme, že skoro 1/4 dievčat oboch typov
škôl má záujem využiť svoj smartfón na pohybové aktivity realizované v rámci školskej
telesnej a športovej výchovy. Okrem otázok č. 2, 7 a 8 sme vo všetkých ďalších otázkach
zistili štatisticky významné rozdiely v odpovediach dievčat z aspektu typu školy na hladine
p<0,01 resp. p<0,05.
Kľúčové slová: adolescencia, dotazník, smartfón, motivácia k pohybu, voľný čas
Abstract
Within the study, we focused on finding out and analysing the differences of opinions in 546
females from grammar schools and secondary vocational schools from three towns in Slovak
Republic (Bratislava, Košice and Žilina) on using of smartphones in physical activities. We
used the method of questioning (survey), while we asked the respondents 8 closed questions.
We found that only 7 females do not own the smartphones (n = 539). In terms of time spent
while using the smartphones, we found that almost the same percentage (40.41%, resp.
40.48%) of females used it in the range of 3 to 5 hours, resp. from 1 to 3 hours and the time,
which they stated was considered to 68.91% of females as appropriate at present. The
smartphone was used (mostly) for communication on social networks, surfing the Internet,
working with email. Positively was evaluated the finding that 36.4% of females used the
smartphones in physical activities. The smartphone was used (mostly) for measuring the
distance travelled, resp. number of realized steps (65.85%). Positively was evaluated that
almost 1/4 of females from both types of schools were interested in using the smartphones in
physical activities, which were realized within the school physical and sport education.
Except for questions number 2, 7 and 8, in remaining questions we found the statistically
significant differences in answers of females from the aspect of school type at the level of p <
0.01, resp. p < 0.05.
Key words: adolescence, survey, smartphone, motivation to move, free time.
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Úvod
Životný štýl ľudí sa vytvára už od ich detstva. Možno takmer s určitosťou tvrdiť, že ako sa
jedinec naučí využívať svoj voľný čas počas detstva resp. dospievania, tak ho bude tráviť aj
v dospelosti. Tento vývojový jav má svoje zákonitosti a je ovplyvňovaný množstvom
premenných. Jedným z dôležitých faktorov, ktoré ovplyvňujú život ľudí je samotná evolúcia
spoločnosti. Zmeny vo vývoji spoločnosti majú vplyv na všetky aktivity človeka. Či už
vplyvom vývoja spoločnosti, ale aj samotným vývinom jedinca dochádza aj k určitým
zmenám v štruktúre jeho záujmov a postojov. Prechodom na konzumný spôsob života,
spôsobený predovšetkým priemyselnou revolúciou a pokrokom v informačno-komunikačných
technológiách sa mení prístup k práci ale aj k odpočinku a relaxu. V súčasnej dobe je
neodškriepiteľné, že prakticky u každého človeka narastá čas, v rámci ktorého využíva
moderné informačno-komunikačné technológie (Sigmund-Sigmundová, 2015). Po skončení
zamestnania (práca, škola) ale často aj v rámci neho a splnení si nutných ďalších povinností
(domácnosť, rodina a pod.), väčšinu času trávi na sociálnych sieťach na počítačoch,
smartfónoch, tabletoch a pod. Narastá množstvo rôznych informácii, ktoré sú ľahko dostupné
(Facebook, Messenger, WhatsApp, YouTube, Twitter a pod.).
Z pohľadu zdravého životného štýlu, je potrebné upozorniť na skutočnosť, že trávenie
voľného času s využívaním moderných informačno-komunikačných technológií prináša
negatívne tendencie a smeruje viac k pasívnemu spôsobu života, ktorý prináša so sebou rôzne
zdravotné riziká. Napr. Antala et al. (2014) uvádza, že až 70% školopovinných detí a mládeže
trávi svoj voľný čas pasívne. Na druhej strane je potrebné vnímať aj niektoré benefity, ktoré
môžu navádzať používateľa k pozitívnej aktivite. Internet ako verejne dostupný celosvetový
systém vzájomne prepojených počítačových sietí je presýtený obrázkami, videami a pod., kde
je možné vidieť rôzne vyšportované telá, skvelé výkony športovcov z celého sveta a rôzne iné
zaujímavosti z oblasti športu resp. pohybu a ľudia (najmä mladí), ktorí ich sledujú chcú tiež
tak vyzerať alebo žiť taký aktívny/športový život. Samozrejme, je nutné spomenúť ešte aj
ďalší rozmer a to je skutočnosť, že práve pasívne trávenie voľného času u detí „vyhovuje“
niektorým rodičom, či už preto aby mali od svojich detí „chvíľu pokoj“, alebo aj preto aby sa
im nič nestalo napr. zranenie, úraz a pod. (Nemec - Nemcová, 2012). Ako sme už uviedli pre
deti sa tak táto činnosť stáva normálnou, bežnou súčasťou života a tento návyk si prenášajú aj
do svojho ďalšieho života (Nader, 2008).
Adolescencia je prechodnou fázou ľudského života, kedy človek prestáva byť dieťaťom, ale
ešte stále nie je dospelý. Podľa Machovej - Kubátovej et al (2015) zahrňuje toto obdobie
dotváranie somatickej a psycho-sociálnej stránky dospievajúceho jedinca. Mnohé z týchto
zmien sú primárne podmienené biologicky, ale psychické a sociálne faktory ich vždy
významne ovplyvňujú a sú závislé na jednotlivých ekonomických, kultúrnych a
spoločenských podmienkach, v ktorých sa ten ktorý jedinec nachádza. Podľa Šimoneka
(2006), Romanovej-Sollára (2016) jedným z problémov nízkej pohybovej aktivity v období
adolescencie je miera motivácie. Adolescenti už len sporadicky vnímajú podnety z prostredia
rodiny alebo školy. Najmenej tie, ktoré od nich vyžadujú vyšší stupeň námahy. Motivácia
k pohybu, ako namáhavej činnosti sa presúva na najbližšie okolie samotných adolescentov,
ktorým sú najmä rovesnícke skupiny, ale v súčasnosti aj tzv. sociálne siete.
Vzhľadom ku skutočnosti, že v súčasnosti existuje stále širšia ponuka možností ako realizovať
pohybovú aktivitu, je potrebné hľadať tie, ktoré budú pre dospievajúcu mládež čo najviac
akceptovateľné. Uvedomujeme si, že každá pohybová aktivita si vyžaduje zvýšené nároky na
funkčnosť organizmu. Každá tým prináša pre dovtedy pasívny organizmus pozitívny a
potrebný energetický výdaj nad úrovňou výdaja v pokoji. Vzhľadom ku skutočnosti, že až
73% ľudí vo veku 20 až 22 rokov vlastní smartfón aj tablet (Gogová, 2011) je vhodné
zamerať sa na to, aby sme tento potenciál využili, tak aby moderné informačno-komunikačné
technológie pomáhali motivovať mládež k zdravému spôsobu života. Nové technológie
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a rôzne v nich nainštalované vhodné aplikácie môžu podporovať to aby si mladý ľudia viac
všímali a sledovali rôzne pre zdravie dôležité osobné parametre najmä kardiofunkcie, ale aj
zdravé stravovanie, pitný režim a pod. Výhodou súčasných smartfónov je aj možnosť, že ak
náhodou chýba jedincovi motivácia, do aplikácie si môže pozvať priateľov, s ktorými sa môže
porovnávať v rôznych pohybových aktivitách, alebo sa môže pridať k niektorému klubu,
v ktorom sa jeho členovia delia so svetom o svoje športové úspechy. Okrem toho môžu rôzne
aplikácie pomôcť pri plánovaní a vyhodnocovaní pohybovej či športovej aktivity. Práve
z týchto dôvodov sa domnievame, že tento jav je potrebné až nutné využiť na aktivizáciu
mladých ľudí k pohybovej aktivite a športu.
Cieľ
Cieľom tohto príspevku, ktorý vychádza z grantového projektu KEGA č. 012UMB-4/2019
„Aplikácia moderných informačno-komunikačných technológií na pozitívnu stimuláciu
vzťahu adolescentov k realizácií zdraviu prospešných pohybových aktivít v škole a vo
voľnom čase“, je prezentovať rozdielnosti v aktuálnych názoroch dievčat gymnázií
a stredných odborných škôl z vybraných miest Slovenska na využívanie smartfónov pri
realizácii pohybových aktivít.
Metodika
Prieskumný súbor tvorilo 546 žiačok-dievčat 4. ročníkov gymnázií a stredných odborných
škôl z nasledovných miest Slovenska - Bratislava, Žilina a Košice. Ich bližšiu charakteristiku
prezentujeme v tabuľke 1. Vzhľadom ku skutočnosti, že sme od druhej otázky pracovali iba
so súborom dievčat, ktoré vlastnia smartfón (n=539) v tabuľke 2 uvádzame aj túto
charakteristiku. Prieskum sme realizovali formou ankety v mesiacoch február až máj 2019.
Anketové formuláre boli vypracované a vyhodnotené prostredníctvom programu TAP3 firmy
Gamo Banská Bystrica. Významnosť rozdielov odpovedí z aspektu typu školy sme
analyzovali metódou induktívnej štatistiky tzv. chí-kvadrát test na hladine významnosti
p<0,05 a p<0,01.
Tabuľka 1 Charakteristika prieskumného súboru dievčat
Typ školy /mesto
Bratislava
Košice
Gymnázium
176
78
Stredná odborná škola
157
45
Celkový súčet
333
123

Žilina
74
16
90

Celkový súčet
328
218
546

Tabuľka 2 Charakteristika prieskumného súboru dievčat vlastniacich smartfón
Typ školy /mesto
Bratislava
Košice Žilina Celkový súčet
Gymnázium
176
77
74
327
Stredná odborná škola
157
40
15
212
Celkový súčet
333
117
89
539
Výsledky a diskusia
To, že sa smartfóny stali fenoménom súčasnej doby prezentujú aj výsledky našej prvej otázky,
v ktorej sme zisťovali aký typ telefónu dievčatá vlastnia (obr. 1). Aj u dievčat gymnázií aj
u dievčat stredných odborných škôl dominujú smartfóny, ktoré vlastní viac ako 97%
respondentiek. U dievčat stredných škôl sme zistili, že 1,38% smartfón nevlastní a 1,38%
dievčat nevie aký typ telefónu vlastní. Odpovede dievčat gymnázií a dievčat stredných
odborných škôl boli štatisticky významné na hladine p<0,05. Začlenenie tejto otázky do našej
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ankety nám pomohlo aj na selekciu súboru pre nastávajúce otázky, ktoré už boli určené len
pre tie dievčatá, ktoré vlastnili mobilný telefón v podobe smartfónu.
100%
0,00%

1,38%

99,70%

97,25%

telefón
nevlastním

75%

50%

smartfón

25%
1,38%

0,30%

neviem

0%
gymnázium

stredná odborná škola

Obr. 1 Typ telefónu, ktorí respondenti vlastnia (n=546); chi štatisticky významné na
hladine p<0,05 (p=0,036)
Následne sme zistili, že 14,68% dievčat gymnázií a 8,96% dievčat stredných odborných škôl
využíva smartfón viac ako 5 hodín denne, čo považujeme za neprimerane vysoký čas (obr. 2).
Takmer 40% dievčat oboch nami sledovaných súborov využíva smartfón v rozsahu 3 až 5
hodín a ďalších 40% dievčat oboch nami sledovaných súborov 1až 3 hodiny denne. SigmundSigmundová (2011) uvádzajú, že mládež vo veku 15-16 rokov trávi denne pri počítači alebo
televízii asi 1,5 až 2 hodiny. Len menej ako 2% dievčat nevyužíva smartfón denne. Odpovede
dievčat z aspektu typu školy neboli štatisticky významné.
100%

75%

50%

14,68%

8,96%

viac ako 5 hodín
denne

40,06%

40,57%

3 až 5 hodín
denne

41,51%

1 až 3 hodiny
denne

5,20%

7,08%

menej ako 1
hodinu denne

0,61%

1,89%

denne ho
nevyužívate

39,45%

25%

0%
gymnázium

stredná odborná škola

Obr. 2 Čas strávený činnosťami spojenými so smartfónom (n=539); chi štatisticky
nevýznamné (p=0,187)
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Ako dievčatá hodnotia čas strávený aktivitami so smartfónom sme zisťovali v ďalšej otázke.
Jej vyhodnotením sme zistili, že takmer 70% dievčat oboch nami sledovaných súborov ho
považuje za primeraný súčasnej dobe (obr. 3). Len 5,81% dievčat gymnázií a 1,42% dievčat
stredných odborných škôl ho považuje za neprimerane vysoký a takmer 1/5 dievčat oboch
nami sledovaných súborov ho považuje za vysoký. Za nízky ho považuje 8,56% dievčat
gymnázií a 12,26% dievčat stredných odborných škôl. Uvedené rozdiely v odpovediach
dievčat gymnázií a dievčat stredných odborných škôl sa prejavili aj pri štatistickom
vyhodnotení, kde sme zaznamenali v odpovediach signifikantné rozdiely na hladine p<0,05.
100%

5,81%

1,42%

16,21%

17,92%

vysoký

69,42%

68,40%

primeraný
súčasnej dobe

neprimerane
vysoký

75%

50%

25%
12,26%

8,56%

nízky

0%
gymnázium

stredná odborná škola

Obr. 3 Hodnotenie času stráveného s činnosťami spojenými so smartfónom (n=539); chi
štatisticky významné na hladine p<0,05 (p=0,044)
Dominantnou aktivitou realizovanou na smartfónoch v oboch nami sledovaných skupinách
dievčat sú aktivity na sociálnych sieťach, ktoré označilo viac ako 66% dievčat (obr. 4). Štúdia
HBSC 2017/2018 (Urbanová-Holubčíková, 2019) uvádza, že 6% dievčat vo veku 15 rokov
priznalo, že sa im často alebo veľmi často stalo, že nejedli alebo nespali kvôli internetu za
posledných 12 mesiacov. V poradí druhou najčastejšou aktivitou bola označená možnosť
fotenie, natáčanie videí, počúvanie hudby s frekvenciou odpovedí 20,49% u dievčat gymnázií
a 26,89% u dievčat stredných odborných škôl. Na pohybovo športové aktivity dominantne
využíva smartfón len 3,06% dievčat gymnázií a 2,36% dievčat stredných odborných škôl.
Tento fakt môže viesť v budúcnosti k zdravotným problémom a podľa Svačinu (2010) môže
byť jedným z faktorov, ktorý významne súvisí s obezitou a jej dôsledkami v budúcnosti vyšší tlak krvi, cukrovka, ateroskleróza a pod. V skupine dievčat stredných odborných škôl
3,77% využíva smartfón dominantne na hranie hier. Odpovede dievčat z aspektu typu školy
boli štatisticky významné na hladine p<0,05.
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100%

0,61%

3,77%

75,84%

66,98%

sociálne siete, chat,
email

26,89%

fotenie, natáčanie videí,
počúvanie hudby

2,36%

pohybové/športové
aktivity

hranie hier

75%

50%

20,49%

25%

3,06%
0%
gymnázium

stredná odborná škola

Obr. 4 Uprednostňované činnosti vykonávané na smartfóne (n=539); chi štatisticky
významné na hladine p<0,05 (p=0,0126)
Následne nás zaujímalo, či dievčatá využívajú smartfón pri realizovaní svojich pohybových
aktivít (obr. 5). Zistili sme, že 26,30% dievčat gymnázií a 36,79% dievčat stredných
odborných škôl ho využíva pravidelne, nepravidelne ho využíva viac ako 1/3 respondentiek.
Z obrázka následne vyplýva, že 29,66% dievčat gymnázií a 15,09% dievčat stredných
odborných škôl smartfón pri pohybových aktivitách nevyužíva. Rozdielnosť odpovedí dievčat
gymnázií a dievčat stredných odborných škôl bola štatisticky významná na hladine p<0,01.
100%

75%

3,98%

5,66%

pohybové aktivity
nevykonávam

29,66%

15,09%

nie, smartfón pri
pohybových aktivitách
nevyužívam

50%
40,06%

42,45%

áno, nepravidelne

26,30%

36,79%

áno, pravidelne

25%

0%
gymnázium

stredná odborná škola

Obr. 5 Využívanie smartfónu pri pohybových aktivitách (n=539); chi štatisticky
významné na hladine p<0,01 (p=0,00069)
Dievčatá obidvoch nami sledovaných súborov (obr. 6) najčastejšie prostredníctvom smartfónu
monitorujú počet krokov, resp. prejdenú /ubehnutú vzdialenosť, kde frekvencia odpovedí bola
vyššia ako 63%, 9,48% dievčat gymnázií a 14,62% dievčat stredných odborných škôl
najčastejšie monitoruje pulzovú frekvenciu. Z obrázka následne vyplýva, že menej ako 5%
dievčat gymnázií a menej ako 2% dievčat stredných odborných škôl monitorujú dominantne
inú aktivitu – napr. počet úderov v bedmintone, tenise a pod. Viac ako 15% dievčat označilo
alternatívu „žiadna z možností“. Zo štúdie Bendíkovej (2014) sa dozvedáme, že pravidelne sa
športovo-rekreačným činnostiam venuje iba 20% žiačok stredných škôl. Aj pri vyhodnotení
tejto otázky sme zaznamenali štatisticky významné rozdiely v odpovediach dievčat gymnázií
a stredných odborných škôl na hladine p<0,05.
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100%

75%

žiadna z možností

22,63%

15,57%

9,48%

14,62%

63,30%

68,40%

počet krokov, resp. prejdenú
(odbehnutú) vzdialenosť

1,42%

inú (napr. počet úderov v
bedmintone, squashi, kadenciu
napr. pri bicyklovaní) a pod.

pulzovú frekvenciu

50%

25%
4,59%
0%
gymnázium

stredná odborná škola

Obr. 6 Najčastejšia aktivita monitorovaná prostredníctvom smartfónu (n=539); chi
štatisticky významné na hladine p<0,05 (p=0,0142)
Na monitoring pohybových aktivít dievčatá dominantne uprednostňujú aplikácie
nainštalované výrobcom (obr. 7), ktoré označilo takmer 50% dievčat oboch sledovaných
skupín. Vlastné inštalácie uprednostňuje 18,65% dievčat gymnázií a 21,7% dievčat stredných
odborných škôl a kombináciu vlastných a predinštalovaných aplikácií 12,23% dievčat
gymnázií a 13,21% dievčat stredných odborných škôl. Pri vyhodnotení tejto otázky sme
štatisticky významné rozdiely v odpovediach dievčat gymnázií a stredných odborných škôl
nezaznamenali.
100%
21,41%

15,57%

18,65%

21,70%

žiadna z možností

75%

50%
47,71%

49,53%

nainštalované výrobcom
smartfónu

12,23%

13,21%

kombinujem obe vyššie
uvedené možnosti

25%

0%
gymnázium

uprednostňujem vlastné
inštalácie

stredná odborná škola

Obr. 7 Preferovaný typ aplikácií využívaných na monitoring pohybovej aktivity
(n=539); chi štatisticky nevýznamné na hladine (p=0,3792)
Záverečnou otázkou našej ankety (obr. 8) sme sa chceli od respondentov dozvedieť, či by
mali záujem si vyskúšať pohybové aktivity so smartfónom aj na hodinách telesnej a športovej
výchovy. Podľa Vadaša (2003) IK technika postupne pozitívne ovplyvňuje všetky činnosti
nielen v škole, pri výučbe, či pri samoštúdiu, ale aj pri využívaní voľného času. Pozitívne
odpovede „áno“ a „určite áno“ sme zaznamenali u 46,17% dievčat gymnázií a 47,64% dievčat
stredných odborných škôl. Na otázku sa nevedelo vyjadriť 35,78% dievčat z gymnázií
a 39,15% dievčat stredných odborných škôl. Záporné odpovede „nie“ a „určite nie“ v oboch
nami sledovaných súboroch nepresiahli hodnotu 19%. Na tomto mieste si dovoľujeme
prezentovať zistenia Dewahla-Kinga-Williamsona (2006), ktorí uvádzajú, že záujem žiakov
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o pohybové aktivity sa zintenzívňuje pravidelnou ponukou pohybových aktivít v školskom
prostredí. Ani pri vyhodnotení tejto otázky sme štatisticky významné rozdiely v odpovediach
dievčat gymnázií a stredných odborných škôl nezaznamenali.
100%

75%

50%

35,78%

39,15%

neviem posúdiť

7,34%

6,60%

určite nie

10,70%

6,60%

11,31%

nie

8,96%
určite áno

25%
38,68%

34,86%

áno
0%
gymnázium

stredná odborná škola

Obr. 8 Záujem respondentov vyskúšať si pohybové aktivity so smartfónom na hodinách
telesnej a športovej výchovy (n=539) chi štatisticky nevýznamné na hladine (p=0,396)
Záver
Vyhodnotením nášho prieskumu sme zistili nasledovné skutočnosti:
Z celého osloveného súboru dievčat (n=546) iba 7 dievčat nevlastní smartfón;
Z pohľadu času stráveného používaním smartfónu sme zistili, že prakticky
rovnaké percento (40,41% resp. 40,48%) dievčat ho využíva v rozsahu od 3 až 5 hodín,
resp. od 1 po 3 hodiny. Iba 2% dievčat uviedlo, že smartfón denne nevyužíva;
Uvádzaný čas považuje až 68,91% za primeraný súčasnej dobe. Iba 10%
dievčat ho považuje za nízky;
Najčastejšie ho využívajú pri komunikácii na sociálnych sieťach, surfovaní na
Internete, práci s emailom a pod (viac ako 66%);
Zistenie, že 36,4% dievčat využíva smartfón pri pohybových aktivitách
považujeme za pozitívne.
Najčastejšie ho používajú na meranie prejdenej (odbehnutej) vzdialenosti, resp.
počet realizovaných krokov (65,85%);
Na monitoring svojich pohybových aktivít dievčatá uprednostňujú aplikácie
nainštalované výrobcom (takmer 50%);
Skoro 1/4 dievčat oboch typov škôl má záujem využiť svoj smartfón na
pohybové aktivity realizované v rámci školskej telesnej a športovej výchovy, čo taktiež
hodnotíme pozitívne;
Z pohľadu rozdielnosti v aktuálnych názoroch dievčat gymnázií a stredných
odborných škôl z troch vybraných miest Slovenska (Bratislava, Košice Žilina) na
využívanie smartfónov pri realizácii pohybových aktivít sme okrem otázok č. 2, 7 a 8
vo všetkých ďalších otázkach zistili štatisticky významné rozdiely v ich odpovediach
na hladine významnosti p<0,01 resp. p<0,05.
Na základe získaných poznatkov o súčasných názoroch dievčat z gymnázií a stredných
odborných škôl na využívanie smartfónov pri realizácii pohybových aktivít môžeme
konštatovať, že je badať významnú rozdielnosť medzi týmito dvomi skupinami. Jedná sa
najmä o oblasť ich využívania, časového používania a používania dostupných aplikácií pri
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samotnej realizácií pohybových aktivít. Dovoľujeme si preto vysloviť nasledovné
odporúčanie - ak chceme u obdobných skupín dievčat stredných škôl je potrebné im aj
v rámci školy (najmä na hodinách telesnej a športovej výchovy) umožniť/prezentovať také
trendy, ktorými im priblížime netradičné pohybové aktivity spojené s IKT. Medzi takéto
môžeme napríklad zaradiť aj pohybové aktivity spojené s hrou Geocaching. Využívanie GPS
a jeho hravých foriem sa javí ako vhodné riešenie pre zvýšenie záujmu žiakov o pohybovú
činnosť a zároveň možnosť využívať moderné technológie, prispieva k harmonickému
rozvoju intelektu, ale aj telesnej a pohybovej stránky dospievajúcej mládeže.
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ČAS STREĽBY AKO LIMITUJÚCI FAKTOR VÝKONU ŠPORTOVÉHO
STRELCA
SHOOTING TIME AS A LIMITING FACTOR PERFORMANCE OF A
SPORT SHOOTER
Lucia Novosedlíková, Peter Petrovič, Tomáš Gregor, Adriana Kaplánová
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
ABSTRAKT
V príspevku sa zaoberáme analýzou vplyvu času na výsledný výkon športových
strelcov v disciplíne vzduchová puška 60 rán vstoji, na ktorú je limitovaný čas 75 min.
Budeme skúmať jednotlivých strelcov a zisťovať, do akej miery čas, za ktorý ukončia danú
disciplínu, ovplyvní ich bodový výkon. Ako metódu získavania empirických údajov sme
stanovili priame, štandardizované pozorovanie a spracovali sme ich pomocou štatistických a
myšlienkových metód. Na intraindividuálne vyhodnotenie strelcov sme zo štatistických metód
použili Spearmanov korelačný koeficient, ktorým sme zistili významnosť vzťahu medzi
časom a bodovým výkonom u jednotlivcov. Na základe približnej interpretácie veľkosti
korelačného koeficientu podľa Chrásku (2007) sme zistili u Strelca 7 vysokú závislosť (rs8 = 0,839)medzi sledovanými premennými, u Strelcov 1, 2, 4 a 8 sme zistili strednú závislosť (rs1
= -0,524; rs2 = -0,578; rs4 = -0,550; rs8 = -0,626), u Strelcov 3 a 6 sa preukázala nízka závislosť
(rs3 = -0,227; rs6 = -0,330) a u Strelca 5 veľmi slabú závislosť (rs5 = 0,063). Na
interindividuálne vyhodnotenie celej sledovanej skupiny sme so štatistických metód využili
Pearsonov korelačný koeficient, ktorý nám pomohol zistiť vzťah medzi premennými.
Preukázal sa štatisticky významný vzťah medzi časom a bodovým výkonom na 1% hladine (r
= -0,237), čo je však pre prax veľmi nízka závislosť. Všetci zúčastnení boli vopred
oboznámení s cieľom našej práce a súhlasili s evidovaním a zaznamenávaním údajov. Na
zisťovanie údajov boli potrebné stopky a záznamový hárok, kde sme zapisovali čas a
výsledný výkon športových strelcov. Touto prácou sme chceli poukázať na významnosť času
ako limitujúceho faktoru a pokúsiť sa zistiť, do akej miery ovplyvňuje výsledný výkon
športových strelcov.
Kľúčové slová:
športová streľba, športový strelec, disciplína, výkon, čas
ABSTRACT
In our article, we will analyze the effect of time on final performance of sport shooters
in discipline air rifle 60 shots standing, which has a limited time of 75 minutes. We will look
at individual shooters and determine to what degree, the time in which they finish given
discipline, will affect their point performance. As a method of gathering empirical data, we
established direct, standardized observation and we processed the data by the means of
statistic and thought methods. For intraindividual evaluation of shooters, we used Spearman
correlation coefficient from statistics methods, by which we determined significancy of
relation between time and point performance of shooters. Based on approximate interpretation
of the size of correlation coefficient from Chráska (2007), at Shooter 7, we determined great
dependence (rs8 = -0,839) between observed variables. At Shooters 1, 2, 4 and 8, we
determined medium dependance (rs1 = -0,524 rs2 = -0,578; rs4 = -0,550; rs8 = -0,626). At
Shooters 3 and 6, we determined low dependance (rs3 = -0,227; rs6 = -0,330), and at Shooter
5 very low dependance (rs5 = 0,063). For interindividual evaluation of whole observed group,
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we used Pearson correlation coefficient, that helped us to determine relation between
variables. Significant statistically important relation between time and point performance was
proven at 1 % level (r = -0,237), this is very low dependance in practice. All the concerned
shooters were briefed ahead with the purpose of our work and agreed with recording and
indexing of data. For data finding, there were needed stopwatches, score sheets and indexing
sheet, where we wrote down the time and final performance of shooters. With this work, we
wanted to point out the significance of time as a limiting factor and to try determine to what
degree it affects the final performance of sport shooters.
Key words: sport shooting, sport shooter, discipline, performance, time
ÚVOD
V práci sa zaoberáme analýzou vplyvu času na výsledný bodový výkon športových
strelcov v disciplíne vzduchová puška 60 rán v stoji, na ktorú je pravidlami stanovený čas 75
min. Výskum sme realizovali v súbore, ktorý pozostával z ôsmych športových strelcov
mužského pohlavia. Budeme pozorovať jednotlivých strelcov a analyzovať, do akej miery
čas, za ktorý ukončia danú disciplínu ovplyvní ich bodový výkon. Ako metódu získavania
empirických údajov sme stanovili priame, štandardizované pozorovanie a spracovali sme ich
pomocou štatistických a myšlienkových metód.
Teoreticky a metodologicky sme vychádzali z interdisciplinárnych prístupov Mericu
a Psalmana (2004) a z využitia bádateľských metód Belešovej (2015).
Charakteristika športovej streľby
Športová streľba patrí do skupiny senzo-motorických športov, pri ktorých je výkon
podmienený maximálnym relatívnym pokojom, vysokou presnosťou v koordinácii pohybov,
psychickou rovnováhou, plastickým videním a zrakovou pamäťou. Vysoké nároky sa kladú
na nervovo-svalovú funkciu, ktorá má za úlohu pri vypracovaní výstrelu udržať oko, mieridlá
a terč v jednej rovine za maximálnej stability zbrane. Zvýšené nároky sa kladú aj na adaptáciu
kardio-respiračného systému, pretože pri mierení je nutné zadržiavať dych. Z fyziologickej
stránky vyplýva, že energetická spotreba je pomerne malá, regulácia pohybovej činnosti je
zameraná predovšetkým na kvalitu. Prevláda aeróbny typ metabolizmu (Cinko 1979).
Prakticky si umenie presnej streľby nevyžaduje zložité schopnosti. Zložitosť
nespočíva vo vysokej náročnosti zložitých dynamických stereotypov, ani vo vysokej fyzickej
náročnosti. Predovšetkým ju charakterizujú požiadavky na schopnosť sústredenia a presnej
koordinácie streleckých činností, hlavne mierenia a spúšťania (Brych 1985).
Avšak práve toto spojenie viacerých koordinačných činností považujeme za limitujúce
pre zvládnutie streleckej činnosti a presnosti streľby. Zložitosť streleckých schopností spočíva
práve v presnosti a jemnej motorike, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou streleckého výkonu
(Baník 2012 ).
Hošek (1979) vo svojej práci hodnotí aj prostredie streľby. Definuje ho ako nekľudné
z hľadiska vonkajšieho (hluk, otrasy streľby, teplo, vlhkosť, vietor) a tiež z hľadiska
usilovania sa o vnútornú pohodu.
Pokiaľ sa chce strelec zlepšovať a byť schopný zasahovať stred terča, musí zvládnuť
základné prvky športovej streľby ako prakticky, tak aj teoreticky. Základné prvky streleckého
umenia tvoria:
a) poloha,
b) mierenie,
c) spúšťanie,
d) dýchanie (Šaňák a Brych 1988).
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V športovej streľbe rozlišujeme tieto základné disciplíny:
 puškové disciplíny – vzduchovkové, guľové,
 pištoľové disciplíny – vzduchovkové, guľové,
 brokové disciplíny – trap, skeet,
 streľba na bežiaci terč,
 perkusné disciplíny – streľba z historických zbraní (Kirian a Brych 1981).
Športová streľba ako technický šport kladie, čo sa pravidiel týka, požiadavky nielen na
pretekára, ale predovšetkým na jeho výstroj a výzbroj (Čech 2010) . Pravidlá povoľujú
používanie streleckého oblečenia pre puškové disciplíny, ktorého základ tvoria strelecký
kabát a nohavice, strelecká rukavica, strelecké topánky. Jeho miery, funkčnosť a
predovšetkým tuhosť sú presne definované v medzinárodných pravidlách športovej streľby a
bývajú pravidelne kontrolované. Súčasťou výbavy športového strelca je aj stojan pod pušku,
šilt, strelecký remeň, chrániče sluchu, clony, poprípade strelecké okuliare.
Technika športovej streľby
Športová streľba sa radí medzi športy statického charakteru. Rozsah pohybov strelca je
pomerne malý aj pri disciplínach, kde sa strieľa na viacero terčov, alebo pohyblivý terč. Preto
musí byť prevedenie každého pohybu čo najpresnejšie (Brych 2008).
Podľa Cinka (1979) sú potrebné na splnenie vysokých výkonov v športovej streľbe
následné predpoklady:
 Maximálna stabilita sústavy strelec – zbraň.
 Dokonalá nervovo-svalová koordinácia pri práci na výstrele.
 Zautomatizovanie technických úkonov (dýchanie, spúšťanie).
 Vysoká miera koncentrácie strelca v súťaži.
Strelec musí podávať bezchybný výkon a byť koncentrovaný po celý čas súťaže. Práve
v tomto čase na neho pôsobí celý rad rušivých podnetov, s ktorými sa musí
v priebehu súťaže vyrovnať. Preto je nutné, aby strelec nebol zaťažený vedomím prevedením
jednotlivých technických úkonov. To sa snažíme zdokonaľovať a zautomatizovať v tréningu,
kde si strelec vytvára svoj vlastný dynamický stereotyp.
Itkis (1982) tvrdí, že strelecká technika pozostáva z týchto štyroch elementov:
 strelecká poloha,
 mierenie,
 dýchanie,
 spúšťanie,
 a vzájomná koordinácia všetkých týchto činností.
Dej výstrelu môžeme popísať ako súhrn jednotlivých faktorov, ktoré sa všetky
navzájom ovplyvňujú a podpíšu sa na konečnom výsledku. Pre nás má aj malá chyba
negatívny vplyv na výslednú hodnotu rany (Schwarcz 2000).
Športová streľba je činnosť, pri ktorej je nevyhnutná precíznosť najjemnejšieho stupňa
(Reinkemeier et al. 2009).
Psychická stránka športovej streľby
Psychický stav strelca má mimoriadne veľký vplyv na jeho výsledky, špeciálny
význam dosahuje v podmienkach dôležitých súťaží. Vyhľadanie najpriaznivejšej formy
psychického stavu, ktorý by napomáhal streľbe na pretekoch a vyvolať tento stav, je veľmi
dôležitou stránkou psychologickej prípravy športového strelca (Vajnštejn 1977).
Na súťažiach prežívajú strelci veľké emocionálne napätie. Zvýšené napätie vedie na
jednej strane k prílivu energie, zvyšuje pozornosť a intenzitu pocitov. Ak je však príliš silné,
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vedie k narušeniu senzo-motorických reakcii. Strelec sa ľahšie vyrovnáva so statickým
napätím, ale činnosti, ktoré vyžadujú presnosť a koordináciu vykonáva na nižšej úrovni.
Úzkosť vzniká pri neurčitom ohrození strelca a strach je zameraný na konkrétny
objekt. Problém úzkosti je u strelcov aktuálny a jeho miera je premenlivá. Stúpajúcu
tendenciu má spravidla pod vplyvom predštartových stavov alebo pri poklese športovej formy
a sérií neúspechov. Pravdepodobnosť vzostupu úzkosti je väčšia, keď okolnosti a prostredie
kladú zodpovednosť na strelca. Vyskytujú sa pocity ohrozenia, napätia, očakávania,
bezmocnosti, neistoty a neschopnosti vyriešiť danú úlohu. Nie je vždy možné zvládnuť
optimálne psychické nasadenie, pretože aktuálny psychický stav sa môže zmeniť už po
jednom nevydarenom výstrele a strelec tento neúspech emocionálne nezvládne. (Pecník
2006).
Ďalším potencionálne stresovým faktorom okrem samotnej súťaže je finále,
do ktorého postupuje osem najlepších strelcov z kvalifikácie. Absolvujú dve päťranové série v
čase 250 sekúnd a na ďalšie jednotlivé výstrely má strelec čas 50 sekúnd.
Môžeme povedať, že pre divákov a fanúšikov je toto finále atraktívne a zaujímavé,
aleu samotného strelca to predstavuje zvýšenie nervozity a napätia, s ktorým pribúdajú
aj chyby.
Slabší výstrel je počas dlhodobého výkonu bežný a nemusí znamenať stratu šance na
dobrý výsledok. Dôjde k nemu aj vplyvom vonkajších okolností(zmena vetra, odraz slnka).
Zvládnutie slabšieho výstrelu je významný faktor, ktorým sa líšia odolní a menej odolní
strelci (Gurský 2010).
Na vrcholných podujatiach sú iba tí najlepší z najlepších, ale vyhrať môže
iba jeden. Je preto skutočnosťou, že pri súčasnej vysokej úrovni športovej výkonnosti je jej
ďalšie zlepšovanie cestou neustáleho zvyšovania objemu, intenzity, koordinačnej zložitosti a
psychickej náročnosti tréningového zaťaženia prakticky veľmi ťažko možné. Rezervy treba
preto hľadať v psychologickej príprave a regenerácií. Je preto v záujme trénerov
a športovcov zdokonaľovať psychickú pripravenosť športovca (Gregor 2013).
CIEĽ, HYPOTÉZA AÚLOHY PRÁCE
CIEĽ PRÁCE
Cieľom práce je zistiť závislosť
vo vybranej skupiny športových strelcov.

streleckého

výkonu

od

trvania

súťaže

HYPOTÉZA PRÁCE
Hypotéza 1:

Strelci s kratšou časovou reláciou dosiahnu lepší bodový výkon ako pretekári s
dlhším časom streľby.

ÚLOHY PRÁCE
Úloha 1:

Analýza doterajších poznatkov a získavanie údajov v sledovanej problematike.

Úloha 2:

Spracovanie a vyhodnotenie získaných údajov štatistickými alogickými
metódami.
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METODIKA PRÁCE
STANOVENIE VÝSKUMNEJ SITUÁCIE
Predmetom sledovania je čas, ku ktorému je priradený výkon, ktorý dosiahli strelci
počas jednotlivých kôl extraligy a medzinárodných súťaží. Analýzou nameraných hodnôt
zisťujeme individuálnosť vplyvu daného faktoru na jednotlivé výkony strelca
a v konečnom dôsledku aj na celú sledovanú skupinu.
Zápis výskumnej situácie:
V 1 (S 1 -S 2 )t 0
V1= skupina vybraných športových strelcov, zložená zo siedmych jednotlivcov
S1= čas, za ktorý danú disciplínu (Vzduchová puška 60 rán v stoji) odstrieľali
S2= výsledok, ktorý dosiahli počas danej súťaže
t0= čas sledovania (dve vzduchovkové sezóny - 2017 a2018)
CHARAKTERISTIKA SÚBORU
Skúmaný súbor tvorilo 8 vybraných športových strelcov mužského pohlavia, z toho piati
vrcholoví a traja výkonnostní strelci. Dvaja členovia súťažia v juniorskej kategórií
a šiesti v seniorskej kategórií. Siedmi strelci tejto skupiny boli účastníkmi SP, ME, MS.
Všetci členovia získali počas svojej kariéry minimálne jedenkrát titul majstra Slovenska buď
v juniorskej, alebo seniorskej kategórii, niektorí prvenstvo na MSR dosiahli
už v oboch kategóriach. Sledovaní strelci majú priemerný vek 22,55 rokov, priemernú telesnú
výšku 177,25 ±3,45 cm a priemernú telesnú hmotnosť 73,13 ±8,94 kg.
Náš sledovaný súbor vykonáva športovú streľbu po dobu najmenej šesť rokov. Všetci
súhlasili, že budú ich výsledné časy a bodové výkony z daných súťaží zaznamenávané
a vyhodnocované.
Tab. 1 Charakteristika výskumného súboru
Meno

Vek
(roky)

Telesná
výška
(cm)

Telesná
hmotnosť
(kg)

Roky
športovej
činnosti

Kategória

Pohlavie

Strelec 1

33,6

180

83

20

Muž

M

Strelec 2

20,7

175

75

8

Muž

M

Strelec 3

21,8

183

85

9

Muž

M

Strelec 4

21,7

176

62

11

Muž

M

Strelec 5

20,3

177

78

8

Junior

M

Strelec 6

21,9

174

65

7

Muž

M

Strelec 7

19,1

173

63

6

Junior

M

Strelec 8

21,3

180

74

8

Muž

M

X

22,55

177,25

73,13

9,5

S

4,56

3,45

8,94

4,57
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ORGANIZÁCIA SLEDOVANIA
Získavanie údajov prebiehalo počas dvoch vzduchovkových sezón v rozmedzí
od 3.12. 2016 – 8.1. 2017 a 1.12.2017 – 27.1.2018. Vybraní športoví strelci sa v tomto období
zúčastňovali jednotlivých kôl extraligy a vybraných medzinárodných súťaží.
METÓDY ZÍSKAVANIA ÚDAJOV
K sledovaniu vybraného faktora času sme použili metódu priameho,
štandardizovaného pozorovania. Naše pozorovanie bolo vždy zámerné a cieľavedomé.
Športovci boli dopredu oboznámení, že sa bude priebeh ich súťaže sledovať. Po konci súťaže
sme výsledný čas a výkon, ktorý športovec dosiahol evidovali do záznamových hárkov.
Podotýkame, že športovci neboli nami nijako ovplyvnení a do priebehu súťaže nebolo
zasahované. Pokiaľ sa mi so sledovanými prekrýval čas súťaže, výsledný výkon sme
zaznamenali z výsledkovej listiny, čas si strelci odmerali individuálne a neskôr mi údaje
odovzdali.
Na získanie rôznych informácii o našom sledovanom faktore využijeme aj dostupnú
literatúru, ktorá sa zaoberá danou problematikou športovej streľby.
METÓDY SPRACOVANIA A VYHODNOTENIA ZÍSKANÝCH ÚDAJOV
Na spracovanie a vyhodnotenie získaných údajov v našej práci sme primárne používali
program Microsoft Office Excel, ktorým sme vypočítali základné štatistické charakteristiky –
aritmetický priemer, minimálnu hodnotu, maximálnu hodnotu, variačné rozpätie a smerodajnú
odchýlku.
Pri intraindividuálnom vyhodnotení strelcov sme zisťovali vzťah medzi nezávislou
premennou (časom) a závislou premennou (bodovým výkonom), ktorý sme vypočítali
pomocou neparametrickej metódy – Spearmanovho korelačného koeficientu. Miera závislosti
bola posúdená podľa tabuľky približnej interpretácie veľkosti korelačného koeficientu od
Chrásku (2007).
Na výpočet Spearmanovho korelačného koeficientu sme použili program Statistica 12
(StatSoft,Inc,:Tulsa,USA).
Pri interindividuálnom vyhodnotení sledovanej skupiny sme takisto zisťovali
významnosť vzťahu medzi časom a bodovým výkonom strelcov. Použili sme parametrickú
metódu – Pearsonov korelačný koeficient a výsledná štatistická významnosť bola posúdená na
1% a5% hladine. Na výpočet sme použili program Microsoft Office Excel.
Získané údaje sme podrobili vecnej a štatistickej analýze. Spracované výsledky sme
umiestnili do tabuliek a grafov. Pri vyhodnocovaní jednotlivých údajov sme použili logické
metódy – analýzu, syntézu a porovnávanie.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
INTRAINDIVIDUÁLNE VYHODNOTENIE ŠPORTOVÝCH STRELCOV
Intraindividuálne vyhodnotenie strelcov sme uskutočňovali pomocou neparametrickej
metódy - Spearmanovho korelačného koeficientu, ktorým sme určili štatistickú významnosť
medzi nezávislou premennou – časom a závislou premennou – bodovým výkonom, ktorý
dosiahol proband v disciplíne vzduchová puška 60 rán v stoji. Výsledky sme zaznamenali na
vybraných súťažiach a umiestnili ich do tabuliek (tab. 3 až tab. 10).
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Na obr.5 až obr.12 znázorňujeme v grafoch sledovanú závislosť u jednotlivcov. Na osi
x sú znázornené bodové výkony strelca, ktoré dosiahol v disciplíne vzduchová puška 60 rán v
stoji a na osi y sú umiestnené časy v sekundách, za ktoré bola daná disciplína odstrieľaná.

Strelec 1
Tab. 2 Zaznamenaný výkon a čas na vybraných podujatiach – Strelec 1
Strelec 1
Miesto/Dátum Výkon (b)
Extraliga Šaľa
3.-4.12.2016

1:03
1:05
1:09
1:10
1:02
1:06
1:12
1:04
1:11
1:08
1:12
1:07
1:12
1:13
1:13
1:10
1:05
1:08
1:08
0:04
1:02
1:13
0:11

625,3
624,9

VC Belehrad -SRB 623,9
10.-11.12.2016 621,9
Extraliga Košice
17.-18.12.2016

626,1
620,3

Extraliga Martin 626,9
7.-8.1.2017
627,6
Extraliga Šaľa
1.-2.12.2017

622,8
621,4

Extraliga Košice
16.-17.12.2017

624,1
624,8

VC Ruse - SLO
13.-14.1.2018

621,5
621,7

Extraliga Martin 616,7
20.-21.1.2018
620,3
VC Mníchov- GER 624,3
25.-27.1.2018
621,8

x
s
Min
Max
Vr

Čas (hod)

623,1

2,64
616,7
627,6
10,9

318

Čas (s)

3780
3900
4140
4200
3720
3960
4320
3840
4260
4080
4320
4020
4320
4380
4380
4200
3900
4080
4100
206,88
3720
4380
660
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4500

Strelec 1

4400
4300

Čas (s)

4200
4100
4000
3900
3800

r=-0,524

3700
3600
616

618

620

622

624

Vzduchová puška 60 (b)

626

628

630

Obr. 1 Vzťah výkonu a času – Strelec 1
V tab.3 máme všeobecný prehľad pretekov, ktoré Strelec 1 absolvoval. Jeho priemerný
výkon dosahoval hodnoty 623,1 b, čo ho určuje v našom pozorovaní za najúspešnejšieho.
Môžeme to pripísať pravdepodobne najvyššiemu veku
spomedzi sledovaných strelcov
a najdlhším skúsenostiam v streleckej činnosti. Minimálna hodnota bola 616,7 b a maximálna
hodnota 627,6 b, čo nám určilo variačné rozpätie 10,9 b.Z tabuľky sme vyčítali, že časy v
prvej sezóne boli kratšie, ako v druhej sezóne, kde výsledky mierne poklesli. Pretekára však
jeho dlhší štýl streľby negatívne neovplyvňuje, čo sa nám potvrdilo aj štatisticky.
Na obr.5 môžeme vidieť závislosť medzi bodovými výkonmi, ktoré Strelec 1 dosiahol
na vybraných súťažiach a časom, za ktorý ukončil danú disciplínu.
Trendová čiara nám naznačuje vzťah, kedy kratší čas určuje vyšší bodový výkon.
Hodnota Spearmanovho korelačného koeficientu rs1 = -0,524 nám však podľa Chrásku (2007)
udáva strednú závislosť, čo nedosahuje štatistickú významnosť ani na 5% hladine, ktorá by v
našom prípade musela dosiahnuť hodnotu r = -0,738.
Strelec 2
Tab. 3 Zaznamenaný výkon a čas na vybraných podujatiach – Strelec 2
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Strelec 2
Miesto/Dátum

Výkon (b)

Extraliga Šaľa
3.-4.12.2016

616,5
617,0

VC Belehrad -SRB
10.-11.12.2016

613,4
618,0

Extraliga Košice
17.-18.12.2016

613,8
614,0

Extraliga Martin
7.-8.1.2017

617,5
621,2

Extraliga Šaľa
1.-2.12.2017

617,8
618,9

Extraliga Košice
16.-17.12.2017

625,3
623,6

VC Ruse - SLO
13.-14.1.2018

622,6
621,9

Extraliga Martin
20.-21.1.2018

625,6
621,2

VC Mníchov- GER
25.-27.1.2018

623,0
620,6

x
s
Min
Max
Vr

619,6

Čas (hod)

3,70
613,4
625,6
12,2

4200

Čas (s)

1:02
1:00
0:58
0:55
1:06
1:04
0:59
0:52
1:03
0:57
0:56
1:04
0:55
0:48
0:46
0:50
0:55
0:46
0:56
0:06
0:46
1:06
0:20

3720
3600
3480
3300
3960
3840
3540
3120
3780
3420
3360
3840
3300
2880
2760
3000
3300
2760
3387
362,89
2760
3960
1200

622

624

Strelec 2

4000
3800

Čas (s)

3600
3400
3200
3000
2800
2600

r = -0,578

2400
612

614

616

618

620

626

628

Vzduchová puška 60 (b)
Obr. 2 Vzťah výkonu a času – Strelec 2
V tab.4 sú sprehľadnené dosiahnuté bodové výkony Strelca 2. Priemerný výkon počas
sledovania bol 619,6 b a tým sa stal druhým najúspešnejším v našom sledovaní. Minimálny
výkon, ktorý dosiahol bol 613,4 b a maximálny 625,6 b. To nám udalo variačné rozpätie 12,2
b. Druhú vzduchovkovú sezónu mal v porovnaní s prvou výrazne lepšia a sledujeme tak jeho
výkonnostný rast. Preferuje rýchlejší štýl streľby, ktorý ho kladne ovplyvňuje. Štatisticky sa
to však nepotvrdilo na významnej hladine.
Na obr.6 máme podobný výsledný graf ako u predošlého sledovaného. Na osi x sú
znázornené bodové výkony a na osi y časy, ktoré dosiahol pri danej disciplíne.
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Trendová čiara nám ukazuje vzťah, kedy je kratší čas znamená lepší výsledok.
Hodnota Spearmanovho korelačného koeficientu je rs2 = -0,578. V tomto prípade sa nám opäť
nepotvrdila štatistická významnosť, ale podľa Chrásku (2007) hovoríme o strednej závislosti.
Strelec 3
Tab. 4 Zaznamenaný výkon a čas na vybraných podujatiach – Strelec 3
Strelec 3
Miesto/Dátum

Výkon (b)

Extraliga Šaľa
3.-4.12.2016

614,3
613,5

VC Belehrad -SRB
10.-11.12.2016

616,3
618,6

Extraliga Košice
17.-18.12.2016

622,1
621,9

Extraliga Martin
7.-8.1.2017

609,7
620,1

Extraliga Šaľa
1.-2.12.2017

606,4
606,8

Extraliga Košice
16.-17.12.2017

620,9
623,9

VC Ruse - SLO
13.-14.1.2018

620,4
618,8

Extraliga Martin
20.-21.1.2018

618,2
620,5

VC Mníchov- GER
25.-27.1.2018

619,2
624,1

x
s
Min
Max
Vr

617,5

Čas (hod)

0:55
0:58
1:02
0:57
0:56
1:05
1:10
0:59
1:02
1:07
1:01
0:58
1:00
0:55
0:50
1:08
0:59
0:55
0:59
0:05
0:50
1:10
0:20

5,23
606,4
624,1
17,7

4400

Čas (s)
3300
3480
3720
3420
3360
3900
4200
3540
3720
4020
3660
3480
3600
3300
3000
4080
3540
3300
3359
302,16
3000
4200
1200

Strelec 3

4200

Čas (s)

4000
3800
3600
3400
3200
3000

r = -0,227

2800
605

610

615

620

625

Vzduchová puška 60 (b)
Obr. 3Vzťah výkonu a času – Strelec 3
V tab.5 sú zaznamenané naše sledované premenné na jednotlivých súťažiach.
Priemerný výkon Strelca 3 bol 617,3 b s čím sa ohľadne výkonnosti zaraďuje na piate miesto.
Minimálna hodnota, ktorú dosiahol bola 606,4 b, ktorá však bola zapríčinená technickou
chybou zbrane, rovnako ako pri výkone 606,8 b, čo značne ovplyvnilo aj jeho aritmetický

321

Vedecký zborník 2020 – Žiak, pohyb, edukácia
priemer a variačné rozpätie, ktoré bolo až 17,7 b. Maximálny výkon dosiahol 624,7 b. Podľa
priemerných dosiahnutých časov patrí medzi strelcov s kratšou časovou reláciou streľby.
Na obr.7 je znázornený graf, kde podľa Spearmanovho korelačného koeficientu
rs3 = - 0,227 nehovoríme o štatisticky významnom vzťahu medzi časom streľby
a dosiahnutým bodovým výkonom. Trendová čiara nám vykazuje smer, kedy kratší
čas znamená lepší bodový výkon, ale štatisticky sa jedná o bezvýznamnú hodnotu.
Podľa Chrásku (2007) ide o nízku závislosť času a výkonu v streľbe.
Strelec 4
Tab. 5 Zaznamenaný výkon a čas na vybraných podujatiach – Strelec 4
Strelec 4
Miesto/Dátum Výkon (b) Čas (hod) Čas (s)
Extraliga Šaľa
3.-4.12.2016

1:04
1:12
1:10
1:06
1:11
1:09
1:10
1:12
1:08
1:01
1:07
1:09
1:13
1:01
1:03
1:07
1:06
1:10
1:07
0:04
1:01
1:13
0:12

617,9
610,0

VC Belehrad -SRB 612,6
10.-11.12.2016 621,5
Extraliga Košice
17.-18.12.2016

608,8
609,2

Extraliga Martin 618,3
7.-8.1.2017
616,3
Extraliga Šaľa
1.-2.12.2017

617,1
623,1

Extraliga Košice
16.-17.12.2017

621,7
618,3

VC Ruse - SLO
13.-14.1.2018

620,2
617,5

Extraliga Martin 624,7
20.-21.1.2018 623,0
VC Mníchov- GER 621,3
25.-27.1.2018 619,1

x
s
Min
Max
Vr

617,8

4,70
608,8
624,7
15,9

322

3840
4320
4200
3960
4260
4140
4200
4320
4080
3660
4020
4140
4380
3660
3780
4020
3960
4200
4063,3
213,4
3660
4380
720
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Čas (s)

Strelec 4
4500
4400
4300
4200
4100
4000
3900
3800
3700
3600

r = -0,550
605

610

615

620

625

630

Vzduchová puška 60 (b)

Obr. 4Vzťah výkonu a času – Strelec 4
V tab.6 máme znázornené odsledované údaje Strelca 4. Jeho priemerný výkon
bol 617,8 b, čo ho vo výkonnosti radí na štvrté miesto. Najnižší výkon počas sledovania bol
608,8 b anajvyšší výkon 624,7 b. Variačné rozpätie nám udáva hodnotu 15,9 b. Druhá
sezóna bola výkonnostne lepšia, v prvej prišlo u strelca k miernej stagnácií a k striedaniu
vyšších výkonom s nižšími. Čas, za ktorý priemerne disciplínu ukončil nám ukazuje,
že preferuje dlhší štýl streľby.
Obr.8 nám ukazuje výsledný vzťah medzi bodovými výkonmi a dosiahnutými časmi u
Strelca 4. Hladina štatistickej významnosti je nízka, čo nám preukázala aj hodnota
Spearmanovho korelačného koeficientu, ktorá je rs4 = -0,550. Podľa Chrásku (2007) hovoríme
o strednej závislosti. Trendová čiara nám opäť udáva smer, kedy kratší
čas naznačuje vyšší bodový výkon, ale nie na signifikantnej úrovni.
Strelec 5
Tab. 6 Zaznamenaný výkon a čas na vybraných podujatiach – Strelec 5
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Strelec 5
Miesto/Dátum Výkon (b) Čas (hod)
Extraliga Šaľa
3.-4.12.2016

1:04
1:09
1:10
1:08
1:05
1:07
1:10
1:12
1:13
1:10
1:07
1:06
1:05
1:07
1:12
1:06
1:13
1:11
1:08
0:03
1:04
1:13
0:09

613,8
608,8

VC Belehrad -SRB 609,2
10.-11.12.2016 615,9
Extraliga Košice 615,9
17.-18.12.2016 612,7
Extraliga Martin 613,4
7.-8.1.2017
608,3
Extraliga Šaľa
1.-2.12.2017

615,5
621,8

Extraliga Košice 616,4
16.-17.12.2017 618,4
VC Ruse - SLO
13.-14.1.2018

616,6
617,4

Extraliga Martin 619,9
20.-21.1.2018 620,7
VC Mníchov- GER 624,1
25.-27.1.2018 623,0

x
s
Min
Max
Vr

616,2
4,55
608,3
624,1
15,8

Čas (s)
3840
4140
4200
4080
3900
4020
4200
4320
4380
4200
4020
3960
3900
4020
4320
3960
4380
4260
4116,7
168,68
3840
4380
540

Čas (s)

Strelec 5
4500
4400
4300
4200
4100
4000
3900
3800
606

608

r = 0,063

610

612

614

616

618

620

622

624

626

Vzduchová puška 60 (b)

Obr. 5Vzťah výkonu a času – Strelec 5
Z tab.7 môžeme vyčítať, že náš proband dosahoval priemerne výkon 616,2 b a v
bodovej výkonnosti mu tak patrí šieste miesto. Strelec 5 dosiahol minimálny výkon 608,3 b,
maximálny výkon 624,1 b a variačné rozpätie bolo 15,8 b. V druhej sezóne môžeme opäť
sledovať nárast výkonnosti v porovnaní s prvou sezónou. Zároveň sme si všimli, že jeho
výsledné časy sa počas celého sledovania významne nezmenili a bol uprednostnený dlhší štýl
prevedenia streleckej činnosti.
Na obr.9 máme znázornený náš sledovaný vzťah. Spearmanov korelačný koeficient
nám v tomto prípade udáva hodnotu rs5 = 0,063, ktorý nám nepreukazuje žiadnu štatistickú
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významnosť vo vzťahu výkonu a času strelca. Smer trendovej čiary taktiež neurčuje vyšší
bodový výkon pri kratšej časovej relácií streľby. Podľa Chrásku (2007) ide o veľmi slabú
závislosť, ktorá nijako neovplyvňuje bodový výkon u sledovaného.
Strelec 6
Tab. 7 Zaznamenaný výkon a čas na vybraných podujatiach – Strelec 6
Strelec 6
Miesto/Dátum

Výkon (b) Čas (hod)

Extraliga Šaľa
3.-4.12.2016

608,2
609,8

VC Belehrad -SRB
10.-11.12.2016

609,5
612,2

Extraliga Košice
17.-18.12.2016

611,8
606,4

Extraliga Martin
7.-8.1.2017

614,2
612,9

Extraliga Šaľa
1.-2.12.2017

611,5
616,4

Extraliga Košice
16.-17.12.2017

613,8
618,6

VC Ruse - SLO
13.-14.1.2018

615,8
616,7

Extraliga Martin
20.-21.1.2018

614,7
616,1

VC Mníchov- GER
25.-27.1.2018

614,2
613,9

x
s
Min
Max
Vr

613,1

3,11
606,4
618,6
12,2

Čas (s)

1:03
1:00
1:05
0:58
1:01
1:08
0:57
0:59
1:06
1:00
1:02
0:56
1:04
1:00
1:07
1:02
1:09
1:05
1:02
0:04
0:56
1:09
0:13

3780
3600
3900
3480
3660
4080
3420
3540
3960
3600
3720
3360
3840
3600
4020
3720
4140
3900
3740
221,8
3360
4140
780

614

616

Strelec 6
4200

Čas (s)

4000
3800
3600
3400

r = -0,330

3200
604

606

608

610

612

Vzduchová puška 60 (b)

Obr 6Vzťah výkonu a času – Strelec 6
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V tab.8 môžeme vidieť hodnoty, ktoré dosahoval Strelec 6 počas nášho
sledovania.Priemerným výkonom 613,1 b sa radí na siedmu priečku spomedzi výkonnosti
sledovanej skupiny. Minimálny výkon, ktorý dosiahol bol 606,4 b a maximálny výkon 618,6
b. Variačné rozpätie nám udáva hodnotu 12,2 b. Čas ukončenia súťaže v prvej sezóne bol
mierne kratší ako v druhej, v ktorej výkony sú priemerne vyššie. Môžeme sa tak domnievať,
že danému strelcovi sadol pomalší štýl streľby, ale štatisticky to nebolo potvrdené ako
významné.
Na obr.10 máme znázornený vzťah výkonu a času u Strelca 6.m Korelačný koeficient
medzi dosiahnutými výkonmi v disciplíne vzduchová puška 60 rán vstoji a výslednými časmi
nám nepreukázal štatisticky významný vzťah. Hodnota Spearmanovho korelačného
koeficientu rs6 = -0,330, takže v praxi tomu nepripisujeme veľkú významnosť. Podľa Chrásku
(2007) ide o nízku závislosť medzi sledovanými premennými.
Strelec 7
Tab. 8 Zaznamenaný výkon a čas na vybraných podujatiach – Strelec 7
Strelec 7
Miesto/Dátum
Extraliga Šaľa
3.-4.12.2016

Výkon (b) Čas (hod)
609,4
610,4

VC Belehrad -SRB 607,9
10.-11.12.2016 606,5
Extraliga Košice
17.-18.12.2016

606,2
604,4

Extraliga Martin
7.-8.1.2017

606,1
614,4

Extraliga Šaľa
1.-2.12.2017

609,7
605,3

Extraliga Košice
16.-17.12.2017

604,6
603,7

VC Ruse - SLO
13.-14.1.2018

605,5
604,8

Extraliga Martin
20.-21.1.2018

608,8
611,3

VC Mníchov- GER 607,3
25.-27.1.2018
602,9

x
s
Min
Max
Vr

607,2

2,92
602,9
614,4
11,5
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1:04
1:02
0:57
1:03
1:05
1:08
1:06
0:58
0:59
1:03
1:10
1:11
1:07
1:04
1:00
0:58
1:06
1:10
1:03
0:04
0:57
1:11
0:14

Čas (s)
3840
3720
3420
3780
3900
4080
3960
3480
3540
3780
4200
4260
4020
3840
3600
3480
3960
4200
3836,67
254,14
3420
4260
840
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4400

Strelec 7

4200

Čas (s)

4000
3800
3600
3400

r = -0,839*

3200
602

604

606

608

610

612

614

616

Vzduchová puška 60 (b)
Obr. 7Vzťah výkonu a času – Strelec 7
V tab.9 máme znázorneného Strelca 7, ktorého priemerný výkon 607,2 sa radí na
posledné miesto v bodovej výkonnosti našej skupiny. Jeho najnižší výkon bol 602,9 b a
najvyšší výkon 614,4 b, čo nám určuje variačné rozpätie 11,5 b. U tohto strelca sledujeme
zhoršenie výkonnosti v druhej sledovanej sezóne. Preukázalo sa, že jeho bodovo nižšie
výsledky boli takmer vždy spojené s dlhším prevedením streleckej disciplíny. Kratšie
prevedenie činnosti v súťaži mu pomáhalo v dosiahnutí vyššieho bodového výkonu.
Na obr.11 môžeme vidieť znázornený vzťah medzi bodovým výkonom a dosiahnutým
časom v danej disciplíne. U Strelca 7 sa nám ako u jediného preukázala podľa Spearmanovho
korelačného koeficientu rs7 = -0,839* štatistická významnosť na 5% hladine. Chráska (2007)
udáva, že ide o vysokú závislosť medzi sledovanými premennými. Trendová čiara je
spomedzi všetkých prípadov najvýraznejšia a zobrazuje smer vzťahu, ktorý udáva vyššiu
bodovú výkonnosť pri kratšej časovej relácií. Môžeme teda tvrdiť, že kratší čas prevedenia
streleckej činnosti mu zaručil vyšší bodový výkon na sledovaných súťažiach.
Strelec 8
Tab. 9 Zaznamenaný výkon a čas na vybraných podujatiach – Strelec 8
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Strelec 8
Miesto/Dátum Výkon (b) Čas (hod)
Extraliga Šaľa
3.-4.12.2016

0:57
0:53
0:54
0:51
0:49
0:45
0:48
0:53
0:56
0:48
0:46
0:49
0:45
0:50
0:48
0:53
0:48
0:52
0:50
0:03
0:45
0:57
0:12

615,6
617,8

VC Belehrad -SRB 615,9
10.-11.12.2016 618,2
Extraliga Košice
17.-18.12.2016

616,7
619,2

Extraliga Martin 620,4
7.-8.1.2017
618,0
Extraliga Šaľa
1.-2.12.2017

614,9
620,7

Extraliga Košice
16.-17.12.2017

620,5
621,8

VC Ruse - SLO
13.-14.1.2018

622,0
618,4

Extraliga Martin 620,3
20.-21.1.2018
621,8
VC Mníchov- GER 624,7
25.-27.1.2018 621,5

x
s
Min
Max
Vr

619,4

2,55
614,9
624,7
9,8

Čas (s)
3420
3180
3240
3060
2940
2700
2880
3180
3360
2880
2760
2940
2700
3000
2880
3180
2880
3120
3016,7
207,66
2700
3420
720

Strelec 8

3500

Čas (s)

3300
3100
2900
2700

r = -0,626

2500
614

616

618

620

622

624

626

Vzduchová puška 60 (b)
Obr. 8Vzťah výkonu a času – Strelec 8
V tab.10 máme zaznamenané výkony a časy na vybraných podujatiach. Strelec 8 sa
nám so svojím priemerný výkonom 619,4 b zaradil na druhé miesto vo výkonnosti v rámci
našej skupiny. Jeho maximálny výkon bol 624,7 b a minimálny výkon 614,9 b. Variačné
rozpätie odsledovaných výkonov bolo 9,8 b. Zároveň ide o strelca, ktorý má zo všetkých
probandov v priemere najkratší čas, za ktorý danú disciplínu ukončil. V prvej aj druhej sezóne
sledujeme jeho výkonnostný rast, ktorý naznačuje, že rýchlejšie prevedenie streleckej činnosti
je pre neho ideálne.
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Na obr.12 je vyobrazený vzťah medzi sledovanými premennými. Výsledná hodnota
korelačného koeficientu bola rs8 = -0,626. Hoci je táto hodnota druhá najvyššia z našej
sledovanej skupiny strelcov, ani v tomto prípade sa nám nepreukázala štatistická významnosť.
Trendová čiara nám naznačuje smer, kedy kratší čas znamená vyšší bodový výkon, čo sme
však štatisticky nepotvrdili. Na základe približnej interpretácie veľkosti korelačného
koeficientu podľa Chrásku (2007) môžeme hovoriť o strednej závislosti medzi bodovým
výkonom a časom.
INTERINDIVIDUÁLNE VYHODNOTENIE ŠPORTOVÝCH STRELCOV
Na vyhodnotenie sledovanej skupiny športových strelcov sme zo štatistických metód
použili Pearsonov korelačný koeficient, ktorým sme chceli zistiť štatistickú významnosť
medzi zaznamenanými bodovými výkonmi celej skupiny a časom, za ktorý dané výsledky
nadobudli v disciplíne vzduchová puška 60 rán v stoji.
Výsledný graf závislosti medzi stanovenými premennými môžeme vidieť na obr.13.Os
x nám tvoria bodové výkony všetkých strelcov, ktoré dosiahli v spomínanej disciplíne. Na osi
y je znázornený čas v sekundách, za ktorý bola súťaž ukončená.

Sledovaná skupina športových
strelcov

4500
4300
4100

Čas (s)

3900
3700
3500
3300
3100

r= -0,237

2900
2700
2500
600

605

610

615

620

625

630

Športový výkon (b)
Obr. 9Vzťah bodového výkonu a času v rámci celej skupiny
V prípade celej skupiny sa nám preukázala závislosť na 1% hladine štatistickej
významnosti Pearsonovho korelačného koeficientu rs = -0,237. Trendová čiara nám tiež udáva
smer, ktorý naznačuje vplyv kratšieho času na vyššie výkony. Avšak pre prax je táto hodnota
zanedbateľná a tak nemôžeme povedať, že rýchlejší čas streľby nám významne ovplyvňuje
bodové výkony strelcov.
Dôvodov môže byť viacero. Za ten najdôležitejší by sme pokladali sledovanú skupinu,
ktorá mala nízky počet členov. Na viac, ak sa v skupine nachádzal člen s nižším priemerným
výkonom ako mal zvyšok členov, alebo sa v zaznamenaných bodových výkonoch vyskytli
výrazne nižšie hodnoty, mohlo to záporne ovplyvniť výslednú hodnotu korelačného
koeficientu a taktiež aj trendovú krivku znázornenú v grafe.
Výsledný čas, ktorý sa javí ako dlhší, môže byť spôsobený aj prestávkou, keď si
strelec potrebuje oddýchnuť. Pomerne často sa stáva, že strelci opustia palebnú čiaru a idú sa
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do vyhradeného priestoru poradiť so svojim trénerom, čo môže trvať aj niekoľko minút. Pre
strelca tak môže vzniknúť časová tieseň, ktorá ho bude ovplyvňovať až do posledného
výstrelu, čo sa môže odzrkadliť na bodovom výkone. Práve pri časovej tiesni sa ukazujú
skúsenosti strelca, ako vie zvládať vypracovanie výstrelu pod tlakom. Najmä mladší strelci sa
dopustia vplyvom nedostatočného času väčšieho množstva chýb.
Na športového strelca pôsobí okrem času aj množstvo iných faktorov, ktoré môžu
výrazne ovplyvniť výsledok v danej disciplíne.
Baník (2010) sa vo svojej záverečnej práci venoval skúmaniu faktorov, ktoré
najčastejšie vnímajú strelci ako negatívne. Medzi ne patrí nedostatok času, únava, nadmerný
hluk divákov alebo ostatných strelcov, prílišné očakávanie dobrého výsledku, negatívne
myslenie počas priebehu súťaže, prílišný chlad alebo teplo, zvýšená pulzová frekvencia v
dôsledku trémy a nedostatočné rozcvičenie pred súťažou.
Tým sme chceli naznačiť, že bodový výkon, ktorý strelec dosiahne v disciplíne
vzduchová puška 60 rán v stoji nie je ovplyvnený len časom, ale aj ďalšími faktormi.
ZÁVER
Cieľom našej práce bolo zistiť závislosť streleckého výkonu od trvania súťaže v
disciplíne vzduchová puška 60 rán v stoji. Sledovaná skupina športových strelcov pozostávala
z ôsmych členom, ktorých priemerný vek bol 22,55 rokov. V sledovanom súbore bolo päť
vrcholových a traja výkonnostní strelci.
V prvej úlohe sme sa venovali analýze doterajších poznatkov a získavaniu údajov v
sledovanej problematike prostredníctvom literatúry a ďalších dostupných zdrojov.
Náplňou druhej úlohy bolo spracovanie a vyhodnotenie získaných údajov pomocou
štatistických a logických metód. Zisťovali sme vzťah medzi časom trvania súťaže a
dosiahnutým bodovým výkonom. Intraindividuálne sme vyhodnotili strelcov pomocou
Spearmanovho korelačného koeficientu a na základe približnej interpretácie veľkosti
korelačného koeficientu podľa Chrásku (2007) sme u Strelca 5 zistili veľmi slabú závislosť
medzi sledovanými premennými. Veľkosť jeho korelačného koeficientu bol rs5 = 0,063.
Pri Strelcoch 3 a 6 sa nám preukázala nízka závislosť, pretože ich korelačné
koeficienty dosiahli hodnoty len rs3 = -0,227 a rs6 = -0,330. U Strelcov 1, 2, 4 a 8 sme zistili
strednú závislosť medzi časom a bodovým výkonom. Pri výpočte korelačného koeficientu
sme zistili nasledovné hodnoty: rs1 = -0,524 (Strelec 1); rs2 = -0,578 (Strelec 2); rs4 = -0,550
(Strelec 4) a rs8 = -0,626 (Strelec 8). Všetci hore uvedení strelci však dosiahli štatisticky veľmi
nízku významnosť a kratšie prevedenie streľby na nich vplýva minimálne.
U Strelca 7 sa nám ako u jediného preukázala podľa Spearmanovho korelačného
koeficientu rs7 = -0,839* štatistická významnosť na 5% hladine. Podľa Chrásku (2007)
preukazuje táto hodnota vysokú závislosť medzi nami sledovanými premennými. Môžeme
teda potvrdiť, že na sledovaných súťažiach mu kratšie prevedenie danej disciplíny zaručilo
vyšší výkon. Hodnotenie vzťahu času streľby s dosiahnutými bodovými výkonmi sme v rámci
celej sledovanej skupiny vyhodnotili pomocou Pearsonovho korelačného koeficientu, ktorého
veľkosť bola r = -0,237. Preukázal sa štatisticky významný vzťah na 1% hladine. Tento vzťah
je však pre prax takmer zanedbateľný. Z toho nám vyplýva, že daná hypotéza sa nám
nepotvrdila. Môžeme teda povedať, že strelci s kratšou časovou reláciou nemusia dosahovať
lepšie bodové výkony, ako pretekári s dlhším časom streľby. Nepotvrdenie hypotézy môžeme
odôvodniť aj sledovanou skupinou, ktorá mala malý počet členov. Ak sa vo viacerých
prípadoch objavili výrazne nižšie bodové hodnoty alebo pridlhý čas trvania súťaže, mohlo to
negatívne ovplyvniť výslednú hodnotu korelačného koeficientu. Ďalším dôvodom mohlo byť
pôsobenie iných faktorov v priebehu súťaže. Ako príklad môžeme udať trému, tlak ľudí z
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okolitého prostredia, prílišný chlad alebo teplo, neprimeraný hluk, či nedostatočná
koncentrácia počas súťaže.
Z našej práce môžeme odvodiť, že každý strelec má individuálne časové prevedenie
puškovej disciplíny. Individuálnosť môžeme ukázať na porovnaní Strelca 3 a Strelca 4.
Priemerné časové hodnoty Strelca 3 sa pohybujú na úrovni 59 minút a hodnoty Strelca 4
dosahujú v priemere až 67 minút. Avšak priemerné bodové výkony majú takmer totožné.
Podobných výskumov sa v športovej streľbe vykonáva a publikuje veľmi málo.
Musíme však povedať, že pre ďalšie napredovanie a vzdelávanie sa v tomto športe je nutné
vykonávanie nových pozorovaní a výskumov. Tým by sme chceli apelovať na trénerov, aby
sa venovali výskumnej činnosti, ktorá by mohla obohatiť streleckú metodiku.
Podobné výskumné práce v športovej streľbe by sme odporúčali robiť s
mnohonásobne väčšou experimentálnou skupinou, aby sme získali čo najviac údajov a
eliminovali tak prípadný výskyt odchýlok v sledovaných premenných daného výskumu.
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KVANTITATÍVNE A KVALITATÍVNE CHARAKTERISTIKY
PSYCHOLOGICKEJ PRÍPRAVY VRCHOLOVÝCH ŠPORTOVÝCH
STRELCOV
QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF
PSYCHOLOGICAL TRAINING OF TOP SPORT SHOOTERS
Lucia Novosedlíková, Peter Petrovič, Tomáš Gregor, Adriana Kaplánová
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
ABSTRAKT
Cieľom práce bolo zistiť kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky psychologickej
prípravy vrcholových športových strelcov. K dosiahnutiu stanoveného cieľa sme vypracovali
ad hoc dotazník, ktorým sme zisťovali aktuálne informácie týkajúce sa psychologickej
prípravy športových strelcov. Výskumný súbor tvorilo 40 vrcholových športových strelcov.
Výber respondentov bol podmienený členstvom v reprezentácii pre rok 2020. Matematickoštatistickými metódami sme spracovali získané empirické údaje do tabuliek a stĺpcových
grafov. Na určenie rozdielov vo frekvencii jednotlivých typov odpovedí sme použili metódu
induktívnej štatistiky: Test dobrej zhody chí – kvadrát. Touto štatistickou metódou sme
vyhodnotili odpovede, ktoré v jednotlivých otázkach zvolilo viac ako 10% respondentov. Z
logických metód sme využili analýzu, syntézu, dedukciu a komparáciu. V Hypotéze 1 sme
predpokladali, že dýchacie cvičenia sú najčastejšou metódou optimalizácie psychického stavu
vrcholových športových strelcov, avšak nepotvrdili sme to na štatisticky významnej úrovni.
Test dobrej zhody chí – kvadrát potvrdil štatistickú významnosť na 1% hladine s hodnotou
27,37** pri Hypotéze 2, ktorá predpokladala, že vrcholoví športoví strelci v športovej
príprave štatisticky významne spolupracujú s odborníkmi. V Hypotéze 3 sme potvrdili
štatistickú významnosť na 1% hladine s hodnotou 28,9**, kde sme tvrdili, že vrcholoví
športoví strelci by štatisticky významne uvítali spoluprácu odborníkov pri svojej
psychologickej príprave. V Hypotéze 4 sme vyslovili predpoklad, že vrcholoví športoví strelci
štatisticky významne považujú systematickú psychologickú prípravu pre svoj športový výkon
za prínosnú. Potvrdili sme to taktiež na 1 % hladine štatistickej významnosti s hodnotou
36,1**. Predpoklad v Hypotéze 5, že vrcholoví športoví strelci prežívajú po ukončení súťaže
štatisticky významne stavy emočnej presýtenosti a psychickej únavy sme nepotvrdili na
štatisticky významnej úrovni. Cieľavedomá a systematická psychologická príprava by mala
byť prirodzenou súčasťou športovej prípravy vrcholových športových strelcov a zároveň by
mala byť individuálne prispôsobená podmienkam každého jedinca.
Kľúčové slová:
športová streľba, športový strelec, psychologická príprava
ABSTRACT
The aim of the article was to find out the quantitative and qualitative characteristics of
psychological training of top sport shooters. In order to achieve the set goal, we developed an
ad hoc questionnaire, which we used to find out current information concerning the
psychological training of sports shooters. The research group consisted of 40 top sport
shooters. The selection of respondents was conditioned by membership in the representation
for the year 2020. We used mathematical-statistical methods to process the obtained empirical
data into tables and bar graphs. To determine the differences in the frequency of individual
types of responses, we used the method of inductive statistics: Chi - square goodness of fit
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test. Using this statistical method, we evaluated the answers that were chosen by more than
10% of respondents in individual questions. From logical methods we used analysis,
synthesis, deduction and comparison. In Hypothesis 1, we assumed that breathing exercises
are the most common method of optimizing the mental state of top sport shooters, but we did
not confirm this at a statistically significant level. The chi-square goodness of fit test
confirmed statistical significance at the 1% level with a value of 27.37 ** in Hypothesis 2,
which assumed that top sport shooters in sport training they cooperate statistically
significantly with experts. In Hypothesis 3, we confirmed the statistical significance at the 1%
level with a value of 28.9 **, where we claimed that top sport shooters would statistically
significantly welcome the cooperation of experts in his psychological preparation. In
Hypothesis 4, we stated the assumption that top sport shooters statistically significantly
consider systematic psychological training for its sporty performance as beneficial. We also
confirmed this at the 1% level of statistical significance with a value of 36.1 **. We did not
confirm the assumption in Hypothesis 5 that top sport shooters experience statistically
significant states of emotional satiety and mental fatigue at a statistically significant level after
the end of the competition. Purposeful and systematic psychological training should be a
natural part of the sport training of top sport shooters and at the same time should be
individually adapted to the conditions of each individual.
Keywords: sport shooting, sport shooter, psychological training
ÚVOD
Využitie poznatkov z psychológie môže mať pre výkonnosť vrcholových športových
strelcov veľký prínos. Strelci sú pri snahe podať svoj maximálny výkon vystavený
mimoriadnej záťaži vonkajších a vnútorných podnetov. Psychologickú prípravu športovca
môžeme chápať ako zložitý a náročný proces. Cieľom je zvýšiť všeobecnú a špeciálnu
odolnosť športovca, ktorá umožní plne využiť jeho potenciál v súťažných podmienkach.
Obsahovo považujeme psychologickú prípravu za súhrn metód, prostriedkov a princípov,
ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú psychické zložky športovej výkonnosti.
Môžeme povedať, že aktuálne psychické stavy pôsobia na športového strelca počas
celej jeho kariéry. Predštartové stavy značne ovplyvňujú psychiku športovca v priebehu
súťaže a tým aj výkon, ktorý dosiahne. Športový strelec je schopný podávať maximálne
výkony pri optimálnych podmienkach. Tieto podmienky však ovplyvňuje množstvo faktorov,
ako napríklad počasie, poveternostné podmienky, či zvuková kulisa obecenstva. Športový
strelec by sa mal dlhodobo a systematicky venovať psychologickej príprave a naučiť sa
pracovať so svojou psychickou stránkou tak, aby to malo pozitívny dopad na jeho výkonnosť.
Rozhodli sme sa preto zaoberať touto témou, nakoľko si myslíme, že psychologická príprava
je neoddeliteľnou súčasťou športovej prípravy vrcholových športovcov a v športovom
tréningu je potláčaná do úzadia.
V našom článku sa zaoberáme kvantitatívnymi a kvalitatívnymi charakteristikami
psychologickej prípravy vrcholových športových strelcov. Výskum sme realizovali v súbore,
ktorý pozostával zo 40 vrcholových športových strelcov, ktorí sú členmi reprezentácie pre rok
2020. Zisťovali sme, aké psychologické metódy športoví strelci poznajú a využívajú. Ďalej
sme zisťovali, aké predštartové stavy prevládajú u športových strelcov, ako sa dokážu
vyrovnať s rušivými faktormi počas súťaže a aké psychické stavy prevládajú po jej ukončení.
Zaujímalo nás, či vrcholoví športoví strelci
v rámci svojej psychologickej prípravy
spolupracujú so športovými psychológmi alebo inými odborníkmi, a aké sú ich skúsenosti pri
tejto spolupráci. Ako metódu získavania empirických údajov sme zvolili ad hoc dotazník,
ktorý bol vytvorený pre potreby diplomovej práce. Získané odpovede od respondentov sme
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spracovali a vyhodnotili pomocou štatistických a logických metód. Veríme, že získané
poznatky budú prínosom pre športových strelcov a trénerov.
Metodologicky sme sa pridŕžali Mericu a Psalmana (2004), ktorí danú problematiku
rozvádzajú na rôzné športové disciplíny.
Teoreticky sme vychádzali z koncepcii nasledujúcich autorov: Hošek (1979), Hošek,
Kobylka, Slepička (2004), Slepička, Hošek, Hátlová (2009), Ledecká (2013), Belešová (2015,
2018), Belešová a Kuchtová (2018).
CIEĽ, HYPOTÉZY A ÚLOHY PRÁCE
CIEĽ PRÁCE
Zistiť kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky psychologickej prípravy vrcholových
športových strelcov.
HYPOTÉZY PRÁCE
Hypotéza 1:
Hypotéza 2:
Hypotéza 3:
Hypotéza 4:
Hypotéza 5:

Dýchacie cvičenia sú štatisticky najčastejšou metódou optimalizácie
psychického stavu vrcholových športových strelcov.
Vrcholoví športoví strelci v športovej príprave štatisticky významne
spolupracujú s odborníkmi.
Vrcholoví športoví strelci by štatisticky významne uvítali spoluprácu
odborníkov pri svojej psychologickej príprave.
Vrcholoví športoví strelci štatisticky významne považujú systematickú
psychologickú prípravu pre svoj športový výkon za prínosnú.
Vrcholoví športoví strelci prežívajú po ukončení súťaže štatisticky významne
stavy emočnej presýtenosti a psychickej únavy.

ÚLOHY PRÁCE
Úloha 1:

Zistiť najčastejšiu metódu optimalizácie psychického stavu vrcholových
športových strelcov.

Úloha 2:

Zistiť, či vrcholoví športoví strelci vo svojej športovej príprave spolupracujú s
odborníkmi.

Úloha 3:

Zistiť, či by vrcholoví športoví strelci pri svojej psychologickej príprave uvítali
spoluprácu odborníkov.

Úloha 4:

Zistiť, či vrcholoví športoví strelci považujú systematickú psychologickú
prípravu pre svoj športový výkon za prínosnú.

Úloha 5:

Zistiť, či vrcholoví športoví strelci po ukončení súťaže prežívajú stavy emočnej
presýtenosti a psychickej únavy.

METODIKA PRÁCE
STANOVENIE VÝSKUMNEJ SITUÁCIE
Práca patrí do vedného odboru športová edukológia, ktorá je súčasťou vied o športe. Ide o ex
post facto výskum. Pre zber terénnych dát sme vytvorili ad hoc dotazník, ktorý pozostával z
23 otázok. Pri vypracovaní práce sme postupovali podľa Kampmillera et al. (2010)
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Zápis výskumnej situácie:
V 40 (S 23 ) t 0
V40= výber pozostávajúci z 40 športových strelcov
S23= úroveň nameraných stavov v 23 otázkach dotazníka
t0= obdobie vyplnenia dotazníku (február 2020 – apríl 2020)
CHARAKTERISTIKA SÚBORU
Výber respondentov bol podmienený členstvom v reprezentácii pre rok 2020. Výskumný
súbor tvorilo 40 vrcholových športových strelcov, 24 respondentov mužského pohlavia a 16
respondentov ženského pohlavia. Puškovým disciplínam sa v našom súbore venuje 21
športových strelcov, z toho 11 mužov a 10 žien. Týmto disciplínam sa venujú aj 4 muži a 1
žena, ktorí patria k hendikepovaným športovcom, ale sú taktiež zaradení do reprezentácie SR.
Pištoľovým disciplínam sa venuje 9 respondentov, z toho 8 mužov a 1 žena. Brokovým
disciplínam sa z nášho súboru venuje 10 respondentov, z nich je 5 mužov a 5 žien.
Momentálne súťaží 11 športových strelcov v juniorskej kategórií a 29 v seniorskej kategórií.
Až 8 športových strelcov sa zúčastnilo olympijských alebo paralympijských hier, z toho jeden
respondent získal bronzovú medailu a ďalší sa stal víťazom. Všetci strelci výskumnej
skupiny boli účastníkmi podujatí, ako sú SP, ME, MS a 14 z nich sa zaraďuje medzi
medailistov z týchto vrcholových streleckých podujatí. Športoví strelci v našom súbore majú
priemerný vek 25,75 ± 8,2 rokov. V priemere sa športovej streľbe venujú naši respondenti 12
± 6,4 rokov. Všetci športoví strelci v sledovanom súbore boli oboznámení s tým, že ide o
anonymný dotazník, ktorý slúži k získaniu údajov potrebných pre diplomovú prácu.
Tab. 1 Charakteristika výskumného súboru z hľadiska veku - muži
Muži
n
24

x̄

Min

Max

Vr

Mo

Me

s

s2

26,3

15

48

33

25

23,5

9,02

81,36

Tab. 2 Charakteristika výskumného súboru z hľadiska veku - ženy
Ženy
n
16

x̄

Min

Max

Vr

Mo

Me

s

s2

24,9

16

37

21

22

22,5

6,96

48,44

METÓDY ZÍSKAVANIA EMPIRICKÝCH ÚDAJOV
Na získanie potrebných empirických údajov sme zvolili formu dotazníka. Vytvorili sme ad
hoc dotazník, ktorým sme zisťovali aktuálne informácie ohľadne psychologickej prípravy
vrcholových športových strelcov. Dotazník bol anonymný, obsahoval 23 otázok, ktoré mali
otvorený typ otázok alebo zatvorený typ otázok s voľbou jednej alebo viacerých vopred
formulovaných odpovedí. Úvodných 6 otázok bolo zostavených na zistenie všeobecných
informácii o strelcoch. V otázkach 7. – 23. sme zisťovali, či sa strelci v rámci svojej športovej
prípravy venujú psychologickej príprave, aké psychologické metódy poznajú a využívajú.
Ďalej sme zisťovali, aké predštartové stavy charakterizujú vybraných strelcov, ako sa dokážu
vyrovnať s rušivými faktormi počas súťaže a aké psychické stavy prevládajú po jej ukončení.
Zaujímala nás aj informácia, aká je úroveň spolupráce strelcov so športovými psychológmi
alebo ďalšími odborníkmi. Dotazník bol odosielaný elektronicky pomocou e-mailu.
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Pozorovanie a rozhovor ako základné psychologické metódy sme použili na zvýšenie
validity dotazníka.
Úroveň výkonnosti športových strelcov sme zisťovali z databázy športovcov ISSF.
Databáza obsahuje základné informácie o každom strelcovi, napr. somatické parametre,
začiatok športovej činnosti, hlavné strelecké disciplíny, ktorým sa venuje a umiestnenia z
vrcholových podujatí.
METÓDY SPRACOVANIA A VYHODNOTENIA ZÍSKANÝCH ÚDAJOV
Z metód matematickej štatistiky sme využili frekvenčnú analýzu, početnosť a relatívnu
početnosť v percentách, aritmetický priemer, modus, medián, smerodajnú odchýlku, variačné
rozpätie, minimálnu a maximálnu hodnotu. Na určenie rozdielov vo frekvencii jednotlivých
typov odpovedí sa použila metóda induktívnej štatistiky: Test dobrej zhody chí – kvadrát.
Touto štatistickou metódou sme vyhodnotili odpovede, ktoré v jednotlivých otázkach zvolilo
viac ako 10% respondentov. Odpovede, ktoré zvolilo menej ako 10% respondentov
považujeme z hľadiska štatistickej významnosti za zanedbateľné.
Pri vyhodnocovaní a interpretácii jednotlivých údajov sme použili logické metódy:
analýzu, syntézu, dedukciu a komparáciu.
Na spracovanie a vyhodnotenie získaných údajov sme používali program Microsoft
Office Excel.
Vyhodnotené výsledky sme znázornili v tabuľkách a stĺpcových grafoch.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Prvými 6 otázkami nášho dotazníka sme zisťovali osobné informácie o našich respondentoch.
Otázka č. 1
Vaše pohlavie?
Tab. 3 Rozdelenie súboru podľa pohlavia
Muži

Ženy

Spolu

Počet

Percent

Počet

Percent

Počet

Percent

24

60%

16

40%

40

100%

Obr. 1 Rozdelenie súboru podľa pohlavia
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Z obr. 3 môžeme vyčítať, že prevahu vo výskumnej skupine s počtom 24 majú muži.
Tvorí to 60% výskumnej skupiny, zvyšných 40% patrí ženám, ktorých sa na výskume
zúčastnilo 16. Celkový súbor tvorilo 40 vrcholových športových strelcov, ktorí sú zaradení v
zozname reprezentácie pre rok 2020.
Otázka č. 2
Váš vek?
Tab. 4 Rozdelenie súboru podľa fyzického veku
Rozdelenie podľa
fyzického veku

Muži

Ženy

Spolu

Počet

Percent

Počet

Percent

Počet

Percent

15 - 20 rokov

6

25.00%

5

31.25%

11

27.50%

21 - 30 rokov

11

45.80%

7

43.75%

18

45.00%

31 - 40 rokov

4

16.70%

4

25.00%

8

20.00%

41 - 50 rokov

3

12.50%

0

0%

3

7.50%

24

100%

16

100%

40

100%

Obr. 2 Rozdelenie súboru podľa fyzického veku
V tejto otázke nás zaujímalo zastúpenie respondentov podľa fyzického veku. Ako
môžeme vidieť na obr. 4, najväčší podiel majú športoví strelci vo veku 21 – 30 rokov, čo tvorí
až 45% respondentov. Nasledujú športoví strelci, ktorí sú zaradení do juniorskej kategórie,
čiže vo veku v rozmedzí 15 – 20 rokov, ktorých je 27,5%. Vo veku 31 – 40 rokov je 8
respondentov, čo tvorí 20% nášho súboru a vo veku 41 – 50 rokov sa vyskytli 3 športoví
strelci. Za uznanie stojí fakt, že športoví strelci, ktorí sa nachádzajú v posledných dvoch
vekových kategóriách sa stále držia na vrcholovej úrovni, každoročne sa zúčastňujú
vrcholových podujatí, dokážu konkurovať svetovej špičke a dosahovať tie najvyššie
umiestnenia.
Otázka č. 3
Koľko rokov sa aktívne venujete športovej streľbe?
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Tab. 5 Počet rokov aktívnej športovej činnosti športových strelcov
Roky aktívnej
športovej činnosti

Muži

Ženy

Spolu

Počet

Percent

Počet

Percent

Počet

Percent

1 - 5 rokov

3

12.50%

2

12.50%

5

12.50%

6 - 16 rokov

17

70.80%

10

62.50%

27

67.50%

17 - 27 rokov

4

16.70%

4

25.00%

8

20.00%

24

100%

16

100%

40

100%

Obr. 3 Počet rokov aktívnej športovej činnosti
Ako v každom športe platí, že športovec, ktorý sa dostal na vrcholovú úroveň v danom
športe, obetoval veľké množstvo energie a nespočetné množstvo hodín tréningu zameraného
na špeciálnu športovú prípravu. Otázka č. 3 bola zameraná na zistenie, koľko rokov sa
športoví strelci venujú športovej streľbe. Obr. 5 znázorňuje, že najväčšie zastúpenie má
kategória 6 – 16 rokov, v ktorej je 67,5% respondentov. Za ňou nasleduje kategória 7 – 17
rokov, ktorú tvorí 20% športových strelcov. Zvyšných 12,5% tvoria juniori, ktorí sa športovej
streľbe venujú 5 a menej rokov, no takisto sú veľmi úspešní a vo svojej kategórii dosahujú
kvalitné výsledky.
Otázka č. 4
Koľko rokov ste členom reprezentácie SR?
Tab. 6 Počet rokov športových strelcov v reprezentácii
Členstvo v
reprezentácii

Muži

Ženy

Spolu

Počet

Percent

Počet

Percent

Počet

Percent

1 - 5 rokov

11

45.80%

9

56.25%

20

50.00%

6 - 16 rokov

10

41.70%

3

18.75%

13

32.50%

17 - 27 rokov

3

12.50%

4

25.00%

7

17.50%

24

100%

16

100%

40

100%

339

Vedecký zborník 2020 – Žiak, pohyb, edukácia

Obr. 4 Počet rokov športových strelcov v reprezentácii
Na obr. 6 vidíme, že najpočetnejšie zastúpenie mala skupina 1 – 5 rokov, kde sa
nachádza až polovica nášho výskumného súboru. Nasleduje 32,5% športových strelcov, ktorí
reprezentujú našu krajinu 6 – 16 rokov úctyhodných 17,5% respondentov, ktorí sú v kategórii
17 – 27 rokov a stále sú veľmi úspešní v tomto športe.
Otázka č. 5
Vašou hlavnou streleckou disciplínou je?
Tab. 7 Rozdelenie výskumného súboru podľa hlavných streleckých disciplín
Hlavná strelecká
disciplína

Muži

Ženy

Spolu

Počet

Percent

Počet

Percent

Počet

Percent

Pušková

11

45.80%

10

62.50%

21

52.50%

Pištoľová

8

33.40%

1

6.25%

9

22.50%

Broková - trap

5

20.80%

1

6.25%

6

15.00%

Broková - skeet

0

0%

4

25.00%

4

10.00%

24

100%

16

100%

40

100%

Obr. 5 Rozdelenie výskumného súboru podľa hlavných streleckých disciplín
Táto otázka bola zameraná na zistenie, ktorej streleckej disciplíne v športovej streľbe
sa naši respondenti venujú. Na obr. 7 môžeme vidieť, že puškovým disciplínam sa v
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sledovanom súbore venuje až 52,5% športových strelcov. Z celkového počtu 16 žien sa
puškovým disciplínam venuje 62,5%, čo predstavuje 10 žien. Vo výskumnom súbore sa
nachádza 5 respondentov puškových disciplín, ktorí sú telesne postihnutí. Napriek tomu patria
k svetovej špičke v športovej streľbe, dvaja z našich respondentov boli účastníkmi
paralympijských hier, jeden z nich získal zlatú medailu a druhý nepopulárne, no veľmi cenné
štvrté miesto. Obaja majú na svojom konte zapísané tituly majstrov sveta, Európy, víťazov
svetových pohárov a sami sú tvorcami množstva svetových rekordov.
Pištoľovým disciplínam sa venuje 22,5% respondentov, z toho iba 1 žena. Taktiež
dvaja respondenti, ktorí sa venujú týmto disciplínam obsadili na olympijských hrách výborné
štvrté a piate miesto. Broková disciplína trap je v našom súbore v zastúpení 5 mužov a 1 ženy,
čo predstavuje 15% z celkového počtu. Brokovej disciplíne skeet sa v sledovanom súbore
venuje 25% žien a z celkového počtu 40 respondentov to tvorí 10%. Naši brokoví strelci
patria medzi najúspešnejších športovcov na Slovensku ale i vo svete, sú držiteľmi množstva
cenných titulov, pravidelnými účastníkmi a medailistami z olympijských hier.
Otázka č. 6
Vaše najlepšie umiestnenie na:
1. Majstrovstvách Slovenska
2. Svetovom pohári
3. Majstrovstvách Európy
4. Majstrovstvách sveta
5. Olympijských hrách
Respondenti odpovedali na tú možnosť, ktorej sa zúčastnili. Zaznamenané odpovede
boli spracované a zaradené do Prílohy 2.
Ďalej budú nasledovať otázky z dotazníka, medzi ktorými sa nachádza 10 otvorených
otázok (7.-12., 14., 17.-19.) a 7 uzavretých otázok (13., 15., 16., 20.-23.) s voľbou jednej
alebo viacerých vopred formulovaných odpovedí. Respondenti v otvorených otázkach mali
uviesť tú odpoveď, ktorá sa ich týka. Každú odpoveď sme zaznamenali do tabuliek a 5
najfrekventovanejších odpovedí sme zobrazili v stĺpcových grafoch. Testom dobrej zhody chí
– kvadrát sme zistili, ktoré odpovede sú štatisticky významné.
Otázka č. 7
Ktoré metódy, postupy, prostriedky a princípy psychologickej prípravy poznáte, bez ohľadu
na to, či ste sa s nimi stretli alebo nie?
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Tab. 8 Metódy, postupy, prostriedky a princípy psychologickej prípravy, ktoré športoví strelci
poznajú
Metódy/ postupy/
prostriedky/ princípy
psychologickej prípravy

Muži

Ženy

Spolu

Počet

Percent

Počet

Percent

Počet

Percent

Dýchacie cvičenia

4

16.70%

10

62.50%

14

35.00%

Meditácia

6

25.00%

8

50.00%

14

35.00%

Autogénny tréning

5

20.80%

7

43.75%

13

32.50%

Vizualizácia

4

16.70%

6

37.50%

10

25.00%

Počúvanie hudby
Spolupráca so
psychológom/
mentálnym coachom

2

8.30%

5

31.25%

7

17.50%

2

8.30%

4

25.00%

6

15.00%

Relaxačné cvičenia

2

8.30%

2

12.50%

4

10.00%

Koncentrácia

2

8.30%

2

12.50%

4

10.00%

Náhradná činnosť

1

4.16%

3

18.75%

4

10.00%

Vnútorný dialóg

2

8.30%

1

6.25%

4

10.00%

Joga

1

4.16%

2

12.50%

3

7.50%

Mentálny tréning

1

4.16%

2

12.50%

3

7.50%

Motivácia

1

4.16%

2

12.50%

3

7.50%

Ideomotorický tréning

1

4.16%

1

6.25%

2

5.00%

Progresívna relaxácia

1

4.16%

1

6.25%

2

5.00%

Pozitívne myslenie

1

4.16%

1

6.25%

2

5.00%

Určovanie si cieľov

1

4.16%

1

6.25%

2

5.00%

Utuženie sebavedomia

0

0%

1

6.25%

1

2.50%

Strelecký tréning

1

4.16%

0

0%

1

2.50%

Modelovaný tréning

1

4.16%

0

0%

1

2.50%

Správna životospráva

1

4.16%

0

0%

1

2.50%

Kondičný tréning

1

4.16%

0

0%

1

2.50%

Magické prostriedky

1

4.16%

0

0%

1

2.50%

Neviem

3

12.50%

0

0%

3

7.50%

Χ2 = 5,94
p0,05 = 11,07

Obr. 6 Metódy, postupy, prostriedky a princípy psychologickej prípravy ktoré športové strelci
poznajú
Ako môžeme vidieť na obr. 8, najviac našich respondentov pozná ako metódy
psychologickej prípravy dýchacie cvičenia a meditáciu, v oboch prípadoch ide o 35%
respondentov. Práve dýchacie cvičenia pozná najväčšia časť žien, a to 62,5%. Autogénny
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tréning ako psychologickú metódu eviduje 32,5% športových strelcov, vizualizáciu 25% a
17,5% respondentov uviedlo počúvanie hudby.
Všetky odpovede našich respondentov sú zaznamenané v tab. 8.
Otázka č. 8
Do akej miery sa všeobecne podľa Vás na športovom výkone v športovej streľbe podieľa
psychika ?
Tab. 9 Miera významu psychickej zložky v %, ktorá sa podľa vás všeobecne podieľa na
športovom výkone v športovej streľbe
Miera v %

Muži

Ženy

Spolu

Počet

Percent

Počet

Percent

Počet

Percent

20%

1

4.16%

0

0%

1

2.50%

30%

1

4.16%

0

0%

1

2.50%

40%

1

4.16%

0

0%

1

2.50%

50%

2

8.30%

4

25.00%

6

15.00%

60%

4

16.70%

2

12.50%

6

15.00%

65%

0

0%

2

12.50%

2

5.00%

70%

5

20.80%

3

18.75%

8

20.00%

75%

1

4.16%

2

12.50%

3

7.50%

80%

3

12.50%

2

12.50%

5

12.50%

90%

1

4.16%

1

6.25%

2

5.00%

95%

1

4.16%

0

0%

1

2.50%

99%

1

4.16%

0

0%

1

2.50%

100%

1

4.16%

0

0%

1

2.50%

2

8.30%

0

0%

2

5.00%

24

100%

16

100%

40

100%

Neviem vyjadriť

Χ2 = 0,76
p0,05 = 7,82

Obr. 7 Miera významu psychickej zložky v %, ktorá sa podľa vás všeobecne podieľa na
športovom výkone v športovej streľbe
Na obr. 9 máme znázornených 5 najfrekventovanejších odpovedí z dotazníka. Keďže
išlo o otvorenú otázku, všetky odpovede sme zapísali do tab. 9. Z celkového počtu 20%
respondentov tvrdilo, že psychická zložka sa na výkone v športovej streľbe podieľa v miere
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70%. Odpoveď 50% a 60% uviedlo v oboch prípadoch 15% respondentov a 12,5%
športových strelcov zvolilo odpoveď 80%.
Zo zistených údajov, ktoré nám športoví strelci poskytli nám vyplýva, že psychická zložka sa
na športovom výkone v športovej streľbe podieľa v značne vysokej miere.
Otázka č. 9
Do akej miery sa na Vašom osobnom športovom výkone v športovej streľbe podieľa
psychika?
Tab. 10 Miera významu psychickej zložky v %, ktorá sa podieľa na vašom osobnom
športovom výkone v športovej streľbe
Miera v %

Muži

Ženy

Spolu

Počet

Percent

Počet

Percent

Počet

Percent

30%

1

4.16%

0

0%

1

2.50%

35%

1

4.16%

0

0%

1

2.50%

40%

1

4.16%

0

0%

1

2.50%

50%

2

8.30%

3

18.75%

5

12.50%

60%

1

4.16%

1

6.25%

2

5.00%

65%

1

4.16%

1

6.25%

2

5.00%

70%

5

20.80%

1

6.25%

6

15.00%

75%

1

4.16%

1

6.25%

2

5.00%

80%

5

20.80%

3

18.75%

8

20.00%

85%

1

4.16%

3

18.75%

4

10.00%

90%

1

4.16%

2

12.50%

3

7.50%

95%

1

4.16%

0

0%

1

2.50%

99%

1

4.16%

0

0%

1

2.50%

100%

0

0%

1

6.25%

1

2.50%

Neviem vyjadriť

2

8.30%

0

0%

2

5.00%

24

100%

16

100%

40

100%

Χ2 = 0,74
p0,05 = 5,99

Obr. 8 Miera významu psychickej zložky v %, ktorá sa podieľa na vašom osobnom športovom
výkone v športovej streľbe
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V tab. 10 môžeme vidieť, že spolu 8 športových strelcov z nášho súboru sa zhodlo na
tom, že psychická zložka sa na ich výkone podieľa v miere 80%. V rozmedzí 70 - 85%
uviedlo svoju odpoveď polovica respondentov. V miere 90 – 100% sa psychická zložka
podieľa na osobných športových výkonoch u 15% respondentov. Mieru v percentách, ktorú
naši respondenti uviedli môžeme považovať za pomerne vysokú. Z ich názoru a skúseností
nám vyplýva, že si veľmi dobre uvedomujú dôležitosť zastúpenia psychickej zložky na ich
športových výkonoch. Športová streľba sa považuje všeobecne za technický šport. Môžeme
tvrdiť, že vrcholoví športoví strelci sú technicky na veľmi vysokej úrovni. Z odpovedí, ktoré
nám respondenti poskytli vyplýva, že najviac ich pri podávaní športového výkonu ovplyvňuje
práve psychická zložka. Keď sa vrcholoví športoví strelec dostane do finále na najvyšších
podujatiach Európy a sveta, v brokových disciplínach sa ho zúčastňuje 6 finalistov, v
puškových a pištoľových disciplínach je to 8 finalistov. Každý športoví strelec je tam
technicky približne na rovnako vysokej úrovni. Práve tu sa prejaví, do akej miery sú športoví
strelci pripravení na výrazne náročnú psychickú záťaž. Znásobuje to aj fakt, že finále má
trvanie 30 – 45 minút podľa jednotlivých streleckých disciplín. Je veľmi náročné zachovať si
počas celého trvania vysokú koncentráciu a zároveň psychickú pohodu.
Otázka č. 10
Napíšte, aké metódy psychologickej prípravy využívali Vaši tréneri.
Tab. 11 Metódy psychologickej prípravy, ktoré využívajú tréneri športových strelcov
Metódy
psychologickej
prípravy

Muži

Ženy

Spolu

Počet

Percent

Počet

Percent

Počet

Percent

Rozhovor

4

16.70%

3

18.75%

7

17.50%

Dýchacie cvičenia

2

8.30%

4

25.00%

6

15.00%

Vizualizácia
Spolupráca so
psychológom/
mentálnym coachom

1

4.16%

5

31.25%

6

15.00%

2

8.30%

3

18.75%

5

12.50%

Autogénny tréning

3

12.50%

1

6.25%

4

10.00%

Obmedzenie
komunikácie s okolým

0

0%

2

12.50%

2

5.00%

Meditácia

0

0%

1

6.25%

1

2.50%

Joga

1

4.16%

0

0%

1

2.50%

Ideomotorický tréning

1

4.16%

0

0%

1

2.50%

Progresívna relaxácia

1

4.16%

0

0%

1

2.50%

Náhradná činnosť

0

0%

1

6.25%

1

2.50%

Utuženie sebavedomia

1

4.16%

0

0%

1

2.50%

Strelecký tréning

1

4.16%

0

0%

1

2.50%

Neviem

5

20.80%

0

0%

5

12.50%

Žiadne

5

20.80%

0

0%

5

12.50%
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Χ2 = 0,61
p0,05 = 11,07

Obr. 9 Metódy psychologickej prípravy, ktoré využívajú tréneri športových strelcov
Najčastejšie vyskytujúcou sa metódou, ktorú tréneri využívajú je rozhovor.
Z celkového počtu respondentov uviedlo túto odpoveď 17,5%. Rovnako, 15% odpovedí
zadali respondenti pri metódach meditácie a dýchacích cvičení. Spoluprácu so psychológom
alebo mentálnym coachom odporučil tréner využívať 5 športovým strelcom. Až 25%
respondentov, všetci mužského pohlavia, uviedlo odpoveď – neviem alebo žiadne. Myslíme
si, že ide o pomerne vysoké číslo vzhľadom k tomu, že ide o vrcholových športovcov. Tréneri
by sa svojim zverencom mali venovať v každej zložke športovej prípravy, teda aj v
psychologickej príprave a mali by sa neustále vzdelávať v tejto oblasti, pretože práve tá môže
ich zverenca posunúť k vyšším umiestneniam na vrcholových podujatiach.
Otázka č. 11
Napíšte aké metódy psychologickej prípravy využívate na optimalizáciu psychického stavu.
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Tab. 12 Metódy psychologickej prípravy, ktoré športoví strelci využívajú na optimalizáciu
psychického stavu
Metódy
psychologickej
prípravy

Spolu

Ženy

Muži
Počet

Percent

Počet

Percent

Počet

Percent

Dýchacie cvičenia

7

29.20%

7

43.75%

14

35.00%

Autogénny tréning

5

20.80%

4

25.00%

9

22.50%

Meditácia

4

16.70%

5

31.25%

9

22.50%

Počúvanie hudby

3

12.50%

5

31.25%

8

20.00%

Vizualizácia

3

12.50%

4

25.00%

7

17.50%

Vnútorný rozhovor

2

8.30%

3

18.75%

5

12.50%

Kondičný tréning
Spolupráca so
psychológom/
mentálnym coachom

4

16.70%

1

6.25%

5

12.50%

1

4.16%

3

18.75%

4

10.00%

Stanovenie si cieľov

1

4.16%

3

18.75%

4

10.00%

Motivácia

2

8.30%

2

12.50%

4

10.00%

Koncentrácia

1

4.16%

2

12.50%

3

7.50%

Rozhovor

0

0%

2

12.50%

2

5.00%

Relaxačné cvičenia

0

0%

2

12.50%

2

5.00%

Strelecký tréning

1

4.16%

1

6.25%

2

5.00%

Joga

1

4.16%

1

6.25%

2

5.00%

Náhradná činnosť

1

4.16%

1

6.25%

2

5.00%

Pozitívne myslenie

1

4.16%

1

6.25%

2

5.00%

Žiadne

4

16.70%

0

0%

4

10.00%

Χ2 = 6,95
p0,05 = 12,59

Obr. 10 Metódy psychologickej prípravy, ktoré športoví strelci využívajú na optimalizáciu
psychického stavu
Z tab. 12 nám vyplýva, že najväčšiu početnosť mala odpoveď – dýchacie cvičenia,
ktoré využíva 29,2% mužov, 43,75% žien a z celkového počtu respondentov je to 35%. Ako
sme už uviedli v teoretickej časti, dýchacie cvičenia sú vhodné na elimináciu úzkosti.
Športový strelec ich vie využiť pri regulácii predštartových stavov alebo kedykoľvek počas
prebiehajúcej súťaže. Pre strelcov je prospešné, že využívajú túto metódu, pretože vie priniesť
uvoľnenie v relatívne krátkom čase, čo je viac než potrebné. Autogénny tréning a meditáciu
uviedlo v oboch prípadoch 22,5% respondentov. Ovládanie týchto metód považujeme taktiež
za veľký prínos pre športových strelcov. Z celkového počtu uviedlo 8 respondentov odpoveď
– počúvanie hudby. Túto metódu využíva vo svojej psychologickej príprave takmer tretina
žien. Vizualizáciu ako metódu psychologickej prípravy využíva celkovo 7 respondentov. Túto
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metódu je možné využiť takmer kedykoľvek a pozitívne to vplýva na ich psychický stav.
Športoví strelci si často predstavujú ideálne vypracovanie rany, či mierenie na terč.
Touto otázkou sme chceli potvrdiť alebo vyvrátiť Hypotézu 1, kde sme predpokladali, že
dýchacie cvičenia sú štatisticky najčastejšou metódou optimalizácie psychického stavu
vrcholových športových strelcov. Dýchacie cvičenia sú najčastejšou metódou, ktorú vrcholoví
športoví strelci využívajú. Hypotéza sa však na štatisticky významnej úrovni nepotvrdila. Test
dobrej zhody chí – kvadrát vykazoval hodnotu 6,95, čiže sa nachádzal pod hladinou
štatistickej významnosti na úrovni 5%, ktorú predstavuje hodnota 12,59.
Otázka č. 12
Napíšte aké metódy psychologickej prípravy by ste športovým strelcom odporúčali.
Tab. 13 Metódy psychologickej prípravy, ktoré by respondenti odporúčali športovým strelcom
Metódy
psychologickej
prípravy

Muži

Ženy

Spolu

Počet

Percent

Počet

Percent

Počet

Percent

Dýchacie cvičenia

6

25.00%

8

50.00%

14

35.00%

Meditácia

2

8.30%

6

37.50%

8

20.00%

Autogénny tréning

3

12.50%

3

18.75%

6

15.00%

Vizualizácia

2

8.30%

4

25.00%

6

15.00%

Konentrácia

2

8.30%

4

25.00%

6

15.00%

Relaxačné cvičenia

2

8.30%

3

18.75%

5

12.50%

Počúvanie hudby
Spolupráca so
psychológom/
mentálnym coachom

2

8.30%

3

18.75%

5

12.50%

1

4.16%

4

25.00%

5

12.50%

Náhradná
U každého činnosť
jednotlivca
individuálne

1

4.16%

2

12.50%

3

7.50%

3

12.50%

0

0%

3

7.50%

Kondičný tréning

2

8.30%

1

6.25%

3

7.50%

Rozhovor

0

0%

2

12.50%

2

5.00%

Joga

1

4.16%

1

6.25%

2

5.00%

Správna životospráva

1

4.16%

0

0%

1

2.50%

Strelecký tréning

0

0%

1

6.25%

1

2.50%

Vnútorný dialóg

1

4.16%

0

0%

1

2.50%

Neviem

3

12.50%

0

0%

3

7.50%
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Χ2 = 9,39
p0,05 = 14,07

Obr. 11 Metódy psychologickej prípravy, ktoré by respondenti odporúčali športovým strelcom
Na obr. 13 vidíme 5 najčastejšie zvolených metód psychologickej prípravy, ktorých
využívanie by športoví strelci odporúčali. Až polovica žien a štvrtina mužov, z celkového
počtu výskumného súboru 35% respondentov by odporúčalo dýchacie cvičenia. Tu sa nám
potvrdzuje, že dýchacie cvičenia sú medzi strelcami preferované a spĺňajú požadovaný efekt.
Metódu meditácie odporúča z celkového počtu súboru 20% športových strelcov. Môžeme
vidieť, že hlavne u žien je táto metóda preferovaná, pretože až 37,5% zvolilo túto odpoveď.
Autogénny tréning, vizualizáciu a koncentráciu by v každom prípade odporúčalo 15%
športových strelcov. Relaxačné cvičenia, počúvanie hudby a spoluprácu so psychológom
alebo mentálnym coachom by odporúčalo 12,5%.
Otázka č. 13
Uveďte, či ste spolupracovali, resp. spolupracujete pri svojej psychologickej príprave s:
Tab. 14 Odborníci, s ktorými športoví strelci spolupracujú pri psychologickej príprave
Spolupráca s:

Muži

Ženy

Spolu

Počet

Percent

Počet

Percent

Počet

Percent

Trénerom

17

70.80%

7

43.75%

24

55.00%

Psychológom
Trénerom a
psychológom

2

8.30%

3

18.75%

5

12.50%

1

4.16%

5

31.25%

6

15.00%

Športovým lekárom

2

8.30%

3

18.75%

5

12.50%

Mentálnym coachom
Fyzioterapeutom
Masérom
Rodičom
Lekárom inej
špecializácie
Iné:
Ostatnými strelcami
Kamarátmi
Nikým

3
6
2
6

12.50%
25.00%
8.30%
25.00%

7
6
6
3

43.75%
37.50%
37.50%
18.75%

10
12
8
9

25.00%
30.00%
20.00%
22.50%

1

4.16%

0

0%

1

2.50%

2
1
2

8.30%
4.16%
8.30%

1
1
2

6.25%
6.25%
12.50%

3
2
4

7.50%
5.00%
10.00%
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Χ2 = 27,37**
p0,01 = 18,48

Obr. 12 Odborníci, s ktorými športoví strelci spolupracujú pri psychologickej príprave
Ako môžeme vidieť na obr. 14, so svojim trénerom spolupracuje až 70,8% mužov a
43,75% žien, čo z celkového počtu tvorí 24 športových strelcov. Spoluprácu s
fyzioterapeutom využíva 30% respondentov a s masérom 20%. Štvrtina z celkového počtu
využíva spoluprácu s mentálnym coachom a so psychológom 12,5% opýtaných. Značné
zastúpenie 22,5% majú aj rodičia, ktorí sa zúčastňujú pri psychologickej príprave športových
strelcov. Hypotéza 2 sa potvrdila na 1% hladine štatistickej významnosti, keď v teste dobrej
zhody chí – kvadrát dosiahla hodnotu 27,37** a presiahla tak kritickú hodnotu pre stupeň
voľnosti 7, ktorá je 18,48.
Otázka č. 14
Napíšte Vaše skúsenosti so spoluprácou s niektorou alebo niektorými vyššie uvedenými
osobami.
Príloha 3 obsahuje kvalitatívne charakteristiky resp. skúsenosti so spoluprácou s uvedenými
osobami. Svoje skúsenosti napísalo 24 športových strelcov.
V odpovediach respondentov sa vyskytli prevažne pozitívne skúsenosti s osobami, s
ktorými spolupracujú pri svojej psychologickej príprave.
Všimli sme si, že na psychickej pripravenosti respondentov sa výrazne podieľa aj
regenerácia, ktorú absolvujú u fyzioterapeutov, či masérov. V športovej streľbe sa kladú
veľké nároky na posturálne svalstvo, vzhľadom k hmotnosti zbrane a značného vychýlenia
polohy chrbtice najmä u strelcov z pušky. Preto pokladáme za dôležité a prínosné pre
vrcholových športových strelcov využívanie kompenzačných cvičení a služby spomínaných
odborníkov.
Mierne nás zaskočila odpoveď jedného z respondentov, ktorý napísal, že jeho tréner v
juniorskej reprezentácii nepodporoval možnosť využitia športového psychológa. Tento prístup
trénera určite nepokladáme za správny. Nie vždy sa vie športovec vyrovnať so svojimi
psychickými stavmi sám, alebo len s pomocou trénera. Ak si strelec už v juniorskej kategórii
uvedomuje, že by chcel využiť pomoc športového psychológa, jednoznačne by sme mali danú
možnosť riešiť a pomôcť mu sprostredkovať túto spoluprácu v rámci psychologickej prípravy.
Rady a postupy športového psychológa, či mentálneho coacha môžu výrazne pomôcť pri
regulácii rôznych predštartových alebo posúťažných stavov športových strelcov a posunúť ich
tak k vyššej výkonnosti v súťaži.
Otázka č. 15
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Pomohla by Vám, resp. uvítali by ste spoluprácu pri Vašej psychologickej príprave s
niektorou/ niektorými vyššie uvedenými osobami?
Tab. 15 Uvítanie možnosti spolupráce s odborníkmi
Možnosti spolupráce
s odborníkmi

Muži

Ženy

Spolu

Počet

Percent

Počet

Percent

Počet

Percent

Áno

22

91.70%

15

93.75%

37

92.50%

Nie

2

8.30%

1

6.25%

3

7.50%

24

100%

16

100%

40

100%

Χ2 = 28,9**
p0,01 = 6,64

Obr. 13 Uvítanie možnosti spolupráce s odborníkom
Obr. 15 znázorňuje, že väčšina z nášho súboru, teda 92,5% respondentov, odpovedalo
na túto otázku áno. Na základe daného výsledku by sme odporúčali športovým klubom, aby
zabezpečili pre svojich vrcholových športových strelcov odborníkov, ktorí by boli súčasťou
ich psychologickej prípravy a mohli tak posunúť ich hranice ešte vyššie. Vrcholoví športovci,
ale aj tréneri musia zodpovedne pristupovať k športovej príprave a bolo by veľkým prínosom,
ak by sa tréneri vzdelávali aj v psychologickej zložke prípravy a mohli by tak byť oporou pre
svojich zverencov, keď potrebujú pomoc v krízovej situácii. Pri tejto otázke sa potvrdila
Hypotézu 3 na 1% hladine štatistickej významnosti. Vypočítaná hodnota testu dobrej zhody
chí-kvadrát bola 28,9**, čo je výrazne vyššie ako kritická hodnota pre 1 stupeň voľnosti,
ktorá je 3,84.
Otázka č. 16
Považujete systematickú psychologickú prípravu za prínos pre vrcholového športového
strelca?
Tab. 16 Prínos systematickej psychologickej prípravy pre vrcholového športového strelca
Prínos systematickej
psychologickej
prípravy
Áno
Nie

Muži

Ženy

Spolu

Počet

Percent

Počet

Percent

Počet

Percent

23

95.80%

16

100.0%

39

97.50%

1

4.20%

0

0%

1

2.50%

24

100%

16

100%

40

100%
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Χ2 = 36,1**
p0,01 = 6,64

Obr. 14 Prínos systematickej psychologickej prípravy pre vrcholového športového strelca
Ako môžeme vidieť na obr. 16, dostali sme takmer jednoznačný výsledok, keď
odpoveď áno zvolilo 97,5% našich respondentov. Súhlasilo 100% žien a 95,8% mužov.
Vrcholoví športoví strelci si očividne uvedomujú, že pracovať na rozvoji svojej
psychologickej prípravy je pre nich prospešné. Touto otázkou sa potvrdila na 1% hladine
štatistickej významnosti Hypotéza 4. Vypočítaná hodnota 36,1** vysoko prekračuje kritickú
hodnotu 6,64.
Otázka č. 17
Vyjadrite v % podiel jednotlivých zložiek športovej prípravy v športovej streľbe. Súčet = 100
%
1.Kondičná príprava
2.Technická príprava
3.Taktická príprava
4.Psychologická príprava
5.Teoretická príprava
Tab. 17 Podiel jednotlivých zložiek športovej prípravy v športovej streľbe v % - muži
Muži

2

x̄

Min

Max

Vr

Mo

Me

s

Psychologická príprava

29.5%

5

70

65

20

27,5

16,7

278,89

Technická príprava

25.2%

5

60

55

20

22,5

14,2

201,64

Kondičná príprava

23.1%

5

50

45

20

20

11,5

132,25

Taktická príprava

11.1%

5

30

25

10

10

7,0

49,42

Teoretická príprava

11.1%

5

20

15

10

10

5,8

33,64

s

n=22
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Tab. 18 Podiel jednotlivých zložiek športovej prípravy v športovej streľbe v % - ženy
Ženy

2

x̄

Min

Max

Vr

Mo

Me

s

Psychologická príprava

26.8%

20

40

20

20

27,5

7,0

49,04

Technická príprava

25.7%

10

50

40

25

25

11,2

125,44

Kondičná príprava

24.6%

15

50

35

20

20

9,9

98,01

Taktická príprava

12.2%

5

30

25

10

10

6,7

44,89

Teoretická príprava

10.7%

5

20

15

5

10

5,5

30,25

n=14

s

Tab. 19 Podiel jednotlivých zložiek športovej prípravy v športovej streľbe v % - spolu
Spolu

2

x̄

Min

Max

Vr

Mo

Me

s

Psychologická príprava

29.3%

5

70

65

20

27,5

13,79

190,16

Technická príprava

24.3%

5

60

55

20

25

12,97

168,22

Kondičná príprava

23.5%

5

50

45

20

20

10,73

115,13

Taktická príprava

11.5%

5

30

35

10

10

6,90

47,61

Teoretická príprava

11.4%

5

20

15

5

10

5,61

31,58

n=36

s

Obr. 15 Podiel jednotlivých zložiek športovej prípravy v športovej streľbe v %
Na túto otázku odpovedalo spolu 36 respondentov. V tab. 17 a 18 je znázornené
porovnanie mužov a žien. Priemerné hodnoty v % pri jednotlivých zložkách športovej
prípravy nie sú veľmi odlišné. Môžeme povedať, že muži a ženy vnímajú podiel jednotlivých
zložiek športovej prípravy takmer identicky.
V tab. 19 je znázornené celkové vyhodnotenie. Psychologická príprava má ako jedna
zo zložiek športovej prípravy zastúpenie 29,3%, za ňou nasleduje technická príprava s
podielom 24,3%. Tieto výsledné údaje nás mierne prekvapili, pretože sme očakávali, že
technická príprava bude u športových strelcov dominovať. Prvenstvo psychologickej prípravy
si vysvetľujeme tým, že naši respondenti si veľmi dobre uvedomujú dôležitosť tejto zložky
vzhľadom k ich výkonu a do tohto hodnotenia zahrnuli aj psychologickú sebaprípravu, ktorej
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sa môžu venovať kedykoľvek vo voľnom čase. Kondičná príprava získala podiel 23,5%. Teší
nás, že vrcholoví športoví strelci si uvedomujú dôležitosť tejto prípravy. Ako sme už
spomínali, jednotlivé disciplíny športovej streľby majú relatívne dlhé trvanie a je určite
výhodou, ak je športový strelec kondične kvalitne pripravený. Ako vidíme na obr. 17, taktická
a teoretická príprava získala takmer zhodný podiel v športovej príprave s hodnotami 11,5% a
11,4%. Z hľadiska mojich skúseností a pozorovania boli tieto hodnoty očakávané.
Otázka č. 18
Napíšte, akými metódami upravujete svoj aktuálny psychický stav počas športovej prípravy.
Tab. 20 Spôsoby úpravy psychického stavu počas športovej prípravy
Spôsoby úpravy
aktuálneho
psychického stavu

Muži

Ženy

Spolu

Počet

Percent

Počet

Percent

Počet

Percent

Dýchacie cvičenia

8

33.30%

8

50.00%

16

40.00%

Počúvanie hudby

5

20.80%

6

37.50%

11

27.50%

Náhradná činnosť

4

16.70%

6

37.50%

10

25.00%

Koncentrácia

5

20.80%

2

12.50%

7

17.50%

Vizualizácia

2

8.30%

3

18.75%

5

12.50%

Rozhovor

1

4.16%

3

18.75%

4

10.00%

Autogénny tréning

2

8.30%

1

6.25%

3

7.50%

Správna životospráva

2

8.30%

1

6.25%

3

7.50%

Vnútorný dialóg

3

12.50%

1

6.25%

3

7.50%

Relaxačné cvičenia
Spolupráca so
psychológom/
mentálnym coachom

2

8.30%

1

6.25%

3

7.50%

0

0%

3

18.75%

3

7.50%

Meditácia

1

4.16%

2

12.50%

3

7.50%

Kondičný tréning

2

8.30%

0

0%

2

5.00%

Motivácia

0

0%

2

12.50%

2

5.00%

Podľa aktuálneho
psychického stavu

1

4.16%

1

6.25%

2

5.00%

Plánovanie
tréningového procesu

0

0%

1

6.25%

1

2.50%

Modelovaný tréning

1

4.16%

0

0%

1

2.50%

Technická príprava

0

0%

1

6.25%

1

2.50%

Joga

1

4.16%

0

0%

1

2.50%
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Χ2 = 7,26
p0,05 = 9,49

Obr. 16 Spôsoby úpravy psychického stavu počas športovej prípravy
V tab. 20 sme zapísali všetky spôsoby úpravy psychického stavu, ktoré počas
športovej prípravy využívajú športoví strelci. Polovica žien a tretina mužov uviedlo, že svoj
aktuálny psychický stav upravujú pomocou dýchacích cvičení. Tvorí to 40% z celkového
počtu respondentov. Opäť sme sa utvrdili v tom, že dýchacie cvičenia sú najčastejšou
metódou, ktorú vrcholoví športoví strelci využívajú. Počúvanie hudby uviedlo celkovo 11
respondentov, čo tvorí 27,5%. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že pri účasti na
vrcholových podujatiach som videla množstvo športových strelcov, ktorí pred začiatkom
súťaže počúvali hudbu. Predpokladáme, že ich obľúbená hudba ich ukľudňuje a snažia sa tak
predísť rôznym predštartovým stavom. Štvrtina nášho súboru upravuje svoj psychický stav
náhradnou činnosťou, čo v tomto prípade znamená napríklad venovanie sa inému športu,
regenerácia, pobyt v prírode, či trávenie času s priateľmi a rodinou. Koncentrácii pozornosti
sa venuje 17,5% respondentov. Tento spôsob je pre športovú streľbu veľmi významný,
pretože počas súťaže musia strelci navodiť čo najvyššiu koncentráciu pozornosti. Najdlhšia
disciplína športovej streľby je trojpolohová disciplína 3x40 výstrelov z malokalibrovky, ktorá
má trvanie 3 hodiny, po ktorých ešte nasleduje finále v trvaní približne 45 minút. Je veľmi
náročné udržať koncentráciu pozornosti vo vysokej miere počas tak rozsiahleho časového
úseku.
Otázka č. 19
Napíšte, akými spôsobmi upravujete svoj psychický stav deň pred súťažou, resp. v deň
súťaže.
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Tab. 21 Spôsoby úpravy psychického stavu pred súťažou, resp. v deň súťaže
Spôsoby úpravy
psychicého stavu
pred súťažou

Počet

Percent

Počet

Percent

Počet

Percent

Počúvanie hudby

4

16.70%

7

43.75%

11

27.50%

Dýchacie cvičenia

3

12.50%

6

37.50%

9

22.50%

Vizualizácia

5

20.80%

3

18.75%

8

20.00%

Náhradná činnosť

3

12.50%

3

18.75%

6

15.00%

Oddych

3

12.50%

3

18.75%

6

15.00%

Správna životospráva

1

4.16%

4

25.00%

5

12.50%

Rozhovor

2

8.30%

3

18.75%

5

12.50%

Vnútorný dialóg

2

8.30%

2

12.50%

4

10.00%

Meditácia

2

8.30%

1

6.25%

3

7.50%

Koncentrácia

1

4.16%

1

6.25%

2

5.00%

Motivácia

0

0%

2

12.50%

2

5.00%

Podľa aktuálneho
psychického stavu

2

8.3%

0

0%

2

5.00%

Relaxačné cvičenia

1

4.16%

1

6.25%

2

2.50%

Autogénny tréning

0

0%

1

6.25%

1

2.50%

Usmernenie myšlienok

1

4.16%

0

0%

1

2.50%

Joga

0

0%

1

6.25%

1

2.50%

Žiadne

1

4.16%

0

0%

1

2.50%

Muži

Ženy

Spolu

Χ2 = 4,33
p0,05 = 12,59

Obr. 17 Spôsoby úpravy psychického stavu pred súťažou, resp. v deň súťaže
V tab. 21 vidíme, že svoj psychický stav upravuje 27,5% respondentov počúvaním
hudby. Až 43,75% žien využíva tento spôsob. Druhým najčastejším spôsobom sú dýchacie
cvičenia, ktoré využíva z celkového počtu 22,5% respondentov. Opäť sa nám potvrdzuje, že
je to u športových strelcov preferovaný spôsob, ktorý môžu aplikovať v ktorejkoľvek fáze
športovej prípravy, či už z dlhodobého alebo krátkodobého hľadiska pred očakávanou
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súťažou, dokonca aj počas prebiehajúcej súťaže. Vizualizáciu využíva 20% športových
strelcov a 15% respondentov deň pred súťažou alebo v deň súťaže uprednostňuje oddych a
náhradnú činnosť.
Otázka č. 20
Ktorý predštartový stav je pre Vás typický?
Tab. 22 Predštartové stavy, ktoré prežívajú športoví strelci
Muži

Ženy

Spolu

Predštartové stavy
Počet

Percent

Počet

Percent

Počet

Percent

1

4.16%

2

12.50%

3

7.50%

5

20.80%

7

43.75%

12

30.00%

3. Stav príliš nízkej
aktivačnej úrovne predštartová apatia

4

16.70%

2

12.50%

6

15.00%

4. Predštartový stav
ležérnej spokojnosti

6

25.00%

1

6.25%

7

17.50%

5. Stav optimálne zvýšenej
aktivačnejúrovne

8

33.34%

4

25.00%

12

30.00%

24

100%

16

100%

40

100%

1. Stav nadmerne vysokej
aktivačnej
úrovne - predštartová
horúčka, ktorá má
emočne pozitívny smer
2. Stav nadmerne vysokej
aktivačnej úrovne predštartová horúčka,
ktorá má emočne
negatívny smer,
prejavujúci sa ako
averzívna tréma s
typickým strachom

Χ2 = 3,31
p0,05 = 7,82

Obr. 18 Predštartové stavy, ktoré prežívajú športoví strelci
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V tab. 22 sú popísané predštartové stavy a k nim priradené jednotlivé odpovede
strelcov. Tí si zvolili jednu možnosť, ktorá najviac vystihuje ich predštartový stav.Stav
optimálne zvýšenej aktivačnej úrovne, ktorá je ideálnym predštartovým stavom označilo za
odpoveď 30% respondentov, konkrétne 33% mužov a 25% žien. Predpokladali sme, že
zastúpenie respondentov bude pri tejto možnosti vyššie, keďže naši športoví strelci dosahujú
veľmi dobré výsledky na vrcholových podujatiach, čo by sa malo odraziť aj na ich
predštartových stavoch.
Rovnako 30% športových strelcov označilo možnosť - stav nadmerne vysokej aktivačnej
úrovne - predštartová horúčka, ktorá má emočne negatívny smer, prejavujúci sa ako averzívna
tréma s typickým strachom. Až 43,75% žien a 20,8% mužov sa potýka s týmto negatívnym
stavom, čo bolo pre nás mierne prekvapivé. Týmto športovým strelcom by sme odporúčali,
aby vo svojej psychologickej príprave vo vyššej miere využívali rôzne psychologické
relaxačné metódy a spôsoby na zmiernenie tohto negatívneho predštartového stavu. Stav
nadmerne vysokej aktivačnej úrovne - predštartová horúčka, ktorá má emočne pozitívny smer
sa vyskytuje iba u 3 respondentov z celého súboru.
Predštartový stav ležérnej spokojnosti sa vyskytuje u štvrtiny mužov a celkovo u 17,5%
športových strelcov. Môžu tomuto stavu podľahnúť napríklad v známych domácich
podmienkach, kde si myslia, že ich nemôže nič neočakávané prekvapiť.
Stav príliš nízkej aktivačnej úrovne, resp. predštartová apatia je charakteristickým stavom pre
15% športových strelcov v našom súbore. Tento predštartový stav je nežiaduci.
Otázka č. 21
Ako sa dokážete psychicky vyrovnať s rušivými podmienkami na pretekoch ?
Tab. 23 Vyrovnanie sa športového strelca s rušivými podmienkami na pretekoch
Vyrovnanie sa
s rušivými
podmienkami
Dokážem sa s nimi
dobre, bez ťažkostí
vyrovnať
Občas mi to robí
problémy, ale
nakoniec sa s tým
vyrovnám
Do značnej miery ma
to vyrušuje a
negatívne ovplyvňuje
športový výkon

Muži

Ženy

Spolu

Počet

Percent

Počet

Percent

Počet

Percent

5

20.80%

1

6.25%

6

15.00%

17

70.80%

14

31

77.50%

2

8.30%

1

6.25%

3

7.50%

24

100%

16

100%

40

100%
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Χ2 = 16,9**
p0,01 = 6,64

Obr. 19 Vyrovnanie sa športového strelca s rušivými podmienkami na pretekoch
V tab. 23 vidíme 3 možnosti vyrovnania sa s rušivými podmienkami na pretekoch, z
ktorých si mali respondenti vybrať jednu pre nich charakteristickú. Keďže športoví strelci
súťažia aj na vonkajších strelniciach, počasie vie byť často neúprosné. Konečný výsledok
strelca vie vo veľkej miere ovplyvniť napríklad vietor, intenzívne slnečné žiarenie, dážď,
hmla, či prílišný chlad alebo teplo. Za ďalší rušivý element považujeme hlavne pri finálovej
účasti hlasnú hudbu a prítomnosť divákov, ktorí majú dovolené robiť akúkoľvek zvukovú
kulisu, či už potleskom, výkrikmi, alebo pomocou rôznych predmetov. Je individuálne na
každom strelcovi, do akej miery sa s náročnými podmienkami vyrovná. Práve v takýchto
situáciách sa vie spoľahnúť nielen na svoju technickú prípravu, ale i psychologickú. Odpoveď
- dokážem sa s nimi dobre, bez ťažkostí vyrovnať zvolilo 6 športových strelcov, z toho iba 1
žena. Celkovo 77,5% respondentov priznalo, že občas im rušivé podmienky na súťažiach
spôsobujú problémy, ale v konečnom dôsledku sa s tým vyrovnajú, čo je dôvodom prečo
dosahujú vrcholnú športovú úroveň. Táto odpoveď pre nás nie je prekvapením, pretože z
vlastnej skúsenosti viem povedať, že poveternostné podmienky na súťažiach vedia byť veľmi
náročné a často sú výsledky výrazne ovplyvnené týmito faktormi. Samozrejme, všetci strelci
na palebnej čiare majú rovnaké podmienky a práve v náročných podmienkach sa ukáže
úroveň pripravenosti športového strelca. Možnosť odpovede - do značnej miery ma to
vyrušuje a negatívne ovplyvňuje športový výkon, zvolili 3 respondenti. V týchto prípadoch by
sme navrhli spoluprácu s odborníkmi, ktorá by umožnila naplno prejaviť ich potenciál i v
súťaži.
Ako môžeme vidieť na obr. 21, test dobrej zhody chí – kvadrát vykázal hodnotu
16,9**, čo znamená, že rozdiely vo frekvencii jednotlivých typov odpovedí boli štatisticky
významné na 1% hladine.
Otázka č. 22
Dokážete udržať koncentráciu pozornosti od prvého po posledný výstrel?
Tab. 24 Udržanie koncentrácie pozornosti od prvého po posledný výstrel
Udržanie koncentrácie
pozornosti od prvého po
posledný výstrel

Muži

Ženy

Spolu

Počet

Percent

Počet

Percent

Počet

Percent

Áno - Skôr áno

15

62.50%

7

43.75%

22

55.00%

Skôr nie - nie

9

37.50%

9

56.25%

18

45.00%

24

100%

16

100%

40

100%
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Χ2 = 0,4
p0,05 = 3,84

Obr. 20 Udržanie koncentrácie pozornosti od prvého po posledný výstrel
Možnosť áno a skôr áno zvolilo 55% respondentov, konkrétne 62,5% mužov a 43,75%
žien. Možnosť skôr nie a nie uviedlo 45% športových strelcov. Vyššie zastúpenie pri tejto
odpovedi mali ženy, ktorých takto odpovedalo až 56,25% v porovnaní s mužmi, ktorých bolo
37,5%. Vrcholoví športoví strelci by mali v súťaži udržať čo najdlhšie vysokú koncentráciu
pozornosti. Je to jedna z činností, ktorá im môže zaručiť vyšší výkon, či umiestnenie na
dôležitých súťažiach.
Otázka č. 23
Mávate po ukončení súťaže stavy emočnej presýtenosti a psychickej únavy?
Tab. 25 Stavy emočnej presýtenosti a psychickej únavy po ukončení súťaže
Stavy emočnej
presýtenosti a
psychickej únavy
po ukončení súťaže

Muži

Ženy

Spolu

Počet

Percent

Počet

Percent

Počet

Percent

Áno - Skôr áno

15

62.50%

10

62.50%

25

62.50%

Skôr nie - nie

9

37.50%

6

37.50%

15

37.50%

24

100%

16

100%

40

100%
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Χ2 = 2,5
p0,05 = 3,84

Obr. 21 Stavy emočnej presýtenosti a psychickej únavy po ukončení súťaže
Poslednou otázkou v dotazníku sme zisťovali, či po odstrieľaní pretekov mávajú
športoví strelci stavy emočnej presýtenosti a psychickej únavy. Celkovo 62,5% respondentov
nášho výskumu označilo odpoveď áno a skôr áno. Porovnanie mužov a žien skončilo
identicky, keď obe pohlavia označilo tieto odpovede zhodne 62,5%. Vzhľadom na relatívne
dlhé trvanie jednotlivých disciplín športovej streľby a psychickú náročnosť vrcholových
streleckých podujatí považujeme za prirodzené, ak sa u športových strelcov vyskytuje emočná
presýtenosť, či psychická únava. Dôležité však je, aby sa strelec s takýmto posúťažným
stavom vysporiadal, zregeneroval sa a dostatočne si oddýchol.
Odpoveď skôr nie a nie uviedlo 37,5% mužov i žien, čo tvorí 15 respondentov. Títo
strelci tento stav neprežívajú, alebo ho vnímajú len minimálne. Napriek tomu by sme im
taktiež odporúčali, aby nezanedbávali regeneráciu a psychické uvoľnenie po absolvovaní
náročných súťaží. Keď športoví strelci odchádzajú na vrcholné podujatie, často sú
odcestovaní 1 – 2 týždne, kedy sa počas tohto obdobia zúčastňujú tréningov na jednotlivé
disciplíny, eliminácie a kvalifikácie. V prípade umiestnenia sa v kvalifikácii do 6. alebo 8.
miesta, postupuje športový strelec do finále. Absolvovanie jednej disciplíny od tréningu až po
finálovú účasť môže trvať 3 – 4 dni. Preto je veľmi dôležité, aby boli vrcholoví športoví
strelci značne pripravení nielen na fyzickú záťaž, ale aj psychickú, ktorá vrcholí práve pri
účasti vo finále.
V Hypotéze 5 sme predpokladali, že vrcholoví športoví strelci prežívajú po ukončení
súťaže stavy emočnej presýtenosti a psychickej únavy. Odpovede áno – skôr áno mali síce
vyššiu frekvenciu zvolenia, avšak nie na štatisticky významnej úrovni. Môže to znamenať, že
vrcholoví športoví strelci sú psychicky pomerne dobre pripravovaní na náročnosť súťaže.
ZÁVER
Cieľom tohto článku bolo zistiť kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky
psychologickej prípravy vrcholových športových strelcov. Výskumná skupina pozostávala zo
40 vrcholových športových strelcov, ktorí sú členmi reprezentácie pre rok 2020. Ich
priemerný vek bol 25,75 ± 8,2 rokov a v priemere sa respondenti venujú športovej streľbe 12
± 6,4 rokov. Na zber terénnych dát sme zvolili formu dotazníka, aby sme získali čo možno
najpočetnejší výskumný súbor, ktorý sa nachádza na vrcholovej úrovni v športovej streľbe.
Dotazník sme vyhodnotili v spolupráci so športovým psychológom. Na určenie rozdielov vo
frekvencii jednotlivých typov odpovedí sme použili metódu induktívnej štatistiky: Test dobrej
zhody chí – kvadrát. Touto štatistickou metódou sme následne vyhodnotili odpovede, ktoré v
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jednotlivých otázkach zvolilo viac ako 10% respondentov. Odpovede, ktoré zvolilo menej ako
10% respondentov považujeme z hľadiska štatistickej významnosti za zanedbateľné.
O psychologickej príprave počul takmer každý vrcholový športovec. O tom, aký je jej
obsah a aké sú jej ciele. Že existujú rôzne metódy, ktoré pomáhajú regulovať aktuálne
psychické stavy, čo potvrdil aj výsledok tejto práce. Až 92,5% výskumnej skupiny, čo
predstavuje 37 respondentov vo svojich odpovediach uviedlo, že pozná jednu a viac metód,
postupov, či prostriedkov psychologickej prípravy. Žiadne metódy psychologickej prípravy
nepoznajú 3 respondenti. Zvýšenie vedomosti o tejto zložke športovej prípravy by im však
mohlo výrazne pomôcť pri dosiahnutí vyšších výkonov v súťaži.
V Hypotéze 1 sme predpokladali, že dýchacie cvičenia sú štatisticky najvýznamnejšou
metódou optimalizácie aktuálneho psychického stavu vrcholových športových strelcov. Túto
metódu zvolilo vo svojich odpovediach najviac respondentov, čo tvorilo 35% výskumného
súboru. Hypotézu sme však nepotvrdili na štatisticky významnej úrovni. Test dobrej zhody
chí – kvadrát vykazoval hodnotu 6,95, ktorá sa nachádza pod hladinou štatistickej
významnosti na úrovni 5%, ktorú predstavuje hodnota 12,59. Športoví strelci využívajú túto
metódu hlavne preto, že vie v relatívne krátkom čase priniesť psychické uvoľnenie a môžu ju
využiť kedykoľvek počas prebiehajúcej súťaže.
V Hypotéze 2 sme predpokladali, že vrcholoví športoví strelci v športovej príprave
štatisticky významne spolupracujú s odborníkmi. Hypotéza sa potvrdila na 1% hladine
štatistickej významnosti, keď v teste dobre zhody chí – kvadrát dosiahla hodnotu 27,37 ** a
tým presiahla kritickú hodnotu pre stupeň voľnosti 7, ktorá je 18,48. Najväčšie zastúpenie má
pochopiteľne spolupráca s trénerom, ktorú využíva 55% respondentov. Spoluprácu s
fyzioterapeutom využíva 30% športových strelcov a s masérom 20%. Spoluprácu týchto
odborníkov si vrcholoví športoví strelci pochvaľujú a výrazne im to pomáha z hľadiska
celkovej regenerácie po absolvovaní náročných pojatí.
Veľkú zodpovednosť za komplexnú športovú prípravu športovca má tréner. Množstvo
trénerov necháva zodpovednosť za svoju psychologickú prípravu na športovcoch samých. Nie
vždy sú však schopní čeliť svojim psychickým stavom. Celkovo 25% športových strelcov
uviedlo, že nevedia alebo nepoznajú žiadne psychologické metódy, ktoré ich tréneri využívajú
v športovej príprave. Myslíme si, že ide o pomerne vysoké číslo vzhľadom k tomu, že
hovoríme o vrcholových športovcoch. Tréneri by mali byť dostatočne vzdelaní v každej
zložke športovej prípravy a rozhodne by pri vrcholovej úrovni športovcov nemali zanedbávať
tak dôležitú zložku, ako je psychologická príprava. Práve kvalita tejto zložky je dôležitá pri
prekonávaní rôznych náročných situácii a výrazne tak vie pomôcť športovcovi.
V Hypotéze 3 sme vyslovili predpoklad, že vrcholoví športoví strelci by štatisticky
významne uvítali spoluprácu odborníkov pri svojej psychologickej príprave. Hypotézu sme
potvrdili na 1% hladine štatistickej významnosti, kedy vypočítaná hodnota testu dobrej zhody
chí – kvadrát bola 28,9**, čo je výrazne vyššie ako kritická hodnota pre 1 stupeň voľnosti,
ktorá je 3,84. Zhodlo sa na tom 92,5% respondentov, ktorí by danú spoluprácu odborníkov
pri ich psychologickej príprave uvítali. Na základe týchto výsledkov by sme odporúčali
športovým klubom, aby zabezpečili spomínaných odborníkov pre vrcholových športových
strelcov, ktorí by sa stali súčasťou ich psychologickej prípravy a pokúsili sa posunúť ich
hranice výkonnosti ešte vyššie.
V Hypotéze 4 sme predpokladali, že vrcholoví športoví strelci štatisticky významne
považujú systematickú psychologickú prípravu pre svoj športový výkon za prínosnú.
Hypotézu sme potvrdili na 1% hladine štatistickej významnosti. Vypočítaná hodnota testu
dobrej zhody chí – kvadrát 36,1** vysoko prekračuje kritickú hodnotu 6,64. Zo zistených
výsledkov nám vyplýva, že vrcholoví športoví strelci si veľmi dobre uvedomujú, že pracovať
na rozvoji svojej psychologickej prípravy je pre nich prospešné a môže ich to posunúť k
vyššej výkonnosti na vrcholových podujatiach, kde bojujú o tie najvyššie umiestnenia.
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V Hypotéze 5 sme predpokladali, že vrcholoví športoví strelci prežívajú po ukončení
súťaže štatisticky významne stavy emočnej presýtenosti a psychickej únavy.V dotazníku
uviedlo odpoveď áno – skôr áno 62,5% respondentov, čo však v teste dobrej zhody chí –
kvadrát nevykazovalo štatistickú významnosť, takže spomínanú hypotézu sme nepotvrdili.
Môžeme si z toho vyvodiť, že vrcholoví športoví strelci sú psychicky pomerne dobre
pripravení na náročné podmienky, ktoré sa vyskytujú v súťaži.
Z odpovedí respondentov v dotazníku na otázku ako sa dokážu vyrovnať s rušivými
podmienkami na pretekoch sme zistili, že celkovo 77,5% respondentom občas rušivé
podmienky na pretekoch spôsobujú problémy, ale v konečnom dôsledku sa s tým vyrovnajú.
Práve to je dôvodom, prečo dosahujú vrcholnú športovú úroveň. Pri jednotlivých odpovediach
na túto otázku test dobre zhody chí – kvadrát vykázal hodnotu 16,9**, čo určuje 1% hladinu
štatistickej významnosti. Ako sme už spomínali, na športových strelcov pôsobia na súťažiach
rôzne faktory, ktorým musia čeliť relatívne dlhý časový úsek trvania jednotlivých disciplín
športovej streľby. Čím lepšiu psychickú odolnosť majú, tým lepšie sa s náročnými
podmienkami vyrovnajú.
Cieľavedomá a systematická psychologická príprava by mala byť prirodzenou
súčasťou športovej prípravy vrcholových športových strelcov a zároveň by mala byť
individuálne prispôsobená podmienkam každého jedinca. Optimálna psychická pripravenosť
športového strelca je nevyhnutnou podmienkou realizácie jeho výkonového potenciálu v
súťaži. Skúmanie, poznávanie a aplikovanie rôznych psychologických metód znamená pre
športovú prax prínos v objasňovaní a predpovedaní správania sa športovcov v náročných
situáciách, či už v tréningových alebo súťažných podmienkach.
Výskumov v športovej streľbe sa realizuje a publikuje pomerne malé množstvo.
Myslíme si však, že pre ďalšie napredovanie v tomto športe je nutné prinášať nové a o to viac
užitočné informácie, či výsledky z rôznych výskumov a pozorovaní.
Pokiaľ je to možné, odporúčame zvýšiť časový podiel psychologickej prípravy ako
jednej zo zložiek športovej prípravy vrcholových športových strelcov. Zvýšiť vedomosti o
užitočnosti psychologickej prípravy u vrcholových športových strelcov. Upriamiť pozornosť
vrcholových športových strelcov na osobnostné a výkonnostné zisky a možnosť zlepšenia
športového výkonu, ktoré by mohli vyplynúť zo spolupráce s príslušným profesionálom. Pre
trénerov vrcholových športových strelcov by bolo vhodné sledovať novinky nielen v
športovej, ale aj v psychologickej príprave.
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DUŠEVNÉ ZDRAVIE A TERAPEUTICKÝ POHYB
SANITY AND THERAPEUTIC MOVEMENT
Olga Filipa Ondrejková, Tomáš Gregor, Nina Linderová, Adriana Kaplánová
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu,
Slovenská republika

ABSTRAKT
V predkladanom príspevku sa venujeme možnostiam využitia terapeutického pohybu.
Terapeutický pohyb považujeme za alternatívnu formu terapie u klientov bez psychiatrickej
symptomatológie, pre ktorých nie je terapeutický rozhovor optimálnou a najefektívnejšou
formou terapie. Venujeme sa možnostiam využitia terapeutického pohybu ako podpory
koncentrácie pozornosti, posilnenia motivácie jedinca, zvyšovaniu odolnosti voči stresu.
Kľúčové slová: terapeutický pohyb, flow, duševné zdravie, koncentrácia pozornosti,
motivácia, odolnosť voči stresu

ABSTRACT
In the submitting paper we are discussing the potential and the possibilities of
therapeutic movement. We see therapeutic movement as an alternative form of therapy for
clients (without psychiatric symptomatology), in whom the therapeutic interview is not the
most effective and optimal form of therapy. We are discussing the possibilities of therapeutic
movement in enhancing the concentration, improving individual motivation and stress
resistance.
Key words: therapeutic movement, flow, sanity, mental health, concentration, motivation, stress
resistance
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ÚVOD
Duševné zdravie a prevenciu duševnej nerovnováhy, prípadne prevenciu duševných
ochorení považujeme za mimoriadne významnú tému. Prevencia duševných ochorení je
ekonomicky ako aj epidemiologicky najefektívnejšu formou prístupu k duševnému zdraviu.
Predkladaný príspevok prinášame ako úvod do možností prevencie duševného zdravia vo
forme terapeutického pohybu. Terapeutickým pohybom rozumieme také pohybové aktivity,
ktoré okrem vplyvu na telesné zdravie majú pozitívny účinok aj na zdravie duševné. V tomto
príspevku sa budeme venovať predovšetkým pohybovým aktivitám vychádzajúcim z jogovej
praxe v štýle Novej Jogovej vôle (Grill, 2012, 2010, 1995).
V rámci psychoterapie by bolo možné zaradiť terapeutický pohyb medzi tzv “Action
methods, pretože spĺňa charakteristiky “nedirektívnej , expresívnej aktivity, a uvedomenie si
tela pochádzajúce z pohybu (tamže)”. V niektorých prípadoch nie je rozhovor
najefektívnejšou formou psychoterapie. Wiener (1999) v úvode knihy “Beyond Talk
Therapy” v tejto súvislosti uvádza, že primárna skúsenosť (individuálny zážitok, alebo
medziľudská výmena, či už pozitívna alebo negatívna) existuje oddelene od jazyka, no pritom
je inému (psychoterapeutovi) sprostredkovaná prostredníctvom jazyka. Tým pádom slová a
vety opisujúce primárnu skúsenosť tvoria “sekundárnu skúsenosť. Inak povedané ak je
skúsenosť opísaná druhému, jazyk vytvára novú (vlastnú) realitu.
Napriek tomu, že psychoterapia dominantne zostáva predovšetkým v oblasti jazyka vo
forme terapuetického rozhovoru, poskytujú “action methods” cenný prínos v rámci
krátkodobej (brief) terapie. Napríklad Van der Kolk (1996) poukazuje na potenciál vyššie
spomínaných aktívnych metód na posun v individuálnej terapii v rámci terapie traumy.
Pohybová terapia by mohla byť tiež prínosná u tých klientov, ktorý spracúvajú informácie
predominantne vizuálnym alebo kinesteickým spôsobom (Bandler, Grinder in Wiener, 1999).
Rovnako by mohla ponúknuť alternatívnu formu práce s klientami, pre ktorých nie je terapia
rozhovorom dostatočne prínosná.
Duševné zdravie - rovnováha medzi myslením cítením a vôľovým konaním
Je veľa definícií toho, čo sa považuje za duševné zdravie. Oficiálna definícia WHO
(Svetovej zdravotníckej organizácie, 2004) je, že je to „stav pohody, v ktorom jedinec môže
uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať stresové situácie bežného života, vie produktívne
pracovať a vie prispievať do života spoločnosti.“ Podľa tejto definície je človek, ktorý je
duševne zdravý schopný jednak napĺňať svoj potenciál - schopnosti, zámery, povolanie
a jednak je otvorený prispievať svojimi talentami, prácou a všeobecne svojím konaním do
rozvíjania dobra spoločnosti.
Keyes (2006, 2014) postuluje tri predpoklady duševného zdravia; emočnú, psychickú
a sociálnu pohodu (well-being). Emočnú pohodu charakterizuje prežívanie šťastia, radosť zo
života a celková osobná spokojnosť jedinca. Psychická pohoda je charakterizovaná ako
spokojnosť s vlastnou osobnosťou, prijímanie seba samého, ďalej ako schopnosť zvládať
bežné výzvy a úlohy v každodennom živote a prežívanie dobrých vzťahov s ostatnými.
Sociálna pohoda sa prejavuje na individuálnej úrovni ako stav, v ktorom jedinec rozumie
pravidlám a hodnotám spoločnosti. Na úrovni medziľudských vzťahov ako schopnosť jedinca
prispievať do spoločnosti, ako prežívanie spolupatričnosti a viera v to, že spoločnosť smeruje
k takému usporiadaniu, v ktorom je lepšie všetkým jej členom.
Pri hľadaní definície duševného zdravia považujeme za významný aj pohľad
inšpirovaný postmoderným hnutím vychádzajúcim z kybernetiky a štrukturalizmu (Maturana,
Varela, 2016, Anderson, Goolishian 1992). Pozorujeme tu posun od hľadania univerzálne
platnej definície normality, prípadne duševného zdravia smerom k hľadaniu individuálne
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zmysluplného životného príbehu jedinca. Napríklad Anderson a Goolishian (in Launer, 1999)
vyzývajú k opusteniu paradigmy, podľa ktorej je normalita jedinca určená vopred
definovaným pohľadom na normalitu resp. duševné zdravie. Postulujú pohľad na jedinca ako
na zvrchovaného experta na vlastné duševné zdravie. Za najdôležitejšiui charakteristiku
považujú také videnie a hodnotenie reality, seba samého a vzťahov ktoré dáva jedincovi
zmysluplný vhľad do vlastného prežívania. V podobnom duchu argumentuje aj Burck
(tamže), ktorý sebaponímanie jedinca (v individuálnej i medziľudskej rovine) vidí ako niečo,
čo sa má utvoriť nie niečo čo sa postupne objavuje sebapoznanávaním.
Tento pohľad umožňuje ľudsky otvorený a obohacujúci dialóg pri porozumení toho,
čo je duševné zdravie. Mnoho ľudí prežíva smútok, nepohodu, nešťastie alebo hnev
(vymenované prežívania sú protikladom vyššie postulovaného prežívania blaha – well being).
Pritom niet pochybností o ich duševnom zdraví. Rovnako nie je užitočné spochybňovať
úroveň duševného zdravia u ľudí, ktorí sa odvážne vyrovnávajú s výzvami a ťažkosťami,
ktoré prináša snaha o dosiahnutie individuálne a spoločensky hodnotných cieľov,
prinášajúcich zásadné zmeny ako pre jedinca tak i pre spoločnosť. Taká snaha pritom celkom
prirodzene vyžaduje veľa sebazapretia, prekonávania negatívneho prežívania a zvládania
zlyhaní, sebapochybností aj neúspechov.
Galdresi a spolupracovníci (2015) navrhujú nasledovnú definíciu duševného zdravia:
“Duševné zdravie je dynamický stav vnútornej rovnováhy umožňujúci jenotllivcovi používanie
individuálnych schopností a možností v súlade s univerzálnymi hodnotami spoločnosti.
Základné kognitívne a sociálne schopnosti a zručnosti; schopnosti rozoznať, vyjadriť a
zvládať vlastné emócie, tiež schopnosť empatie; flexibilta a schopnosť zvládať a spracovať
nepriaznivé životné okolnosti a vyvážené fungovanie v sociálnych rolách jedinca harmonický
vzťah medzi telom a mysľou (mind ) predstavuje významnú zložku duševného zdravia, tento
vzťah v rôznej miere prispieva do stavu vnútornej rovnováhy (originálny text: Mental health
is a dynamic state of internal equilibrium which enables individuals to use their abilities in
harmony with universal values of society. Basic cognitive and social skills; ability to
recognize, express and modulate one's own emotions, as well as empathize with others;
flexibility and ability to cope with adverse life events and function in social roles; and
harmonious relationship between body and mind represent important components of mental
health which contribute, to varying degrees, to the state of internal equilibrium.). ”
Duševná nerovnováha
Na nasledujúcich riadkoch sa pokúsime opísať najčastejšie formy stavov duševnej
nerovnováhy. S uvedenými formami duševnej nerovnováhy sa bežne stretávame v tzv.
„normálnej populácii“. V tomto píspevku sa nebudeme venovať duševným ochoreniam (v
zmysle psychiatrom prípadne klinickým psychológom diagnostikovaného ochorenia). Pre
prehľadnosť sme jednotlivé formy duševnej nerovnováhy rozdelili do umelo vytvorených
skupín. Názvy jednotlivých foriem duševnej nerovnováhy sú skôr umeleckými metaforami
ako vedecky overenými skupinami. Tiež by sme chceli poznamenať, že témy a formy
duševnej nerovnováhy z jednotlivých skupín sa v skutočnom živote navzájom zvyčajne
prelínajú.
Neviem – zmysel života, povolanie
Žijeme v tzv. „postfaktuálnej“ dobe (Peterson, 2018). V roku 2016 bolo slovo
postfaktuálny (aj „post- truth“) vyhlásené za slovo roka. Adjektívum postfaktuálny má
predovšetkým negatívnu konotáciu a emócie a ľúbivosť predkladaného pre prijímateľov
v postfaktuálnej dobe je na úkor faktov a objektivity (in Coughlan, 2017). K rozšíreniu tohto
fenoménu prispeli predovšetkým sociálne siete a rôzne webové stránky prinášajúce populárne
alebo šokujúce témy, alebo riešenia zdravotných i psychických problémov ľudí. Pre
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postfaktuálny diskurz je charakteristické to, že ako argumenty sa používajú najmä „emócie,
subjektívne presvedčenia a skúsenosti, drzé ignorovanie faktov, odvolávanie sa na to, čo
vyzerá ako pravdivé alebo, čo človek cíti ako pravdu – truthiness, nejasná línia medzi faktom
a subjektívnym názorom, morálny alebo gnozeologický relativizmus, žiadne odvolávanie sa na
fakty (s. 144, in Gudonis. 2017)“. Ešte inak možno „postfaktuálny“ charakterizovať ako
ľahostajnosť k pravde (Frankfurt, 2005).
Zorientovať sa v názorovej džungli na akúkoľvek oblasť osobného alebo aj
profesionálneho života je veľmi ťažké. Kým sa človek dopracuje k faktom zaberie to tak veľa
času a námahy, že o mnohých veciach nie je možné vedieť skutočne a pravdivo. Rovnako
ťažké je vybrať si, zodpovedne si zvoliť vlastný uhol pohľadu a svetonázor a z toho potom
nahliadať na ostatné názory a argumenty. Mať vyhranenú pozíciu, z ktorej sa na ostatné
názory človek pozerá sa dokonca považuje za spiatočnícke alebo obmedzené. No pri
súčasnom obrovskom množstve informácií vedie nezvolenie si vlastného naratívneho rámca,
vedome a racionálne, k informačnému a myšlienkovému a bohužiaľ aj morálno-etickému
chaosu.
Stratégiou (riskantnou) sa tak môže zdať heslo „One day at a time“. Pod týmto heslom
rozumieme takú stratégiu reakcií a spôsobov konania v živote jedinca, ktorá počíta iba
s pomerne krátkym časovým obdobím. Alebo ešte iné heslo silné predovšetkým
v mindfulness glorifikujúcej spoločnosti - „Tu a teraz“. Dlhodobé ciele sa v takomto prípade
nestanovujú. Chýba dlhodobé smerovanie, človek sa rozhoduje podľa aktuálnych možností
a poznatkov. Ak sa takýmto štýlom riešia zásadné životné otázky ako napríklad výber
študijného odboru, výber pracovnej pozície, výber životného partnera alebo štýl výchovy
vlastných detí, vedie to len k ďalšiemu zväčšovaniu pôsobenia chaosu na jedinca. Človek sa
dobrovoľne (hoci nie vedome) zrieka voliť si vlastné smerovanie a životné povolanie.
A namiesto utvárania svojho sveta sa stáva majstrom v prispôsobovaní – asimilácii seba,
svojich schopností, talentov a darov – prostrediu. Pritom v západnej kultúre sa za jednu
z najpodstatnejších hodnôt uznáva jedinečnosť a originalita každého človeka. A vplyv
(impact), či posolsotvo, ktoré po človeku zostáva. Ozvenu tejto formy interakcie so svetom
nachádzame napríklad aj v nekritickom alebo nereflektovanom očarení tradičnými jogovými
štýlmi cvičenia jogy. V klasických jogových školách vychádzajúcich z pôvodných ideálov
východných učení je dôraz na prispôsobenie, splynutie s univerzálnou, jedinca presahujúcou
jednotou. Napríklad v zen budhizme :„Slová „konanie nezasahovaním“ či „nezámerné
konanie“ sú pri pokuse opísať podstatu zenového prístupu vhodnejšie (in
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zen-budhizmus. 21.7.2020)“.
Úlohou učiteľa (jogy) nie je prebrať v oblasti cvičenia plnú zodpovednosť za svojho
žiaka. Ale viesť ho pri formovaní telesnej pozície tak, aby mal žiak priestor sám do fyzického
prípadne aj duševného a duchovného rozmeru terapeutického pohybu preniknúť. Princípom je
opakované (niekoľko za sebou idúcich hodín v rámci jedného kurzu alebo cyklu)
a viacnásobné (v rámci jednej hodiny) formovanie tej istej telesnej pozície. Žiak alebo
cvičiaci účastník , či klient tak má príležitosť pre samostatnú prácu pri formovaní telsnej
pozície. V prvom kroku učiteľ vysvetlí ako sa telesná pozícia má dosiahnuť a vyformovať.
V druhom pridá s pozíciou súvisiace cítenie alebo charakteristiku, ktorá rozvíja aj duševné
sily človeka a v treťom opakovaní necháva žiakovi priestor aby telesnú pozíciu už utváral sám
vlastným porozumením a cítením.
Opakovaným vracaním sa k jednotlivým telesným pozíciám sa rozvíja aj trpezlivé
vracanie sa k téme, k hlbšiemu a ďalšiemu preniknutiu do jej bohatosti. Takýto štýl vedenia
cvičení vedie proti prevládajúcemu informačnému chaosu, kde jedna téma rýchlo strieda inú.
Pri obrovskom množstve tém, s ktorými sa človek stretáva vzniká ilúzia, že je potrebné
neustále pokračovať k ďalšej a ďalšej téme. To má za následok povrchnosť v poznávaní,
ktorému chýba reflektovaná individuálna hĺbka osobného spracovania. Tým sa človek
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vystavuje riziku rozhodovania sa na základe nedostatočných alebo neúplných argumentov.
Trpezlivé opakované zaoberanie sa vybranou konkrétnou témou má naopak stabilizujúci
účinok (in Grill, 2012).
Nechce sa mi
„Kam by sme prišli, keby každý robil to, čo ho baví?“ Koľkokrát je niekto odbitý
takouto otázkou? Predpokladáme, že je to isté odôvodnenie pre pýtajúceho sa, prečo je nutné
robiť aj to, čo človeka nebaví. Je to rečnícka otázka, ktorá má umlčať v človeku
nespokojnosť, prežívanie frustrácie alebo bezmocnosti v situácii keď má riešiť úlohy
a povinnosti vyplývajúce z jeho pracovných rolí. Rečnícka otázka, ktorá má za úlohu nijako
nezmeniť status quo, ani pýtajúceho sa ani toho, ktorému je otázka adresovaná. Táto otázka
pôsobí ako stop v prípade, že niekto chce spraviť vo svojom živote zmenu a skúsiť inú
pracovnú a možno aj životnú rolu. Bolo by však zaujímavé nesústrediť sa na ironickosť
položenej otázky, ale zobrať hľadanie odpovede na ňu vážne. „Kam by sme prišli, keby každý
robil to, čo ho baví?“
V tomto odseku je na mieste písať aj o význame obetovania niečoho. O tom aký
význam má prinesenie obete pre budúce dobro. V prvom rade je tu opäť zdôraznenie toho, čo
čaká v budúcnosti. Teda malo by tam čakať dosiahnutie osobne hodnotného, pozitívne
formulovaného, cieľa. Pozitívna formulácia cieľa je taká, ktorá sa nezaoberá tým, čo nebude (
nebudem sa trápiť/ľutovať, nebudem prokrastinovať, nebudem fajčiť, nebudem piť....),
formuluje cieľ ako to čo bude, prípadne to, čo bude namiesto toho s čím chce človek prestať
(Strnad, Nejedla, 2014, Combs, Freedman, 2009). Pokiaľ existuje v budúcnosti pozitívne
formulovaný cieľ je ľahšie rozumieť zmyslu a významu obetovania prítomného,
krátkodobého dobra (oddych, účinok látky od ktorej je človek závislý, hľadanie okamžitého
uspokojenia) pre budúce trvalejšie a hodnotnejšie dobro.
Pri motivácii dlhodobým cieľom stojí na jednej strane vznešenosť, príťažlivosť
a subjektívna významonosť dosiahnutia cieľa, no na druhej strane sú to každodenné
rozhodnutia odrieknuť si okamžité odmeny, ktoré síce k dosiahnutiu cieľa nevedú, no uľavujú
od stavov úzkosti alebo obáv (napríklad obava zo zlyhania). Preto je aj dosahovanie
dlhodobch cieľov často zmarené práve siahnutím po okamžitej odmene predovšetkým v stave
emočnej nepohody. Reakciou na prežívanú emočnú nepohodu je zlyhanie sebaregulácie (Tice
et al, 2001). Oblasti, v ktorých sebaregulácia najčastejšie zlyháva sa týkajú prijímania
potravy, užívania návaykových látok (nikotín, alkohol, a pod), kompulzívneho nakupovania
alebo hrania hazardných hier. Rovnako aj reakcie ako agresia a násilie sú podľa Baumeister
(1997) výsledkom zlyhania vnútorných regulačných mechanizmov oslabených vplyvom
emočného stavu a zníženia úrovne sebaregulácie. Využitie stratégie okamžitej odmeny
prináša chvíľkové uspokojenie, uvoľnenie napätia. Akonáhle sa emočná rozkolísanosť
vplyvom okamžitej odmeny ako-tak vyrovná, typicky nasleduje prežívanie viny a zlyhania,
vedúce u jedinca k novému cyklu (a začarovanému kruhu) emočnej nepohody a potreby
využitia okamžitej odmeny.
Význam obete, či obetného daru, pozitívneho významu oddialenej odmeny
z naratívno-historického hľadiska veľmi zrozumiteľne popisuje Peterson (2018). Naši
predkovia pri dávaní obetných darov podľa neho vychádzali z predpokladu, že „ak sa vzdáme
niečo dobrého dnes, dočkáme sa v budúcnosti niečoho ešte lepšieho (Peterson, s166, 2018)“.
Ďalej pokračuje s tvrdením, že vďaka presvedčeniu, že ak sa dnes správame zodpovedne
a zmysluplne ( s ohľadom na budúci cieľ) potom človek nadobúda dojem, že je možné
s (budúcou) realitou vyjednávať; „Ak sa budeme riadne správať dnes, budeme krotiť svoje
nutkania a mať ohľad na potreby našich blížnych, môžeme sa dočkať štedrejšej odmeny
v budúcnosti, v čase a mieste, ktoré zatiaľ neexistuje. A tak začali predkovia meniť svoje
pohnútky tak, aby nestáli v ceste im ani druhým v budúcnosti..... Keď ľudia v minulosti
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prinášali obetu bohu, bola to z ich strany raná a sofistikovaná forma inscenácie poznatku
o užitočnosti odloženej odmeny. (tamže s. 168, 2012).“„Najprv bol čin. Pretože sme kedysi
boli iba zvieratá neschopné myslieť iba konať. Najprv bola implicitná nereflektovaná
hodnota, pretože čin bol stelesnením hodnoty, ktorá zatiaľ nebola explicitne vyjadrená. Po
tisíce a tisíce rokov ľudia sledovali, ako konajú úspešní a ako konajú neúspešní. Hĺbali nad
tým a nakoniec prišli k záveru. Tí úspešní medzi ľuďmi si odriekajú okamžitú odmenu,
v podstate obchodujú s budúcnosťou.“... Úspešní sú tí, ktorí dokážu znieť emočnú nepohodu
spojenú s oddialením fázy odmeny pro dosahovaní dlhodobých cieľov.
Čím väčší a subjektívne hodnotnejší cieľ, tým je jeho dosiahnutie zvyčajne
sprevádzané väčšími obavami a rizikom zlyhania. V istom kritickom bode dosahovania cieľa
môže prevládnuť obava so zlyhania nad hodnotou cieľa. Človek je vtedy plný obáv
a frustrácie. Pochybuje o tom, či to pre čo sa rozhodol naozaj stojí za súčasne prežívaný
nepohodlný emočný stav a duševnú a možno aj telesnú únavu. Ďalšie myšlienkové zaoberanie
sa ušľachtilosťou cieľa nemusí už byť motivujúce. Dokonca môže pôsobiť až
kontraproduktívne a ešte obavy zvýšiť. Opačná stratégia a síce rozhodnutie ignorovať
prežívania opäť len zvýši prežívanú nepohodu. Jedna i druhá stratégia tak čerpá zdroje
potrebné k pokračovaniu na ceste za cieľom.
Vpohybovej terapii v tejto súvislosti navrhujeme využitie toho, čo nazývame
koncentrácia v pohybe. Koncentrácia v pohybe je prostriedok k tomu, aby sa bez ohľadu na
aktuálny emočný stav opäť nastolil vnútorný pokoj a rozvaha. Zároveň forma vedenia
cvičenia koncentrácie v pohybe má v sebe aj rozmer oddialenej odmeny (ako protiklad
okamžitej odmeny – stratégie pre chvíľkové nastolenie vnútornej pohody) To, že človek
prežíva negatívny emočný stav nie je ignorované. Negatívne prežívania, môžu (a majú) byť
pomenované, no nie sú zdrojom pre vykonávanie (resp. nevykonávanie) ďalšej činnosti –
terapeutického pohybu. Nie je to ani konanie napriek negatívnym prežívaniam. Skôr je to
súčasné vykonávanie terapeutického pohybu či sekvencie terapeutických pohybov
a prežívania.
Koncentrácia v pohybe vyžaduje plnú pozornosť človeka. Pohyb musí byť rozložený
na viacero za sebou idúcich pozícií, kde každá vyžaduje nielen koncentrácia ale aj primerané
telesné úsilie. Výsledkom toho je, že človek sa na chvíľu oddelí od obáv, strachov a iných
záťaží súvisiacich s budúcimi cieľmi a koncentruje sa na aktuálne formovanú telesnú pozíciu
– pohybový vzor. Druhý rozmer takto vedenej pohybovej terapie je práve v nácviku
oddaľovania odmeny. Jednotlivé pohybové vzorce, napríklad za sebou nasledujúce ásany,
viazané do pohybového cyklu je potrebné zvoliť tak, aby boli primerané fyzickej zdatnosti
cvičiaceho. Majú byť výzvou, ktorá si vyžaduje aj koncentráciu pozornosti ale zároveň je ich
dosahovanie aj telesným zaťažením. Čiastkové dosiahnutie jednotlivých cieľov – jednotlivých
telesných pozicí zároveň služi ako čiastočná odmena pri dosahovaní konečného cieľa a tým je
úspešné zvládnutie celej pohybovej sekvencie v rámci „koncentrácie v pohybe“. Takéto
vedenie pohybovej terpaie v sebe nesie aj pedagogický rozmer, kde sa cvičiaci (žiak) učí
všímať si aj čiastkové dosiahnutie cieľa a s ním spojené prežívanie uspokojenia ako míľnik na
ceste k dosiahnutiu konečného cieľa. Toto považujeme za významnú prevenciu opačného
extrému - príliš tvrdého subjektívneho nastavenia pri dosahovaní cieľov, kde sa počíta iba
dosiahnutie cieľa a cesta, ktorá k nemu vedie je len niečo, čo je potrebné pretrpieť (Ludwig,
P., 2013).
Nevládzem
Ak by sme požiadali niekoho, aby pantomimicky zobrazil „Nevládzem“, je veľmi
pravdepodobné, že by sme uvideli osobu so zhrbeným chrbtom, ramenami smerujúcimi
dopredu a sklonenou hlavou.Stači sa trochu porozhliadnuť okolo seba v pracovnom prostredí,
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prípadne v MHD a podobných osôb vidíme na každom kroku. Z čisto fyziologického hľadiska
sa takouto telesnou pozíciou stav únavy ešte viac prehlbuje. Zhrbenie chrbtice spôsobuje tlak
na jednotlivé stavce a medzistavcové platničky, rovnako ako dôsledok zhrbenia smeruje krčná
chrbtica mimo svoju optimálnu os. Krčná chrbtica je tvorená subtílnymi stavcami, keď je
pokračovaním zhrbeného chrbta naklonená dopredu, tak musí niesť hlavu (cca 2 kg)
v zaťažujúcom uhle. Sklonená hlava, logicky obmedzuje zrakové pole, tým pádom má človek
obmedzený rozhľad a je väčšia pravdepodobnosť, že prestáva vnímať zrakové podnety
z okolia skôr sa sústreďuje smerom dovnútra, do seba, na svoje aktuálne prežívanie. Ramená
spustené dopredu „zatvárajú“ hrudník, čo vedie k zmenšeniu kapacity pľúc pri nadychovaní.
Spolu to spôsobí ďalšie upadanie do prežívania stavu únavy.
Diagnóza chronický stres si v US v oblasti bussiness sféry ročne vyžiada 30 miliárd
dolárov (Fink. 2016). Podľa WHO je stres považovaný za epidemické ochorenie 21.storočia.
Hans Selye, ktorý ako prvý priniesol pojem „stres“ do vedeckej oblasti, postuloval aj tzv.
GAS – general adaptation syndrome, ako bio-neurochemickú odpoveď organizmu na stres.
GAS pozostáva z troch fáz; fázy poplachu (alarm), fázy odolávania (resistence) a fázy
vyčerpania (exhaustion) (tamže). Stresová reakcia organizmu je pozitívne využívaná
napríklad pri motivácii, pretože vo fáze odolávania spôsobuje zvyšovanie výkonnosti.
Problematickou sa odpoveď na stres stáva, po prekročení hranice odolávania. Pri dlhodobom
pôsobení stresujúceho faktora dochádza k vyčerpaniu organizmu a k zlyhávaniu adaptívnych
stratégií. Tu už hovoríme o chronickom strese, ktorý sa považuje za spúšťač mnohých
vážnych ochorení ako napríklad kardiovaskulárnych ochorení, zníženie obranyschopnosti
organizmu, ochorenia GIT, bolesti hlavy a migrény, autoimunitné ochorenia a pod (Schulkin,
2004, Mc Ewen, 1998). Ako uvádza Shahsavarani a kolektív (2015) stres môže byť vyvolaný
buď vonkajším podnetom alebo subjektívnym, vnútorným vnímaním jedinca. Individuálne
prežívanie tak môže viesť „k úzkosti, a/alebo negatívnym emóciám a prežívaniam napr.
tlaku, bolesti, smútku atď. (s.230)“, pri dlhodobom pôsobení, v prípadoch keď hovoríme
o chronickom strese, vedie k „vážnym psychickým poruchám ako napríklad posttraumatická
stresová porucha (tamže)“. Cross et al. rozvíjajú v súvislosti so stresom tému tzv.
mikrostresov. Sú to drobné napätia, s ktorými sa človek v pracovnom i osobnom prostredí
stretáva tak často, že mnohé z nich si ani neuvedomí, hoci vyvolajú v organizme potrebu
nastolenia rovnováhy. Tieto mikrostresy tak organizmus neustále v priebehu dňa oslabujú
a vyčerpávajú vnútorné zdroje. Autori rozdelili napätia do troch skupín:
1.mikrostresy, ktorý vyčerpáva osobnú kapacitu (čas a energiu, ktorú človek má k dispozícii
na zvládnutie životných požiadaviek);
2. mikrostresy, ktoré poškodzujú emočné rezervy; a
3. mikrostresy, ktoré spochybňujú identitu a hodnoty (v Cross et al, 2020). Predpokladá sa
(Sterling and Eyer, 1988, Mc Ewen, 1998, Schulkin, 2004), že v súvisloti s GAS sa
organizmus primárne snaží o zachovanie rovnováhy, o tzv. alostázu (Allostastis).
„Homeostáza organizmu predstavovala (.....) stabilitu prostredníctvom nemennosti. Alostáza,
na druhej strane, poskytuje „stabilitu prostredníctvom zmeny“ a to reguláciou prispôsobenia
vnútorného prostredia tak, aby boli fyziologické parametre schopné odpovedať na pôsobenie
stresu (Fink, 2016, s.4)“
Ako sme uviedli aj vyššie významnú úlohu pri prežívaní stresu zohráva subjektívne
vnímanie jedinca. Rovnako sme poukázali aj na to, že je takmer nemožné sa podnetom
vyvolávajúcim stres vyhnúť. Pre duševné ako aj telesné zdravie je tak azda najefektívnejšie
také individuálne posilnenie jedinca, ktoré bude mať za následok, čo najdlhšie trvanie fázy
rezistencie, t.j. schopnosti odolávať stresujúcim podnetom.
V pohybovej terapii navrhujeme také formy cvičenia, ktoré na telesnej úrovni
posilňujú vlastnú dynamiku chrbtice, ako sú napríklad ásany – kobra (bhujangásana), alebo
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pluh (halásana), či stoj na pleciach (sarvangásana). Psychohygienou a stresom sa špecificky
u vysokoškolských pedagógov zaoberá Merica (2004).
Nedokážem to
V predošlých odsekoch sme popisovali predovšetkým formy duševnej nerovnováhy,
ktoré sa viac menej týkali jedinca a vzťahu k sebe samému. Človek však pre duševné zdravie
potrebuje neustálu interakciu s okolitým prostredím. Podobne ako na bunkovej úrovni, pokiaľ
človek ako bunka spoločnosti, prestane komunikovať s okolím, znamená to pre neho zánik.
V neustále sa meniacej spoločnosti, sa vplyvom spoločenských ako aj klimatických výziev
stáva jediným prostriedkom prežitia dialóg. Aby bolo možné viesť dialóg je potrebné, aby sa
stretli minimálne dve strany, ktoré sú schopné kriticky myslieť, pokojne argumentovať
a zároveň sú pripravené počúvať aj to, o čom rozpráva druhá strana. Dialóg tak nebude
o presviedčaní o svojej pravde, o hľadaní slabých stránok a zosmiešňovaní iných názorov.
Dialóg bude priestor, v ktorom bude mať šancu vzniknúť niečo nové, čo tu pre začatím
vzájomnej výmeny názorov nebolo. Takáto forma rozhovoru medzi ľuďmi si vyžaduje
odvahu preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, schopnosť kritického myslenia
a pokoru.
Veľkým strašiakom súčasnosti je pojem rozhodovacia paralýza. Skutočne platí, že
žijeme v dobe neobmedzených možností. Pre každé rozhodnutie existuje niekoľko možných
verzií. Čím je záležitosť, o ktorej sa rozhoduje významnejšia, tým je silnejšie aj prežívanie
zodpovednosti za rozhodnutie a tým pádom sa zintenzívňuje aj rozhodovacia paralýza
(Ludwig, 2013). Rozhodnúť sa pre jednu z možností zároveň znamená odmietnuť všetky
ostatné. Jednou z najčastejších stratégií je posúvanie rozhodnutia na čo najneskôr,
prokrastinácia. Sú ľudia, ktorí sa zo strachu pred nesprávnym rozhodnutím radšej vôbec
nerozhodujú, nechávajú rozhodovať iných ľudí alebo okolnosti (external locus of control,
Rotter, 1954). Nechať za seba rozhodovať iných alebo náhodné okolnosti so sebou na jednej
strane prináša ilúziu bezstarostnosti. Človek žije v predstave, že nezlyhá, že sa nerozhodne zle
(pretože sa nerozhoduje), že nič nepokazí. Rozhodnutie nerozhodovať sa so sebou
v skutočnosti prináša prežívanie bezmocnosti a neslobody, je to vzdávanie sa výziev
a stanovovania si cieľov. Je to nečestné k sebe samému a neautentické voči ostatným. Je to
ako rozhodnúť sa nedospieť. Väčšiu skupinu tvoria ľudia, ktorí sa síce rozhodnú, no stále si
nechávajú otvorené zadné dvierka. Zvolia si jednu možnosť, no pritom premýšľajú o tom, či
si nemali zvoliť inak. Po istom čase svoje rozhodnutie zmenia a opäť svoju voľbu spochybnia,
a tak ďalej. Síce sa rozhodujú no so svojím rozhodnutím nie sú spokojní. A ani s tým
nasledujúcim. Gilbert et al (2002) v jednom zo svojich výskumov poukázal na to, že pokiaľ
mali respondenti možnosť zmeniť svoje rozhodnutie a túto možnosť aj využili boli so svojimi
rozhodnutiami menej spokojní ako ľudia, ktorí mali možnosť rozhodnúť sa iba raz a potom už
rozhodnutie nemohli zmeniť. Odvaha rozhodnúť sa v sebe nesie vždy aj riziko, že
rozhodnutie sa ukáže ako nesprávne alebo vyslovene zlé. No ochota toto riziko postúpiť je
známkou zdravého sebavedomia a tiež pokory.
Pre dosahovanie významných cieľov je nevyhnutná odvaha vystúpiť zo svojej
komfortnej zóny. „Väčšina aktivít, ktoré prinášajú radosť (a prežívanie zmysluplnosti), nie
sú prirodzené; vyžadujú si úsilie, do ktorého sa človeku spočiatku nechce. Keď však
interakcia začne poskytovať spätnú väzbu schopnostiam človeka, obvykle začne byť naozaj
obohacujúca.....Autotelické (majúce cieľ v sebe samom) prežívanie, alebo flow, pozdvihuje
chod života na inú úroveň. Prežívanie odcudzenia nahrádza angažovanosť, namiesto nudy
prichádza radosť, bezmocnosť sa mení na prežívanie kontroly a psychická energia pracuje na
posilenení prežívanie ega namiesto toho, aby sa strácala v službe vonkajším
cieľom(Csikszentmihalyi,2015) “ .
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Csikszentmyhalyi v tomto citáte vystihuje to, čo by sme mohli nazvať esencia
radosti zo života. Okrem dôležitých a významných, vážnych a zásadných rozhodnutí, je
veľmi dôležité, aby sa zo života nestratila radosť. Darmo bude človek robiť všetko správne,
rozhodovať sa zodpovedne, logicky premýšľať a stanovovať si ušľachtilé ciele ak by mu
v tom všetkom chýbal zmysel a štipka radosti, ba až hravosti. Dospelí ľudia vidiac pred sebou
všetky dôležité úlohy, ktoré chcú splniť zabúdajú na to, že je treba si život aj vychutnať.
Belešová (2012, 2015) sa zaoberá činiteľmi, ktoré ovplyvňujú voľný čas mládeže a využitím
bádateľských metód.
V pohybovej terapii by dokonalým príkladom spájajúcim všetky prvky spomínané
v tomto odseku bol stoj na hlave. Stoj na hlave s vyžaduje rozhodnosť. Človek potrebuje
veriť sám sebe. Vyžaduje aj odvahu, pretože pri jednotlivých pokusoch je veľmi
pravdepodobné, že niektoré budú aj neúspešné. A skúsiť stoj na hlave po neúspešnom pokuse
je odvážnym počinom. Je potrebné, aby sa človek dokázal spoľahnúť na seba, na silu svojej
chrbtice a svalov, vzpriamujúcich celú líniu. A postaviť sa na hlavu v sebe obsahuje aj
hravosť a radosť. Je to doslova obrátenie seba naruby.
V príspevku sme sa venovali možnostiam využitia pohybovej terapie ako prevencie
duševnej nerovnováhy. Snažili sme sa poukázať na to, že je možné prostredíctvom telesného
cvičenia podnietiť intrapersonálne ako aj interpersonálne charakteristiky jedincov.
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SEBAREGULATÍVNE UČENIE SA
V PEDAGOGICKEJ PRAXI ŠTUDENTA
SELF-REGULATED LEARNING
IN STUDENT PEDAGOGICAL PRACTICE
Eva Severini, Blanka Kožík Lehotayová
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
Abstrakt: Vedecká štúdia sa zameriava na koncepciu pedagogickej praxe v študijnom
programe Predškolská a elementárna pedagogika. Výskumné zistenia sa prioritne týkajú
očakávaní študentov v súvislosti s absolvovaním pedagogickej praxe. Výskum realizovaný
prostredníctvom fókusovej skupiny odkrýva isté možnosti, ale aj limity, ktoré pedagogická prax
prináša vzhľadom na sebaregulatívne učenie sa študenta. Štúdia zodpovedá aj otázky podpory
učenia sa študenta vo vysokoškolskom vzdelávaní prostredníctvom využívania portfólia ako
diagnostického nástroja v pedagogickej praxi.
Kľúčové slová: pedagogická prax, portfólio, sebaregulatívne učenie sa, študent, vysokoškolské
vzdelávanie
Abstract: The scientific study focuses on the concept of pedagogical practice in the study
program of Preschool and Elementary Pedagogy. The research findings are primarily concerned
with the expectations of students in relation to pedagogical practice. The research which was
carried out through the focus group reveals some of the opportunities, but also the limits, that
the pedagogical practice gives us in consideration of student's self-regulated learning. The study
also gives us answers to the questions of supporting the learning of a student in higher education
by using the portfolio as a diagnostic tool in pedagogical practice.
Keywords: pedagogical practice, portfolio, self-regulated learning, student, higher education
Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/0443/18: Analýza
sebaregulačných štýlov učenia sa študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika.
Úvod
Každá profesia formuluje svoje špecifiká v niekoľkých úrovniach, ktoré Kasáčová (2004)
uvádza ako dimenzie profesionality. Individuálnu dimenziu spoluvytvárajú osobnostné
predpoklady a charakteristiky profesionála. Spoločenská dimenzia má podobu úloh a
povinností profesionála v požiadavkách spoločnosti na pracovný výkon, dosahované výsledky
a akceptovateľné normy jeho profesionálneho konania. V kvalifikačnej dimenzii sa
konkretizuje požadované vzdelanie, jeho úroveň, typ a požiadavky na ďalší kvalifikačný
postup, resp. špecializáciu. Špecifiká učiteľskej profesie navodzujú mnohé otázky týkajúce sa
nielen profesionality, ale aj samotnej pregraduálnej prípravy študentov učiteľských odborov v
súvislosti s realizovaním pedagogickej praxe. Učiteľ ako sprostredkovateľ obsahu vlastnej
kultúry reflektuje aktuálne výzvy nielen pedagogického, ale aj celospoločenského rozmeru. Na
základe toho možno u učiteľa, ktorý má predstavy o vlastnej práci, rieši dilemy vlastnej
profesijnej koncepcie, ale aj výzvy prebiehajúcich transformačných a globalizačných zmien,
identifikovať vysokú mieru sebaregulácie (Kožuchová a Kuruc, 2019, s. 8). Stratégiami učenia
sa chápeme postup, ktorý volí jednotlivec pri svojom učení sa, ale aj tie, ktorými učiteľ
podnecuje učiaceho sa subjektu získať určité kognitívne stratégie. Stratégiami, ktoré si volí
jednotlivec sa zaoberali Wolters a Rosenthal (2000). Ide o nasledovné stratégie:
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•

Zvažovanie následkov v prípade, keď má jednotlivec dokončiť prácu doma, aj keď má
možnosť zapojiť sa do príjemnejších aktivít. Zvažuje stratégiu, ako zotrvať v úsilí
(splniť požadovanú úlohu).
• Regulácia prostredia. V prípade, že sa jednotlivec stretne s prekážkou, ktorá mu bráni v
dokončení úlohy, zvažuje, ako upraviť prostredie, aby dokončil požadovanú úlohu.
• Zvýšenie záujmu. Keď sa jednotlivec stretne s prekážkou pri učení (pri realizácii úlohy),
hľadá spôsob, ako zmeniť úlohu na zábavnú aktivitu (pri plnení úlohy hľadá spôsob,
ktorý zvýši jeho záujem).
• Zvládanie vnútornej reči. Jednotlivec vedie vnútorný boj sám so sebou. Sám sebe sa
prihovára a presviedča sa o dôvodoch, prečo je dôležité zotrvať v učení. Napríklad, že
sa chce zdokonaliť v učení, pretože je to v súlade s jeho cieľovou orientáciou.
• Výkonová vnútorná reč. Jednotlivec sa sám k sebe prihovára a presviedča sa o
dôvodoch, prečo je dôležité zotrvať v učení.
Stratégie, ktoré jednotlivci zvolili, aby pri učení sa vytrvali, ovplyvnili ich motiváciu aj emócie
(Corno, 2008). Poznanie vlastných zdrojov (vlastného ja) umožňuje, aby jednotlivec dokázal
sám seba kontrolovať (nemusel bojovať so sebou samým). Sebauvedomenie je predstupňom
autoregulácie správania sa každého jednotlivca. Predstava, ktorú o sebe máme, je vytvorená
spoločenským zrkadlom (ľudia v našom okolí). Ide skôr o projekcie životných príbehov ľudí,
ktorí o jednotlivcovi hovoria, než presné reflexie toho, aký v skutočnosti je. Na druhej strane
jednotlivec je schopný učiť sa z vlastných skúsenosti a disponovať nezávislú vôľou. Ak
jednotlivec spozná, čomu prisudzuje príčiny úspechu a neúspechu, môže tým ovplyvniť ďalšie
situácie vo svojom živote a konať na základe vlastného sebauvedomenia. K tomu, aby
jednotlivec dokázal svoje učenie sa riadiť sám, pracoval na sebe a zdokonaľoval sa, potrebuje
nadobudnúť celý rad špecifických kompetencií, najmä kompetencie vedúce k sebaregulácii
učenia sa, a tým naštartoval proces celoživotného vzdelávania. Schunk a Ertmer (2005 In:
Boekaerts a kol., 2000) za najdôležitejšie schopnosti, ktoré tvoria podstatu kompetencie
sebaregulácie učenia sa považujú: stanovenie cieľov učenia sa; zhodnotenie vlastných
schopností; zameranie na štúdium a pevná vôľa; vhodná stratégia učenia sa; pri učení sa vedieť
vyhľadávať rôzne zdroje; efektívne narábanie s časom; monitorovanie priebehu učenia sa;
schopnosť prekonávať prekážky v učení sa; monitorovanie pokroku; flexibilná zmena stratégií
učenia sa a ich nahradenie efektívnejšími; pozitívny obraz o sebe samom (viera vo vlastné
schopnosti).
Pedagogická prax v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika
Súvislá pedagogická prax v školskom prostredí je súčasťou povinného predmetu s názvom
„Semestrálny projekt“. Cieľom absolvovaného predmetu je získať ucelený náhľad na proces
výučby a výchovný proces vo vybraných zariadeniach, odborné a organizačné kompetencie
súvisiace s rolou učiteľa vo výučbe. Na základe absolvovania tohto predmetu sa očakáva, že
jednotné teoretické východiská pedagogickej praxe napomôžu študentovi:
• kompetentnejšie uchopiť prax ako celok, bez ohľadu na akú vzdelávaciu oblasť sa prax
viaže,
• porozumieť teoretickému poznaniu, ktoré sa síce vyučuje vzájomne izolovane (vo
vzdelávacích oblastiach a vyučovacích predmetoch), ale malo by byť vnútorne späté,
• porozumieť didaktickým stratégiám, ktoré sa prezentujú v konkrétnej výučbe, ale majú
všeobecné uplatnenie.
Cieľom absolvovania pedagogickej praxe je získanie odborných profesijných kompetencií,
ktoré vzhľadom na odbor Predškolská a elementárna pedagogika, vymedzujeme v podobe
odborných kompetencií najmä v súvislosti s projektovaním edukácie, realizovaním výučby a
hodnotením edukačného procesu. Študent by tak mal v rámci celej pregraduálnej prípravy
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nadobudnúť a rozvíjať si profesijné kompetencie, ktoré mu umožnia stať sa profesionálom a
odborníkom vyštudovaného odboru.
Portfólio v pedagogickej praxi študenta
Počas realizácie súvislej pedagogickej praxe si študenti musia vytvárať portfólio ako cenný
zdroj informácií dokumentujúci realizovanie edukačnej a výučbovej činnosti. Portfólio sa
koncipuje pred vstupom študenta na pedagogickú prax. Na jeho založenie sú potrebné rámcové
koncepty vydiskutované medzi študentmi a učiacim, aby sa vo vopred stanovených intenciách
portfólio mohlo priebežne vytvárať a upravovať. Do portfólia sa začleňuje projekt, rôzne
didaktické podklady, fotografie, poznámky, reflexie a ďalšia dokumentácia. Portfólio má
charakter odborného textu, ktorý obsahuje aj prípravy na výučbu. Výučbu každý študent
realizuje vždy podľa vopred koncipovanej a fakultným učiteľom schválenej prípravy na
výučbu. Príprava má charakter projektu, kde sú integrované viaceré vzdelávacie obsahy.
Obsahové zameranie výstupov študentov rešpektuje témy stanovené, ktoré študent po dohode
s vyučujúcim z fakulty môže doplniť na základe dohody s cvičnými učiteľmi. Portfólio
vytvárané počas pedagogickej praxe predstavuje v pedagogicko-didaktickom rozmere
transparentné dôkazy materiálnych a nemateriálnych produktov študenta za isté časové
obdobie, ktoré umožňujú učiteľovi a študentovi reflektovať proces učenia sa. Súhlasíme s tým,
čo uvádzajú Lipnická a Jarešová, (2008), že cieľom portfólia je zachytiť rozvoj študenta a jeho
premeny za určité časové obdobie. Koncept portfólia ako komplexná kolekcia produktov presne
zachytáva aktuálnu úroveň rozvoja v čase jeho založenia a následného progresu v rozvoji
študenta. Portfólio ako principiálna forma evalvovania procesov, študentom na základe
sebareflexie slúži na sebaregulovanie vlastného učenia sa a učiteľovi na realizáciu učenia.
Motivačným aspektom portfóliového hodnotenia je možnosť výberu z vlastnej kolekcie
portfólia takého produktu na posudzovanie, ktorý je podľa študenta najkvalitnejším. Na základe
toho, že tvorbu, vedenie, úpravu, ale najmä prezentáciu obsahu portfólia považujeme za nástroj
autentickej evalvácie študenta, ústredným cieľom realizácie súvislej praxe s využitím portfólia
je porozumenie konštruovaniu a pretváraniu, rekonštruovaniu didaktických schém študenta v
podmienkach jeho vysokoškolskej prípravy.
Kvalitatívne skúmanie
Predmetom nášho skúmania boli názory a postoje cvičných učiteľov na možnosti využitia
portfólia, ako nástroja podporujúceho učenie sa študenta. Zamerali sme sa na názory cvičných
učiteľov, na portfólio ako diagnostický nástroj v procese učenia sa a rozvoja študenta, ktorý
nám poskytuje spätnú väzbu vyučovania študenta a učenia sa detí, podporuje sebahodnotenie
študenta a rozvoj autonómnosti a zodpovednosti študenta a predstavuje rýchly a priamy súbor
aktivít potrebných pri príprave na vyučovanie. Výskumný problém ako úsudok výskumníkov
vznikol z pozorovania, analyzovania, interpretovania, kultúrnych a diskurzívnych praktík v
konkrétnom školskom edukačnom kontexte. Pre spracovanie problematiky bola uprednostnená
metodológia kvalitatívneho skúmania so zodpovedajúcim dizajnom. K rozhodnutiu realizovať
kvalitatívne skúmanie vzniklo na základe uváženia, že zisťujeme názory a postoje, ktoré nie je
možné spočítať, vyjadriť percentuálne a vpísať do tabuľky. Kvalitatívny výskum nám
vyhovoval aj z dôvodu, že kladie dôraz na individuálne a skupinové chápanie sveta. Prednosťou
kvalitatívneho výskumu je práca s malou skupinou ľudí, kde každý človek môže povedať svoj
vlastný názor (Kostrub, 2016; Gavora, 2008). Pri skúmaní problému sme využili fókusovú
skupinu, pomocou ktorej sme zisťovali subjektívne a sociálne podmienené názory cvičných
učiteľov. V našom skúmaní sme sa venovali tým prejavom cvičných učiteľov, ktoré sa týkali
ich reflektovania v súvislosti s realizovanou pedagogickou praxou.
Cieľ výskumu: identifikovať možností využitia portfólia študenta ako diagnostického nástroja
v procese učenia sa študenta vo vysokoškolskom vzdelávaní. Výskumné otázky: 1. Čím a ako
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sú podporované učebné procesy študenta prostredníctvom využitia portfólia študenta v rámci
pedagogickej praxe? 2. Aké sú možnosti využitia portfólia študenta cvičným učiteľom počas
pedagogickej praxe, v ktorom portfólio slúži ako primárny prvok podpory učenia sa študenta?
Realizácia výskumu
Skúmanie sa začalo zberom údajov na základe realizovanej fókusovej skupiny v rámci akčného
výskumu, ktorého sa zúčastnilo celkovo 56 cvičných učiteľov. Diskurzívna spôsobilosť je
vytvorená na participácii v diskurze, riadi sa pravidlami alebo preskriptívnymi normami, ktoré
mysliacemu človeku hovoria, čo sa pod čo zaraďuje. Na základe uvedeného sa preto od
účastníkov skupinového interview očakávalo, že budú otvorene prejavovať svoje názory a
zároveň si navzájom vysvetľovať svoje stanoviská. Podmienky a atmosféra realizovaných
fókusových skupín boli adekvátne a v súlade s požiadavkami kladenými na túto formu
skúmania v zmysle prislúchajúcich metodologických odporúčaní (Plichtová, 2002; Miovský,
2006; Kostrub, 2016 a iní). Celkovo bolo v priebehu roka 2019/2020 realizovaných 6
fókusových skupín v počte 6-10 cvičných učiteliek v jednej skupine. Fókusovou skupinou sa
navodila typická diskusia, v ktorej bolo prítomné vzájomné ovplyvňovanie i učenie sa.
Výskumník bol v realizovanej fókusovej skupine v roli moderátora, aktívny účastník, ktorý
participoval na výmene názorov. Prevzal tiež rolu „spravodajca“, keď pozorne monitoroval a
zhŕňal to, čo kto povedal, aké stanovisko zastával. Po skončení fókusovej skupiny interpretoval
zmysel samotnej diskusie. Na začiatku fókusovej skupiny boli cviční učitelia ako subjekty
výskumu vyzvané, aby prezentovali svoje myšlienky, či názory v podobe výpovedí na položenú
otázku: „Aké je podľa vás využitie praxového portfólia v procese učenia sa študenta?“
Fókusovým ohniskom bol kľúčový konštrukt „praxové portfólio študenta“. Otázka, v ktorej bol
tento konštrukt zahrnutý, tvorila ohraničené a pre všetky subjekty diskusie zrozumiteľné
ohnisko, ktoré boli zaznamenávané na papiere. Po napísaní vlastných názorov, boli odpovede
prilepované k otázke uvedenej na baliacom papieri. Následne prebiehala otvorená diskusia s
možnosťou upresňovania a rozvíjania prezentovaných názorov.
Elaborácia výskumného materiálu
Analýza výskumného materiálu začala prepisom získaných výskumných dát, ktoré boli
podrobené procedúre otvoreného kódovania, čo umožnilo identifikovať jednotlivé kategórie.
Pri obsahovej analýze sa spracovávalo množstvo neštruktúrovaných dát deskriptívnym
kódovaním posudzovaných jednotiek textu, za ktoré boli považované ucelené výroky subjektov
výskumu fókusovej skupiny. Tým boli zachytené najvýraznejšie interpretácie, opakujúce, či
doplňujúce sa myšlienky, presvedčenia a identifikované hlavné dimenzie diskutovaného
kľúčového pojmu. Pri analyzovaní výpovedí subjektov výskumu vo fókusovej skupine boli
zahrnuté všetky ich výpovede a hľadala sa perspektíva nazerania na daný problém v nachádzaní
odpovedí na výskumné otázky. Otvoreným kódovaním sa realizoval proces rozoberania,
skúmania, porovnávania, kategorizácie, kódovania a konceptualizácie údajov. Pri otvorenom
kódovaní sa postupovalo po vetách alebo odsekoch. Pojmové označenie bolo pridelené
jednotlivým udalostiam, prípadom a iným výskytom javu, ktorého ukážku prezentujeme v
uvedených protokoloch č. 1 a č. 2.
Protokol č. 1. Výpovede subjektov výskumu k výskumnej otázke č. 1 (ukážka). Zdroj: vlastné
spracovanie autorov.
 Ja si myslím, že portfólio podporuje a motivuje študentov k vlastnému rozvoju, tým že
študenti majú v portfóliu aj práce, ktoré tvoria začiatok ich pedagogického pôsobenia a
začiatky sú nie vždy dokonalé, tak nakopnú a motivujú študentov k vlastnému rozvoju. /M/
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 Pedagogická prax umožňuje študentom vytvoriť základ, ktorý je súčasťou portfólia a na ktorý
budú študenti nadväzovať a nabaľovať pomyselnú guľu ich pedagogických schopností
a zručností. /A/
 Praxové portfólio slúži študentovi hlavne počas pedagogickej praxe a umožňuje mu
zhromažďovať všetky potrebné veci, týkajúce sa jeho ďalšieho povolania. /SA/
 Študenti sa počas praxe oboznamujú s tým, ako by malo vyučovanie vyzerať v realite a čo je
nesmierne dôležité pre ich budúce povolanie, povolanie učiteľa. /ROK/
Protokol č. 2. Výpovede subjektov výskumu k výskumnej otázke č. 2 (ukážka). Zdroj: vlastné
spracovanie autorov.
 Je dôležité, aby každý študent dostal spätnú väzbu alebo odpoveď k jeho praktickému
výstupu. Prostredníctvom toho učiteľ nie len hodnotí praktický výstup študenta. /H/
 Prípravy a záznamy sú často doplnené komentármi a postrehmi cvičného učiteľa alebo
študenta. /SVŠ/
 Spätná väzba je dôležitá nie len pre študenta ale aj pri učiteľa, aby poznal výsledok svojho
pedagogického pôsobenia. /SVU/
 Študenti počas tvorby príprav často vychádzajú už z príprav, ktoré absolvovali alebo
odpozorovali. Prípravy a hospitačné záznamy predstavujú presné kroky toho ako postupovať
počas plánovania a organizácie vyučovania. /D/
 Jeho diagnostickú funkciu využívajú aj učitelia vysokých škôl pri obhajobe semestrálneho
projektu a pomocou neho hodnotia študentov praktický výstup a jeho prípravu na vyučovanie.
/SVVŠ/
V protokoloch interpretácií uvádzame hlavné myšlienky vyjadrené konkrétnou vetou prípadne
skupinou pojmov, ktoré boli následne zaradené do kategórií. Tak bolo možné zistiť, aká je
hlavná myšlienka vyjadrená konkrétnou vetou alebo odsekom protokolu. Tá bola označovaná
príslušným kódom, čo prezentuje odpoveď na otázku identifikovania možností a spôsobov
využitia praxového portfólia, podporujúceho učebné procesy študenta počas pedagogickodidaktickej praxe, ktoré sú zaznamenané v nižšie uvedenej tabuľke.
Tabuľka 1: Zoznamu identifikovaných kategórií, konceptov a kódov nachádzajúcich sa v
protokoloch. (ukážka) Zdroj: vlastné spracovanie autorov.
Interpretačné
Koncepty
Kódy
kategórie
 Portfólio podporuje a motivuje študentov k vlastnému rozvoju
prostredníctvom porovnávania súčasných poznatkov s minulými
poznatkami a vedomosťami.
Motivácia
M
 Ak je študent aj vnútorne o tom presvedčený a dostatočne
motivovaný a stimulovaný, tak potom ich príprava a praktický
výstup pôjde automaticky a prirodzene, a veci, ktoré vytvára idú
jednoduchšie a prirodzenejšie.
 Sebareflexia študenta by mala byť úprimná a kritická. Mala by
sa orientovať na obe stránky, prvá, čo sa študentovi počas
vyučovania podarilo, čo bolo prínosom pre na vyučovanie, čo by
Autoevalvácia využil aj v inej situácii a druhá stránka, čo by urobil inak, čo by
A
mohol zmeniť.
 Portfólio zachytáva v určitom časovom horizonte študentove
organizačné zručnosti a umožňuje mu tak sledovanie jeho
osobného rastu.
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Samostatnosť

Rozvoj
organizačných
kompetencií

Hodnotenie

Spätná väzba
študentovi

Spätná väzba
učiteľovi

Diagnostika

Spätná väzba
vysokej škole

 Portfólio podporuje rozvoj kritického myslenia, ktoré formuje
celú osobnosť študenta.
S
 Študenti počas práce s portfóliom pracujú so všetkým
materiálom, ktorý sa v portfóliu nachádza, takisto sa môžu vrátiť
k prípravám a použiť ich pri tvorbe nových – rekonštruovať ich.
 Praxové portfólio vedie študentov k organizácii a plánovaniu
vyučovacej hodiny, vytvára predstavu o vyučovacej realite,
nadobudnutiu určitých schopnosti a zručností potrebných pri
plánovaní a organizovaní – portfólio zaznamenáva transformáciu ROK
zo študenta na učiteľa.
 Spôsobilosti potrebné v učiteľskej profesii, ktoré sa
zhromažďujú v portfóliu a sú výsledkom praktickej činnosti.
 Hodnotenie, ktoré má slúžiť študentovi by malo mapovať reálny
obraz jeho schopností, ale zároveň rešpektovať jeho individuálne
H
osobitosti študenta a jeho prvý kontakt s vyučovaním.
 Reflexia cvičného učiteľa pomáha k sebazdokonaľovaniu
študenta.
 Portfólio poskytuje študentovi spätnú väzbu o prepájaní
teoretických poznatkov s praktickou činnosťou.
 Študent potrebuje spätnú väzbu čo najskôr, aby vedel smerovať SVŠ
svoje konanie a myslenie v súlade so všetkými požiadavkami.
 Portfólio je vynikajúca pomôcka tak pre študenta, pretože
obsahuje postupný návod na to ako sa stať učiteľom.
 Portfólio poskytuje komplexný obraz o študentovi, jeho myslení
a konaní počas pedagogicko-didaktickej praxe a ktoré rady a
nápady mu slúžili pri tvorbe príprav a aké je moje pedagogické
pôsobenie na študenta, či je prínosom alebo je nutné postupovať SVU
inak.
 Portfólio je výsledkom učiteľovho pôsobenia na študenta a
prispieva k správnemu vedeniu a napredovaniu študenta.
 Portfólio poskytuje študentovi obraz o jeho intelektuálnom
rozvoji v jednotlivých časových obdobiach, jeho pedagogickom
D
myslení (ako je študent pripravený na prax, aký má teoretický
základ, či vie stanovovať ciele, ako ovláda organizačnú stránku
edukačného procesu, a pod.) – prostredníctvom portfólia
diagnostikuje vlastné učenie sa.
 Praxové portfólio poskytuje vysokej škole obraz o teoretickom
vybavení študentov pri nástupe na prax a o ich možnom smerovaní
SVVŠ
alebo zlepšení.
 Portfólio využívajú aj učitelia vysokých škôl a pomocou neho
hodnotia študentov praktický výstup a jeho prípravu na
vyučovanie, o absolvovaní pedagogicko-didaktickej praxi a
teoretickú vybavenosť študenta.

Výskumné zistenia
Praxové portfólio výrazne ovplyvňuje učebné procesy študenta, ktoré sú kľúčové v jeho
vlastnom učení sa. Študent počas pedagogicko-didaktickej praxe pracuje s materiálom, ktorý je
súčasťou praxového portfólia ale aj s poznatkami, ktoré nadobudol počas teoretickej prípravy
na vysokej škole. Učiteľ a študent prostredníctvom portfólia môžu sledovať myslenie a konanie
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študenta v určitom časovom horizonte a podľa potreby usmerniť študentovo učenie sa, tak aby
bolo čo najviac celistvé a efektívne. Objektívny a kritický pohľad študenta na jeho vyučovanie
a konanie si vyžaduje vysoký stupeň rozvoja osobnosti. Portfólio podporuje kritické myslenie
študenta a zmysluplné učenie sa študenta, ktoré sa rozvíja v procese hodnotenia vlastného
vyučovania. Autoevalvácia študenta prispieva k uvedomovaniu si vlastných schopností
a spôsobilostí, je nevyhnutná v ďalšom sebazdokonaľovaní a osobnom rozvoji študenta.
Osobný rozvoj aktivizuje učebné procesy študenta a jeho učenie sa je prirodzenejšie a
plastickejšie. Praxové portfólio nám umožňuje sledovať nie len osobný rozvoj študenta, ale aj
materiál, ktorý je jeho súčasťou a pre študenta môže byť motiváciou alebo inšpiráciou pri tvorbe
nových príprav. Praxové portfólio pomáha študentovi počas pedagogicko-didaktickej praxe
získať a využívať také kompetencie, ktoré sú pre učiteľa žiadúce a potrebné.
Záver
Na základe výsledkov výskumu môžeme konštatovať, že praxovým portfóliom, s ktorým
študent pracuje počas pedagogicko-didaktickej praxe, sa rozvíja nie len spolupráca a
komunikácia medzi študentom a učiteľom, ale sa podporujú také učebné procesy, ktoré
stimulujú učenie sa študenta a jeho praktickú činnosť vo vyučovacom procese. Myslíme si, že
praxové portfólio je výborným nástrojom hodnotenia študenta, jeho praktickej činnosti počas
pedagogickej praxe, ale aj nástrojom diagnostikovania úrovne rozvoja jednotlivých stránok
osobnosti študenta. Portfólio je inšpiráciou pre študenta počas vytvárania a plánovania
výchovno-vzdelávacieho procesu a poskytuje mu reálny obraz o jeho myslení a konaní počas
pedagogickej praxe. Na základe toho, že portfólio obsahuje záznamy z pozorovania, prípravy
študenta, hodnotenie cvičného učiteľa, sebahodnotenie študenta a všetok materiál, ktorý vytvára
spoľahlivý a hodnotný záznam o absolvovaní pedagogickej praxe prezentuje transparentný
záznamom o prvom kontakte študenta s vyučovacou realitou.
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Metody aktywność fizyczna ludzi w starszym wieku.
Anatol Skrypko1, Grygorij Popov2, Grzegorz Matuszczak1,
. Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Polska
2
Rosyjski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Moskwa, Rosja
1

Streszczenie
Znaczący wpływ na utrzymanie sprawności fizycznej ludzi w wieku starszym ma
badanie stanu fizycznego i stosowanie różnego rodzaju ćwiczeń fizycznych o charakterze
ogólnorozwojowym. W celu polepszenia wydolności organizmu i pracy sercowo-oddechowej
zalecane jest stosowanie wysiłku o charakterze aerobowym, ćwiczeń siłowych z małym
obciążeniem oraz ćwiczeń wibrostymulacyjnych.
Abstract
A significant impact on the maintenance of physical fitness of people aged older is the
use of various types of physical exercises of a stimulation. In order to improve the efficiency
of the body and work cardio-respiratory exercise is recommended for an aerobe, weight training
with low load and exercises vibromechanical stimulation.
Słowa kluczowe:
ćwiczenia zdrowotne, ćwiczenia stymulacyjne, aktywność fizyczna, ludzie starsi
Key words:
health exercises, stimulation exercises, physical activity, older people, elderly people
Wprowadzenie
Na utrzymanie sprawności fizycznej ludzi w wieku starszym ma znaczący wpływ
stosowanie różnego rodzaju ćwiczeń fizycznych. Należy pamiętać, że przy doborze
powyższych należy uwzględnić aktualny stan zdrowia uczestników. Pamiętać należy, że nie
zawsze zwiększanie obciążenia i intensywności daje dobre efekty, i nie gwarantuje zwiększenia
sprawności fizycznej. Takie postępowanie może prowadzić do przeciążenia organizmu i
powstawania urazów. W celu polepszenia wydolności organizmu i pracy sercowo-oddechowej
zalecane jest stosowanie wysiłku o charakterze aerobowym oraz o umiarkowanej
intensywności. [8,19,22,27].
Zajęcia fizyczne stosowane regularnie, zindywidualizowane pod względem wieku i
stanu zdrowia człowieka mają znaczący wpływ na utrzymanie i podnoszenie sprawności
fizycznej ludzi w różnym wieku (Wojtyła-Buciora 2011, Osiński 2013, Balsewicz 2000,
Cywińska-Wasilewska 2017, Nowak 2009). Warunkiem jest prawidłowy dobór obciążenia i
intensywności ćwiczeń. Błędne jest stosowanie zbyt dużego obciążenia lub wykonywanie
ćwiczeń z zakresu treningu sportowego, które nie zostały odpowiednio zaadaptowane do
możliwości ludzi w starszym wieku. Częstą nieprawidłowością jest wykonywanie ćwiczeń ze
zbyt dużą amplitudą ruchu, co grozi powstawaniem różnego rodzaju urazom.
Najprostszym nieinwazyjnym sposobem na poznanie swojego wyjściowego stany
organizmu jest badanie składu masy ciała. Dzięki takiemu badaniu otrzymujemy szczegółowe
wyniki analizy składu naszych tkanek w organizmie. Dane jakie możemy uzyskać po
wykonaniu analizy składu masy ciała to m.in.: ilość tkanki tłuszczowej oraz tkanki mięśniowej
w organizmie, ilość wody wewnątrz i zewnątrzkomórkowej, masę kośćca.
Aktywność fizyczna (AF) osób starszych powinna oddziaływać na trzy podstawowe
elementy: poprawiać wydolność tlenową (aerobową) poprzez odpowiednią aktywność: Marsz,
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trucht, pływanie, jazda na rowerze i nordic walking, wzmacniać siłę mięśni, poprawiać gibkość,
równowagę i koordynację ruchów i zawierać trzy komponenty: ćwiczenia wytrzymałościowe,
siłowe,
rozciągające.
Osoby
w
wieku
senioralnym
chętnie
korzystają
z aktywności uczestnicząc w grach zespołowych. Zazwyczaj w uproszczonej formie przepisów.
Typowymi grami sportowymi, które wybierają seniorzy to: ringo, piłka siatkowa
i jej odmiana park volley, na obniżonej siatce i pomniejszonym boisku oraz badminton.
W badaniach prowadzonych przez A. Marchewke i M. Jungiewicz [15] określono
zależności pomiędzy aktywnością fizyczną przed 35 rokiem życia a obecnym stanem zdrowia.
Badaniami objęto 30 kobiet i 29 mężczyzn w wieku 55-64 lat. Zastosowano metodę sondażu
diagnostycznego, a jako główną technikę wybrano wywiad ankietowy. Określano poziom
aktywności uczestników badania przed 35 rokiem życia oraz oceniono obecną sprawność i
jakość ich życia. Wyniki badań pozwoliły na stwierdzenie, że deklarowany przez
ankietowanych, poziom ich aktywności fizycznej przed 35 rokiem życia miał istotny wpływ na
jakość życia w wieku starszym. Badani bardzo aktywni fizycznie w przeszłości lepiej oceniają
swoje obecne zdrowie i lepiej radzą sobie aktualnie z wykonywaniem czynności dnia
codziennego.
Zajęcia osób starszych są prowadzone w Polsce na podstawie programu rekreacji
ruchowej (PRROS, Kozdroń, 2004). Te założenia są aktualne i dzisiaj; 1) kompleksowość
działań, 2) indywidualne formy aktywności 3) prozdrowotny charakter aktywności ruchowej
4) stały nadzór medyczny 5) właściwy dobór intensywności i czasu trwania ćwiczeń w obrębie
jednostki zajęć.
Proponowano 3 etapy PRROS w ciągu sześciu miesięcy
Etap I. do czterech tygodni polega na przekonaniu ludzi starszych do celowości podjęcia
aktywności ruchowej
Etap II. trwający 22 tygodnie, to systematyczny udział w zorganizowanych godzinnych
zajęciach.
Etep III 2-tygodniowy wjazd do ośrodka wypoczynkowego, którego celem jest
zapoznanie z różnymi formami prawidłowych zachowań zdrowotnych wpływających na
poprawę jakości życia. Autorka proponuje korzystne konspekty ćwiczeń gimnastyki
prozdrowotnej. Na podstawie analizy piśmiennictwa wybrane tematy stanowią przykłady
interesujących metod aktywności fizycznej u ludzi starszych.
Zajęcia mogą zrealizować się przez dyscypliny sportowe. Przeprowadzono półroczny
porównawczy eksperyment [26] po ocenie poziomu aktywności fizycznej i subiektywnej
ocenie zdrowia u 50 mężczyzn w średnim wieku z których połowa regularnie 2, 3 razy w
tygodniu grała w piłkę nożną a druga połowa prowadziła pasywny styl życia, wykazało istotne
polepszenie wyników testów motorycznych i diagnostycznych testów NHP (Nottingham
Health Profile).
Muzykoterapia oferuje wiele interesujących możliwości w poleprzeniu równowagi a
także w profilaktyce wypadków osób starszych. Zdaniem Mraz, Turek , Zygmunt [1]: „Terapia
tańcem jest metodom, która wykorzystuje ruch rytmiczny jako proces integracji osoby w sferze
emocjonalnej, fizycznej i społecznej. Taniec spełnia wiele funkcji terapeutycznych – pobudza
i uwalnia uczucia poprzez pozy i ruchy ciała”. Do tego można dodać, że rytm łączy ruchy a
melodia stwarza nastrój. Znaczący zdrowotny efekt chodu związany jest z tym, że w stopach
znajduje się wiele zakończeń nerwowych, które są związane ze wszystkimi systemami
organizmu.
Bardzo korzystny dla zdrowia jest chód i bieg na boso po ziemi na łące po trawie i po
piasku na plaży. W pływaniu na organizm człowiek istnieje podwójne działanie – ćwiczenie
fizyczne i ośrodek wodny. Przy tym w wodzie człowiek jest w poziomym położeniu co
wyklucza dynamiczne obciążenia stawów i kręgosłup. Saunowanie popularny środek na
polepszenie zdrowia organizmu. Istnieją następujące rodzaje saun: parowe, suchopowietrzne,
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fińskie, tureckie, ruskie banie i falowe. Temperatura powietrza powyżej 100 stopni i
podwyższona wilgotność może być niebezpieczna dla osób starszych.
Wyniki uzyskane w badaniach w krajach europejskich i USA potwierdzają znaczenie
aktywności fizycznej wobec zaburzeń psychicznych (Guszkowska 2013). Aktywność fizyczna
o intensywności lekkiej i umiarkowanej wiąże się z korzystniejszymi wzorcami zdrowia
psychicznego niż brak aktywności.
Rola siły mięśni człowieka ma znaczenie w każdym wieku i nie zmniejsza się w wieku
emerytalnym. Trening siłowemu byli poddani zdrowi mężczyźni powyżej 60 roku życia, W
efekcie nastąpił istotny wzrost siły mięśniowej. Regularne fizyczne o umiarkowanej
intensywności przeciwdziałają zrachowaniom antyzdrowotnym (Wierzbicka-Damska,
Safraniec 2005) [16].
„Ćwiczenia wytrzymałościowe, czyli marsz, bieg, pływanie, jazda na rowerze, tańce,
intensywny chód, należy wykonywać 2 razy w tygodniu co najmniej przez 20 minut. Ich
intensywność powinna być taka, aby odbywały się one na poziomie 40-60% rezerwy
maksymalnej częstości skurczów serca. Ćwiczenia siłowe (oporowe) należy wykonywać 2 razy
w tygodniu przez 20 min, i stosować jeden zestaw obejmujący 8-10 ćwiczeń angażujących
najważniejsze grupy mięśniowe. Intensywność obciążeń należy dobierać w taki sposób, aby
każde ćwiczenie mogło być wykonywane 10-15 razy. Ćwiczenia rozciągające (gimnastyka,
stretching) należy wykonywać najlepiej codziennie przez 5-10 min!. Proponowana aktywność
fizyczna — dobrana indywidualnie, uzależniona od ogólnego stanu zdrowia danej osoby oraz
stopnia sprawności fizycznej”(Murawska 2005).
„Trening siłowy występuje we wszystkich programach rehabilitacji. Pozwala zarówno
utrzymać sprawność fizyczną jak i poprawiać ją niezależnie od wieku. Praktykowany tylko 1
dzień w tygodniu daje wymierne rezultaty poprawiając równowagę, jakość chodu, możliwość
podnoszenia cięższych przedmiotów. Regularnie stosowany trening siłowy może zwolnić
naturalny w starszym wieku spadek siły mięśniowej” (Cywińska-Wasilewska, 2017).
W zajęciach prozdrowotnych bardzo korzystne mogą być innowacyjne technologie.
Wybitny naukowiec i konstruktor Nikołaj Sotskij, kierownik katedry biomechaniki
Białoruskiego Uniwersytetu Kultury Fizycznej proponuje frykcyjne trenażery o wielu
stopniach swobody. Te trenażery mają małe rozmiary i wagę. Regulowanie hamowania
kulopodobnymi sferami dają opór na mięśnie kończyn górnych i dolnych (N. Sotskij. Tieoretiko
mietodiczeskije osnowy razraborki frykcjonnych treanażerów som mnogimi stiepieniami
swobody. Minsk 2018).
Cel Pracy
Uzasadnienie stosowania ćwiczeń ogólnorozwojowych, w zajęciach prozdrowotnych
ludzi starszych w ujęciu własnym i innych autorów.
Metody badań
Wywiady z osobami badanymi o aktywności fizycznej w życiu codziennym.
Uogólnienie danych z literatury naukowej.
Opracowanie ćwiczeń fizycznych na trenażerach.
Opracowanie statystyczne.
Wykorzystanie w zajęciach prozdrowotnych ćwiczeń na trenażerach
W zajęciach prozdrowotnych proponujemy stosować ćwiczenia z pomocą urządzeń
technicznych rozwijających różne grupy mięśniowe. Poniżej przedstawiono przykładowe
ćwiczenia i ich wpływ na poszczególne grupy mięśniowe, które razem z napięciem
mięśniowym nie obciążają znacznie układu znacznie układu naczyniowo-krążeniowego,
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stawów kończyn górnych, dolnych i kręgosłupa (są to ćwiczenia o charakterze lokalnym) w
porównaniu z ćwiczeniami tradycyjnymi.
.
Przykładowe ćwiczenia z wykorzystaniem trenażerów
Ćwiczenie 1. Zaangażowane mięśnie: m. deltoideus, m. triceps brachii, wykonywana
czynność: Wyciskanie oburącz w pozycji siedzącej.
Ćwiczenie 2. Zaangażowane mięśnie: m. latissimus dorsi, m. biceps brachii, wykonywana
czynność: Opuszczanie ciężaru w pozycji siedzącej.
Ćwiczenie 3. Zaangażowane mięśnie: m. pectoralis major, m. triceps brachii, m. deltoideus,
wykonywana czynność: Naprzemianstronne odpychanie i przyciąganie.
Ćwiczenie 4. Zaangażowane mięśnie: m. obliquus internus abdominis, m. obliquus externus
abdominis, wykonywana czynność: Rotacja tułowia.
Ćwiczenie 5. Zaangażowane mięśnie: m. quadriceps femoris, wykonywana czynność:
Prostowanie kończyn dolnych w stawach kolanowych w pozycji siedzącej.
Ćwiczenie 6. Zaangażowane mięśnie: m. biceps femoris, wykonywana czynność: W leżeniu
przodem zginanie kończyn dolnych w stawach kolanowych.
Ćwiczenie 7. Zaangażowane mięśnie: m. quadriceps femoris, m. gluteus, m. gastrocnemius,
m. soleus, m. tibialis anterior, wykonywana czynność: Przysiady z unoszeniem ciężaru w
pozycji stojącej.
Ćwiczenie 8. Zaangażowane mięśnie: m. gluteus, m. tensor fasciae latae, wykonywana
czynność: Odwodzenie uda w bok w pozycji siedzącej.
Ćwiczenie 9. Zaangażowane mięśnie: m. paravertebrale, m. erector spinae, m. serratus m.
rectus abdominis, m. obliquus abdominis, m. iliopsoas, wykonywana czynność: Prostowanie
i zginanie tułowia w pozycji siedzącej.
Podczas stosowania proponowanych ćwiczeń powinno się zwrócić szczególną uwagę
na dobór odpowiedniego obciążenia. W większości przypadków dozowany ciężar lub opór
powinien być ustawiony w pozycji optymalnej.
Na podstawie wyników badań własnych A. Skrypko [22, 23] określono, że obciążenie
organizmu podczas wykonywania ćwiczeń na trenażerach w pozycjach leżącej
i siedzącej są mniejsze niż obciążenia podczas stosowania tradycyjnych ćwiczeń ze sztangą
oraz innych o charakterze siłowym. Częstotliwość skurczów przy takim charakterze ćwiczeń
jest mniejsza o 20%. Także restytucja zachodzi szybciej i po wykonanym wysiłku parametry
organizmu wracają do poziomu porozgrzewkowego w ciągu około pięciu minut.
Wiadomo, że mniejsza siła mięśniowa kobiet w porównaniu z mężczyznami wynikają
z tego, że pole przekroju poprzecznego mięśni jak i liczba włókien mięśniowych są mniejsze
niż u mężczyzny jak i masa mięśniowa. Z tego faktu wynika, że wykonanie ćwiczeń siłowych
kobiet na trenażerach w pozycji siedzącej, leżącej przodem lub tyłem powoduje istotne
zmniejszenie obciążeń układu ruchu lub jego części w porównaniu z innymi ćwiczeniami
siłowymi. W wieku emerytalnym bardzo jest ważne, żeby zachować równowagę i zapobiegać
upadkom. Jak obliczył prof. Wisław Osiński wszechstronny program aktywności fizycznej
osób starszych ukierunkowany na poprawę równowagi ciała oraz zapobieganie upadkom
powinien obejmować następujące elementy: trening siłowy, ćwiczenie sensomotoryczne,
wytrzymałościowe i ćwiczenia ukierunkowane na uczenie kontrolowanego upadku. Ważna rola
w tym przynależy ćwiczeniom siłowym.
W celu poprawy równowagi ciała polecane są ćwiczeni (Osiński 2015). W pozycji
siedzącej , stojącej na jednej nodze przy oparciu i bez pomocy oparcia, wstawanie z klęku,
chodzenie po linii, pokonywanie przeszkody. Oprócz tych ćwiczeń proponujemy gry sportowe
nie kontaktowe przez siatkę: ringo, tenis stołowy i ziemny, badminton, siatkówka, gry i zabawy
w wodzie, na plaży, marsze w lesie i w parku.
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Z wiekiem ludzie tracą dokładność ruchu i ich koordynację. Z reguły im wyższa jakość
ruchu tym doskonalsze sterownie nimi. Na podstawie jakości ruchu możemy diagnozować stan
zdrowia człowieka (Starosta 2006).Oczywiste jest, że w dobrym psychomotorycznym stanie
człowiek może kontrolować swoje ruchy, zachować ich jakość w przestrzeni i reagować na
zmiany.
Ćwiczenia na siłowych trenażerach osobom starszym zalecane jest wykonywać od
sześciu do dwunastu razy w jednym podejściu. Korzystne jest tez stosowanie metodę treningu
obwodowego powtarzanego dwa lub trzy razy z pięciominutowymi przerwami. O oporu nie
powinno przekraczać 30% masy własnej szczególnie na początku procesu treningowego.
Proces treningowy w przypadku osób starszych jest inny niż w przypadku osób młodych i
sportowców. W procesie obwodowego treningu ważne są zasady systematyczności,
powtarzalności i zmienności treningowych obciążeń podczas jednego treningu. Jeden trening
obwodowy zwykle trwa 15 minut na 6-8 stacjach. Należy wykonywać ćwiczenie dla małych
grup mięśniowych i lokalne: zginanie ramion, zginanie w stawach łokciowych, prostowanie
przedramion, zginanie i prostowanie łydki i inne. Nie należy dopuszczać do zwiększania tętna
powyżej 120 uderzeń na minutę, zatrzymania oddechu i zbyt energicznych ruchów. Interwał
odpoczynku można wypełnić stretchingiem, ćwiczeniami oddechowymi. Wykorzystanie
aerobowych ćwiczeń (z udziałem tlenu) w zdrowotnych zajęciach kobiet powinny mieć
charakter cykliczny (bieg, jazda rowerowa, pływanie, biegi narciarskie). Oprócz tego to fitness
technologii należy rytmiczny i taneczny aerobik jako forma ruchowej ekspresji człowieka. Bieg
jest popularną forma aktywności fizycznej ale nie zawsze bieg można proponować ludziom
starszym. Z punktu widzenia biomechaniki bieg to jest łańcuch faz lotu, odbicia od podłoża i
lądowania ten fakt może wpływać negatywnie na stawy i kręgosłup w wieku emerytalnym,
ponadto bieg terenowy należy z ostrożnością zalecać ludziom z nadwagą w tym przypadku
lepiej zaczynać od chodu. Optymalne obciążenie podczas treningu biegowego ludzi starszych
to 2-3 razy w tygodniu po 30-60 minut przy tętnie serca 100-140 uderzeń na minutę. Wyniki
badań własnych daje nam podstawy do proponowania w zajęciach zdrowotnych bieg na bieżni
elektromechanicznej. Bieg na bieżni nie obciąża znacznie stawów i kręgosłupa. Reakcja odbicia
znacznie jest mniejsza w porównaniu do biegu w warunkach naturalnych. W zajęciach można
progremować i kontrolować czynniki fizjologiczne i wykorzystywać sprzężenie zwrotne
(Biofeedback).
Opracowane przez nas eksperymentalne programy na bieżni elektromechanicznej.
Szczegółowy program kondycyjny z wykorzystaniem bieżni elektromechanicznej został
opracowany na podstawie badań (Skrypko, 2003) i uwzględnia pomiar czasu i częstotliwość
poszczególnych etapów kroku biegu oraz reakcji układu sercowo-naczyniowego u biegaczy:
Program1. wstępne zalecenia biegania i chodzenia - ćwiczenia na torze w wolnym,
stałym tempie z tzw. drążkiem i bez niego. Praktyczne wskazówki: a) chód w wolnym tempie,
idący trzyma się uchwytów, czas trwania - 30s., odstęp - 2 mm., 6 powtórzeń; b) chodzenie w
szybszym tempie, idący trzyma się uchwytów, następnie zwalnia uchwyt, czas trwania - 20 s.,
odstęp - 2-3 mm., 4 powtórzenia; c) bieg w stałym tempie z prętem - 30s., odstęp - 2-3mm., 56 powtórzeń; d) biegw stałym tempie bez taktów - 15s., 3-minutowy interwał, 4-5 powtórzeń.
Program 2: równomierny bieg po torze z poprzeczką i bez niej w trzech prędkościach.
Wskazówki i praktyczne wskazówki:
ćwiczenie 1:

prędkość, m/s
interwał, s

2
3
4
80
60
30
Interval- 3-4 mm., 2-3 repetitions;
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ćwiczenie 2:
prędkość, m/s
3
4
5
Interwał, s
60
30
15
Interval- 3-4 mm., 2-3 repetitions.
Wibromechaniczna stymulacja w zajęciach zdrowotnych
W zajęciach o charakterze prozdrowotnym można wykorzystać ćwiczenia stymulacyjne
takie jak: magnetostymulacja, elektrostymulacja, akustostymulacja, pneumostymulacja, ale
najczęściej wykorzystywane są ćwiczenia stymulacji wibromechanicznej. Na podstawie wielu
badań eksperymentalnych różnych autorów stwierdzono korzystny wpływ dozowania
wibromechanicznej stymulacji (WMS) działającej z określoną częstotliwością amplitudy i
czasu w aktywizacji ważnych procesów życiowych zachodzących w organizmie. Procesy
zachodzące w systemach biologicznych w wyniku wibracji charakteryzują się określoną i
optymalną strukturą. Stymulacja wibromechaniczna w większym stopniu wpływa na
przyśpieszenie procesów regeneracyjnych niż podczas biernego wypoczynku, podnosi też
wydolność energetyczną mięśni. Stosowania prozdrowotnego WMS wpływa na polepszenie
mikrocyrkulacji krwi w tkankach mięśniowych. W związku z tym obciążenia są lepiej znoszone
przy ustabilizowanym tętnie. Stosowanie WMS wpływa także na polepszenie poziomu gibkości
i zwinności u ludzi w różnym wieku.
Prowadzono badania w ocenie poziomu wibracji przy wykonywaniu ćwiczeń na
trenażerze wibracyjnym - stymulator dla mięśni i stawów kończyn dolnych [17, 22]. Badano
rozprzestrzenianie fal wibracyjnych od guza piętowego, poprzez mięsień łydki oraz mięsień
czworogłowy uda kończyny dolnej położonej, na urządzeniu wibracyjnym. Druga kończyna
dolna pełniła funkcję podporową. Badania te pozwoliły ukazać charakter rozprzestrzeniania fal
wibracyjnych po poszczególnych segmentach ciała człowieka. Uzyskane dane umożliwiają
kontrolę wpływu wibracji na organizm w różnych strefach częstotliwości w porównaniu z
dopuszczalnymi. Przy wibrostymulacji obserwuje się podwyższenie dopuszczalnych norm
częstotliwości w strefie bliższej podstawowej częstotliwości na segmentach ciała bliższych
punktów przyłożenia wibracji. Im dalej od punktu przyłożenia, tym wibracja jest znacznie
słabsza. Wyniki badań w tym zakresie mogą być wykorzystane jako pomocne w wyborze
parametrów wibrostymulacji (częstotliwość, amplituda, czas) w różnych położeniu ciała
człowieka oraz punktach przyłożenia wibracji [22, 23].
Rozprzestrzenianie fal wibracyjnych rejestrowano przu użyciu wibrometru 2511
firmy „Briul i Kier” (Dania) z wibroczujnikiem – typ: 4370 – 1426037 oraz filtrem 1618 –
867320. W strefie kontaktu ciała z urządzeniem wibracyjnym oznaczano wibroprzyspieszenie
(m/s 2) i przeliczone w decybelach w strefie częstotliwości ustawianych za pomocą wibrometru
– 8,16, 31, 63, 125, 250, 1000 Hz. Podstawowa częstotliwość wibracji wynosiła 20 - 40 Hz
[Skrypko, 2003].
Badania te pozwoliły ukazać charakter rozprzestrzeniania fal wibracyjnych po
poszczególnych segmentach ciała człowieka (Nazarow, 1986, Romanow, 1983, Skrypko,
2003). Uzyskane dane umożliwiają kontrolę wpływu wibracji na organizm w różnych strefach
częstotliwości w porównaniu z dopuszczalnymi. Przy wibrostymulacji obserwuje się
podwyższenie dopuszczalnych norm częstotliwości w strefie bliższej podstawowej
częstotliwości na segmentach ciała bliższych punktów przyłożenia wibracji. Im dalej od punktu
przyłożenia, tym wibracja jest znacznie słabsza. Wyniki badań w tym zakresie mogą być
wykorzystane jako pomocne w wyborze parametrów wibrostymulacji (częstotliwość,
amplituda, czas) w różnych położeniu ciała człowieka oraz punktach przyłożenia wibracji.
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W różnych badaniach wskazano, że WMS pobudza synchronizację impulsów nerwowych i
włącza do pracy dodatkowe jednostki motoryczne. Wpływa na polepszenie procesów
energetycznych zachodzących w mięśniach, polepsza też pracę układu krążenia i doskonali
koordynację międzymięśniową (Arinczin, Borisewicz 1986; Romanow 1983; Frołow 1984).
Przez pojęcie synchronizacji rozumiemy współzależności częstotliwościowe, które ustalają się
w rezultacie współdziałania obiektów równoległych. Synchronizacja polega na tym, że
sztucznie stworzone lub naturalne obiekty przy udziale nawet słabej zależności zaczynają się
poruszać na podobnych i podzielnych albo współmiernych częstotliwościach i dochodzi do
ustalania się określonych, fazowych współzależności pomiędzy nimi. W warunkach
oddziaływania wibracji na układ mięśniowy motoneurony ulegają pobudzeniu. Są one zdolne
do wciągania w działalność synchronizowania innych motoneuronów narzucając im swój rytm.
Obszar synchronizacji szybko się rozszerza. Pod wpływem synchronizacji aktywizują się
mechanizmy elektrochemiczne odgrywające istotną rolę w przewodnictwie nerwowomięśniowym.
Podczas rytmicznego pobudzenia proprioreceptorów wskutek wibracji dochodzi do
sprawniejszej synchronizacji pracy. Aktywują się motoneurony, które nie otrzymują
bezpośrednio impulsów tzw. aferentnych. Zadaniem włókien aferentnych grup A i C jest
przewodzenie impulsów nerwowych z receptorów do ośrodków nerwowych w układzie
nerwowym. Włókna eferentne grup A i B należą do grupy nerwów czaszkowych
i rdzeniowych, gdzie przewodzą impulsy z ośrodkowego układu nerwowego do narządów
efektorowych (Blechman 1988; Romanow 1983; Frołow 1984).
Ćwiczenia przy użyciu urządzeń wibrostymulacji do zastosowań prozdrowotnych
Na rycinie 5 zobrazowano ćwiczenia od 1 do 8, natomiast poniżej zostały one
szczegółowo opisane.
Ćwiczenie 1. Postawa stojąca na nodze postawnej przodem do trenażera, druga noga
wyprostowana w stawie kolanowym, opierając stopę o stymulator. Zawodnik wykonuje
rytmiczne skłony tułowia w przód. Wpływa na rozciąganie mięśni tylnej powierzchni uda
i więzadeł. W położeniu stopy w zgięciu podeszwowym wpływ na przywodziciele uda.
Ćwiczenie 2. Stojąc na jednej nodze, druga noga wyprostowana w kolanie podniesiona do góry,
pięta opiera się na części wibrującej, jedna ręka trzyma za pas dla utrzymania równowagi.
Wpływ na rozciąganie i gibkość mm przywodzicieli uda oraz ruchomość
w stawie biodrowym.
Ćwiczenie 3. W leżeniu tyłem, NN ugięte w stawach kolanowych, stopy na podłożu, podudzia
oparte o część wibrującą, głowa położona na podwyższeniu. Wpływa na rozciąganie ścięgien
stawów kolanowych, stymuluje mm bioder, podudzia i stóp.
Ćwiczenie 4. Postawa stojąca na nodze postawnej przodem do trenażera, druga noga ugięta
w stawie kolanowym, stopa oparta o stymulator. Zawodnik wykonuje rytmiczne pogłębione
skłony w przód. Rozwija gibkość i elastyczność w stawach biodrowych i kolanowych. Wpływa
na rozwój siły mm NN.
Ćwiczenie 5. Stojąc na nodze postawnej tyłem do trenażera, druga noga wyprostowana, oparta
stopą o stymulator. RR oparte dla utrzymania równowagi. Wpływa na ruchomość w stawach
biodrowych, stymuluje mm stóp i goleni.
Ćwiczenie 6. Stojąc obunóż, RR trzymają u góry specjalny pas (lub kółka gimnastyczne).
Zawodnik stara się utrzymać w określonym położeniu (zwisie) narzuconą pozycję.
Ćwiczenie 7. Stojąc obunóż, RR trzymają z tyłu specjalny pas (lub kółka gimnastyczne).
Zawodnik wykonuje rytmiczne przysiady.
Ćwiczenie 8. Stojąc obunóż, RR trzymają z tyłu specjalny pas (lub kółka gimnastyczne) na
wyprostowanych RR. Zawodnik stara się utrzymać ciało w tej pozycji.
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Podczas wykonywania ćwiczeń 6, 7, 8 dochodzi do stymulacji mięśni tułowia. Rozwija
się gibkość i ruchomość w stawach.
Podczas rytmicznego pobudzenia proprioreceptorów wskutek wibracji dochodzi do
sprawniejszej synchronizacji pracy. Aktywują się motoneurony, które nie otrzymują
bezpośrednio impulsów tzw. aferentnych. Zadaniem włókien aferentnych grup A i C jest
przewodzenie impulsów nerwowych z receptorów do ośrodków nerwowych w układzie
nerwowym. Włókna eferentne grup A i B należą do grupy nerwów czaszkowych
i rdzeniowych, gdzie przewodzą impulsy z ośrodkowego układu nerwowego do narządów
efektorowych. Ćwiczenia o charakterze wibrostymulacyjnym można stosować u osób, które
miały długą przerwę w aktywności fizycznej, jako nieinwazyjny wstęp przed przystąpieniem
do tradycyjnych metod treningowych. Oprócz podwyższenia zdolności motorycznych
wibrostymulacja daje inne pozytywne efekty oraz ma znaczenie w dziedzinie odnowy
biologicznej i kosmetologii, a także leczeniu chorób stawów kończyn dolnych i górnych.
Stosowanie wibrostymulacji, jest proste i bezpieczne pod względem neurofizjologicznym.
Dyskusja
Tematyka związana z regularnym stosowaniem zajęć fizycznych, dostosowanych do
stanu zdrowia człowieka była i jest bardzo aktualna oraz często podejmowana [12,14].
Korzyści płynące z zajęć ruchowych można zauważyć nie tylko w kwestii poprawy sprawności
fizycznej, ale także podwyższeniem zdolności pracy umysłowej [1, 8-11, 16-19, 20-28].
Niezmiernie istotnym czynnikiem jest dobór optymalnych, efektywnych ćwiczeń oraz metod i
technologii stosowanych w codziennej aktywności.
Świadomość ludzi w wieku senioralnym o potrzebie ruchu jest coraz większa [8-10, 18].
Dzisiaj nikogo nie trzeba przekonywać o istotności wdrażania nowej wiedzy i wyników badań
z zakresu kinezjologii oraz opracowaniu kompleksów ćwiczeń dla ludzi z różnymi potrzebami
[6]. W tym aspekcie wyjątkowo potrzebna jest świadomość osób starszych o swoim stanie
zdrowia i ich indywidualnego podejścia z zastosowaniem podstawowych zasad: ciągłości,
cykliczności oraz zmiennego charakteru obciążenia. Stosowanie przez długi okres czasu tych
samych ćwiczeń rekreacyjnych, do których organizm potrafi się zaadoptować obniża ich
skuteczność. W związku z tym zasadne jest wykorzystywanie kompleksów ćwiczeń, w których
ma się możliwość zmieniania ich charakterystyki i obciążenia. W zajęciach prozdrowotnych
ćwiczenia i ich intensywność powinny być dostosowane do płci i wieku [9, 19, 25].
W celu oceny poziomu kondycj European test of Physical Fitness i fizycznej osób
starszych można stosować różne motody pomiaru: Europen Test of Physical Fitness (Council
of Europe 1988) Motor Fitness Test (Mekota 1988). Te testy są wiarygodne i maja charakter
kompleksowy i składają się z wielu ćwiczeń pojedynczych z oceną na podstawie tabel. My
wybraliścy próby z testu Rikli & Jones. Te testy nie wymagają specjalistycznego sprzęty a
wyniki otrzymujemy natychmiast po ich przeprowadzeniu. Łatwo jest przeprowadzić
porównania różnych grup badawczych.
Kobietom powyżej 60 lat zaleca się 3 elementy AF: ćwiczenia wytrzymałościowe
siłowe i rozciągające. Profesor Cywińska-Wsilewska [5] proponuje ćwiczenia zwiększające
siłę mięśniową: pływanie, fitball, nording walking. Naszym zdaniem te ćwiczenia wpływają na
rozwój siły pośrednio i nie tak efektywnie jak ćwiczenia oporowe. Przewaga zajęć siłowych na
trenanżerach jest także w tym, że one mogą być prowadzone w miejscach zamieszkania ludzi.
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Podsumowanie
Określono, że obciążenia organizmu podczas wykonywania ćwiczeń na trenażerach
w pozycjach leżącej oraz siedzącej są mniejsze niż obciążenia podczas stosowania tradycyjnych
ćwiczeń ze sztangą i innych o charakterze siłowym. Przy takim charakterze ćwiczeń obciążenie
układu oddechowo-krążeniowego jest mniejsze o 20%, a restytucja zachodzi szybciej.
Wibromechaniczna stymulacja w większym stopniu wpływa na przyśpieszenie
procesów regeneracyjnych niż podczas biernego wypoczynku, podnosi też wydolność
energetyczną mięśni. Wpływa na receptory mięśni oraz elastyczność aparatu więzadłowego. W
procesie treningowym stosowanie WMS wpływa na polepszenie mikrocyrkulacji krwi w
tkankach mięśniowych. Badanie własne i wieloletnie praktyczne stosowanie bieżni wykazało,
że wykorzystanie tego trenażera jest korzystne w treningu osób w starszym wieku. Chód i bieg
na bieżni pozwala polepszyć wytrzymałość bez obciążenia stawów i kręgosłupa.
Stosowanie ćwiczeń na siłowych trenażerach metodą obwodową zabezpiecza
programowanie treningu sprzyja efektywnemu wzrostowi siłowych zdolności różnych
wybranych grup mięśniowych.
Do weryfikacji efektów treningu ludzie starsi mogą wykorzystywać najprostsze rodzaje
i metody kontroli zmian zachodzących w organizmie, zaleca się w tym celu wykorzystać
wskaźnik BMI, pomiar tętna po przebudzeniu (próba ortostatyczna), bieżące kontrolowanie
tętna, próbę zatrzymania oddychania, próbę na wdechu Sztanga i na wydechu Gencza oraz
ocenę życiowej pojemności płuc i życiowy indeks. Ocenić nerwowo – mięśniowy stan
człowieka można za pomocą pomiaru siły dłoni w kg. Siła dłoni powinna być u kobiety na
poziomie 50% masy siła i 70 % masy ciała u mężczyzn
Aktywność fizyczną należy prowadzić z uwzględnieniem wiedzy na temat zmian
osobniczych i biologicznych oraz czynników socjalnych [19, 21]. Wszelkie działania związane
z ćwiczeniami sprawnościowymi należy wykonywać w oparciu o wiedzę z zakresu fizycznego
doskonalenia człowieka i zmian biologicznych w nim zachodzących. Z punktu widzenie
ontokinezjologii na metody AFwpływają wiedza z obszary nauk antropologicznych i
fizjologicznych (Balsewicz, 2000).
W treningu zdrowotnym wibromechaniczną stymulację stosuje się w stosunkowo
krótkim czasie. Nie stwarza ona niebezpieczeństwa dla organizmu [17, 23]. W ćwiczeniach
wibromechaniczną stymulację stosuje się do rozwoju i utrzymania zdolności motorycznych
takich jak: siła, gibkość i zwinność. Wpływa też ona na lepszą ruchomość w stawach
i elastyczność mięśni. Regularna AF wpływa w sposób widoczny na funkcjonowanie
człowieka. Nowoczesna cywilizacja istnie zmieniała środowisko i żeby funkcjonować w nim
skutecznie musimy kształtować naszą kondycje za pomocą ćwiczeń fizycznych. AF człowieka
jest skierowane na polepszenie stanu organizmu i wyższego poziomu cech fizycznych. Zmiany
te nie można osiągnąć w inny sposób oprócz treningu.
Korzystny wpływ kompleksowego stosowania ćwiczeń fizycznych u ludzi starszych
daje możliwość formowania korzystnych zmian w organizmie i zabezpiecza harmonijny rozwój
i zdrowie człowieka i aktywnego życia [10-12, 21, 22, 27]. Dostępne dane i wyniki badań jasno
wskazują że ludzie starsi, którzy regularnie prowadzą aktywny tryb życia znajdują się w lepszej
kondycji fizycznej a wysiłek fizyczny hamuje proces starzenia, inwolucyjne zmiany mięśni,
kości i naczyń [1, 6, 9-12, 18, 19].
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Z pośród różnych form i metod AF proponowane przez nas ćwiczenie na trenażerach,
WMS, bieg na bieżni o intensywności umiarkowanej są efektywnymi i łatwo dostępnymi
sposobem polepszenia kondycji fizycznej ludzi starczych [8, 17, 22, 26]
Dobór aktywności ruchowej jest zindywidualizowany. Zależy on przede wszystkim od
wyjściowego stanu zdrowia danej osoby oraz od poziomu sprawności fizycznej. Można jednak
zaproponować pewne zalecenia ogólne. Intensywność ćwiczeń stymulacyjnych powinna być
taka, aby ćwiczenia odbywały się na poziomie 40-60% rezerwy częstości skurczów serca.
Ćwiczenia siłowe należy wykonywać 2 razy w tygodniu przez około 20 minut. Optymalny
zestaw powinien zawierać 1 do 2 obwodów ćwiczebny obejmujących 6 do 10 ćwiczeń
angażujących najważniejsze grupy mięśniowe. Intensywność obciążeń powinna być dobierana
w taki sposób, aby każde ćwiczenie wykonywać 10-15 razy. Ćwiczenia rozciągające powinny
być wykonywane codziennie i trwać od 8 do 10 minut. Zadaniem ćwiczeń gimnastycznych w
wieku starszym jest zachowanie sprawności fizycznej i ogólnej aktywności życiowej oraz
podnoszenie stanu zdrowia. Racjonalne stosowanie ćwiczeń fizycznych w wieku starszym
skutecznie przeciwdziała procesom starzenia się oraz umożliwia podtrzymywanie sprawności
ruchowej i pozytywnie wpływa na samopoczucie. W gimnastyce dla osób starszych powinno
się unikać ćwiczeń w pozycjach głową w dół i zeskoków z większych wysokości.
Na podstawie badań eksperymentalnych własnych i innych autorów stwierdzono
korzystny wpływ dozowania wibromechanicznej stymulacji (WMS) z określoną
częstotliwością amplitudy i czasu w aktywizacji ważnych procesów życiowych zachodzących
w organizmie [3,5,7,9]. Czas wibromechanicznego ćwiczenia trawa 2-6 minut z przerwami 4
minut, częstotliwość wibracji 20-50 Hz amplituda 2-6 mm.
W wieku starszym wielu ludzi ma objawy osteochondrozy, niewskazane takim osobą są
balistyczne ruchy z wielką amplitudą i intensywnością, skręty kręgosłupa a położeniu leżącym
nie można gwałtownie podnosić tułowia. Wykazano, ze wiek i zdolności fizyczne człowieka są
wyższe jeżeli wielkość motoryczny obciążeń zostały utrzymane na odpowiednim poziomie.
Treningi zalecane są nie więcej niż trzy razy w tygodniu do półtorej godziny. Istotnym jest
kształtowanie kultury fizycznej dojrzałego człowieka poprzez edukacje sposobami rehabilitacji
umysłowej, fizycznej pracozolnosci i psychicznej samoregulacji. Stosowanie w tym celu
różnych form AF powinno być zwykłym elementem zdrowego stylu życia.
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ТЕСТИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
БАСКЕТБОЛИСТОВ
TESTING THE MOTOR FITNESS OF BASKETBALL PLAYERS
Denis Skrypko
Белорусский государственный университет, кафедра физического воспитания,
старший преподаватель. Республика Беларусь
Аннотация
Подготовка баскетболистов к достижению высокого спортивного результата
является сложным многофакторным учебно-тренировочным процессом [1,3,7,9,10,11].
В

основе

его

лежит

взаимодействие

технико-тактической,

физической

и

психологической сторон этого процесса. Физическая подготовка (специальная и общая)
является основным компонентом спортивной тренировки. СФП и ОФП применяются
спортсменами на всех этапах подготовки независимо от уровня квалификации, возраста
и пола. Отклонение от непрерывности использования физической подготовки в пользу
узко специализированной противоречит теории спортивной тренировки и негативно
сказывается на росте спортивных результатов баскетболистов.
Ключевые слова: тестирование, баскетбол, кондиционная подготовка, физические
качества.
Abstract
Preparation of basketball players to achieve high sports results is a complex
multifactorial educational and training process. It is based on the interaction of the technicaltactical, physical and psychological aspects of this process. Physical fitness (special and
general) is the main component of sports training. SPP and GPP are used by athletes at all
stages of training, regardless of skill level, age and gender. The deviation from the continuity
of the use of physical training in favor of a narrowly specialized one contradicts the theory of
sports training and has a negative effect on the growth of sports results of basketball players.
Key words testing, basketball, conditioning, physical qualities.
Введение
Уровень развития моторных способностей и физических качеств является базовым
условием (предпосылкой) для успешного В научно-методической литературе
встречается термин "кондиционная подготовка" (от лат. conditio — кондиция, т.е. норма,
стандарт или совокупность требований к качеству). Этот термин включает в себя
процесс СФП и ОФП, а также коррекцию и контроль ФП (А.Д. Скрипко, 1997).
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Дальнейшая разработка средств и методов общефизической и специальной
физической подготовки баскетболистов является эффективной мерой повышения
результативности учебно-тренировочного процесса [2,4,6,8]. При этом необходимо
соблюдать рациональное сочетание тренировочного воздействия в специфическом
двигательном режиме с выполнением соревновательных упражнений и их упрощенных
вариантов, близких к соревновательному упражнению по двигательной структуре. Это
осуществляется в значительной мере путем применения обучающих и тренажерных
устройств.
Такое построение тренировочных занятий в технологической цепи всего тренировочного процесса целесообразно во всех видах спорта, и особенно в игровых, где результаты зависят от большого числа факторов и не всегда поддаются срочному учету.
В подготовке баскетболистов большое значение имеет подбор специальных
упражнений и методов тестирования для совершенствования и контроля кондиционных
качеств и технического мастерства. Особенно это актуально на начальных этапах
спортивной подготовки, когда формируются основы двигательных (моторных)
способностей и специфические двигательные навыки, обучения технике и приемам
игры в баскетбол.
Цель работы - изучение уровня двигательных способностей баскетболистов,
разработка комплексов упражнений кондиционной тренировки.
Методы исследования:
Анализ научно-методической литературы.
Педагогические наблюдения.
Тестирование моторных способностей.
Полидинамометрия (сила мышечных групп).
Математико-статистические методы. Определялись х — среднее арифметическое
значение показателей, G — стандартное отклонение среднего арифметического, V % —
коэффициент вариации.
Результаты и обсуждения
Одним из основных условий включения тестов в тренировочный процесс является
обдуманный и аргументированный их выбор.
Для этого необходимо определить:
1. Какими должны быть тесты для оценки уровня подготовленности баскетболистов.
2. Их количество для получения необходимой информации о состоянии тренированности.
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3. Соответствие их требованиям теории тестов.
Для того, чтобы установить количество и содержание, необходимо знать, какие
факторы определяют уровень спортивного мастерства. Спортивное мастерство
баскетболистов определяется уровнем их физической, технической, тактической и
психологической подготовки. У каждой из сторон подготовки есть свои ведущие
факторы. Тесты должны быть научно обоснованными и отвечать требованиям теории
тестов, основным критерием которой является надежность получаемых результатов.
Для оценки надежности теста применяются следующие методы:
1. Повторное тестирование.
2. Параллельные пробы (один и тот же показатель получают двумя разными методами).
3. Определение внутренней согласованности теста. Измеряют десятки раз, все
измерения делят на две части — четные и нечетные. Сопоставлением полученных
результатов характеризуется коэффициент внутренней согласованности теста. Любой
тест, кроме надежности и представительности должен быть объективным, т.е.
применяться к разным лицам и давать статистически совпадающие результаты.
Перед тем как использовать тесты, надо с ними ознакомить баскетболистов.
Следует помнить, что высокие показатели в каком-либо тесте необходимы, но их
недостаточно для достижения высоких спортивных резу Для всестороннего
физического развития и повышения его уровня необходимо:
— достигнуть гармоничного развития мышц тела и их силы;
— увеличить скорость передвижения по площадке и выполнения разнообразных
приемов;
— повысить общую и специальную выносливость;
— улучшить ловкость в разнообразных действиях и умение координировать движения
в сложных конфликтных ситуациях;
— научиться выполнять технико-тактические действия без лишних напряжений.
Спортивная специализация в баскетболе односторонняя только по цели, однако путь
к ней ведет через большое количество разнообразных упражнений для развития силы,
быстроты, выносливости, ловкости, гибкости применительно к требованиям данного
вида спорта.
Упражнения для тестирования двигательных способностей.
Можно, например, использовать следующие упражнения для тестирования двигательных способностей (В.М. Колос, 1989).
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Скорости — бег на дистанции от 20 до 100 м со старта и с хода; бег на месте за 10 сек.
с максимальной частотой.
Выносливости — бег на дистанции от 500 до 3000 м в зависимости от подготовленности
и возраста.
Силы — измерение силы кисти и становой силы, полидинаметрия (статическое
измерение силы мышечных групп), отжимание от пола или на брусьях, подтягивание
(мужчины), удержание в висе (женщины).
Скоростно-силовых качеств, прыгучести, взрывной силы — прыжок в длину и в высоту
с места, броски набивного мяча, метание и толчки набивного мяча, толчок ядра.
Гибкости — наклоны туловища вперед с выпрямленными ногами (определяется отрезок
касания пальцев рук от плоскости, на которой расположены подошвы ног); разведение
ног в стороны (определяется расстояние от вершины угла, образуемого ногами до пола;
"мостик" в положении стоя на руках и ногах, прогнувшись (результат определяется
отрезком от пяток до кончиков пальцев рук испытуемого).
Тестирование специальной физической подготовки.
Для оценки уровня специальной физической подготовленности баскетболистов
применяются следующие контрольные упражнения и тесты:
Для скоростной выносливости — челночный бег 4x10 м, челночный бег по баскетбольной площадке — от лицевой линии до штрафной и обратно (5,8+5,8 м); от
лицевой линии до середины площадки (14+14 м); от лицевой до линии на другой
половине площадки (22+22 м) и от лицевой до лицевой и обратно (28+28 м). Всего
испытуемый пробегает 140 м.
Для силовой выносливости — из положения лежа поднимание туловища до коленей,
согнутых под 90° (количество раз за 30, 60 или 120 секунд).
Удержание туловища в положении сидя, туловище наклонено по отношению к
полу под 40°, ноги в коленях согнуты под 90°. Партнер удерживает испытуемого за
ступни ног. Результат определяется по максимальному времени удерживания туловища
в секундах.
—

Координации — кувырки вперед на время, ведение мяча рукой в беге с

изменением направления (или слаломный бег с ведением мяча рукой); то же с ведением
мяча ногой; прыжок вверх с вращением — определяется угол ротации туловища в
градусах. Испытуемый выполняет прыжок на двух ногах влево и вправо, затем на одной
ноге — на левой — в левую сторону, на правой — в правую сторону.
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На основании исследований физической подготовленности баскетболистов (1824

лет)

Института

современных

знаний,

Белорусской

государственной

политехнической академии и Варшавского политехнического института определены
показатели (табл. 1) их специальной физической подготовленности (А.Д. Скрипко,
1997—2000 гг.).
Таблица 1
Показатели физической подготовленности баскетболистов
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Таблица 2
Корреляционные показатели кондиционных и координационных способностей
баскетболистов (χ±σ)
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Средства и методы физической подготовки баскетболистов
Силовые упражнения в зависимости от природы сопротивления делятся на две
группы:
1. Упражнения с внешним сопротивлением. В качестве внешнего сопротивления
обычно используют: а) массу предметов; б) противодействие партнера; в) сопротивление
упругих предметов; г) сопротивление внешней среды (бег по глубокому снегу, в воде и
т.п.).
2. Упражнения, отягощенные массовой собственного тела. Выбор величины сопротивления при воспитании силы — один из главных вопросов методики. Его можно решить при понимании физиологических особенностей движений, выполняемых с
разными мышечными напряжениями. Тренировка силы без максимальных силовых
напряжений неэффективна. Не менее важным является выбор оптимального темпа
выполнения упражнения.
Максимальное силовое напряжение может быть создано различными путями:
1) преодолением непредельных отягощений (сопротивлений) с предельным числом
повторений;
2) предельным увеличением внешнего сопротивления (в динамическом и статическом
режиме);
3) преодоление сопротивлений с предельной скоростью.
В зависимости от величины отягощения, с которым упражняется баскетболист,
степени мышечных усилий, частоты движений и количества повторений упражнения
выделяются несколько видов тренировки с тяжестями, которые оказывают различный
эффект на развитие мышечных свойств:
1. Тренировка с максимальной массой отягощений, но с небольшим количеством повторений (метод максимальных усилий). Этот метод предполагает применение
предельно высоких отягощений. Баскетболист может повторить упражнение не более
одного раза, максимум двух.
Например, для развития силы ног, которая во многом предопределяет высоту прыжка
баскетболиста в игровых ситуациях, следует использовать упражнения в поднимании
штанги предельно возможной для данного спортсмена массы из полуприседа и
глубокого приседа.
2. Тренировка со средней и большой массой отягощений в высоком темпе до отказа
(метод повторных усилий).
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Упражнения с непредельными отягощениями отличаются по своим физиологическим механизмам от работы с предельными и околопредельными напряжениями.
Метод повторных усилий в двух вариантах:
А) Непрерывные повторения упражнения до отказа от работы. Величина нагрузки 30-40
кг. Работа выполняется до ясно выраженного утомления (до отказа).
Б) Серийное выполнение упражнений с большими отягощениями в высоком темпе. Эта
форма тренировки построена на использовании описанного выше феномена. Каждое
упражнение должно выполняться с такой нагрузкой, которая позволяет выполнить 1012 повторений.
3. Тренировка в изометрических упражнениях. Эти упражнения следует рассматривать
в качестве своеобразного варианта применения предельных силовых напряжений.
Изометрическое напряжение баскетболисты могут производить, воздействуя на какую-либо

неподвижную

опору

(стену,

перекладину

и

т.п.).

Максимальное

изометрическое напряжение следует удерживать 5-6 с. Следует учитывать, что при
изометрической тренировке сила растет медленнее, чем при использовании метода
динамических усилий. Обычно через 5-6 недель тренировка в статических напряжениях
перестает

оказывать

положительный

эффект

и

достигнутый

уровень

силы

стабилизируется.
При проведении силовой тренировки с юными баскетболистами необходимо
учитывать ряд положений, которые характерны для каждого возраста. Наиболее
интенсивно увеличивается сила у мальчиков с 11 до 13 лет, у девочек с 9 до 14 лет.
Предельные и околопредельные отягощения в тренировке детей применять нельзя. Для
детей в возрасте 12-14 лет рекомендуются максимальные отягощения /з собственной
массы тела, в возрасте 14-15 лет — 3/4 собственной массы тела, 16 лет — отягощения
собственной массы тела.
Комплекс упражнений на тренажерах, с предметами и собственным весом.
На тренажерах и тренировочных устройствах с предметами и с партнером применялся комплекс упражнений близких по структуре движений в игре в баскетбол.
Упражнения на тренажерах
1. Стоя левым боком к блочному тренажеру отведение правой руки от плеча и приведение к плечу с преодолением отягощения.
2. Стоя правым боком к блочному тренажеру приведение правой руки к левому плечу
и отведение руки в сторону с преодолением отягощения.
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3. Стоя левым боком к блочному тренажеру отведение и приведение двух рук с преодолением отягощения (моделирование отбора мяча у соперника двумя руками).
4. В положении сидя — сведение и отведение предплечий на рычажном тренажере.
5. Лежа на спине, сгибание и разгибание ног и отталкивание падающего груза на
тренажере с подвижной кареткой двумя ногами, одной ногой, подбрасывание каретки
стопой.
6. Сидя, руки выпрямлены вверх, тяга руками вниз до пояса.
7. Ротация туловища на тренажере.
8. Сидя, упор плечами в рычаги, отведение рук вверх.
9. Сидя, широким хватом руки на криволинейной перекладине, тяга руками вниз к
затылку.
10. Сидя, упор локтями на поручни рычагов или хват руками за дугообразную штангу,
разгибание предплечий.
11. Отведение бедра в сагитальной и во фронтальной плоскости.
12. Сидя на тренажере, разгибание голени.
13. Лежа на груди на тренажере, сгибание голени.
14. Сидя, разгибание туловища, лопатки упираются в рычаг тренажера.
15. Сидя, сгибание туловища, руки на поручнях.
Упражнения с предметами и собственным весом
1. Сидя, упор спиной в стену, бедро с голенью под прямым углом, статическое удержание туловища (20-40 секунд).
2. Отжимание в упоре лежа с удержанием в статической позе 5-10 сек под различными
углами между плечом и предплечьем.
3. Статическое удержание груза (гантель) в руках, разведенных в стороны.
4. Поднимание и опускание рук в сторону–вверх с гантелями.
5. Бег приставными шагами на полусогнутых ногах с резиновым амортизатором, укрепленным на голени ног.
6. Выпрыгивание с одной и двух ног на возвышение (30-50 см).
7. Прыжки с возвышения в глубину (спрыгивание).
8. Метание одной и двумя руками набивного мяча.
9. Из положения лежа или на спине старт и ускорение.
10. Упражнения на растягивание мышц рук и ног.
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Заключение
Кондиционная подготовка очень важна для повышения мастерства любой
специализации. Высокий уровень физической подготовленности есть и всегда будет
основным условием достижения выдающихся спортивных результатов.
Опыт спортивной практики и экспериментальные исследования показывают, что в
тренировке баскетболистов дальнейший рост мастерства связан с нахождением новых,
более эффективных методических путей.
Развитие выносливости.
Известно, что под выносливостью понимают способность противостоять
утомлению в какой-либо деятельности.
Утомлением называется вызванное работой временное снижение работоспособности.
Выносливость по отношению к определенной деятельности, избранной как
предмет специализации, называют специальной. В этом смысле говорят о специальной
выносливости баскетболиста.
В процессе воспитания выносливости баскетболиста требуется решить ряд задач
по всестороннему развитию функциональных свойств организма, определяющих общую
и специальную выносливость.
Общая выносливость — это выносливость при продолжительной работе
умеренной интенсивности, включающей функционирование всего мышечного аппарата.
Аэробная производительность в наибольшей степени проявляется в тех упражнениях,
где имеется возможность полного удовлетворения кислородного запроса в процессе
самой работы.
Метод длительной непрерывной работы: наиболее характерным является умеренный темп выполнения упражнения на протяжении большого промежутка времени (от
получаса и более). Наиболее распространенным упражнением для развития общей
выносливости является бег.
Тренировка в длительном непрерывном беге в большом объеме должна
проводиться на первом этапе подготовительного периода, когда закладываются основы
общей выносливости. Такого рода работа может иметь место в целях восстановления
после участия в напряженных турнирах, где баскетболисты получили значительный
объем анаэробной нагрузки, а также для поддержания достигнутого уровня аэробной
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способности. У юных баскетболистов воспитание общей выносливости должно
применяться с учетом их возраста.
Для повышения общей выносливости баскетболистов при помощи однократной непрерывной равномерной или переменной работы могут быть использованы зимой —
ходьба на лыжах, игра в хоккей; летом — походы в горы, езда на велосипеде.
Метод однократной предельной (дистанционно-темповой) работы применяется в
целях тренировки, а также проверки работоспособности баскетболистов. Например,
выполнение теста Купера или бега на 3000 м с учетом времени пробегания дистанции.
Прерывистая работа, повторяющаяся через определенные интервалы отдыха,
наряду с повышением аэробных возможностей баскетболистов оказывает значительное
влияние на анаэробные возможности спортсменов. Воздействуя на анаэробные
возможности в целях их увеличения, нужно решить две задачи: 1) повысить
энергетические

возможности

креатинфосфатного

механизма;

2)

улучшить

гликолитический механизм. Это значит, что улучшается не только общая выносливость,
но и скоростные качества и, что очень важно, скоростная выносливость.
Развитие быстроты.
Под быстротой

понимают

комплекс функциональных

свойств

человека,

непосредственно и по преимуществу определяющих скоростные характеристики
движений, а также время двигательной реакции. При оценке проявлений быстроты
различают латентное время двигательной реакции, скорость одиночного движения и
частоту движений.
Быстрота баскетболиста проявляется в простых и сложных двигательных реакциях,
ускорениях, умении быстро развить максимальную скорость на коротких отрезках, а также в выполнении приемов техники игры без мяча и с мячом.
При тренировке быстроты следует учитывать, что скоростные способности
человека довольно специфичны. Прямой непосредственный перенос их происходит
лишь в координационно сходных движениях.
Быстрота двигательной реакции оценивается латентным временем реагирования.
Это относится и к простым и к сложным реакциям. В качестве средств развития
быстроты необходимо использовать упражнения, которые можно выполнять с
максимальной скоростью. Они должны отвечать следующим требованиям:
1. Техника должна быть такой, чтобы упражнение можно было выполнять на предельной скорости.
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2. Упражнения должны быть настолько хорошо освоены занимающимися, чтобы основные усилия баскетболистов во время их выполнения направлялись не на способ, а на
скорость выполнения.
3. Продолжительность упражнения должна быть такой, чтобы к концу выполнения
скорость не снижалась вследствие утомления.
Скоростные упражнения относятся к работе максимальной мощности. Поэтому
при тренировке быстроты очень важно умело варьировать показатели физической
нагрузки. Интенсивность их всегда должна быть максимальной, продолжительность —
не более 20 с. Специальные упражнения (ведение на максимальной скорости, бег с
передачей мяча, быстрый прорыв и т.п.) следует применять в продолжительность 5-7 с.
Стартовые

ускорения,

эстафеты,

скоростные

упражнения

надо

проводить

с

использованием соревновательного бега. Большое значение для тренировки быстроты
имеет выбор продолжительности отдыха между упражнениями. Она должна быть такой,
чтобы каждое последующее упражнение баскетболист мог выполнять относительно
отдохнувшим и с максимальной интенсивностью.
Развитие силовых качеств.
Сила человека определяется как его способность преодолевать внешнее
сопротивление или противодействовать ему посредством мышечных напряжений.
В теории и практике спортивной тренировки различают следующие режимы мышечной деятельности:
1) динамический режим, при котором происходит изменение длины мышц без изменения их тонуса;
2) изометрический или статический режим, при котором изменяется тонус мышц, но не
меняется их длина;
3) плиометрический режим, характерный для уступающей работы.
Сила движения зависит от массы перемещаемого тела и скорости его перемещения.
Выделяются следующие виды силовых способностей:
1. Собственно-силовые (в статических режимах и медленных движениях).
2. Скоростно-силовые (динамическая сила в быстрых движениях). Важной разновидностью является взрывная сила — способность проявлять большие величины силы в
наименьшее время. Для баскетболиста уровень развития взрывной силы играет
огромную роль.
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POHYB V PEDAGOGIKE MÁRIE MONTESSORIOVEJ
MOVEMENT IN THE PEDAGOGY OF MARIA MONTESSORI
Matej Slováček
Základná škola Ruskov
Monika Miňová
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie
Abstrakt: Pohybu v súčasnosti pripisujú mnohí odborníci z oblasti medicíny, psychológie,
športu aj pedagogiky vysokú mieru dôležitosti. Problematiku pohybu v procese učenia vo
svojich textoch rozpracovala aj Márie Montessoriová a možno konštatovať, že skutočnosti, na
ktoré upozorňuje sú prítomné v našej spoločnosti a pedagogike aj dnes, zároveň, že efekty
pohybu vo vzťahu k výchove, vzdelávaniu a výcviku aj dnes potvrdzuje didaktika,
neuropedagogika a neurodidaktika, NTC systém učenia. Cieľom teoretickej štúdie bolo
prezentovať analyticko-syntetické spracovanie konceptu pohyb v predmetnej pedagogike
s poukázaním na jeho vplyv na učenie sa.
Kľúčové slová: pohybová aktivita, motorika, biely a červený človek, senzitívne fázy
(obdobia), didaktika, Montessori aktivity
Abstract: The movement is currently attached to a high degree of importance by many
experts in the fields of medicine, psychology, sports and pedagogy. Maria Montessori also
elaborated the issue of movement in the learning process in her texts and it can be stated that
the facts she points out are present in our society and pedagogy even today. At the same time
the effects of movement in relation to education are confirmed by didactics, neuropedagogy
and neurodidactics, NTC learning system. In the theoretical study, we present an analyticalsynthetic elaboration of the concept of movement in the subject pedagogy with reference to its
influence on learning also in the context of the above-mentioned.
Keywords: physical activity, motor skills, white and red man, sensitive periods, didactics,
Montessori activites
Pohyb je do všetkých stupňov vzdelávania implementovaný ako rôzny predmet
výchovy a vzdelávania. Zdravotné cvičenia v materských školách, Telesná a športová
výchova v základných školách alebo iné príbuzné predmety a obsahy vzdelávacích oblastí aj
na vyšších stupňoch i typoch škôl, či v školských zariadeniach.
Pohybová aktivita je charakterizovaná ako súbor cieľavedome vykonávaných
pohybových činností jednotlivca alebo skupiny (Junger – Palanská 2016). Pohybová aktivita
rozvíja a kultivuje pohybové zručnosti človeka, ktoré slúžia predovšetkým k vyrovnaniu sa
s vonkajším prostredím ľudskej existencie (Dobrý a kol. 1997). Realizácia PA patrí medzi
základné požiadavky zdravého rozvoja každého organizmu. Je preukázané, že pohybová
aktivita ovplyvňuje dieťa z hľadiska fyziologického a motorického, rovnako ako z hľadiska
psychologického a sociálneho a pre organizmus prináša celý rad benefitov (Junger – Palanská
2016).
Pohyb je oveľa širší pojem, ktorý je prítomný aj v mimo športových aktivitách,
a ktorému dôležitosť prikladala aj Mária Montessoriová (a iní). Predkladanú štúdiu sme
konštruovali do troch, na seba logicky nadväzujúcich častí. Prvá časť obsahuje definície
pojmov, ktoré súvisia s pohybom vo výchovno-vzdelávacom a výcvikovom procese
v predmetnej pedagogike. Druhá časť je zameraná na teoretické spracovanie pohybu

410

Vedecký zborník 2020 – Žiak, pohyb, edukácia
a pohybového vývinu na základe štúdia textov a priori venovaných spomínanej pedagogike.
Tretia časť prezentuje praktickú stránku pohybu v praxi pedagogiky Márie Montessoriovej
s využitím v oblastiach Cvičenia každodenného života, Zmyslová výchovy, Jazyk,
Matematika, Kozmická výchova aj v aktivitách v rámci NTC systému učenia sa detí, ktoré je
v mnohom podobné nami analyzovanej pedagogike.
1. Terminologické vymedzenie danej problematiky
„Pedagogika Márie Montessoriovej je pedocentrická, výchovná, vzdelávacia a
výcviková koncepcia talianskej lekárky, pedagogičky a mysliteľky Márie Montessoriovej,
ktorá svoju pozornosť orientuje na holistický, nenásilný, humanistický a prirodzený vývin
dieťaťa“ (Slováček – Miňová, 2017, 68).
„Motorika je pojem označujúci celkovú pohybovú schopnosť organizmu. Hrá
významnú rolu vo vývine dieťaťa. Je prvým prostriedkom v procese poznávania okolitého
sveta, podieľa sa na vývoji kognitívnych funkcií. Rozlišujeme hrubú motoriku, ktorá sa
uskutočňuje prostredníctvom veľkých svalových skupín (chôdza, beh, lezenie) a jemnú
motoriku, ktorá zaisťuje drobné svalstvo (pohyby rukou, prstami, artikulačných orgánov)“
(Zelinková 2007, s. 50).
Hrubá motorika je definovaná ako „schopnosť koordinácie pohybového svalstva pri
realizácii pohybov tela alebo veľkých pohybov jeho častí, ako napr. chôdza, beh, pohyby
hlavy, vstávanie a podobne“ (Kovalčíková a kol. 2015, s. 25). Hrubá motorika predstavuje
pohyby celého tela, pohyby veľkých svalových skupín. Zručnosti hrubej motoriky sa
vzťahujú k priestorovo výrazným pohybom jednotlivých končatín a celého tela. Ich
základom je neuromuskulárna koordinácia veľkých svalových skupín. Ide o súhrn
pohybových činností postupného držania tela, koordináciu horných a dolných končatín,
rytmizáciu pohybu apod., čo umožňuje rôzne lokomócie (chôdzu, beh, skákanie, plávanie) a
nelokomočné pohyby (sedenie, ťahanie a iné) (Payne – Isaacs 2008).
Podľa Boržíkovej (2019) jemná motorika zahŕňa pohyby vyžadujúce jemnú svalovú
koordináciu aktiváciou malých svalových skupín. Pri formovaní pohybových zručností
jemnej motoriky ide o vytvorenie jemných pohybových koordinácií. Pohybové zručnosti
jemnej
motoriky sú rýchlejšie, plynulejšie, ľahšie a viac zautomatizované. Jemná
motorika sa týka činností vyžadujúcich použitie malých svalov rúk, prstov, alebo aj iných
častí tela ako napr. úst, chodidiel apod. Uplatnenie jemnej motoriky sa deje obvykle pri
súčinnosti „oka a ruky“ a sú využiteľné vo väčšine samoobslužných, pracovných a
umeleckých činností, v telesnej výchove, športe. Opatřilová (2008) uvádza, že jemná
motorika ešte zahŕňa grafomotoriku – pohybové činnosti pri grafických zručnostiach,
logomotoriku – pohybovú aktivitu hovoridiel pri artikulovanej reči, mimiku – pohyby tváre,
oromotoriku – pohyby ústnej dutiny, vizuomotoriku – spätnú zrakovú kontrolu.
Jemná motorika – „schopnosť koordinácie jemných svalových pohybov špecifických
častí tela (primárne prstov), zvyčajne v koordinácii so zrakovým vnímaním. Jemná motorika
je potrebná pri činnostiach ako manipulovanie malými objektmi, písanie a podobne.
(Kovalčíková a kol. 2015, s. 37).
Časť jemnej motoriky a psychických funkcií tvorí grafomotorika, ktorú chápe
Lučivjanská (2011, s. 3-4) ako „psychomotorické činnosti, ktoré jedinec vykonáva pri
kreslení a písaní. Grafomotoriku nie je možné chápať len ako pohyby rúk vykonávané pri
grafických úkonoch. Táto činnosť je oveľa zložitejšia. Ide síce o pohyby ruky, ale tie sú
ovplyvňované psychikou a zanechávajú grafickú stopu, ktorá vyjadruje určitý význam“.
Terminologické minimum kognitívnej edukácie (Kovalčíková a kol. 2015, s. 57)
definuje motorickú koordináciu takto: „z fyziologického aspektu ju možno charakterizovať
ako spoluprácu medzi centrálnym nervovým systémom (CNS) a kostrovo-svalovým aparátom
s cieľom vykonať špecifický pohyb. Je to schopnosť vykonávať pohyb s minimálnym úsilím
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a čo najrýchlejšie vzhľadom na danú situáciu. To znamená, že pohyby nadväzujú v určitom
poradí, súlade“. Percepčno-motorická koordinácia (ibid., s. 65) je „schopnosť koordinovať
zrak s pohybmi tela (napr. oko – ruka). Správna percepčno-motorická koordinácia je
nevyhnutným predpokladom na efektívne vykonávanie činností (v škole hlavne čítanie
a písanie)“.
Aj tieto vyššie spomenuté pojmy a procesy sa rozvíjajú percepčno-motorickým
(senzomotorickým) učením sa – „učenie sa, ktorým sa získavajú predpoklady na vykonávanie
činností náročných na vnímanie a pohyb. Ide o zložitejšie odpovede, zručnosti, zahrňujúce
viacero pohybových zložiek, ktoré je potrebné vykonať v istom postupne na seba
nadväzujúcom poradí (reťazení), ktoré sa spájajú do funkčných celkov (napr. písanie, vedenie
auta, hra na hudobnom nástroji). Učením sa pohyby stávajú presnejšie a rýchlejšie – dochádza
k automatizácii“ (ibid., s. 65). Takéto učenie sa je podmienené vývinom dieťaťa. Percepčnomotorický vývin „predstavuje vývin a integráciu percepčných a pohybových aktivít, ktoré sa
môžu vyvíjať rôznym tempom. Je to schopnosť človeka prijímať, interpretovať a úspešne
reagovať (motoricky) na zmyslové informácie“ (Kovalčíková a kol. 2015, s. 65). Miňová
(2012; 2015) hovorí o perceptuálno-motorickej oblasti rozvoja dieťaťa.
„Motorika je vo vývine jedinca poznateľná najskôr. Je vstupnou bránou do ďalšieho
vývinu jedinca. Prostredníctvom rozvoja motoriky dieťa spoznáva okolitý svet a zároveň sa
motorika podieľa na rozvoji kognitívnych stránok osobnosti“ (Miňová 2015, s. 87). Tieto
slová sa vzájomne potvrdzujú s Montessoriovej teóriou o bielom a červenom človeku.
Pojmy biely človek a červený človek Mária Montessoriová vysvetľuje cez otázku
rozdielu medzi vegetatívnymi a zmyslovými orgánmi v tele človeka. Biely človek je centrálny
nervový systém, ktorého centrom je mozog, z ktorého sa rozbieha množstvo nervových
zakončení na povrch celého tela. Biely človek má vzťah k zmyslovým orgánom prijímajúcim
vnemy z vonkajšieho prostredia. Červený človek je obehový systém, ktorý prebieha celým
ľudským telom ako dokonalá sústava vlásočníc. Jeho centrom je srdce. K červenému človeku
patrí vegetatívny systém, v ktorom nachádzame prepojenie rôznych orgánov, ktoré umožňujú
získať z prostredia potravu, kyslík a vylučovať odpadové látky. Aj keď sú biely a červený
človek odlišní a ich funkcie sú rozdielne, sú nekonečne prepojené, pretože nemôžu fungovať
bez vzájomnej spolupráce. Srdce pumpuje krv do obehu tela pretože je napojené na nervový
systém a nervy, nervové centrá fungujú pretože sú zásobované krvou. V procese výchovy,
vzdelávania a výcviku je potrebné myslieť na požiadavku vyváženosti aktivity telesnej a
duševnej. To znamená, že podľa Montessoriovej treba vo výchove, vzdelávaní a výcviku
venovať pozornosť (aj) fyzickej aktivite, pretože tá posilňuje vegetatívne funkcie. Tie
podporujú intelekt a mravný život. Ruka je nástrojom ducha a práca je telesným cvičením v
službách mysli (Montessori 2001).
Všetky vyššie spomenuté a definované pojmy sú prítomné vo výchove, vzdelávaní
a výcviku detí podľa Márie Montessoriovej. Dieťa začína svoj rozvoj Cvičeniami
každodenného života a Zmyslovou výchovou, ktoré vyžadujú jeho pohyby a sú predpokladom
zvládania Matematiky, Jazyka a Kozmickej výchovy (Anderlik 2019), v ktorých materiál je
taktiež viazaný na manipuláciu s ním a síce pohyb.
2. Pohyb v teórii pedagogiky Márie Montessoriovej
Pohyb je prítomný aj vo vývine dieťaťa, ktoré Montessoriová označuje ako senzitívne
fázy (obdobia). Objav senzitívnych fáz (období) je kľúčovým v pedagogike Márie
Montessoriovej. Ide o „nový“ originálny pohľad na ontogenetickú psychológiu, vychádzajúci
z integrácie medicíny (psychiatrie), pedagogiky, psychológie a diagnostiky (pozorovania a
merania, ktoré Montessoriová realizovala). Pre potreby kontinuálnosti predmetnej
problematiky ju uvádzame v podobe súvislého textu vychádzajúc z Šebestová – Švarcová
(1996), Zelinková (1997), Rýdl (1999), Ludwig (2000), Matulčíková (2007), Montessoriová
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(2012), Hainstock (2013). Pri štúdiu prác holandského biológa Huga de Vries narazila
Montessoriová na fenomén v oblasti vývinu hmyzu, ktorý ju upútal. Hovoríme o senzitívnych
fázach (obdobiach), ktoré možno definovať ako obdobia zvýšenej vnímavosti na určitý
podnet. Sú to časovo ohraničené úseky v živote dieťaťa, kedy do popredia vystupuje zvláštny,
špecifický sklon. „Vedci dokázali, že skúsenosti zo senzitívnych období vývoja majú vplyv na
nervové spojenia v mozgu. Vytvárajú sa prepojenia, ktoré sa stávajú súčasťou trvalej krajiny
mozgu – a to je základ pre budúce učenie sa a správanie (In: Seldin 2017, s. 15).
V predškolskom veku sa utvára viac ako 70% synapsií, čo z tohto životného obdobia
nepochybne robí najvýznamnejšiu etapu života človeka. Významné je aj obdobie do 3 rokov.
Ak to zhrnieme, obdobie do 6 rokov, ktorému sa Montessoriová venovala prevažne, je
najvýznamnejším obdobím. Hovoria o tom aj výskumy, ktoré dokazujú, že intelektuálne
schopností sú závislé od počtu synapsií, ku ktorých tvorbe dochádza neustále, no
najvýznamnejšie v období prvých rokov života. Formovanie synapsií a dozrievanie mozgu je
úzko spätá s REM fázou spánku, ktorá je najdlhšia práve v ranom a predškolskom veku
(Rajović 2018). Okrem spánku sa synapsie vytvárajú aj učením sa a prežívaním. „Čím viac
spojení je medzi synapsiami, teda spájaním neurónov, tým viac dochádza k vytváraniu
neurálnych sietí, zásluhou čoho je mozog pružnejší a ľahšie sa učí – je „hustejší“ (Petlák –
Valábik – Zajacová 2009, s. 21).
1. štádium trvá od narodenia do šiestich rokov a je charakterizované ako tvorivé a
konštruktívne. Dáva základy pre budovanie osobnosti a pre vývin inteligencie. Duševné
embryo (0 – 3 roky) je fáza, v ktorej prevláda fyzické prispôsobovanie. Podnety z vonkajšieho
sveta prenikajú do duševného života a formujú ho. V najväčšej senzitivite sú pohyb, zmysel
pre poriadok a reč. Tvorca človeka (3 – 6 rokov) táto fáza je typická analyzovaním
vonkajšieho sveta. Vyvíja sa sebauvedomenie, zdokonaľujú sa pohybové a rečové schopnosti,
zjemňujú sa zmysly a zmyslové vnímanie. Objavuje sa senzitivita pre život v spoločnosti detí.
Dieťa sa začína cítiť ako súčasť society. Konkrétne: absorbujúcich duch/myseľ a zmyslová
skúsenosť (narodenie až 3 roky), rozvoj jazyka (1,5 – 3 roky), koordinácia a rozvoj svalov,
záujem o malé predmety (1,5 – 4 roky), zdokonaľovanie pohybov, vzťah k pravde
a skutočnosti, uvedomenie si času a priestoru (2 – 4 roky), zdokonaľovanie zmyslov (2,5 – 6
rokov), vnímavosť k vplyvu dospelého (3 – 6 rokov), písanie (3,5 – 4,5 rokov), hmat (4 – 4,5
rokov), čítanie (4,5 – 5,5 rokov).
2. štádium trvá od konca šiesteho do dvanásteho roku, je pomerne stabilné, dominuje
v ňom morálna senzitivita. Vzniká morálne vedomie, ktoré je tesne späté so sociálnym
vedomím. Prieskumník (6 – 9 rokov) objavuje sa zmena v rozsahu sociálnych vzťahov. V
tejto fáze dieťa vyhľadáva širšie sociálne väzby a skúsenosti. Poznávanie celku sa
uskutočňuje prostredníctvom detailov, poznatky sú triedené do štruktúr. Dieťa pozornosť
zameriava na konkrétne veci, javy, činnosti a detaily. Vedec (9 – 12 rokov) v oblasti myslenia
nastáva prechod k abstrakcii. Poznávanie reality prebieha porovnávaním detailov a celkov,
dieťa porovnáva a premýšľa o realite a faktoch. Pri rozvoji dieťa využíva literatúru, knihy,
predmety. Samostatnosť v poznávaní sveta prispieva k zvyšovaniu sebavedomia, utváraniu
vlastného názoru a podporuje záujem o ďalšie bádanie. Koncom obdobia vzniká morálne a
sociálne vedomie.
3. štádium je opäť delené na dve úzko späté, na seba nadväzujúce fázy. Prejavuje sa
silná sociálna citlivosť spojená s vývinom nezávislosti, samostatnosti v sociálnych vzťahoch.
Dochádza k výrazným telesným aj psychickým zmenám. Organizátor a Spoločenský účastník
– tieto dve fázy sú úzko späté. Ide o obdobia, ktoré možno označiť ako labilné, preto ich
popisujeme dovedna. Prejavuje sa tu silná sociálna citlivosť spojená s vývinom
nezávislosti a samostatnosti v sociálnych vzťahoch. Dochádza k výrazným fyzickým i
psychickým zmenám. Montessoriová o tomto období hovorí ako o čase pochybností,
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nerozhodnosti, náladovosti, beznádeji. Výrazná je senzitivita pre vlastnú dôstojnosť,
dôstojnosť človeka vôbec a hodnotenie seba (In: Slováček – Miňová, 2019).
Pohyb je úzko spätý s inými aj kognitívnymi funkciami (aj zmyslami) dieťaťa, čo sme
deklarovali vyššie objasnením chápania bieleho a červeného človeka. Zelinková (2011) vo
svojej publikácii pracuje s pojmom „tělové schéma“, čo môžeme preložiť ako pohybová
a telesná schéma. Táto schéma sa uplatňuje vo všetkých pohybových prejavoch a pracovných
aj bežných denných činnostiach. Dôležitá je úroveň ovládania tejto schémy. Bielefeld (In:
Zelinková 2011, s. 63) vysvetľuje vzťah tejto schémy a pohybu použitím nasledujúceho
obrázka. Vyplýva z neho, že pohybová a telesná schéme je závislá na informáciách
z receptorov, ktoré spracovávajú impulzy z tela a vonkajšieho prostredia. To potvrdzuje teóriu
o prepojení bieleho a červeného človeka podľa Márie Montessoriovej.

Obr. 1: Telesná schéma
(zdroj: Zelinková 2011)

Hermová (1994) uvádza, že telesná schéma je uvedomovanie si vlastného tela pri
pohybe, schopnosť sústrediť sa na určitú časť tela, ovládať jej funkcie a pohybové
možnosti, limity. Napr. pri realizácii psychomotorických cvičení si dieťa vytvára mapu schému tela, poznáva funkcie tela ako celku a jeho jednotlivých častí, učí sa chápať
svoje pohybové schopnosti, prežívať rôzne pocity a vyjadrovať ich pohybom. Podstatou je
teda získať čo najviac skúseností o svojom tele z hľadiska fyziologického, kognitívneho,
emocionálneho a naučiť sa ho využívať v rámci sebapoznania.
Valente (2018) nazýva pedagogiku Márie Montessoriovej pedagogikou činnosti
a konania (učenie sa prostredníctvom pohybu). Učenie sa prebieha v prvom rade pomocou
cieleného pohybu, zmyslového vnímania a priamej skúsenosti, nie cez napodobňovanie,
počúvanie a pozorovanie. Aj keď sú v procese výchovy, vzdelávania a výcviku podľa tejto
pedagogiky napodobňovanie, počúvanie aj pozorovanie prítomné. Pedagogika Márie
Montessoriovej uplatňuje Aktívno-reproduktívnu metodiku. Učiteľ je pasívnejší a dieťa je
aktívne. Reprodukuje činnosť podľa modelu, praktizuje a vykonáva činnosť podľa vzoru. Ide
o systém trénovania a o uzavreté praktizovanie na základe trvalých alebo vopred vytvorených
modelov, schém a kritérií (Kostrub 2008) a dôležitou je aj trojkroková metóda využívaná pri
všetkých materiáloch v pedagogike Márie Montessoriovej. Cieľom použitia tejto metódy je
učiť opakovaním, čiže pomáhať dieťaťu lepšie porozumieť. Slúži taktiež na diagnostikovanie.
Ako vyplýva z názvu, ide o tri po sebe nasledujúce kroky. prvý krok – rozoznanie totožnosti,
druhý krok – rozoznanie rozdielu (rozpoznanie predmetu pomocou príslušného názvu, tretí
krok – zopakovanie mena príslušného predmetu – obsahu pomenovaného (Hainstock 1999).
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Myslenie a pohyb sú úzko spojené. Pohyb je integrálnou súčasťou vývinu inteligencie
dieťaťa. Pohyb má autonómny charakter, avšak nikdy nie je samoúčelný.
Pohyb je charakteristickým znakom všetkých živočíchov. Dá sa povedať, že je to
niečo, čo je súčasťou všetkých telesných prejavov živého organizmu. Podľa Montessoriovej je
dôležité uvedomiť si význam fyzickej činnosti, čiže pohybu, pre psychický rozvoj dieťaťa.
Dieťa svoju osobnosť rozvíja s veľkým úsilím a nasadením. Jeho rast a vývin je závislý
rovnako na psychických faktoroch ako aj na fyzických. Pohyb je dôležitým faktorom pri
rozvíjaní vedomia, pretože je to prostriedok, ktorý uvádza ego do jasne definovaného vzťahu
s vonkajšou realitou. Pohyb je taktiež podmienkou intelektuálneho rastu a ten je závislý na
vnemoch pochádzajúcich z vonkajšieho sveta. Prostredníctvom pohybu dieťa prichádza do
kontaktu s vonkajšou realitou a tento styk umožňuje rozvíjanie abstraktných koncepcií. Pohyb
je potrebné stále zdokonaľovať, koordinovať a automatizovať. Najvyšším stupňom
dokonalosti je dosiahnutie cieľa bez nadbytočných pohybov. To je základ estetického pohybu.
Nemotorné a nekoordinované pohyby a správanie nevedú k žiadnemu cieľu, činia život
náročnejším. Výhoda pohybu spočíva v tom, že deti nemusia byť k pohybu nabádané ani
motivované. Je pre ne prirodzený. Snahu hýbať sa, cvičiť a opakovať pohyb je možné
pozorovať u každého zdravého dieťaťa (Montessori, 2001; 2012; Rýdl, 1999).
Montessoriová venovala vo svojich prácach pohybu veľkú pozornosť, spomína
dôležitosť a prínosy práce rúk aj nôh, vyjadrila názory aj na telesnú výchovu. Zaujímavým je
však aj obsah prednášky z 29. októbra 1946 (Montessori, 2019, s. 2013). V tejto hovorí
o pohybe a charaktere. Premena charakteru u detí (aj) s problémami má priamy vzťah
k pohybu. Spomína: „Z psychologického hľadiska sa pohybu a jeho významu príliš
nevenovala pozornosť. Teraz sa jeho dôležitosť ukázala na deťoch; keď sa deti, ktoré majú
rovnaké odchýlky ako dospelí, začnú sústrediť na prácu rukami, zmenia sa. Ich charakter sa
sformuje a ustáli. Pohyb v tomto zmysle súvisí s jednotou jednotlivca“. Všetko riadi mozog,
pretože z CNS vychádzajú nervy vedúce k bunkám, ktoré tvoria svaly. Ich cestou prichádza
k svalom signál vôle. Vôľa má za cieľ koordinovane pohybovať svalmi. Pokiaľ dávame
deťom priestor pre pohyb – aktívny život s príležitosťami k činnosti, deti svoje pohyby
zdokonalia (ibid.). A naopak pohybom dieťa spoznáva svet, získava životnú skúsenosť
a buduje svoje poznanie, vedomosti a zručnosti.
Pohyb je súčasťou aj didaktických princípov, pripraveného prostredia (aj mozgovokompatibilného prostredia), či organizácie školy. Didaktika pedagogiky Márie
Montessoriovej je zložená z dvoch skupín didaktických princípov. Prvou skupinou sú
špecifické didaktické princípy: Rešpektovanie senzitívnych fáz (období), Progresivita
záujmov, Tvorenie jednoduchých štruktúr, Bohatá ponuka, Slobodná voľba a pohyb, Veková
primeranosť (podľa Zelinková 1997), ktoré sú typické pre túto koncepciu. Druhou skupinou
(Tóthová – Kostrub – Ferková 2017) sú tradičné didaktické princípy (princíp aktivity,
názornosti, uvedomelosti, systematickosti, primeranosti, trvácnosti, vedeckosti) uplatňované
aj v tejto koncepcii. Základom v didaktike Márie Montessoriovej je rešpektovanie
senzitívnych fáz (období) dieťaťa, medzi ktoré patria aj fázy pohybu. Prostredie, činnosť a
prístup k nemu prispôsobiť momentálnemu záujmu a aktuálnemu stavu dieťaťa. Optimálne
výchovno-vzdelávacie a výcvikové pripravené prostredie má dieťaťu umožňovať samostatnú
voľbu činností, umožňovať voľnosť pohybu a nabádať ho k nim. Edukátor a prostredie dáva
dieťaťu voľnosť a nebránia mu v slobode voľby a pohybu. Pomáha dieťaťu vyberať si
materiál a chápať jeho zmysel a pracovať s ním.
Pripravené prostredie je tvorené rešpektovaním vyššie spomenutých didaktických
princípov a požiadavkami na organizáciu školy. Medzi tieto podľa Zelinkovej (1997) patria:
(1) poskytnutie možností deťom v rozhodovaní sa pre objekt učenia, (2) spolupráca detí
rôznych vekových skupín podľa záujmu, (3) rešpektovanie sklonov detí pripútať sa k
stabilnému a nemennému priestoru, (4) spoločný život detí bez ohľadu na vek, (5) voľný
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pohyb a komunikácia v škole, (6) architektúra založená na princípe otvorených dverí, (7)
škola je organizovaná tak, aby utvárala jednotnú cestu výchovy, vzdelávania a výcviku, po
ktorej dieťa ide svojim tempom a svojimi odbočkami.
Mozgovo-kompatibilné učenie sa hovorí ako „sú transformované poznatky týkajúce sa
štruktúry a funkcií mozgu do výchovno-vzdelávacieho procesu“. Takéto učenie (sa) prebieha,
ako sme už spomenuli, v mozgovo-kompatibilnom prostredí. Tento pojem asociuje s ITV
Kovalikovej a Olsenovej. Tieto hovoria o šiestich podmienkach takéhoto prostredia: (1)
dôvera – istota a bezpečie, (2) zmysluplný obsah, (3) sloboda výberu, (4) dostatok času, (5)
obohatené prostredie, (6) okamžitá spätná väzba (Zelina 2000). Tóthová – Kostrub – Ferková
(2017; spracované podľa Brestenskej a kol. 2014) uvádzajú aj (7) spoluprácu, (8) dokonalé
zvládnutie, (9) cielený pohyb (In Slováček – Miňová, 2019).
Aktivitami NTC systému učenia (sa) a aj pedagogiky Márie Montessoriovej sú okrem
iných: balančné cvičenia (chôdza po elipse), cvičenie jemnej motoriky a grafomotoriky
(zapínanie a rozopínanie gombíkov, cvokov, patentov, viazanie mašličiek), skladanie puzzle,
stavanie ružovej veže, kreslenie a maľovanie, práca v kuchyni, prestieranie stola, príprava
jedál, upratovanie, rozpoznávanie abstraktných pojmov (vlajky, planéty, učenie sa písmen),
triedenie (živočíchov), zoraďovanie (hnedých schodov, červených tyčí...), hudobná výchova
(zvony...) a podobne.
3. Pohyb v praxi pedagogiky Márie Montessoriovej (Slováček – Miňová, 2019)
Pohyb je prítomný vo všetkých aktivitách s materiálom v oblastiach Cvičenia
každodenného života, Zmyslová výchova, Matematika, Jazyk aj Kozmická výchova. V tejto
časti uvedieme niektoré ukážky aktivít. V zátvorkách uvádzame aký pohyb sa vykonáva, resp.
aká časť pohybových zložiek sa rozvíja, cvičí, avšak tieto aktivity nerozvíjajú iba to, čo
uvádzame v zátvorkách.
1. Cvičenia každodenného života:
A) Presýpanie a prelievanie.
Potrebujeme: voda, strukoviny, piesok, nádoby, tácky.
Postup: Na tácke má dieťa pripravené dve nádoby, jedna je prázdna, v druhej je piesok (...).
Uši nádob sú vytočené dovonku. Chytíme ucho nádoby, v ktorej je piesok jednou rukou, a
celou plochou druhej ruky uchopíme nádobu z druhej strany. Opatrne presýpame piesok až do
posledného zrnka. Takto postupujeme analogicky pri presýpaní aj prelievaní a pri všetkých
typoch nádob. (jemná motorika, koordinácie ruka a oka)
B) Chôdza po elipse.
Potrebujeme: elipsa na podlahe.
Postup: Dieťa pri tomto cvičení chodí po elipse vyznačenej na podlahe, a to tak, že kladie
špičku aj pätu presne na elipsu, pričom päta sa kladie tesne pred špičku. Pre zvýšenie
náročnosti možno túto chôdzu realizovať s košíkom na hlave, s pohárom vody v rukách
a podobne (hrubá motorika). Ďalej spomeňme čistenie topánok, skladanie, zametanie,
príprava stolovania...
2. Zmyslová výchova:
Hmatové dosky.
Opis: Hmatové dosky sú dosky v troch variantoch, ktoré sú zamerané na rozvoj zmyslového
vnímania, hmatu. Tieto sú veľké 24 x 12 centimetrov. Variant 1 je doska rozdelená na dve
rovnaké časti, jednu hladkú a druhú drsnú. Variant 2 je doska rozdelené na desať častí –
hladké a drsné striedavo. Variant 3 je rozdelený na päť častí, ktoré sú odstupňované od
najhladšej po najdrsnejšiu. Cieľom práce s týmto materiálom je rozvíjať jemnú motoriku,
poznávať rozdielne vlastnosti plôch cez hmatový zážitok, rozvíjať citlivosť prstov.
Postup: Dieťaťu predložíme dosku a predvedieme ako dvoma prstami (ukazovák a
prostredník) pomaly prejdeme po jednej a potom po druhej ploche. Dieťa pohyb zopakuje.
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Opakujeme analogicky aj s ďalšími dvoma doskami. Neskôr, môžeme plochy aj pomenovať –
hladký, drsný, hladší, drsnejší, najhladší, najdrsnejší. Ideálne je pohyb prstov po ploche
vykonávať zľava doprava (ako príprava k písaniu v našej kultúre). Dobré je taktiež zvyšovať
citlivosť prstov oplachovaním vo vlažnej vode. (jemná motorika)
3. Matematika:
A) Séguinové tabuľky.
Opis: Séguinové tabuľky sú drevené tabuľky, ktoré sa používajú v kombinácii s Farebnými
korálkovými schodmi a desiatkami z materiálu Zlaté perly. Cieľom práce s týmto materiálom
je naučiť názvy a postupnosť čísel od jedenásť do deväťdesiatdeväť, uvedomiť si zloženie
dvojciferného čísla z desiatok a jednotiek.
Postup (v kombinácii s Farebnými schodmi a Zlatými perlami): variant 1 – jedenásť až
devätnásť: Pracujeme pri stole, alebo na koberčeku. Najprv položíme na podložku Zlatú
perlovú desiatku, to je tyčka s desiatimi zlatými perlami. Pomenujeme ju „desať“, k nej
položíme červenú jednotku z Farebných korálkových schodov. Pomenujeme ich „jedenásť“.
Takto pokračujeme analogicky do devätnásť. Potom dáme na podložku Séguinovu tabuľku
a kartičky s číslicami 1 až 9. Položíme kartičku 1 na nulu v prvom riadku (prvá desiatka) a
pomenujeme „jedenásť“, k tomuto riadku položíme aj perly (desať a jeden). Teraz dieťa
vníma číslo kardinálne aj ordinálne. Takto analogicky pokračujeme do devätnásť. Postup pri
práci so Séguinovými tabuľkami (v kombinácii s Farebnými schodmi a Zlatými perlami)
variant 2 – desiatky: K tabuľke druhého variantu (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90)
prikladáme daný počet Zlatých perál. Takto dieťa spozná desiatky. Postup pri práci so
Séguinovými tabuľkami (v kombinácii s Farebnými schodmi a Zlatými perlami) – variant 3 –
dvadsaťjeden až deväťdesiatdeväť: Postupujeme rovnako ako pri prvom variante, rozdiel je v
množstve využívaných Zlatých perál. (jemná motorika, koordinácia ruka a oka)
B) Šmirgľové číslice.
Opis: Tento materiál tvorí desať drevených tabuliek zelenej farby, na ktorých sú nalepené
číslice od nula do deväť zo svetlého šmirgľového papiera. Cieľom práce so šmirgľovými
číslicami je spoznať číslice (ich tvar) optickým aj hmatovým vnímaním.
Postup: Na koberček položíme číslicu do ľavého horného rohu. Číslicu vezmeme do ruky,
položíme doprostred koberčeka a prstom ľavej ruky tabuľku prichytíme, aby sa pri práci
neposúvala. Prstami pravej ruky (ukazovák a prostredník) prechádzame po číslici v smere jej
písania – číslicu hladkáme (u ľavákov, ruky vymeníme). Môžeme číslicu pomenovať. Buď
pracujeme s jednou tabuľkou, alebo so všetkými naraz. V tomto prípade číslice naukladáme
od nula po deväť do ľavého horného rohu koberčeka. Pri práci postupujeme systematicky od
nula po deväť. Neskôr môžeme na demonštráciu množstva, ktoré číslica vyjadruje použiť
Vretienka, či Červeno-modré tyče. (jemná motorika, grafomotorika)
3. Jazyk:
A)Pohyblivá abeceda.
Opis: Pohyblivá abeceda sa skladá z písmen rovnakej veľkosti. Tieto sú uložené v plochej
drevenej škatuli, ktorá je rozdelená priehradkami pre jednotlivé písmená a interpunkčné
znamienka. Tieto sú štandardne z dreva. Na dno každej priehradky je ideálne nalepiť jedno
písmeno, aby dieťa vedelo, ktoré písmeno do ktorej priehradky patrí. Samohlásky sú modré,
spoluhlásky ružové. Dieťa môže využívať slová, ktoré pozná alebo predmety zo svojho okolia
a tieto vyskladať s pomocou dospelého alebo zvukovej skrinky. Dieťa slovo vyhláskuje a
vyskladá z písmen pohyblivej abecedy. Najprv dieťa skladá slová foneticky z malých písmen,
v tejto fáze nesledujeme priamo schopnosť čítania a písania, ide o oboznamovanie, skúmanie
a zžívanie sa s písmenami a jazykom. Cieľom práce s pohyblivou abecedou je oboznámiť sa s
písmenami abecedy, hláskovo analyzovať a syntetizovať slová, pripraviť dieťa na písanie a
čítanie.
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Postup: Elementárnou aktivitou je vizuálne priraďovanie písmen. Najprv položíme škatuľu s
abecedou na koberček do ľavého horného rohu. Na koberček z nej vyberieme všetky písmená.
Dieťa ukladá vybraté písmená do ich priehradiek. Takto vykonáva vizuálne priraďovanie,
zoznamuje sa s písmenami. Ak je dieťa s abecedou oboznámené môže začať skladať
jednoduché slová, neskôr zložitejšie. Tento materiál je dostupný v štyroch variantoch – malé
tlačené písmená, veľké tlačené písmená, malé písané písmená, veľké písané písmená. (jemná
motorika)
B) Šmirgľové písmená.
Opis: jazykový materiál, ktorý je tvorený drevenými tabuľkami s nalepenými písmenami zo
svetlého šmirgľového papiera. Samohlásky sú na modrých tabuľkách, spoluhlásky na
ružových tabuľkách. Tieto sú dieťaťu k dispozícii už v senzitívnom období pre jazyk a hmat.
Cieľom práce so šmirgľovými písmenami je vnímať tvar písmen vizuálne aj hmatom.
Postup: Pracujeme na koberčeku alebo stole. Ukážeme dieťaťu tabuľku s písmenom a ako
treba po ňom ukazovákom a prostredníkom prejsť (v smere jeho písania). Pritom sa vysloví
jeho hláska. Pravá ruka vykonáva pohyb – hladká písmeno, a ľavá ruka pridržiava tabuľku,
aby sa neposúvala (u ľavákov naopak). Ak to dieťa neurobí spontánne, vyslovíme hlásku
písmena opäť a k nemu aj slovo, ktoré sa na túto hlásku začína. Napríklad: „a auto, b bubon“
a podobne. Tento materiál je dostupný v štyroch variantoch – malé tlačené písmená, veľké
tlačené písmená, malé písané písmená, veľké písané písmená. Potom nasleduje práca s
Pohyblivou abecedou (jemná motorika, grafomotorika).
5. Kozmická výchova:
A) Mapovanie ruky a tela je obkresľovanie dieťaťa, alebo jeho ruky na papier. Ide o
propedeutiku k plánu, mape a následnej geografii (jemná aj hrubá motorika, grafomotorika).
B) Puzzle – semeno, koreň, strom, kvet, list, kostra – žaba, kostra – kôň, kostra – ryba, kostra
– korytnačka, kostra – vták. Tieto drevené puzzle sú pre dieťa pripravené, ono s nimi pracuje
vyberaním a následným opätovným vkladaním do rámu (jemná motorika).
Všetky vyššie spomenuté aktivity a k nim materiály sú pripravené v otvorených a
dostupných policiach. Dieťa si pre ne príde, uchopí, prenesie. Pohyb je rovnako prítomný aj
v príprave pracovného miesta – koberčeka, jeho uchopením, prenesením, rozprestretím
(zvyčajne sú uložené stočené v stojane) a následným stočením a odložením, po ukončení
práce s materiálom.
Záver
Predloženou štúdiou sme poukázali na nenahraditeľnosť pohybu v škole a vo
výchovno-vzdelávacom a výcvikovom procese. Pohyb chápeme nielen v rámci telesnej
a športovej výchovy, ale aj ako prostriedok, stratégiu učenia sa a rozvíjania osobnosti dieťaťa
a žiaka. Pohybovú aktivitu v rámci telesnej a športovej výchovy, alebo Zdravotných cviční
považujeme za nesmierne dôležitú ako prevenciu civilizačných chorôb, obezity, imunity
a podobne.
Pozornosť sme zamerali na možnosti využívania pohybu ako prostriedku spoznávania
sveta a následného budovania nielen vedomostí, poznatkov a zručností, ale aj inteligencie,
charakteru a osobnosti dobrého, zdravého a vyrovnaného človeka. Tento pohľad sme
podporili predstavením didaktiky Márie Montessoriovej, pripraveného prostredia, organizácie
školy, aj analýzou mozgovo-kompatibilného prostredia a aktivít NTC systému učenia
detského mozgu.
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KOMPARÁCIA ROZSAHU POHYBOVÝCH AKTIVÍT CHLAPCOV
GYMNÁZIÍ A STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL
COMPARISON OF RANGE OF PHYSICAL ACTIVITIES IN MALE
STUDENTS AT GRAMMAR SCHOOLS AND SECONDARY
VOCATIONAL SCHOOLS
Stanislava Straňavská - Štefan Adamčák, Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická
fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko
Abstrakt
Autori v príspevku komparovali názory žiakov – chlapcov na rozsah pohybových aktivít.
Prieskumná vzorka pozostávala z 558 chlapcov navštevujúcich 4. ročník gymnázií (n = 258)
a stredných odborných škôl (n = 300) z troch miest Slovenska – Bratislavy, Žiliny a Košíc.
Prieskum bol realizovaný v mesiacoch február až máj 2019 a hlavnou prieskumnou metódou
bola anketa. Výsledky prieskumu sme rozanalyzovali z aspektu dvoch skupín chlapcov, tých,
ktorí navštevujú gymnázia a tých, ktorí navštevujú stredné odborné školy. Zistili sme, že
chlapci, ktorí navštevujú gymnázia trávia voľný čas prevažne aktívne, kým chlapci, ktorí
navštevujú stredné odborné školy trávia voľný čas vo väčšej miere pasívne. Zároveň u obidvoch
skupín chlapcov prevláda rekreačný charakter pohybovo-športových aktivít a taktiež
najčastejšie vykonávajú pohybovo-športové aktivity na športoviskách akými sú telocvične,
ihriská a pod.
Kľúčové slová: chlapci, gymnázium, pohybová aktivita, stredné odborné školy
Abstract
Within the study, the authors compared the opinions of boys - male students on the range of
physical activities. The research sample consisted of 558 male students who attended the 4th
year of grammar schools (n = 258) and secondary vocational schools (n = 300) from three towns
in Slovak Republic - Bratislava, Žilina and Košice. The survey was realized from February to
May 2019, while the main survey method was the survey. We analysed the results of survey
from the perspective of two groups of male students, those who attended the grammar schools
and secondary vocational schools. We found that the male students who attended the grammar
schools spent most of free time actively, while the male students who attended the secondary
vocational schools spent the free time more passively. At the same time, we found that in both
groups of male students dominated the recreational nature of physical and sports activities,
while the male students (most often) realized the physical and sports activities at sports grounds
such as gyms, playgrounds.
Key words: boys, grammar school, physical activity, secondary vocational school.
Úvod
S termínom pohybová aktivita sa stretávame príliš často. Pohybová aktivita je predpokladom
správneho telesného a duševného rozvoja. V dnešnom uponáhľanom svete je pre spoločnosť
stále zložitejšie dodržiavať zdravý životný štýl a to aj z dôvodu neuvedomovania si dôležitosti
pohybovej aktivity. Ako problém u detí v spojitosti s pohybovou aktivitou sa udávajú zle
naučené návyky už od útleho veku dieťaťa, ktoré sa prelínajú až do dospelosti. Prvý impulz
k pohybovej aktivite je od rodičov, oni sú tí, ktorí majú viesť svoje deti k tomu aby voľný čas
trávili zmysluplne (Cihlář et al., 2017). Jednou z primárnych aktivít potrebnou pre správny
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rozvoj detského organizmu je dostatok pohybovej aktivity (Máček – Radvanský, 2011). Nemec
– Michal (2011) na základe svojho výskumu konštatujú, že pohybová aktivita je životnou
funkciou každého jedinca a nezáleží na tom či ju vykonávame vo veľkej alebo obmedzenej
miere. Ako uvádzajú Miklánková – Górny – Klimešová (2016) pokiaľ rodičia zapájajú deti do
pohybových aktivít tak je postoj detí k aktívnemu tráveniu voľného času pozitívny. Obohatenie
životného štýlu o pohybovú aktivitu je závislé na pochopení ďalších zdravotných benefitov
(Bess – Forsyth, 2010). Pohyb na primeranej úrovni patrí popri ostatným vplyvom životného
prostredia, výžive, sociálnej interakcii a kultúrnych aspektov, k jedným z najdôležitejších
aspektov životného štýlu. Dôležitý je význam pohybu v živote mládeže, pretože súčasná
štruktúra, obsah života vo vzťahu k pohybovým podnetom je chudobnejšia a jednostrannejšia
(Michal, 2010). Vo všeobecnosti platí, že v období dospievania sú chlapci v porovnaní
s dievčatami fyzicky aktívnejší a taktiež s pribúdajúcim vekom klesá záujem o fyzickú aktivitu
(Kopčáková et al., 2017).
Cieľ práce
Jednou z čiastkových úloh v rámci grantového projektu KEGA č. 012UMB-4/2019 bolo zistiť
a komparovať názory žiakov – chlapcov gymnázií a stredných odborných škôl z vybraných
miest Slovenska na rozsah ich pohybových aktivít.
Metodika práce
Prieskumný súbor tvorilo 558 žiakov 4. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z miest
Slovenska – Bratislava, Žilina a Košice a ich bližšiu charakteristiku prezentujeme v tabuľke 1.
Prieskum sme realizovali formou ankety v mesiacoch február až máj 2019. Anketové formuláre
boli vypracované a vyhodnotené prostredníctvom programu TAP3 firmy Gamo Banská
Bystrica. Výsledky nášho prieskumu sme analyzovali z aspektu typu školy (chi – kvadrát).
Tabuľka 1 Charakteristika prieskumného súboru – charakter školy
Typ školy, mesto

Bratislava

Košice

Žilina

gymnázium
stredná odborná škola
Celkový súčet

155
134
289

73
64
137

30
102
132

Celkový
súčet
258
300
558

Výsledky a diskusia
Keď porovnáme výskumy za posledné roky môžeme konštatovať, že z roka na rok sa fyzickej
aktivite aspoň jednu hodinu denne venuje menej chlapcov. Kým štúdia HBSC (Health Behavior
in School-aged Children) prebiehajúca v rokoch 2013/2014 zistila, že fyzickú aktivitu
vykonáva aspoň hodinu denne 37 % 11-ročných chlapcov tak štúdia HBSC z roku 2017/2018
zistila, že aspoň hodinu denne sa venuje fyzickej aktivite 28 % 11-ročných chlapcov. Taktiež
u 13-ročných chlapcov došlo k poklesu, v rokoch 2013/2014 vykonávalo aspoň hodinu denne
fyzickú aktivitu 31 % chlapcov, kým v rokoch 2017/2018 iba 29 % 13-ročných chlapcov. U 15ročných chlapcov pri porovnaní medzi rokmi 2013/2014 a 2017/2018 nedošlo ani k nárastu
a ani k poklesu chlapcov, ktorí by aspoň jednu hodinu denne vykonávali fyzickú aktivitu.
Obidva výskumy potvrdzujú, že starší žiaci sa venujú menej pohybovej aktivite ako mladší
žiaci. Na to, aby sme sa mohli venovať pohybovej aktivite potrebuje mať voľný čas. Preto bolo
pre nás dôležité poznať koľkými hodinami voľného času disponujú naši respondenti počas
pracovného týždňa a tiež počas víkendu. Ako vidíme na obr. 1 chlapcom, ktorí navštevujú
gymnázia a stredné odborné školy po uskutočnení každodenných pracovných povinností počas
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školského roku a pracovného týždňa ostáva 1 až 3 hodiny denne voľného času. Taktiež vidíme,
že voľným časom viac ako 5 hodín denne disponuje 15,89 % chlapcov navštevujúcich
gymnázia a 23,00 % chlapcov zo stredných odborných škôl. Odpovede „ menej ako 1 hodinu“
boli medzi sledovanými chlapcami takmer vyrovnané v rozmedzí od 6,33 % do 8,14 %.
Štatistické vyhodnotenie prezentujeme v tabuľke 1. Z nej vyplýva, že sme zaznamenali
štatisticky významne rozdiely v odpovediach pri porovnaní odpovedí chlapcov gymnázií
a chlapcov stredných odborných škôl (4,47 E-06).

menej ako 1 hodinu
100%

1 až 3 hodiny

3 až 5 hodín

viac ako 5 hodín
6,33%

8,14%

35,67%

75%
55,81%
50%

35,00%
25%

20,16%
23,00%

15,89%
0%
gymnázium

stredná odborná škola

Obr.1 Voľný čas žiakov denne cez pracovný týždeň (pondelok–piatok), po uskutočnení
ich každodenných povinností počas školského roku v hodinách
Následne nás zaujímalo koľko hodín voľného času im ostáva po splnení každodenných
povinností počas víkendu (obr. 2). Za pozitívne zistenie považujeme, že v porovnaní
s pracovným týždňom nám najviac chlapcov odpovedalo, že majú viac ako 5 hodín voľného
času. Viac ako 5 hodinami voľného času cez víkend disponuje takmer 42 % chlapcov
z gymnázií a 53,67 % chlapcov zo stredných odborných škôl. Potešujúcim zistením je, že sme
zaznamenali pokles odpovedí v položke „menej ako 1 hodinu“ v porovnaní s voľným časom
počas pracovného týždňa. Túto možnosť zvolilo len 3,10 % chlapcov z gymnázií a 3 %
chlapcov stredných odborných škôl. Taktiež došlo k poklesu odpovedí pri možnosti „1 až 3
hodiny denne“ čo hodnotíme pozitívne.
Z aspektu školy sme zaznamenali v odpovediach štatisticky významne rozdiely v skupine
chlapcov (chlapci gymnázií/chlapci stredných odborných škôl) na hladine významnosti p<0,05
(0,024495).
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menej ako 1 hodinu
100%

1 až 3 hodiny

3 až 5 hodín

viac ako 5 hodín
3,00%

3,10%

20,00%
29,46%
75%
23,33%
50%

25%

25,58%

53,67%
41,86%

0%
gymnázium

stredná odborná škola

Obr. 2 Voľný čas žiakov denne cez víkendy (sobota–nedeľa) po uskutočnení ich
každodenných povinností počas školského roku v hodinách
Akou formou trávia žiaci svoj voľný čas prezentujeme na obr. 3. Vidíme, že pasívnejší sú
chlapci, ktorí navštevujú stredné odborné školy v porovnaní s chlapcami navštevujúcich
gymnázia. U chlapcov z gymnázií prevláda aktívna forma trávenia voľného času, čo znamená,
že svoj voľný čas sa snažia vypĺňať pohybovou aktivitou (65,89 %). Naopak chlapci zo
stredných odborných škôl trávia voľný čas pasívne (55,33 %), čiže bez pohybovej aktivity,
napr. sledovaním televízie a pod. Ako tvrdí Svačina (2010) dôsledkom pasívneho trávenia
voľného času sú rôzne zdravotné problémy a s tým súvisí aj vznik obezity. Odporúčane
množstvo pohybovej aktivity pre deti a adolescentov vo veku 5 – 17 rokov je viac než 60 minút
strednej až vysoko intenzívnej pohybovej aktivity denne (Janssen – LeBlanc, 2010). Ako tvrdí
Sigmundová et al., (2014) k výraznému poklesu pohybovej aktivity dochádza predovšetkým
v období adolescencie po 14. roku života, práve v tomto období začínajú adolescenti viac
sedávať za počítačom. Štúdia HBSC 2017/208 dospela k zisteniu, že 28 % 15-ročných chlapcov
nevykonáva vo voľnom čase žiadnu pohybovú aktivitu, čo znamená, že trávia voľný čas
pasívne. Dokonca v rámci štúdie HBSC v rokoch 2013/2014 zistili, že až 69 % 15-ročných
chlapcov trávi denne 2 a viac hodín pasívne (sledovaním TV, videí a pod.) V odpovediach sme
zaznamenali štatisticky významne rozdiely na hladine významnosti p<0,01 (5,17 E-07).
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pasívne – bez pohybovej aktivity napr. sledovanie TV a pod.
aktívne – spojené s pohybovou aktivitou
100%
34,11%
75%

55,33%

50%
65,89%
25%

44,67%

0%
gymnázium

stredná odborná škola

Obr. 3 Najčastejšia forma trávenia voľného času žiakmi
Ďalej nás zaujímalo akú najčastejšiu formu záujmovej činnosti vo voľnom čase žiaci
uprednostňujú (obr. 4).
spoločensko-vedná – napr. história, kultúra, veda a pod.
prírodovedno-enviromentálna – ekológia, biológia, fyzika a pod.
pracovno-technická – konštrukcie, modelárstvo a pod.
pohybovo-športová – turistika, plávanie, športové hry a pod.
mediálno-informačná – počítače, sociálne siete a pod.
kultúrno-umelecká – napr. divadlo, tanec, hudba a pod.
100%
12,02%

9,67%

6,20%
1,55%

7,33%
8,00%

46,51%

37,00%

15,12%

21,33%

18,60%

16,67%

gymnázium

stredná odborná škola

75%

50%

25%

0%

Obr. 4 Najčastejšia forma záujmovej činnosti vo voľnom čase žiakov
Zaznamenali sme, že ako chlapci z gymnázií tak aj chlapci zo stredných odborných škôl sa
najčastejšie venujú pohybovo-športovej činnosti. Túto možnosť zvolilo 46,51 % chlapcov
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z gymnázií a 37 % chlapcov zo stredných odborných škôl. Chlapci z gymnázií ako druhú
najčastejšiu odpoveď volili kultúrno-umeleckú činnosť (18,60 %) ale chlapci zo stredných
odborných škôl na druhé miesto uviedli mediálno-informačnú činnosť (21,33 %) a až následne
kultúrno-umeleckú činnosť (16,67 %). Sigmundová – Sigmund (2015) vo svojom výskume
zistili, že okrem toho, že adolescenti najviac času strávia sedením v škole, tak chlapci vo veku
adolescentov trávia týždenne viac než 14 hodín sledovaním televízie a sedením za počítačom.
Podobne výsledky uvádza aj Michal (2010), ktorý zistil, že až 27,8 % žiakov stredných škôl
preferuje internet pred pohybovou aktivitou. Rozdielne odpovede chlapcov sa prejavili aj
štatisticky významne na hladine významnosti p<0,01 (0,002182).
Z pohľadu charakteru pohybovo-športových aktivít chlapci z obidvoch typov škôl volili
najčastejšie dva typy odpovedí (obr. 5).
výkonnostný (aktívne členstvo v športovom klube)
sú rovnako zastúpené
rekreačný (sám, s priateľmi .....)
pohybové aktivity nevykonávam
100%
19,00%
36,82%

7,00%

75%
5,81%
50%

68,00%
51,55%
25%

0%

5,81%

6,00%

gymnázium

stredná odborná škola

Obr. 5 Dominantný charakter pohybovo-športových aktivít žiakov
Prvou najčastejšiou u obidvoch skupín bola odpoveď, že pohybovo-športovej aktivite sa
venujú rekreačne. Rekreačne sa pohybovo-športovej aktivite venuje dokonca viac ako 50 %
chlapcov z gymnázií a takmer 70 % chlapcov zo stredných odborných škôl. Druhou
najčastejšou odpoveďou bolo, že sa pohybovo-športovej aktivite venujú výkonnostne, čo
znamená, že sú vedení ako aktívny členovia v nejakom športovom klube. Ďalej z našich zistení
vyplýva, že u 5,81 % chlapcov z gymnázií a u 7 % chlapcov zo stredných odborných škôl majú
pohybovo-športové aktivity ako výkonnostný tak aj rekreačný charakter. Zároveň sme dospeli
k zisteniu, že takmer 6 % žiakov v obidvoch skupinách pohybové aktivity nevykonáva.
K rovnakým zisteniam dospeli vo svojom výskume aj Adamčák – Kozaňáková (2019), ktorí
tiež zistili, že chlapci navštevujúci stredné školy vykonávajú pohybové aktivity prevažne
rekreačne. Michal – Nevolná (2012) vo svojom výskume zistili, že až 24 % žiakov stredných
škôl sa športovaniu nevenuje. V odpovediach chlapcov sme zaznamenali štatisticky významne
odpovede na hladine významnosti p<0,01 (4,66 E-05).
Poslednou otázkou nášho prieskumu sme chceli zistiť kde najčastejšie chlapci vykonávajú
pohybovo-športové aktivity, teda konkrétne miesto. Ako môžeme vidieť na obr. 6 v tejto otázke
sme zaznamenali rozdielne odpovede žiakov podľa typu navštevovanej školy. Kým chlapci,
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ktorí navštevujú gymnáziá najčastejšie vykonávajú pohybovo-športové aktivity na
športoviskách (43,02 %), tak chlapci zo stredných odborných škôl vykonávajú pohybovošportové aktivity najčastejšie von v blízkosti svojho bydliska (38 %). Druhou najčastejšou
odpoveďou chlapcov z gymnázií bola odpoveď von v blízkosti svojho bydliska (27,91 %)
a chlapci zo stredných odborných škôl volili možnosť na športoviskách (31,67 %). Takmer
rovnaký počet sme zaznamenali pri ďalších dvoch možnostiach odpovedí, takže možnosť „sú
rovnako zastúpené“ zvolilo cca 25 % aj chlapcov z gymnázií aj chlapcov zo stredných
odborných škôl a taktiež je u obidvoch skupín chlapcov rovnako zastúpená možnosť
„pohybové aktivity nevykonávam“ a to u 5 % chlapcov. Ako uvádzajú autori Sigmund –
Sigmundová (2011) vhodným prostredím, ktoré ponúka množstvo príležitosti na vykonávanie
pohybovej aktivity je práve škola pretože detí tam trávia najviac času. Podľa výsledkov
výskumu Jakovleva – Rudzinskej (2017) 40 % pohybových aktivít je realizovaných von a 36
% v domácom prostredí. Prekvapujúco iba 15 % ľudí cvičí vo fitness centrách a 8 % na
športoviskách. Pri tejto otázke sme zaznamenali štatisticky významne rozdiely na hladine
významnosti p<0,05 (0,027223).
von, v blízkosti svojho bydliska (dvor, ulica ...)
sú rovnako zastúpené
na športoviskách (telocvične, ihriská, posilňovne ...)
pohybové aktivity nevykonávam
100%
27,91%

38,00%

75%
24,03%
50%

25,00%

25%

43,02%

0%

5,04%

5,33%

gymnázium

stredná odborná škola

31,67%

Obr. 6 Miesto najčastejšieho vykonávania pohybovo-športových aktivít žiakmi
Záver
Zo strany žiakov je záujem o pohybové aktivity rôzny. Častokrát žiaci trávia svoj voľný čas
práve pasívnou formou, či už sledovaním televízie, sedením za počítačom a pod., namiesto toho
aby trávili voľný čas pohybovou aktivitou.
V našom prieskume na vzorke chlapcov, ktorí navštevujú gymnázia a stredné odborné školy
v Bratislave, Žiline a v Košiciach sme zistili, že žiaci majú počas pracovného týždňa prevažne
1 – 3 hodiny voľného času, pričom cez víkendy majú prevažne viac ako 5 hodín voľného času.
Zároveň kým 65,89 % chlapcov, ktorí navštevujú gymnázia trávia voľný čas aktívne, tak 55,33
% chlapcov, ktorí navštevujú stredné odborné školy trávia svoj voľný čas prevažne pasívne.
Z pohľadu najčastejšej formy trávenia voľného času prevláda ako u chlapcov z gymnázia tak aj
u chlapcov zo stredných odborných škôl pohybovo-športová forma záujmovej činnosti. Nami
sledovaný súbor sa dominantne venuje pohybovo-športovej aktivite rekreačne a najčastejšie

427

Vedecký zborník 2020 – Žiak, pohyb, edukácia

pohybovo-športovú aktivitu vykonáva na športoviskách, akými sú telocvične, ihriská,
posilňovne a pod.
Sme presvedčení, že zo získaných výsledkov sa dá vychádzať aj v telovýchovnej praxi, nakoľko
sme dospeli k zisteniu, že žiaci sa vo svojom voľnom čase venujú pohybovo-športovým
aktivitám.
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Aktywność motoryczna piłkarzy w badaniach naukowych różnych autorów.
Motor activity of footballers in scientific research conducted by various scholars.
Aleksander Stuła, Faculty of Physical Edukation and Physiotherapy Univercity of Technology,
Opole.
Henryk Duda,

Kraków Univercity of Physical Education.

Słowa kluczowe: kinematyka, analiza gry, aktywność motoryczna graczy
Keywords: kinematics, analysis of footballers in-game play, footballers motor activity
Streszczenie
Niniejsza praca ma charakter teoretczny,” powołująca” się na wyniki badań naukowych wielu znakomitych
autorów /ponad 100 cytowań/, dotycząca analizy aktywności motorycznej piłkarzy różnego poziomu
zaawansowania sportowego, pozycji grze, przydzielonych zadań taktycznych itp. Badania wykazały znaczne
różnice w przygotowaniu motorycznym piłkarzy o zróżnicowanym potencjale sportowym. Wykazano również,
iż zawodnicy grający w osłabieniu pokonują znacznie dłuższe odległości podczas meczu niż zawodnicy
zespołu przeciwnego. Przerwy w treningu, trwające od 3 do 6 tygodni istotnie wpływają na wydolność tlenową
piłkarzy, siłę i koordynację ruchową, co ma z koleiwpływ na aktywność motoryczną graczy i ich efektywność
w grze.
Abstract:
This paper is theoretical and refers to results of research conducted by multiple scholars /ower 100 references/.
It concerns the analysis of motor activity of footballers of different sport proficiency levels,position, assigned
tactical tasks,etc. The research identified substantial differences in the process of motor preparation with
players of diversified sport potential. It has also been proven that players of a weakened team cover
considerably larger distances during a match than players of the opposite team. Breaks in the training that last
from 3to 6 weeks have a signifcant infuence on footballers aerobic capacity, strength and motor coordination,
which in turn has a great infuence on their motor activity and effectiveness in the game.

Wstęp
W piłce nożnej charakterystyczne jest naprzemienne działanie graczy, gdzie gra o wysokiej
intensywności przeplata się z niską aktywnością realizowanych założeń gry (Bangsbo 2014).
Podejmowane są próby monitorowania tych działań, a zwłaszcza kontroli przygotowania
motorycznego (Mohr et al. 2008; Rampinini et al. 2008), które zwykle utożsamiane jest z długością
pokonanego dystansu przez graczy podczas meczu (Rampinini et al. 2007). Uważa się, iż zawodnicy
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zaliczani do elity światowej powinni dysponować wysokimi parametrami mocy tlenowej, wysoką
tolerancją mleczanową i zwiększoną wydolnością organizmu w warunkach pracy beztlenowej
(Bangsbo 2000).
Przy wysiłku fizycznym, który trwa dziewięćdziesiąt minut, a w wielu przypadkach i dłużej,
gracze potrzebują energii do sprostania wysokim wymaganiom wynikającym z gry. Zapotrzebowanie
graczy na energię jest zabezpieczane poprzez dostarczane do organizmu produkty spożywcze o dużej
zawartości węglowodanów i tłuszczów. Względny udział tych paliw w pracy graczy zależy od:
zasobów węglowodanowych, które są skumulowane w organizmie zawodnika, czasu i intensywności
trwania meczu i działań treningowych oraz od poziomu wyszkolenia zawodnika, czyli od czasu
trwania szkolenia gracza i uzyskanego przez niego poziomu sportowego (Jeukendrup 2003). Niskie
stężenie glikogenu zawartego w mięśniach ma wpływ na upośledzenie wydajności działania graczy
(które objawia się podczas meczu lub treningu) poprzez skrócenie długości pokonanego dystansu,
zwłaszcza o intensywnościach wysokich i sprinterskich (Bendiksen et al. 2012).
Analiza wyników badań.
Analiza gry zawodników najwyższego poziomu sportowego wykazała u nich wyższą zdolność
niż to ma miejsce u graczy uprawiających piłkę nożną w sposób amatorski do utrzymywania wysokiej
intensywności wykonywanych działań. Zawodnik charakteryzujący się odpowiednim do mistrzostwa
sportowego przygotowaniem motorycznym jest dyspozycyjny do wykonania technicznych i
taktycznych zadań szkoleniowych zleconych przez trenera (Dargiewicz, Jastrzębski 2012). Te cechy,
w sposób znaczny różnicują działania graczy, zwłaszcza w końcowych sekwencjach meczów.
Wysokie stężenie glikogenu i glukozy we krwi, jest ważnym wsparciem fizycznych wymagań
stawianych graczom, zwłaszcza tym ze światowej elity (Mohr et al. 2003).
Piłka nożna jest grą, która w stosunku do uczestników stawia wysokie wymagania, i to w dużym
stopniu o charakterze motorycznym. Jest to sport charakteryzujący się przerywanym sposobem
działania graczy i nieprzewidywalnymi zmianami ich aktywności na boisku. Wykazano, iż zmiana
czynności gracza podczas gry następuje co 3-5 s. i obejmuje między innymi od 30 do 40 wykonanych
sprintów (Mohr, Krustrup, Bangsbo 2003), ponad 700 zmian kierunku poruszania się gracza
(Bloomfield, Polman, O’Donoghue, 2007) oraz od 30 do 40 wyskoków (Mohr, Krustrup, Bangsbo
2003). W sumie tych czynności podczas meczu jest około 1330, w tym 220 przemieszczeń z dużą
prędkością (Barros et al. 2007; Di Salvo et al. 2007; Rampinini, et al. 2007; Lago, et al. 2010). W
czasie meczu elitarny gracz pokonuje dystans od 9 do 14 km (Barros et al. 2007; Di Salvo et al. 2007;
Lago, et al. 2010; Soroka, Baj-Korpak, Korpak 2010), Wykonuje wiele działań o wysokiej
intensywnej, takich jak hamowanie, uderzanie piłki, dryblingi czy odbiór piłki (Bangsbo 1994). W
sumie podczas meczu gracze średnio pokonują od 2 do 3 km dystansu o wysokiej intensywności
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działania, czyli w tempie powyżej 15 km/h i około 0,6 km sprintów, czyli o tempie powyżej 20 km/h
(Di Salvo 2009; Rampinini et al. 2009; Soroka 2011a).
Biorąc pod uwagę specyfikę działalności bramkarzy, stwierdzono, iż średnio podczas meczu
pokonują dystans 5611 m, z czego 4025 m to marsz, 1223 m wolny bieg, 221 m bieg szybki, 56 m
bieg o wysokiej intensywności i 11 m sprint (De Baranda, Ortega, Palao 2008), choć analizy
mistrzostw świata rozegranych w 2010 roku wskazywały na średnio znacznie krótszy pokonany
dystans przez bramkarzy, który wyniósł 4098,8 m, z czego 3569,5 m to dystans o niskiej
intensywności, 234,1 m o intensywnościach średnich, 283,5 m wysokich i 11,8 m o prędkościach
sprinterskich (Soroka 2011a).
W analizach dotyczących możliwości fizjologicznych graczy wykazano, iż po 5-minutowym
aktywnym działaniu o dużej intensywności, długość drogi przemieszczania się zawodników spada od
6 do 12% w stosunku do średniej długości pokonanego dystansu podczas rozgrywanego meczu
(Mohr, Krustrup, Bangsbo 2005). To kolejny dowód na wysokie wymagania motoryczne stawiane
graczom podczas meczów. Po okresie gry o wysokiej intensywności, zawodnicy doświadczają
spadku aktywności meczowej. Po takich intensywnościach obserwuje się negatywne efekty
zmęczenia, w postaci zmniejszonej perfekcji wykonywania zadań technicznych i taktycznych przez
zawodników (Rampinini et al. 2008).
Wysokie parametry fizjologiczne w grach zespołowych są kluczowymi czynnikami
określającymi poziom sportowy graczy i zespołu. Te potrzeby muszą być spełnione w sytuacji chęci
realizacji postawionych celów wynikających z gry, zwłaszcza na wysokim poziomie mistrzostwa
sportowego (Cotte, Chatard 2011). Szczególnie długość pokonanego dystansu jest elementem
wymaganym w przypadku graczy najwyższego poziomu zaawansowania piłkarskiego (Strudwick,
Reilly 2001; Carling, Bloomfield, Nelsen et al. 2008). Jest to powód, dla którego analizy długości
pokonanego dystansu przez graczy, są tak często przeprowadzane. Największą jednak uwagę w
pozycjonowaniu graczy zwraca się na długość pokonanego dystansu o intensywnościach wysokich i
sprinterskich. Jest to kluczowy czynnik wyróżniający zawodników o wysokiej klasie mistrzostwa
sportowego (Di Salvo et al. 2010; Faude, Koch, Meyer 2012; Vigne et al. 2013), co nie zmienia faktu,
iż inne parametry fizjologiczne są równie ważne w grze (Cazorla et al. 2009; Carling 2013; Soroka
2014a).
Prowadzi się również badania, w których określa się takie wskaźniki, jak czas stania, dystans
pokonany z prędkością poniżej progu przemian beztlenowych (w tym marsz), dystans pokonany z
prędkością powyżej progu przemian beztlenowych (w tym sprint i wartość osiągniętej prędkości
maksymalnej) oraz wielkości uzupełniające wykonaną pracę beztlenową, w postaci określenia
wartości przyspieszeń (Czerwiński, Jastrzębski 2006; Dargiewicz, Jastrzębski 2012).
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Prowadzone są liczne badania, w których śledzi się procesy powysiłkowe, w postaci pomiaru
akcji serca (Thatcher, Batterham 2004; Reilly, Ekblan 2005; Barbero-Alvarez et al. 2008; Mallo,
Navarro 2008; Hill-Haas et al. 2009), stężenia mleczanu we krwi po wysiłku fizycznym (Chmura et
al. 2003; Impellizzeri, Rampinini, Marcora 2005; Hill-Haas et al. 2010), czy poboru tlenu (Kemi et
al. 2003; Stølen et al. 2005; Murias et al. 2007; Sotiropoulos et al. 2009). Poddaje się także ocenie
reakcje graczy na wysiłek fizyczny i występujące pod jego wpływem zmęczenie (Barros et al. 2007;
Abdelkrim et al. 2010; Andersson et al. 2010; Aughey 2010).
Potwierdzono, iż każda pozycja gracza na boisku charakteryzuje się własnym profilem
działalności, co związane jest z różnymi wymaganiami taktycznymi i technicznymi w stosunku do
ruchu piłki i innych graczy na boisku jak również potrzebami motorycznymi (Rampinini et al. 2007;
Soroka 2011a). Przykładowo środkowi obrońcy pokonują najkrótszy dystans w stosunku do
zawodników grających na innych pozycjach, poza bramkarzami, u których można mówić o specyfice
gry (Soroka 2011a). Taka prawidłowość dotyczy zwłaszcza dystansu pokonywanego z wysoką i
sprinterską intensywnością. Napastnicy natomiast wykonują więcej sprintów w stosunku do
pomocników i obrońców, jak również pokonują proporcjonalnie najwięcej odcinków o wysokiej
intensywności, zwłaszcza gdy ich zespół jest w posiadaniu piłki (Di Salvo et al. 2007).
Badania kinematyki zawodników podczas meczu daje możliwości stwierdzenia faktycznego
poziomu zdolności motorycznych gracza. Dotyczy to zarówno zawodników własnego zespołu jak
również przeciwnika. Z uwagi na to, możliwe jest również przyporządkowanie graczy do
konkretnych przeciwników w zakresie ich określonych zdolności motorycznych w odniesieniu do
konkretnych pozycji taktycznych (Dargiewicz, Jastrzębski 2012).
Wykazano, iż trening graczy powinien być dostosowany do ich potrzeb, czyli winno się brać
pod uwagę rodzaj i jakość zajęć treningowych z uwzględnieniem pozycji zajmowanej przez
zawodnika na boisku. Pozycjonowanie graczy narzuca specyficzne działania każdego z nich w sensie
potrzeb: fizycznych, motorycznych, taktyczno-technicznych i psychologicznych. Należy również
uwzględniać sytuacje wynikające z gry z ostatnio rozegranych spotkań jak również posiadane przez
graczy doświadczenie, tak od strony ich wieku, jak również prezentowanego poziomu sportowego
(Bradley et al. 2010; Dellal et al. 2010; Carling, Dupont, Le Gall 2012; Di Mascio, Bradley 2013).
Wiele badań dotyczy porównań działań graczy w poszczególnych częściach meczów.
Najczęściej koncentrowały się one na analizach możliwości fizycznych graczy (Jacklin 2005; Pollard
2006; Thomas Reeves, Smith 2006; Lago, Martín 2007; Lago 2009; Poulter 2009; Sánchez et al.
2009; Carling 2010, 2011; Castellano et al. 2011), jak również dotyczyły parametrów technicznych
gry (Abt, Dickson, Mummery 2002; Szwarc 2004; Armatas, Yiannakos, Sileloglou 2007; Soroka
2009a; Duda 2010; Carling, Dupont 2011). Prowadzenie tego typu analiz jest uzasadnione z uwagi
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na pojawiające się, zwłaszcza w drugich częściach meczów, zjawisko zmęczenia, co uzasadnia
monitoring wpływu zmęczenia na technikę i taktykę wydajności gry.
Analizując wykonaną pracę w poszczególnych częściach meczów, zaobserwowano, iż
w drugich połowach spotkań pokonany dystans, zwłaszcza o intensywnościach wysokich, zmniejszał
się w stosunku do pierwszych części meczów (Bradley et al. 2009). Taką tendencję potwierdzono,
analizując grę zawodników w lidze włoskiej (Vigne et al. 2010) angielskiej (O'Donoghue et al. 2001),
francuskiej (Carling 2011; Carling, Dupont 2011) i hiszpańskiej (Di Salvo et al. 2007). Jednak ten
spadek długości pokonanego dystansu w drugich połowach, nie został potwierdzony we wszystkich
prowadzonych badaniach, czego przykładem były analizy dokonane na graczach uczestniczących w
mistrzostwach świata rozegranych w 2010 roku, które wykazały pokonanie przez zawodników
dłuższego dystansu w drugich częściach spotkań (Soroka 2011a).
Jeśli chodzi o sekwencje czasowe i obserwowaną intensywność gry, to największe
zróżnicowania występują pierwszymi 15 minutami gry i ostatnimi 15 minutami gry. Wykazano, iż
różnice w długości pokonanego dystansu pomiędzy tymi sekwencjami czasowymi gry mogą wynosić
od 20 do 49% długości pokonanego dystansu. Różnice są znaczące i świadczą o dużym spadku
możliwości motorycznych graczy w końcowych okresach gry (Carling et al. 2008; Reilly, Drust,
Clarke, 2008; Bradley et al. 2009).
W opracowaniach wielkości wskaźników efektywności gry często porównuje się pomiędzy
zespołami bezpośrednio ze sobą rywalizującymi. Poszukiwane są wtedy czynniki, które mogłyby
mieć wpływ na wynik końcowy tych spotkań (James, Jones, Mellalieu 2004; De Baranda, LopezRiquelme 2011). Wskazuje się, iż efektywność gry ofensywnej w przypadku zespołów zwycięskich
jest wyższa (Lago-Peñas, Dellal 2010; Soroka, Kasprowicz 2011) ale takie kategoryczne stwierdzenia
nie dotyczą działań obronnych (Luhtanen et al. 2001).
W badaniach fizjologicznych porównywane są często parametry wagowo-wzrostowe graczy
występujących na poszczególnych pozycjach (Sutton et al. 2009; Soroka 2011; Soroka 2014c).
Również poprzez porównanie poszukuje się różnic pomiędzy graczami w sile i mocy, jaką oni są w
stanie rozwinąć podczas treningów i meczów. W tym przypadku, sugeruje się, iż gracze wyższego
szczebla rozgrywek i wysokiego zaawansowania sportowego, cechy te posiadają na znacznie
wyższym poziomie niż gracze mniej doświadczeni. Zwraca się przy tym uwagę, aby trenerzy i
zespoły wsparcia medycznego zwracali większą uwagę na jakość treningu siłowego, który występuje
w przygotowaniu motorycznym graczy (Arnason et al. 2004).
Pomimo bardzo starannie przygotowanego i precyzyjnie prowadzonego treningu kondycyjnego
z graczami o najwyższym poziomie sportowym, wysokie spadki ich możliwości fizycznych w czasie
meczu świadczą o podatności na zmęczenie i braku możliwości prowadzenia gry przez całe spotkanie
na równym i wysokim poziomie. Taka prawidłowość dotyczy wszystkich graczy, nawet tych
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biorących udział w najważniejszych turniejach o randze mistrzowskiej (Rampinini et al. 2009;
Bradley et al. 2010; Dupont et al. 2010; Carling, Dupont 2011; Di Mascio, Bradley 2013). Pośrednio
na poziom sprawności fizycznej wpływ mają także warunki jakie dyktuje gra zespołu przeciwnego.
Należą do nich między innymi styl gry własny i przeciwnika, taktyka gry obronnej i ofensywnej
(Carling et al. 2008).
Sugeruje się, aby w trakcie gry dążyć do wykonywania działań z dużą szybkością, zarówno w
ataku jak i w obronie, a grę prowadzić tak, aby długość pokonanego dystansu podczas meczu ulegała
skracaniu, co będzie miało wpływ na precyzję gry. W meczach zachodzi interakcja pomiędzy
poziomem sportowym graczy, a stosowanymi elementami taktyki i techniki, które powinny być
analizowane wspólnie jako wyznaczniki gry, często o charakterze dominującym (Carling, Williams,
Reilly 2005). Takie zamierzenia nie powinny jednak powodować zaniechania innych analiz, również
tych wyizolowanych, gdyż one również mają znaczący wpływ na określenie postaw graczy, tworząc
wartościowe wyznaczniki gry (Hughes, Franks 2005; Rampinini et al. 2009; Lago-Ballesteros, LagoPeñas 2010; Di Salvo et al. 2013).
Prowadzone badania wykazały znaczne różnice w przygotowaniu motorycznym pomiędzy
zespołami o zróżnicowanym potencjale sportowym, jak również pomiędzy zawodnikami
prezentującymi różny poziom sportowy (Bradley et al. 2010; Carling, Dupont, Le Gall 2012; Di
Mascio, Bradley 2013; Vigne et al. 2013). W wielu przypadkach sprawność gry, w doskonały sposób
korelowała z miejscem jaki dany zespół zajmował w tabeli rozgrywek (Rampinini et al. 2009; Bradley
et al. 2010; Pulling, Matthew, Thomas, 2013). Jednak nie wszystkie wyniki badań potwierdzały
obserwowane prawidłowości. Badania na graczach ligi angielskiej i włoskiej wykazały odmienne
zależności. Mianowicie, gracze zespołów zajmujących miejsca w środkowej i końcowej części tabeli,
średnią długość pokonanego dystansu o intensywnościach wysokich mieli na istotnie wyższym
poziomie, niż to miało miejsce wśród graczy zespołów czołówki obu lig (Di Salvo et al. 2009;
Rampinini et al. 2009). Mówienie o zachodzących tendencjach pomiędzy badanymi grupami
zespołów nie zyskało kategorycznego potwierdzenia.
Badania prowadzone przez Dellal et al. (2011), potwierdziły różnice zachodzące pomiędzy elitą
piłkarzy a graczami amatorskich zespołów, które dotyczyły wielu działań piłkarskich,
wykonywanych zwłaszcza z dużą intensywnością. Należały do nich posiadanie piłki oraz aktywność
i niezawodność podań piłki. Sugeruje się także, iż gracze o niższym zaawansowaniu sportowym w
czasie meczu mogą pokonywać dłuższe odległości od zawodników o wyższym poziomie sportowym.
Jednak długość pokonanej drogi o intensywnościach wysokich i sprinterskich pozostaje właściwym
miernikiem poziomu gry zawodnika, gdyż jest on silnie skorelowany ze statusem wyszkolenia gracza
(Mohr, Krustrup, Bangsbo, 2003; Krustrup et al. 2005).
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Badania wpływu intensywności gry na cechy motoryczne zawodników na przykładzie małych
gier prowadzonych podczas treningu wykazały, iż zmiana formy gry poprzez postawienie
konkretnych celów gry czy zmianę liczby zawodników, miała wpływ na zwiększenie fizjologicznych
i fizycznych wymagań w stosunku do gracza. W tak konstruowanych grach obserwowano u graczy
wyższą wartość tętna niż przed wprowadzeniem tych zadań (Wisløff, Helgerud, Hoff 1998;
Castellano, Casamichana, Dellal 2013). Postawione cele w treningu skutkują lepiej realizowanymi
zadaniami podczas gry, zwłaszcza tymi o wysokiej intensywności.
Zauważono również, iż poprawa wydolności fizycznej graczy budowana pod wpływem
stosowania w treningu małych gier, miała bezpośredni wpływ na poprawę ich umiejętności
technicznych (Rostgaard et al. 2008), a zwłaszcza na zwiększoną niezawodność tych działań
(Helgerud et al. 2001).
Badano także poziom cech motorycznych, biorąc pod uwagę wynik końcowy meczu, gdzie
tradycyjnie wyznacznikiem obciążenia graczy była długość pokonanego dystansu i długość
poszczególnych odcinków pokonywanych z różną intensywnością (Lago-Peñas et al. 2010; Soroka,
Baj-Korpak, Korpak 2010; Lago-Peñas, Lago-Ballesteros, Rey 2011). Starano się określić związek
pomiędzy wynikiem końcowym a poniesionym wysiłkiem fizycznym, mierzonym długością
pokonanego dystansu (Lyon, Al Nakeeb, Nevill, 2006; Carling, Dupont 2011).
Również kalendarz spotkań, czyli częstotliwość rozgrywania meczów, był czynnikiem który
badano w kontekście poziomu motorycznego graczy i ich zmęczenia fizycznego (Rey et al. 2010;
Lago-Peñas et al. 2011).
Innym badanym kryterium było określenie wielkości generowanego wysiłku fizycznego przez
graczy w sytuacji otrzymania czerwonej kartki przez jednego ze współpartnerów w zespole (Ridder
et al. 1994). Wykazano, iż zawodnicy zespołu grającego w osłabieniu, pokonywali dłuższe odległości
podczas meczu niż zawodnicy zespołu przeciwnego. Wykonany większy wysiłek w pracy
motorycznej nie miał jednak pozytywnego wpływu na wynik końcowy takiej rywalizacji.
W większości przypadków zespół grający w osłabieniu personalnym przegrywał bezpośrednio
rozgrywane spotkanie (Wright, Hirotsu 2003; Stefani, Pollard 2007; Vecer et al. 2009; Volf 2009).
W badaniach odnoszono się także do międzynarodowych rankingów klasyfikujących zespoły
w kontekście ich zachowań boiskowych związanych z aktywnością motoryczną. W większości
badanych meczów zawodnicy zespołów wyżej sklasyfikowanych wykonywali większą pracę
motoryczną, wyznaczoną długością pokonanego dystansu (Gelade, Dobson 2007; McHale, Davies
2007).
Charakterystyczną cechą wszystkich dyscyplin sportowych, w tym i piłki nożnej, jest
periodyzacja treningu, gdzie po okresie startowym następuje okres roztrenowania, w którym może
dochodzić do podtrzymywania sprawności fizycznej poprzez prowadzenie treningów o niskiej
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intensywności lub całkowitego zaprzestania działalności sportowej. Okres zaprzestania lub
spowolnienia aktywności umożliwia rehabilitację fizyczną i psychiczną graczy. W tym okresie może
u graczy dochodzić do zaburzeń w wydolności fizycznej. Wielkość tych zaburzeń jest uzależniona
od wybranej strategii odzyskiwania formy sportowej, czasu trwania przerwy i zaplanowanego
poziomu sprawności fizycznej graczy jaki winni posiadać bezpośrednio przed okresem
przygotowawczym (Mujika, Padilla 2000; García-Pallarés et al. 2010).
Wykazano, iż przerwa w treningu lub brak podstawowych bodźców treningowych w okresie
od 3 do 6 tygodni, negatywnie wpływa na wydolność tlenową graczy (Martin 1986), siłę mięśniową
(Izquierdo 2007) i koordynację nerwowo-mięśniową (Ostojic 2003). Może także dochodzić do
zaburzeń składu ciała (Hoshikawa et al. 2004). Sugeruje się również, że im wyższy stan
wytrenowania graczy to długi okres roztrenowania sprzyja znacznemu spadkowi VO2max i
wytrzymałości adaptacyjnej organizmu graczy (Labrie et al. 1997; Izquierdo 2007).
Negatywny wpływ przerwy treningowej jest związany z zachodzącymi w organizmie
zawodników zmianami w mechanizmach fizjologicznych. Przykładowo, spadek wydolności tlenowej
jest związany ze zmniejszeniem objętości krwi, objętości wyrzutowej i pojemności minutowej serca.
Zmniejszenie wytrzymałości mięśniowej i siły działania uwarunkowane są efektem zmniejszenia się
wielkości włókien mięśniowych (Mujika, Padilla 2000).
Trening podtrzymujący w okresie przejściowym, który nie jest ukierunkowany na
kształtowanie siły, ale ma charakter treningu aerobowego, negatywnie wpływa na skoczność
zawodników. Ma to związek ze zmniejszeniem wytrzymałości mięśni, która jest podyktowana
brakiem wpływu bodźców treningowych na włókna mięśniowe typu II (Häkkinen et al. 1985).
W okresie przejściowym znacznie spadają możliwości sprinterskie graczy (Amigo et al. 1998;
Ross, Leveritt 2001), co ma związek ze zmniejszeniem się przekroju poprzecznego powierzchni
włókien mięśniowych typu II i spadku produkcji ATP w mitochondriach mięśni (Amigo et al. 1998,
Esbjörnsson-Liljedahl et al. 1999). W tym okresie obserwuje się wzrost masy ciała i tkanki
tłuszczowej u graczy (Ostojic 2003; Hoshikawa et al. 2004). Taki stan wynika między innymi z tego,
iż poprzez zmniejszone bodźce treningowe, jak również dłuższy wypoczynek, zmniejsza się tempo
metabolizmu na jednostkę masy tkanki ciała (Hardman, Lawrence, Herd 1998; LaForgia et al. 1999).
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POROVNANIE ANTROPOMETRICKÝCH PARAMETROV PODĽA
HRÁČSKYCH POSTOV
COMPARISON OF ANTHROPOMETRIC PARAMETERS
ACCORDING TO PLAYERS´ POSTS
Jaromír ŠIMONEK, Tomáš MICHALÍK
Katedra telesnej výchovy a športu, Pedagogická fakulta UKF v Nitre
Abstrakt
Prieskumná štúdia mala za cieľ zistiť antropomotorické predispozície športovcov z
hľadiska hráčskych postov v 4 rôznych športových hrách. Medzi sledované parametre patrili:
telesná výška, telesná hmotnosť, hrúbka kožných rias, šírka epikondylov stehennej a ramennej
kosti, obvody lýtka a bicepsu, z ktorých sme vypočítali BMI a následne určili somatotyp
každého hráča. Výskum preukázal, že prevažná väčšina hráčov oboch pohlaví, sa nachádzala
v mezomorfnom pásme. Ďalším zistením bolo, že antropometrické parametre boli
diferencované z hľadiska jednotlivých športových hier rovnako ako z hľadiska jednotlivých
hráčskych postov.
Kľúčové slová: antropometrické parametre, športové hry, somatotyp, BMI, vekové kategórie
Abstract
The exploratory study aimed to determine the anthropometric predispositions of athletes in
terms of playing positions in 4 different sports games. The monitored parameters included:
body height, body weight, thickness of skinfolds, width of epicondyles of the femur and
humerus, calf and biceps circumferences, from which the BMI was calculated and then the
somatotype of each player determined. Research has shown that the vast majority of players of
both genders fell within the mesomorphic zone. Another finding was that the anthropometric
parameters were differentiated in terms of individual sports games as well as in terms of
individual player positions.
Key words: anthropometric parameters, sport games, somatotype, BMI, age categories
ÚVOD
Športový výkon každého športovca či už v individuálnom alebo kolektívnom športe je
ovplyvňovaný množstvom faktorov, ktoré v závislosti od veku pohlavia, typu športového
výkonu v rôznych štádiách športovej prípravy v rôznej miere určujú výsledný pohybový prejav
športovca. V športových hrách ako sú basketbal, volejbal a hádzaná hrajú antropomotorické
parametre veľmi dôležitú, ak nie kľúčovú úlohu. Telesná výška je dominantným parametrom
vzhľadom k niektorým hráčskym postom. Na základe štúdia literatúry môžeme povedať, že
hoci somatotyp hráčov v uvedených športových hrách bude viac menej rovnaký,
antropometrické parametre hráčov na rozličných postoch budú odlišné. Veda zaoberajúca sa
delením ľudí podľa telesnej stavby do určitých typov patrí pod vednú disciplínu s názvom
antropomotorika a nazýva sa somatotypológia. Z hľadiska praxe ju zaraďujeme skôr pod
vývinovú antropológiu ako antropomotoriku, pretože jej hlavným cieľom je komplexne opísať
telesnú stavbu človeka a na základe zhôd telesných charakteristík jedincov ich zaradiť do
jednotlivých kategórií Pospíšil a kol. (2002).
Základnými atribútmi, ktoré sa podieľajú na určovaní somatotypov sú podľa Kalinkovej
a Kalinku (2008):
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1. selekcia základných znakov, ktoré treba pozorovať a rovnako aj počet typov, do
ktorých môžeme variabilitu deliť
2. podmienenosť telesnej stavby, podiel dedičnosti a prostredia, ktoré podmieňujú
variabilitu
3. objavovanie mechanizmov, ktoré súvisia s charakteristikami osobnosti
náchylnosťou na určité typy chorôb a telesnou stavbou.
Typológia ako taká sa snaží o usporiadanie a roztriedenie ľudí podľa podobnosti
jednotlivých znakov (Heath & Carter, 1967). Vytvára a určuje typy, do ktorých je možné
zaradiť človeka na základe jeho telesných čŕt. Tieto kombinácie vlastností, ktoré sa často a
zákonite prejavujú v populácii sú však geneticky podmienené a preto u každého jedinca
špecifické. Kvôli genetickej podmienenosti jedinca treba podotknúť, že jedinci zaradení do toho
istého somatotypu nie sú vôbec identickí. Ak sa na somatotyp pozrieme zo športovej
perspektívy, zistíme, že odlišné somatotypy majú aj odlišné morfologické predpoklady
k vykonávaniu rôznej pohybovej činnosti. Taktiež inak reagujú na fyzickú záťaž a dosahujú
odlišné výsledky. Podľa Riegerovej (1998) môžeme na základe somatotypu jedinca do istej
miery predpovedať výkonnosť. Keďže však športová výkonnosť nezáleží len na fyzickej
determinácií, ale aj na psychologických a sociálnych predpokladoch, môžeme tvrdiť, že jedinec
s vhodným somatotypom nemusí byť nutne úspešný v určitom športe. Je ale dôležité dodať, že
bez vhodného somatotypu sa jedinec nemôže výkonnostne zaradiť medzi špičku najlepších
športovcov daného športu a to aj za predpokladu vynikajúcej psychologickej a sociálnej
konštelácie.
Riegerová (1998) tvrdí, že somatotyp sa pôsobením na jedinca dá ovplyvniť či už
v pozitívnom respektíve negatívnom hľadisku. Vhodne zvolenou pohybovou aktivitou
a správnymi stravovacími návykmi sa hociktorý z troch komponentov dá zmeniť, no nie viac
ako o 1,5 - 2 body. Na toto tvrdenie nadväzuje aj Sheldon (Kalinková & Kalinka, 2008)
vyslovením predpokladu, že pri hocijakých diétnych, dokonca aj extrémnych, zmenách sa
somatotyp človeka nezmení. Somatotyp je geneticky daný zo 70%, čo tvorí nadpolovičnú
väčšinu a preto nemôže dôjsť k prípadu, aby sa napríklad z extrémneho endomorfa stal
ektomorf. Telesné zmeny totiž postihujú len rozmery, menia obrysy tela no nikdy nie
somatotyp. Zmeny, ktoré skúmala Riegerová (1998) avšak znamenajú v istých prípadoch posun
z jednej zo zmiešaných skupín do druhej, čo sa samozrejme prejaví na vzhľade
a v neposlednom rade aj na zvýšení telesnej výkonnosti jedinca.
Význam určovania somatotypu v športových hrách
Ako už bolo spomenuté, somatotyp je jedným z limitujúcich faktorov športovej
výkonnosti v športových hrách. Od neho závisí dosiahnutie istej úrovne výkonnosti vo
vybranom športe. V športových hrách, na rozdiel od individuálnych športov, výkon nezáleží
nutne len od výkonu jedného športovca. Športovci v jednotlivých športových hrách zastávajú
rôzne hráčske posty, ktoré majú svojské úlohy a povinnosti. Každý post, ktorý hráč zastáva,
vyžaduje viac menej rôzne typy pohybových úloh počas zápasu. Ak je teda každý šport svojský
a pohybové úlohy rozličné, musí platiť, že posty jednotlivých športových hier sú obsadené
hráčmi s odlišnými somatotypmi.
Každá športová hra je špecifická a preto má rôznorodé požiadavky na funkčnú
pripravenosť organizmu rovnako ako aj na psychiku hráčov.
Volejbal vyžaduje vysokú úroveň pohybových schopností športovca a to hlavne
rýchlosť spojenú s pohybovou koordináciou a dynamikou či už horných alebo dolných
končatín. Už pri pohľade na výšku siete môžeme tvrdiť, že volejbaloví hráči musia disponovať
dostatočnými výškovými parametrami či už pri obranných alebo útočných herných situáciách.
Hráči na základe postov vykonávajú rôzne úlohy, ktoré sa líšia v závislosti od aktuálnej hernej
situácie. Vo volejbale je výškový predpoklad je jedným z najvýznamnejších parametrov pri
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dosahovaní tých najvyšších cieľov, ktoré sa dajú v tejto športovej hre dosiahnuť. Vo
vrcholovom volejbale sa ráta doslova každý výškový centimeter, ktorý môže rozhodnúť
o výsledku zápasu. Ako príklad uvedieme štatistiky z olympijských hier v Londýne z roku 2012
(http://www.fivb.org/en/technical/olympics/2012/men/Misc/Personal%20Data.htm),
ktoré
jasne ukazujú, že víťazný tím Ruska bol v priemere vyšší o 6 centimetrov čo činí výrazný
rozdiel a práve tento fakt mohol spôsobiť prehru Brazílie vo finále tak prestížneho podujatia.
Máme teda za to, že sledovanie telesnej stavby pri výbere vhodných jedincov už
v mladom veku, je na dosahovanie maximálnych možných výsledkov nevyhnutné či už na
medzinárodnej alebo ligovej úrovni.
Výška koša v basketbale nám, rovnako ako výška siete pri volejbale, naznačuje potrebné
výškové predispozície basketbalových hráčov. Hráči preto okrem potrebných technických
schopností, akými sú uvoľnenie sa s loptou/ bez lopty, streľba na kôš, kvalitná prihrávka,
dribling a iné herné činnosti jednotlivca, musia disponovať aj adekvátnym telesným
predpokladom. Somatotyp jednotlivých hráčov je ďalej dôležitý aj pri obsadzovaní postov,
ktoré sa v basketbale vyskytujú. Aj výkon hráčov v basketbale závisí od ich somatických
predpokladov, ktorými každý hráč disponuje. Pri basketbale sú tieto telesné predpoklady
omnoho dôležitejšie ako u iných športov a somatické rozdiely sú na jednotlivých postoch
výraznejšie ako napríklad pri futbale či volejbale. Môžeme tvrdiť, že basketbal je, čo sa týka
výberu hráčov na základe somatotypov pre daný post, najviac prísny. V porovnaní s volejbalom
je zásadný rozdiel v telesnom kontakte, ktorému musia basketbalisti podstupovať počas celého
zápasu. Zatiaľ čo volejbalový blokár nižšieho vzrastu s vysokým dosahom môže plnohodnotne
nahradiť blokára vyššieho vzrastu, basketbalový center menšieho vzrastu by v hre nabitej
súbojmi nemal väčšie šance na úspech. Somatotyp basketbalistu pre každý post preto musí
spĺňať presne stanovené hodnoty, ktoré sú pre dosiahnutie úspechov nevyhnutné.
Každý hráč futbalového tímu má jasne stanovené úlohy, ktoré má plniť pri realizácii
herných činností. Úlohy hráčov sú rozdielne a závisia od postu, ktorý jednotlivý hráč v mužstve
zastáva. Každý z postov vyžaduje od hráča odlišné požiadavky. Na každý post je preto vhodný
iný typ hráča s rôznymi či už telesnými predpokladmi alebo nadobudnutými technickými
respektíve taktickými schopnosťami. Požiadavky kladené na hráčov sa priamo úmerne zvyšujú
požiadavkám na súčasný futbal, s čím stúpa aj kvalita tejto športovej hry.
Pre hádzanú platia tie isté požiadavky na telesné parametre. Každý post vyžaduje opäť
iné kvality a požiadavky od hráča. Niektoré z týchto požiadaviek ako sila, vytrvalosť či iné
kondičné respektíve koordinačné schopnosti môžeme pozitívne ovplyvňovať tréningovými
jednotkami a zlepšovať tak ich kvalitu. Na druhej strane však vrodené, geneticky podmienené
vlohy nemožno nijako vo veľkej miere ovplyvniť a preto tvrdíme, že somatotyp športovcov je
jedným z určujúcich faktorov pre dosahovanie tých najvyšších úspechov.
Výskumné sledovania somatotypu
V konkrétnom športe je ďalej na základe somatotypu športovcovi pridelený post, ktorý
vyžaduje parametre, ktorými práve daný športovec disponuje. Tanner (1964) nadviazal na
skúmanie olympionikov a na OH v Ríme v roku 1960 pozoroval 137 súťažiacich.
V Tannerovych výsledkoch môžeme vidieť akýsi prvý dôkaz vplyvu somatotypu na výkonnosť
športovca, keď sa vo výsledkoch ukázalo, že víťazní olympionici mali hodnotu mezomorfného
komponentu označenú najmenej piatym stupňov a približovali sa tak extrémnemu typu. S ešte
dôkladnejším výskumom prišli Carter a Heath (1967), ktorí na OH v Mexiku 1968 otypovali až
1265 vrcholových športovcov. V nasledujúcich rokoch sa počet výskumov rapídne zvýšil
a obohatilo sa tak „know - how“ týkajúce sa somatotypov v športovom ponímaní. Merania boli
uskutočnené v množstve športov, či už individuálnych respektíve kolektívnych.
Na základe výskumov sa špičkoví športovci pohybujú v rozpätí medzi mezoektomorfiou až endo-mezomorfiou. Hoci sa každý šport svojimi požiadavkami na športovca
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líši, môžeme pozorovať koncentráciu somatotypov v istej oblasti somatografu. Väčšina
športovcov sa tak objavuje v ekto-mezomorfnej oblasti, ktorá je charakteristická štíhlou
a svalnatou postavou. Pri individuálnych športoch sú na rozdiel od kolektívnych športov
športovci jednoducho a jasne zaradení do istej oblasti somatografu. V kolektívnych športoch
býva totiž, na základe rozdielov medzi jednotlivými hernými pozíciami a z nich vyplývajúcich
úloh, väčší rozptyl somatotypov. Môžeme teda tvrdiť, že v kolektívnych športoch nemožno
jednoznačne určiť len jeden somatotyp, do ktorého by spadali všetci zainteresovaní športovci.
Dôkaz o pravdivosti nášho tvrdenia poskytuje aj Štěpnička (1972), ktorý vo svojom
výskume sledoval futbalistov. Štěpnička zistil, že futbalisti nie sú zo somatického hľadiska
homogénnym súborom. Podľa zistení u futbalistov prevažuje mezomorfná hodnota
a najčastejším somatotypom, pri ktorom je endomorfná a ektomorfná hodnota rovnaká, je 2-62. Vzápätí však v práci Šlavku (2010) nachádzame rozdiely najmä v mezomorfnej hodnote,
ktorá závisí od postu hráča a tým čiastočne mení aj somatotyp. Výnimkou však nie sú ani
jedinci, ktorí inklinujú smerom k ektomorfii či endomorfii.
Mierne odlišná situácia je v kolektívnych športoch akými sú basketbal či volejbal.
V basketbale a aj vo volejbale je veľmi dôležitá telesná výška, s ktorou sa viaže ektomorfná
hodnota. V oboch športoch sa vyskytujú prevažne mezomorfní ektomorfovia alebo ektomorfní
mezomorfovia. Vysoká postava je v bežnej populácií spojená buď so silnou ektomorfiou alebo
naopak s vysokou endomorfiou. Vysoká mezomorfná hodnota spojená s vysokou ektomorfnou
je v populácií zriedkavá, no pre tieto dva športy zrejme najvhodnejšia. Nevnímajúc ostatné
predpoklady športovcov, telesná výška zostáva najdôležitejším faktorom pre dosahovanie
maximálnych výkonov v oboch športoch. Podľa medzinárodnej volejbalovej federácie bola
priemerná výška volejbalistov na OH v Londýne v roku 2012 200,83 cm
(http://www.fivb.org/en/technical/olympics/2012/men/Misc/Personal%20Data.htm), čo činí
takmer 18 cm rozdiel v porovnaní s priemerom najvyššej krajiny sveta, Holandskom
(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_average_human_height_worldwide).
Basketbaloví
hráči sa svojou telesnou výškou podobajú volejbalovým a podľa Národnej Basketbalovej
Asociácie je ich priemerná výška 2,01 cm (Malá a kol., 2014).
Výskum Urbana a Kandráča (2010) detailne približuje kategorizáciu somatotypov
z hľadiska hráčskych postov v hádzanej. Výskum sa týkal reprezentačných výberov SR do 20
rokov a tak úroveň hráčov môžeme považovať za vysoko kvalitnú. Somatotypy sa približovali
najmä mezomorfnou hodnotou, ktorá sa pohybovala okolo 5. stupňa. Výškové parametre sa
v somatotype prejavili najmä u brankárov a pivotov, výsledkom čoho bola vyššia endomorfná
hodnota ako u ostatných postov a výsledným somatotypom bol endomorfný mezomorf. Spojky
a krídla zase disponovali vyššou ektomorfnou ako endomorfnou hodnotou a boli preto označení
za vyrovnaných mezomorfov. Celkovo z výsledkov tohto výskumu môžeme opäť potvrdiť, že
aj v hádzanej boli medzi jednotlivými postami evidentne rozdiely týkajúce sa somatotypu
hráčov. Bez ohľadu na to, či sa jedná o kolektívne alebo individuálne športy, športovci
disponujú vysokým mezomorfným komponentom, čo tvorí predpoklad pre dosahovanie
vysokej výkonnosti a následných úspechov. Výsledky rôznych výskumných sledovaní
somatotypu potvrdzujú, že somatotyp športovcov naozaj nie je homogénny a líši sa ako od
športu tak aj v závislosti od postov, ktoré hráči obsadzujú.
CIEĽ VÝSKUMU
Cieľom prieskumu bolo na základe získaných údajov určiť somatotyp vrcholových hráčov
a hráčok v 4 základných športových hrách – volejbale, basketbale, futbale a hádzanej. Následne
porovnať tieto somatotypy vzhľadom k jednotlivým hráčskym postom. Na základe štúdia
literárnych prameňov sme stanovili nasledovnú výskumnú otázku a výskumné hypotézy:
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Výskumná otázka: Budú medzi hráčmi v kolektívnych športových hrách rozdiely
v somatotypoch vzhľadom k jednotlivým postom?
Hypotézy:
H1: Antropometrické parametre budú z hľadiska jednotlivých športových hier
diferencované.
H2: Antropometrické parametre budú z hľadiska jednotlivých hráčskych postov
diferencované.
H3: Somatotypy hráčov bez ohľadu na hráčske posty a druh športovej hry sa budú
nachádzať v mezomorfnom pásme.
METODIKA
Na získanie potrebných údajov, ktorými sú antropomotorické parametre jednotlivcov potrebné
pre stanovenie somatotypu, boli použité metódy somatometrie. Zistené údaje boli následne
podrobené analýze a štatisticky vyhodnotené. Týmito metódami sú vyšetrované takmer všetky
kvantitatívne znaky človeka. K stanoveniu somatotypu sme zahrnuli nasledujúcich 10
parametrov: telesná výška, telesná hmotnosť, kožná riasa tricepsu, kožná riasa subskapulárna,
kožná riasa supraspinálna, kožná riasa lýtka, šírka epikondylu humeru, šírka epikondylu
femuru, obvod bicepsu a obvod lýtka. Pri meraní sme merali všetky parametre na dominantnej
strane tela skúmaného a hodnoty sme uviedli s maximálnou možnou presnosťou.
Zisťované parametre a spôsob merania:
1) Telesnú výška bola zisťovaná antropometrom GPM s presnosťou na 0,1 cm
2) Telesná hmotnosť sme merali pomocou osobnej digitálnej váhy značky Exacta
s presnosťou na 0,1 kg.
3) Kožná riasa tricepsu, kožná riasa subskapulárna, kožná riasa supraspinálna a kožná riasa
lýtka boli merané pomocou Kalipera značky Somat.
4) Šírka epikondylu humeru a šírka epikondylu femuru boli merané posuvným meradlom
s presnosťou na 0,5 mm.
Výskumný súbor
Výskumnú vzorku tvorilo spolu 93 hráčov (Tabuľka 1) z extraligových basketbalových,
futbalových, volejbalových a hádzanárskych klubov z Nitrianskeho regiónu (Nitra a Šaľa),
z toho 50 hráčov (54 %) a 43 hráčok (46 %). Priemerný decimálny vek bol u mužov 24,43
rokov a u žien 21,00 rokov.
Tabuľka 1 Početnosť súborov podľa športov
Šport/Pohlavie

M

Ž

Spolu

Volejbal

12

10

22

Basketbal

13

8

21

Futbal

14

18

32

Hádzaná

11

7

18

Spolu:

50

43

93

Metóda určenia somatotypu
Kalinková - Kalinka (2008) poskytujú podrobný návod na určenie výsledného
somatotypu športovca prostredníctvom využitia rovníc pre každý somatotyp. Každému
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zmeranému hráčovi výskumu bol určený výsledný somatotyp s využitím nasledovných rovníc
a vzorcov.
 Endomorfia - Súčet kožných rias tricepsu, subskapulárnu a supraspinálnu (v mm) sme
vynásobili číslom, ktoré vzniklo po vydelení čísla 170,18 a telesnej výšky v cm.
Endomorfia= - 0,7182 + 0,1451 x (X) – 0,00068 x (X²)+ 0,0000014 x (X³)
 Mezomorfia - vypočítanie tohto komponentu sme začali odčítaním hrúbky kožnej riasy
tricepsu (v cm) od obvodu tricepsu. Rovnaký postup bol použitý aj pri obvode lýtka a jeho
kožnej riasy.
Mezomorfia= 0,858 x šírka epykondylu humeru + 0,601 x šírka epykondylu femuru +
0,188 x korigovaný obvod bicepsu + 0,161 x korigovaný obvod lýtka – výška x 0,131 +
4,5
 Ektomorfia - ako prvý bol vypočítaný index telesnej výšky a hmotnosti (HWR - Height Weight Ratio) vzorcom HWR= tel. výška /³ √ hmotnosť
1. Ak je HWR ≥ 40,75 potom dosadený do vzorca 0,732 x HWR – 28,58
2. Ak je HWR = 40,75 – 38,25 potom dosadený do vzorca 0,463 x HWR – 17,63
3. Ak je HWR ≤ 38,25 potom je ektomorfia rovná 0,1
Výsledný somatotyp bol určený rovnicou: endomorfia – mezomorfia - HWR.
Metódy vyhodnocovania výskumných údajov
Údaje získané výskumom sme podrobili štatistickej analýze a spracovali v programe
EXCEL 2010. Pri vyhodnotení sme použili aritmetický priemer a analýzu rozdielov medzi
súbormi sme realizovali Kruskal-Wallisovým testom pre neparametrické súbory. Následne sme
pri zaraďovaní jednotlivých športovcov na základe postov do Chytráčkovej somatografu použili
program Somatotype. Na interpretáciu výsledkov sme okrem somatografov použili aj tabuľky
a grafické znázornenie.
VÝSLEDKY VÝSKUMU
Antropometrické parametre súborov sú uvedené v Tabuľkách 2-10.
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Porovnanie parametrov medzi súbormi
Na základe Kruskal – Wallisovho testu sme otestovali nulovú hypotézu (H0), že 2
nezávislé súbory pochádzajú z toho istého základného súboru. Pri overovaní nulovej hypotézy
(H0) sme zrealizovaním daného testu zistili následné vzťahy medzi súbormi (Tabuľky 11-14).
Porovnanie parametrov medzi súbormi - muži
Štatistickým výpočtom sme zistili, že medzi sledovanými parametrami u volejbalistov
a basketbalistov nie je štatistická rozdielnosť (Tabuľka 11).
Tabuľka 11 Štatistické porovnanie antropometrických parametrov medzi mužským
volejbalom a basketbalom

Volejbal

Basketbal

TV
TH
BMI
DCH
DP

Zistená
hodnota
0,188
0,004
0,186
0,883
1,000

Kritická hodnota

P hodnota

α

3,841

0,665
0,951
0,667
0,347
0,317

0,05

TV - Telesná výška; TH - Telesná hmotnosť; BMI - Index telesnej hmotnosti; DCH - Dĺžka chodidla; DP Dĺžka predkolenia

Na rozdiel od prvého porovnania sa nulová hypotéza pri porovnaní súborov futbal a
hádzaná nepotvrdila úplne ale len čiastočne. Medzi súbormi futbal a hádzaná je štatistická
rozdielnosť v parametre TV na úrovni 0,05 a v parametroch TH a BMI na úrovni 0,01.
V parametroch DP a DCH sme nezaznamenali štatistickú rozdielnosť (Tabuľka 12).
Tabuľka 12 Štatistické porovnanie antropometrických parametrov medzi mužským
futbalom a hádzanou
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DISKUSIA
Pri porovnaní antropometrických parametrov z hľadiska jednotlivých športových hier sa nám
potvrdila hypotéza (H1), ktorá predpokladala, že tieto parametre budú diferencované.
Výskumom sa naše predpoklady potvrdili. Pri porovnaní s výskumami Šlavku (2008), ktorý sa
venoval sledovaniu parametrov u futbalistov, Urbana a Kandráča (2010), ktorí sa venovali
hádzanej či Forýteka (2010) v basketbale vidíme, že hodnoty antropometrických parametrov,
zistené našim výskumom, sa výrazne od spomínaných výskumov neodlišovali. V rámci
jednotlivých športových hier sme však v našom výskume zaznamenali výrazné rozdiely vo
všetkých skúmaných parametroch. Hypotéza H1 sa potvrdila taktiež u ženských tímoch, kde
boli hodnoty z hľadiska jednotlivých antropometrických parametrov diferencované.
V hypotéze H2 sme očakávali, že antropometrické parametre budú z hľadiska
jednotlivých hráčskych postov diferencované. Táto hypotéza sa nám plne potvrdila v každej zo
skúmaných športových hier u mužov aj u žien. Hráčske posty sa jednotlivými parametrami
a tiež telesnou stavbou líšili, v niektorých športových hrách výraznejšie a v iných zase menej
výrazne. Tento fakt však pre nás nebol nijak prekvapujúci, pretože z hľadiska úloh, z každého
postu vyplývajúcich, je takáto súvislosť samozrejmá. Porovnanie tejto skutočnosti s už
spomínanými výskumami nám náš postoj len utvrdilo.
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Výskumom a jeho vyhodnotením sme odpovedali na hypotézu (H3), ktorá
predpokladala, že sa somatotypy hráčov bez ohľadu na hráčske posty a druh športovej hry budú
nachádzať v mezomorfnom pásme. Naša hypotéza sa v skupine mužov plne potvrdila, keď sa
drvivá väčšina hráčov zo všetkých nami skúmaných športový hier nachádzala v mezomorfnom
pásme somatografu. Naše výsledky sme opäť porovnali s výsledkami z dostupných zdrojov
s podobnými výskumami a zistili sme podobnosť aj v tejto hypotéze, keď sa somatotypy
futbalistov (Šlavka, 2008), basketbalistov (Forýtek, 2010) a hádzanárov (Urban & Kandráč,
2010) pohybovali v mezomorfnom pásme. V skupine žien sa nám však našu hypotézu plne
potvrdiť nepodarilo, pretože hráčky basketbalu nedisponovali dostatočným mezomorfným
komponentom na to, aby sa pohybovali v mezomorfnom pásme. Ostatné hráčky nášho
výskumu sa len s pár výnimkami plne pohybovali v mezomorfnom pásme.
ZÁVERY
Zo získaných výsledkov prieskumu môžeme skonštatovať, že somatotypy hráčov sa bez ohľadu
na pohlavie a športovú hru nachádzali väčšinou v mezomorfnom pásme, ktoré je
charakteristické hlavne pre športovcov. Namerané antropometrické parametre sa líšili z
hľadiska jednotlivých hráčskych postov v každej zo športových hier a zároveň boli odlišné aj z
hľadiska jednotlivých športových hier. Medzi limity práce môžeme zaradiť skutočnosť, že na
istých hráčskych postoch sme nemali, z rôznych dôvodov, možnosť zmerať viac ako jedného
hráča/hráčku, čo považujeme za najpodstatnejší nedostatok výskumu. Domnievame sa, že
jednotlivé športové hry kladú rôzne požiadavky na telesnú stavbu športovca. Jednotlivé hráčske
posty by sa mali v každej športovej hre odlišovať hlavne telesnou stavbou, aby dokázali plniť
povinnosti a úlohy danej hráčskej pozície. V princípe platí, že somatotyp je jedným z
najdôležitejších predpokladov na dosahovanie vysokej úrovne výkonnosti každého športu.
Každý somatotyp má predpoklady k vykonávaniu iných športových aktivít a preto je ho veľmi
dôležité rozpoznať už v detskom veku, čo napomôže následnému výberu športového odvetvia.
Športovci určitého somatotypu potom majú tendenciu, na základe svojich telesných
predpokladov, venovať sa tomuto športu. Správny výber športovcov zefektívňuje športový
výkon tímu/jednotlivca a ponúka možnosť uspieť. Hoci sa na vysokých výkonoch a dosahovaní
úspechov podieľa mnoho faktorov, geneticky podmienená telesná stavba patrí medzi tie
najlimitujúcejšie. Len veľmi zriedkavo sa preto podarí dosiahnuť kvalitnejší výsledok
športovcovi, ktorý nemá vhodný somatotyp z hľadiska danej športovej činnosti.
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INDIKÁTORY MOTORIKY ŠTUDENTIEK
FARMACEUTICKEJ FAKULTY UK V BRATISLAVE
POČAS DVOJROČNÉHO SLEDOVANIA
MOTOR INDICATORS OF STUDENTS OF THE FACULTY OF PHARMACY,
COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA
DURING TWO-YEAR FOLLOW-UP
Martina Tibenská – Dalibor Ludvig – Lenka Nagyová
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava

Abstrakt
Príspevok hodnotí dvojročné zmeny vybraných motorických ukazovateľov študentiek
Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Hodnotený súbor tvorilo 167
študentiek s priemerným vekom 19,25 + 0,93 rokov, ktoré absolvovali štyri semestre predmetu
„Telesná výchova“. Na konci dvojročného sledovania bol zaznamenaný nárast výkonnosti vo
všetkých vybraných motorických testoch. Na konci sledovania všetky zmeny vyhodnotené ako
štatisticky významné okrem testu Hod plnou loptou. Interpretácia získaných údajov vychádzala
z výpočtu základných štatistických charakteristík. Pre posúdenie dynamiky zmien jednotlivých
ukazovateľov bol použitý neparametrický Friedmanov test a aj Kolmogorov-Smirnovov test
dobrej zhody. Rezultujúce údaje boli potom hodnotené Tukey-Kramerovým post hoc-testom.
Cohenov test bol využitý na interpretovanie sily stanovenia korelácie. Štatistická významnosť
bola posudzovaná na 1% (p˂0,01) a 5% (p˂0,05) hladine významnosti.
Kľúčové slová: vysokoškolské študentky, dievčatá, telesná zdatnosť, motorické ukazovatele
Abstract
The paper investigates two-year changes in selected motor indicators of students of
the Faculty of Pharmacy of Comenius University in Bratislava. The evaluated group consisted
of 167 students with an average age of 19.25 + 0.93 years, who completed four semesters of
the "Physical Education" course. At the end of the two-year follow-up, increase in performance
was noted in all selected motor tests. All changes were evaluated as statistically significant at
the end of the follow-up, excluding the Full Ball Throw test. Interpretation of the obtained data
was based on the calculation of basic statistical characteristics. Non-parametric Friedman test
and Kolmogorov-Smirnov goodness-of-fit test, respectively, was used to evaluate the dynamics
of changes in individual indicators. Resulting data were examined by the Tukey-Kramer post
hoc test. In addition, Cohen's test was used to interpret the strength of correlation. Level of
significance was recognized at the 1% (p˂0.01) and 5% (p˂0.05) level, respectively.
Key words: university female students, girls, physical fitness, motor parameters
Úvod
Neustále sa poukazuje na postupný pokles habituálnej pohybovej aktivity detí, mládeže
a vysokoškolákov, čo rezultuje do vzostupu telesnej hmotnosti a poklesu funkčnej zdatnosti.
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(Somorovský a Kyselovičová, 2017). K tomuto záveru sa prikláňa svojim sledovaním aj Drnek
(2013), ktorý charakterizuje študentov vysokých škôl ako špecifickú skupinu populácie,
v ktorej narastá hypokinéza, obezita, svalová dysbalancia a neustále sa znižuje úroveň telesnej
zdatnosti. Potrebné je si uvedomiť, že pre dosiahnutie zdravotných benefitov je dôležité aby bol
pohyb habituálny a pracovný doplnený pohybom cieleným a opakovaným (Merica, 2012;
Buková et al., 2012). Zdravotné benefity v podobe fyzickej zdatnosti, priaznivého telesného
rozvoja a duševnej odolnosti voči stresu a celkového zlepšenia kvality života možno
nadobudnúť iba dostatočným množstvom cieleného pohybu.
Pohyb a výživa idú ruka v ruke so zdravým životným štýlom. Pre oblasť výživy bol
koncom roka 2015 schválený aj Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015 – 2025
(2016) formou podpory fyzickej aktivity, ktorá tak ako uvádza Úrad verejného zdravotníctva
SR hrá dôležitú úlohu pri utváraní a udržiavaní zdravého životného štýlu. Akčný plán okrem
národných dokumentov vychádza aj zo Stratégie pohybovej aktivity pre WHO Európsky región
na roky 2016 - 2025, prijatej na 65. zasadnutí WHO regionálneho výboru pre Európu vo
Vilniuse.
Súčasnosť žiaľ priniesla zmeny v trávení voľného času všetkých vekových kategórií, aj
vysokoškolákov, čo potvrdzujú vo svojom sledovaní aj Tibenská a Medeková (2013). Študenti
vysokých škôl tvoria významnú skupinu mladej dospelej populácie (Leslie et al., 2001). Sú
predstaviteľmi budúcich rozhodovacích právomocí v organizácii, komunite a krajine. V tomto
čase študenti čoraz častejšie prijímajú nezávislé rozhodnutia o ich životnom štýle (Lee a Loke,
2005), sú však aj v napätí, pretože sa snažia dosiahnuť svoje akademických cieľov napriek
finančným obmedzeniam (El Ansari a Stock, 2010). K záťažovým momentom štúdia na vysokej
škole (VŠ) patria problémy spojené s adaptáciou na nový životný stereotyp, ktorý kladie vysoké
nároky na reguláciu, samostatnosť, zodpovednosť, účelné plánovanie a využívanie času,
schopnosť koncentrácie a relaxácie (Podstawskiet al., 2013; Račková, 2017). Nápomocné
v tomto období života môžu byť telovýchovné a voľnočasové športové aktivity ktoré môžu byť
cieleným prepojením pohybového a intelektuálneho vzdelávania. Učia sa odolnosti úspešne
zvládnuť úlohy, spolupracovať, podieľať sa na prevencii ochorení, pôsobiť v spoločnosti ako
jeden zo vzorov životných hodnôt človeka a aktívneho životného štýlu. Základným cieľom
vysokoškolskej telesnej výchovy nie je výkon a meranie zdatnosti, ale motivácia a záujem o
udržanie zdravej funkcie organizmu. Cieľom je akceptácia aktívneho životného štýlu
vysokoškolských študentov a ich zvýšená účasť na školou organizovaných pohybových
aktivitách aj v ďalších ročníkoch štúdia (Blahutková et al. 2007). Univerzitné roky môžu
významnou mierou ovplyvniť zvyšok života študenta a možno ich de facto považovať za
kľúčové pri vytváraní vzorcov životného štýlu (Leslie et al., 2001; Reed a Wilson, 2006).
Súčasná generácia vysokoškolákov je vnímaná ako tá, ktorá žije úplne odlišným
spôsobom ako predchádzajúce generácie (Blahutková a Lepková, 2017). Podľa Leslie et al.
(2001) 84 % zo študentov, ktorí pravidelne vykonávali pohybovú aktivitu na vysokej škole,
bolo stále fyzicky aktívnych aj o päť či desať rokov neskôr. Sparling a Snow (2002) zistili, že
viac ako 80% z počtu študentov, ktorí boli počas vysokej školy neaktívnymi, viedli sedavý
spôsob života aj po ukončení štúdia. Alarmujúce je, že aj v komunite vysokoškolákov je
viditeľný pokles pohybovej aktivity, a to už od ich prvého semestra (Racette et al., 2008; Small
et al., 2013).
Cieľ
V odborných prácach sú publikované poznatky o minimálnej dĺžke trvania jednej
cvičebnej jednotky (20 – 60 min) a opakovaní (2 – 5-krát týždenne,) ktoré sú potrebné
k dosiahnutiu pozitívneho efektu cvičenia. V našom sledovaní sme sa preto zamerali na vplyv
riadenej 90 min-pohybovej aktivity študentiek VŠ v rámci hodín „Telesná výchova“ raz
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týždenne na úroveň a zmeny vybraných motorických ukazovateľov počas dvoch rokov štúdia
na VŠ.
Metodika
Do výskumného sledovania bolo zapojených 167 študentiek Farmaceutickej fakulty
Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave s priemerným vekom 19,25  0,93 rokov;
najnižší kalendárny vek bol 18 rokov a najvyšší bol 23 rokov. Probandky absolvovali 4 semestre
výučby predmetu „Telesná výchova“ (Aerobik, Tabata, Kondičné cvičenie) raz týždenne
v trvaní 90 min. Študentky absolvovali v priebehu sledovania 6 meraní. Medzi prvým a druhým
meraním a aj medzi štvrtým a piatym meraním bol trojmesačný odstup. V kontexte študijného
programu na FaF UK bol medzi tretím a štvrtým meraním štvormesačný odstup. Testovanie
vybraných motorických ukazovateľov sa uskutočnilo v telocvični FaF UK na začiatku a na
konci semestrálnej výučby. Vybrané motorické testy (Výdrž v zhybe podhmatom, Hod plnou
loptou/2 kg, Skok do diaľky z miesta, Člnkový beh 4x10 m) boli realizované štandardizovanou
metodikou v štandardných podmieniach telocvične (Moravec et al., 2002). Pre spracovanie
získaných empirických údajov sme použili základné metódy matematickej štatistiky. Z
charakteristík polohy sme použili priemer a medián, z charakteristík rozptylu smerodajnú
odchýlku, minimum a maximum. Pre hodnotenie dynamiky zmien jednotlivých ukazovateľov
sme použili neparametrický test ANOVA, Kolmogorovov-Smirnovov test dobrej zhody (α)
s doplnením o post hoc-Tukey-Kramerov test (p). Veľkosť účinku sme posudzovali pomocou
Effect Size (r). Štatistická významnosť bola posudzovaná na 1% (p˂0,01) a 5% (p˂0,05)
hladine významnosti.
Výsledky a diskusia
Úroveň statickej (vytrvalostnej) sily horných končatín probandiek FaF UK, ktorú sme
zisťovali testom Výdrž v zhybe, bola na začiatku sledovania v porovnaní so staršími
sledovaniami študentiek tej istej fakulty (Švecová a Šikulová, 1993; Stowasser a Záhorec, 2001)
nižšia v rozmedzí priemerných hodnôt 5,56 – 16,35 s (tab. 1, obr. 1). Výkon v motorickom teste
probandiek FaF UK bol však vyšší o 2,74 s (tab. 1, obr. 1) v porovnaní s novším sledovaním
Zapletalovej et al. (2011). Priebeh zmien úrovne statickej (vytrvalostnej) sily horných končatín
vykazoval v priebehu dvojročného sledovania kontinuálny nárast výkonnosti iba s výnimkou
tretieho merania, v ktorom úroveň výkonnosti klesla na vstupnú úroveň. Takýto priebeh bol
zaznamenaný na začiatku druhého akademického roku štúdia po dvoch mesiacoch letných
prázdnin (obr. 1).
Zmeny výkonnosti probandiek medzi jednotlivými meraniami dosahovali v priebehu
sledovania priemerný nárast výkonnosti o 1,34 s s (obr. 1) ale aj pokles výkonnosti v jednom
meraní o 2,38 s (obr. 1). Najvyššiu úroveň výkonnosti dosiahli probandky na konci sledovania.
V porovnaní so vstupným meraním bol teda zaznamenaný štatisticky významný prírastok
o 4,37 s (α = 0,132, r = 0,255, p = 0,288; obr. 1).
Výkonnosť probandiek FaF UK bola v porovnaní s dievčatami príslušného veku zo
sledovania Moravca et al. (2002) v teste nižšia počas celého sledovania. Rozdiel sa znížil zo
vstupných – 2,90 s na výstupných – 1,46 s (tab. 1, obr. 1).
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Tabuľka 1 Vstupné a výstupné merania vybraných motorických ukazovateľov študentiek FaF
UK v Bratislave
Medián

Priemer
Zhyb
výdrž
Hod plnou loptou
(2 kg)
Skok
do diaľky

Vstup

Výstup

Vstup Výstup

(s)

19,23

23,60*

17

18,40

(cm)

570

581,86

560

570

154

168

(cm) 152,31 166,06**

S.D.

Min.

Max.

Vstup

Výstup Vstup Výstup

15,18

18,83

Vstup

Výstup

0

0

77

102

101,76 117,79

390

410

930

890

23,28

90

105

210

223

22,27

Člnkový beh

s

(s)
12,88 12,16** 12,9 12,1
0,87
0,74 11,2 10,70 15,8
14,1
4x10 m
Legenda: S.D. – Smerodajná odchýlka; Min. – Minimum; Max. – Maximum; * – Štatistická významnosť p˂0,05;
**
– Štatistická významnosť p˂0,01

24,0
23,5
23,0
22,5
22,0
21,5
21,0
20,5
20,0
19,5
19,0
18,5
18,0

*

1

2

3

4

5

6

meranie

Obrázok 1. Úroveň a zmeny pohybovej výkonnosti v teste Výdrž v zhybe študentiek FaF UK v
Bratislave v priebehu dvojročného sledovania (1 meranie < >2.-6. meranie)
Legenda: * – Štatistická významnosť p˂0,05

Vstupná úroveň výkonnosti probandiek FaF UK v teste Hod plnou loptou bola
v porovnaní so sledovaním Zapletalovej et al. (2011) nižšia o 99,2 cm (tab. 2, obr. 2). Pri
porovnaní so štandardmi hodnotenia sledovaného ukazovateľa s dievčatami príslušného veku
(Sedláček a Lednický, 2010) boli probandky FaF UK svojou výkonnosťou zaradené v pásme
„priemernej výkonnosti“, a to počas celého sledovania.
Priebeh zmien ukazovateľa možno rozdeliť na prvý rok sledovania, v ktorom sa
výkonnosť probandiek štatisticky významne zvyšovala. Zistený fakt možno spojiť so zvýšenou
senzitívnosťou voči podnetom, ktoré podporovali rozvoj výbušnej sily horných končatín a
trupu v rámci hodín predmetu „Telesná výchova“. Na konci sledovania sme, v porovnaní so
vstupným meraním, zaznamenali zlepšenie výkonnosti probandiek o priemerných 11,86 cm
(α = 0,291, r = 0,108, p = 0,943; tab. 1, obr. 2).
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620

**

610

*

cm

600
590
580
570
560
1

2

3

4

5

6

meranie

Obrázok 2. Úroveň a zmeny pohybovej výkonnosti v teste Hod plnou loptou / 2 kg študentiek FaF
UK v Bratislave v priebehu dvojročného sledovania (1 meranie < >2.-6. meranie)
Legenda: * – Štatistická významnosť p˂0,05; ** – Štatistická významnosť p˂0,01

Testom Skok do diaľky z miesta sme sledovali vstupnú úroveň a zmeny výbušnej sily
dolných končatín. Na začiatku sledovania bol výkon probandiek FaF UK v porovnaní
s dievčatami z tej istej fakulty z predchádzajúcich sledovaní (Švecová a Šikulová, 1993;
Stowasser a Záhorec, 2001) nižší v priemere o 15,44 cm (tab.1). Podobný trend bol zistený aj
pri porovnaní výsledkov nášho sledovania s výsledkami Moravca et al. (2002, - 21,46 cm) a
Zapletalovej et al. (2011, - 23,09 cm).
Napriek negatívnemu pomeru výsledkov probandiek FaF UK s ostatnými sledovaniami
došlo v priebehu sledovania u našich probandiek, s výnimkou mierneho poklesu výkonu vo
štvrtom meraní (o 1,77 cm), ku kontinuálnemu nárastu výkonu. Tento nárast bol v pomere so
vstupnou hodnotou vo všetkých meraniach štatisticky významný (tab. 1, obr. 3). V porovnaní
výkonu v teste našich probandiek s dievčatami príslušného veku sme ich, s výnimkou
vstupného merania, mohli zaradiť do pásma priemernej výkonnosti (Sedláček a Lednický,
2010). Najvýraznejší rozdiel vo výkonnosti probandiek FaF UK sme zaznamenali na konci
sledovania, a to o priemerných 13,75 cm (α = 0,001, r = 0,001, p = 0,604; tab, 1, obr.3).
168

**

166
164
162

**

cm

160

*

**
*

158
156
154
152
150
1

2

3
4
meranie

5

6

Obrázok 3. Úroveň a zmeny pohybovej výkonnosti v teste Skok do diaľky z miesta študentiek FaF
UK v Bratislave v priebehu dvojročného sledovania (1 meranie < >2.-6. meranie)
Legenda: * – Štatistická významnosť p˂0,05; ** – Štatistická významnosť p˂0,01
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Explozívnu bežeckú rýchlosť a obratnosť probandiek FaF UK sme hodnotili testom
Člnkový beh 4 × 10 m. Dve najvyššie hodnoty boli zaznamenané v prvom a štvrtom meraní, čo
zodpovedá obdobiu nástupu do nového akademického roku po letných prázdninách (obr. 4).
Najvýraznejší výkonnostný progres v porovnaní so vstupnou hodnotou, na 1% hladine
štatistickej významnosti, sme zaznamenali v treťom (α = 0,001, r = 0,612, p = 0,001; tab, 1,
obr.3) a šiestom meraní (α = 0,001, r = 0,886, p = 0,001; obr.4), ktoré zhodne zodpovedajú
koncu 1. a 2. ročníka štúdia na VŠ. Tento fakt možno do istej miery asociovať aj s celoročnou
aktivitou na hodinách „Telesná výchova“.
13,00
12,90
12,80

*

12,70
12,60

s

12,50
12,40
12,30

**

12,20
12,10

**

12,00
1

2

3
4
meranie

5

6

Obrázok 4. Úroveň a zmeny pohybovej výkonnosti v teste Člnkový beh 4x10 m študentiek FaF
UK v Bratislave v priebehu dvojročného sledovania (1 meranie < >2.-6. meranie)
Legenda: * – Štatistická významnosť p˂0,05; ** – Štatistická významnosť p˂0,01

Záver
Úroveň telesnej zdatnosti študentiek FaF UK v Bratislave sme hodnotili pomocou
vybraných motorických testov. Na začiatku sledovania boli výsledky výkonnosti vo všetkých
motorických testoch v porovnaní so staršími sledovaniami nižšie. Zaznamenaná výkonnosť
zodpovedala priemeru. Porovnaním vstupných a výstupných hodnôt sme zaznamenali zlepšenie
výkonnosti vo všetkých vybraných motorických testoch na signifikantnej úrovni, s výnimkou
Hodu plnou loptou / 2 kg. Z pohľadu dynamiky zmien výkonnosti probandiek sme najväčší
progres zaznamenali v teste Skok do diaľky z miesta. Paricálne výsledky nášho komplexného
hodnotenia zmien vybraných somatických, motorických, funkčných a biochemických
ukazovateľov študentiek FaF UK, ktoré je vedecko-výskumnou úlohou Katedry telesnej
výchovy a športu, poukazujú na pozitívny vplyv riadenej pohybovej aktivity aj v trvaní 90 min
v rámci predmetu „Telesná výchova“ v jej týždennom cykle. Táto aktivita môže mať dlhodobý
efekt a pozitívny vplyv na vytváranie zdravého životného štýlu študentiek vysokých škôl.
Prezentované parciálne výsledky sledovania sa vzťahujú iba na jeden ročník študentiek.
Výskumné sledovanie stále prebieha a po jeho finalizácii bude výsledkom komplexnejšie
hodnotenie somatického, motorického, funkčného a biochemického stavu a dynamiky zmien
týchto ukazovateľov.
Výskumné sledovanie bolo súčasťou grantového projektu KEGA č. 043UK-4/2020 „Zdravý
životný štýl v koncepcii pregraduálneho vzdelávania farmaceutov“.
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SOMATICKÝ PROFIL ŠTUDENTIEK
FARMACEUTICKEJ FAKULTY UK V BRATISLAVE
POČAS DVOJROČNÉHO SLEDOVANIA
THE SOMATIC PROFILE OF STUDENTS OF THE FACULTY OF PHARMACY,
COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA
DURING THE TWO-YEAR FOLLOW-UP
Martina Tibenská - Lenka Nagyová - Dalibor Ludvig
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava

Abstrakt
Príspevok poukazuje na dvojročné zmeny vybraných somatických ukazovateľov
študentiek Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Hodnotený súbor
tvorilo 167 študentiek s priemerným vekom 19,25 + 0,93 rokov, ktoré absolvovali štyri
semestre predmetu „Telesná výchova“. Na konci dvojročného sledovania bol zaznamenaný
pokles v hrúbke kožnej riasy Biceps a Suprailiacal. V úrovni kožných rias Triceps,
Subscapular a úrovni Indexu centrality došlo k nárastu hodnôt. Žiadna zo zmien nebola
vyhodnotená ako štatisticky významná. Interpretácia získaných údajov vychádzala z výpočtu
základných štatistických charakteristík. Pre posúdenie dynamiky zmien jednotlivých
ukazovateľov bol použitý neparametrický Friedmanov test a aj Kolmogorov-Smirnovov test
dobrej zhody. Rezultujúce údaje boli potom hodnotené Tukey-Kramerovým post hoc-testom.
Cohenov test bol využitý na interpretovanie sily stanovenia korelácie. Štatistická významnosť
bola posudzovaná na 1% (p˂0,01) a 5% (p˂0,05) hladine významnosti.
Kľúčové slová: vysokoškolské študentky, dievčatá, telesná stavba, somatické ukazovatele,
kožné riasy, index centrality
Abstract
The paper points out two-year changes in selected somatic indicators of students of
the Faculty of Pharmacy of Comenius University in Bratislava. The evaluated group consisted
of 167 students with an average age of 19.25 + 0.93 years, who completed four semesters of
the "Physical Education". At the end of the two-year follow-up, the decrease in thickness of
the skinfold Biceps and Suprailiacal was noted. There was the increase in a level of skinfold
Triceps, Subscapular and level of the Centrality Index. None of given changes was evaluated
as statistically significant. Interpretation of obtained data was based on the calculation of
fundamental statistical characteristics. Nonparametric Friedman test and also the
Kolmogorov-Smirnov goodness-of-fit test were used as well to assess the dynamics of
changes in individual indicators. Resulting data were evaluated by Tukey-Kramer post hoc
test. Cohen's test was used to interpret the strength of the correlation. Statistical significance
was assessed at the 1% (p˂0.01) and 5% (p˂0.05) significance levels.
Key words: university female students, girls, body composition, somatic indicators, skinfold,
centrality index
Úvod
Vysokoškolskí študenti tvoria vekom a vzdelaním osobitú súčasť populácie.
Štatistické údaje indikujú, že majú najnižšiu incidenciu ochorení, úrazov a aj úmrtí. Napriek
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tomu, že tvoria skupinu zdravých, mladých, adaptabilných a vzdelaných ľudí, nie sú chránení
pred mnohými negatívnymi vplyvmi, ktoré často vyplývajú z ich spôsobu života v priebehu 56-ročného vysokoškolského štúdia (Bernasovská, Rimárová & Kovářová, 2007). Jedným
z najvážnejších a najsilnejších zásahov v ich živote je prechod zo stredoškolského na
vysokoškolské štúdium, ktorý súvisí so zmenou ich bydliska. Odchod z domáceho rodinného
prostredia do nových podmienok znamená oslabenie rodinných väzieb a aj liberalizáciu
osobného života, ktorá je spojená s rizikami moderného životného štýlu a vplyvu okolia
(Bernasovská et al., 2003). Vysokoškolské vzdelanie nie je vždy z hľadiska zdravia zárukou
racionálneho konania. V týchto otázkach sa študenti často nerozhodujú racionálne, a to aj
napriek tomu, že sú informovaní o podstupovanom riziku.
Pravidelná pohybová aktivita prináša ľudom všetkých vekových kategórií s rôznym
zdravotným stavom fyzický, sociálny a mentálny úžitok. Tieto informácie potvrdzuje aj Puska
(2002). Nedostatok pohybovej aktivity v kombinácii s nadmernou psycho-senzorickou
a statickou záťažou sa považujú za faktory ktoré sa negatívne premietajú do celkového
fyzického i psychického zdravia detí a mládeže (Švečíková, 2006).
Cieľ práce
Zámerom nášho dvojročného sledovania bola analýza aktuálnej telesnej stavby a jej
zmien u študentiek Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave.
Metodika práce
Výskumného sledovania sa zúčastnilo 167 študentiek FaF UK s priemerným vekom
19,25  0,93 rokov; najnižší kalendárny vek bol 18, najvyšší bol 23 rokov. Probandky
absolvovali 4 semestre výučby predmetu „Telesná výchova“ (Aerobik, Tabata, Kondičné
cvičenie) 1-krát týždenne v trvaní 90 minút. Výskumné sledovanie prebiehalo v
akademických rokoch 2014/2015 a 2015/2016, v priebehu ktorých študentky absolvovali 6
meraní. Medzi prvým a druhým a aj medzi štvrtým a piatym meraním bol trojmesačný odstup;
štvormesačný odstup bol medzi tretím a štvrtým meraním, čo bolo podmienené študijným
programom na FaF UK. Testovanie vybraných somatických ukazovateľov sa uskutočnilo v
telocvični FaF UK v Bratislave na začiatku a na konci semestrálnej výučby.
Somatické merania (Kožné riasy: Biceps, Triceps, Subscapular, Suprailiacal a Index
centrality) boli realizované štandardizovanou metodikou za štandardných podmienok (Carter,
J. E. L, 2003; Riegerová, J., Přidalová, M., a Ulbrichová, M. 2006). Z kožných rias nad
tricepsom a pod lopatkou bol následne vypočítaný Index centrality (x1) na zhodnotenie
distribúcie tukového tkaniva (Riegerová et al., 2006).
Pre spracovanie získaných empirických údajov sme použili základné metódy matematickej
štatistiky. Z charakteristík polohy sme použili priemer a medián, z charakteristík rozptylu
smerodajnú odchýlku, minimum a maximum. Pre hodnotenie dynamiky zmien jednotlivých
ukazovateľov sme použili Friedmanov test a aj Kolmogorovov-Smirnovov test dobrej zhody
(α) s doplnením o Tukey-Kramerov post hoc-test (p). Veľkosť účinku sme posudzovali
pomocou parametra Effect Size (r). Štatistická významnosť bola posudzovaná na 1% (p˂0,01)
a aj 5% (p˂0,05) hladine významnosti.
Výsledky a diskusia
Priemerná hodnota hrúbky kožnej riasy nad bicepsom (Kožná riasa - Biceps) bola
u probandiek FaF UK na začiatku sledovania vyššia v rozpätí od 4,79 mm do 0,88 mm (tab.
1) v porovnaní so sledovaniami Šulca et al. (2004), Špačinskej et al. (1995) a Moravca et al.
(2002) a naopak nižšia o 0,30 mm (tab. 1) v porovnaní so sledovaním Lenkovej (2006).
Zmena v hrúbke kožnej riasy vykazovala nárast v jej zastúpení v decembri 2014 a máji 2016
(teda na začiatku a na konci sledovania), a to v priemere o 0,44 mm (obr. 1). V ostatných

467

Vedecký zborník 2020 – Žiak, pohyb, edukácia
meraniach sme zaznamenali pokles hodnôt hrúbky kožnej riasy v priemere o 0,24 mm (obr.
2).
Počas celého sledovania sme zmeny v hrúbke kožnej riasy nezaznamenali ako signifikantné.
Na konci sledovania sme porovnaním vstupnej a výstupnej hodnoty zistili pokles o 0,25 mm
(α = 0,753, p = 0,996, r = 0,066; tab. 1, obr. 1).
Tabuľka 1 Vstupné a výstupné hodnoty vybraných somatických ukazovateľov študentiek
FaF UK v Bratislave
K.R.
Biceps

K.R.
Triceps

K.R.
Subscapular

K.R.
Suprailiacal

Index
centrality

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

(index)

Vstup Výstup Vstup Výstup Vstup Výstup Vstup Výstup Vstup Výstup
Priemer

8,90

8,65

15,88

16,17

12,47

12,91

14,96

14,44

0,79

0,80

Medián

8,00

7,60

15,20

16,40

11,20

11,00

14,20

13,00

0,76

0,74

0,61

Friedmanov t.

0,62

0,48

0,49

0,40

Smerod. odch.

3,95

3,80

4,94

4,94

4,96

5,86

5,70

6,70

0,24

0,28

Minimum

3,40

3,00

6,60

5,60

5,60

6,20

4,60

5,20

0,11

0,11

Maximum

27,40

25,40

34,00

30,00

34,20

38,60

37,00

36,60

1,63

1,74

1

2

3

4

5

6

Legenda: K.R. – Kožná riasa

9,60
9,40
9,20

mm

9,00
8,80
8,60
8,40
8,20
8,00

meranie

Obrázok 1. Zmeny „Kožnej riasy - Biceps“ študentiek FaF UK v Bratislave v priebehu
dvojročného sledovania (1 meranie < >2.-6. meranie)
Priemerná hodnota kožnej riasy nad tricepsom (Kožná riasa - Triceps) bola
u probandiek FaF UK na začiatku sledovania nižšia v rozpätí od 1,26 do 3,25 mm (tab. 1)
v komparácii so zisteniami Neščákovej et al. (2017) a Lenkovej (2006) a vyššia v rozpätí od
0,69 mm do 3,78 mm (tab. 1) v porovnaní so sledovaním Špačinskej et al. (1995), Šulca et al.
(2004) a Moravca et al. (2002). V priebehu sledovania sme zaznamenali dva prírastky
v hrúbke kožnej riasy v priemere o 0,35 mm (obr. 2). Obidve zvýšenia boli v druhom roku
sledovania. V prvom roku sledovania sme však sledovali znižovanie hodnoty hrúbky kožnej
riasy (obr. 2). Spomínané merania boli zaznamenané po absolvovaní riadenej pohybovej
aktivity v rámci hodín „Telesná výchova“, uvedené pozitívne zmeny možno do istej miery
prisúdiť efektu zaradenia špecifickej pohybovej aktivity a dlhšej časovej cvičebnej jednotky v
týždennom režime probandiek. V porovnaní so vstupným meraním sme na konci sledovania
zaznamenali nárast priemernej hodnoty sledovaného ukazovateľa o 0,29 mm (α = 0,453, p =
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mm

0,997, r = 0,058; tab. 1, obr. 2). Žiadna z hodnotených zmien hrúbky kožnej riasy nebola
potvrdená ako štatisticky významná.
16,30
16,20
16,10
16,00
15,90
15,80
15,70
15,60
15,50
15,40
15,30
1

2

3

4

5

6

meranie

Obrázok 2. Zmeny „Kožnej riasy - Triceps“ študentiek FaF UK v Bratislave v priebehu
dvojročného sledovania (1 meranie < >2.-6. meranie)
Kožná riasa pod dolným uhlom lopatky (Kožná riasa - Subscapular), bola u našich
probandiek na začiatku sledovania vyššia v rozmädzí od 0,29 mm do 3,16 mm (tab. 1)
v porovnaní so sledovaním Moravca et al. (2002), Špačinskej et al. (1995), Šulca et al. (2004)
a Lenkovej (2006). Nižšie hodnoty kožnej riasy, o 2,36 mm. (tab. 1) u probandiek FaF UK
sme zistili v porovnaní so sledovaniami Nesčákovej et al. (2017). Priebeh zmien hrúbky
kožnej riasy možno rozdeliť do dvoch častí. V priebehu prvého ročníka (prvé tri merania)
mali zmeny jednoznačne klesajúci trend, čo mohlo súvisieť s pohybovými aktivitami ktoré
študenti absolvovali v rámci hodín „Telesná výchova“. Možno tiež predpokladať, že
absolvovali pohybové aktivity v rozsahu, s ktorým sa na strednej škole nestretli. V druhej
časti sledovania - priebeh zmien mal oscilujúci charakter so zvýšením hrúbky kožnej riasy na
konci sledovania, v druhom ročníku. Vtedy majú študenti náročnejší študijný program.
Predpokladáme, že aj keď absolvovali riadenú pohybovú aktivitu, ich denný režim mal zväčša
sedavý charakter. Uvedené zmeny hrúbky kožnej riasy sme nepotvrdili ako štatisticky
významné. Pri porovnaní vstupnej a výstupnej hodnoty hrúbky kožnej riasy sme na konci
sledovania zistili nárast o 0,44 mm (α = 0,993, p = 0,982, r = 0,082; tab. 1, obr. 3).
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Obrázok 3. Zmeny „Kožnej riasy - Subscapular“ študentiek FaF UK v Bratislave
v priebehu dvojročného sledovania (1 meranie < >2.-6. meranie)

mm

Zistená priemerná hodnota hrúbky kožnej riasy na midaxálnej línii asi 2 cm od pupka
(Kožná riasa - Suprailiacal) bola u našich probandiek nižšia o 0,70 mm v porovnaní
so sledovaním Neščákovej et al. (2017). Priebeh zmien hrúbky kožnej riasy v čase sledovania
poukazuje na relatívne pozitívne zmeny v prvom roku sledovania s najvýraznejším poklesom
v strednej etape (0,72 mm; obr. 4). Uvedené zmeny však neboli vyhodnotené ako
signifikantné. Aj pri komparácii vstupnej a výstupnej úrovne hrúbky kožnej riasy možno
konštatovať pokles o 0,52 mm (α = 0,174, p = 0,982, r = 0,084; tab. 1, obr. 4).
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Obrázok 4. Zmeny „Kožnej riasy - Suprailiacal“ študentiek FaF UK v Bratislave
v priebehu dvojročného sledovania (1 meranie < >2.-6. meranie)
Distribúciu tukového tkaniva sme hodnotili prostredníctvom Indexu centrality. Počas
celého sledovania sa probandky FaF UK nachádzali v pásme, ktoré zodpovedá
centripetálnemu rozloženiu tuku (tab.1, obr. 6). V priebehu sledovania sme zaznamenali
najvýraznejšiu zmenu na začiatku druhého akademického roka štúdia (4. meranie - september
2015), kedy v porovnaní so vstupným meraním išlo o prírastok 0,03 index (obr. 5). Pri
posudzovaní individuálnych hodnôt Indexu centrality sme na začiatku sledovania zaznamenali
u 20 probandiek FaF UK hodnoty podľa ktorých sa zaradili do skupiny s centrifugálnym
rozložením tuku a 1 probandka mala tzv. proporcionálne rozloženie tuku. Na konci sledovania
sa rozšírila skupina s centrifugálnym rozložením tuku na 25 probandiek FaF UK, nešlo však
v plnom rozsahu o všetky študentky, ktoré boli zaradené v tejto kategórii na začiatku
sledovania. Na konci sledovania sa však zvýšil aj počet probandiek s proporcionálnym
rozložením tuku na 2. Pri porovnaní vstupnej a výstupnej hodnoty sme zistili na konci
sledovania nárast o priemerných 0,01 indexu (α = 0,723, p = 0,989, r = 0,070). Všetky
sledované zmeny uvedeného ukazovateľa boli v úrovni vecných rozdielov, ktoré sa však
nepreukázali ako štatisticky významné.
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Obrázok 5. Zmeny „Indexu centrality“ študentiek FaF UK v Bratislave v priebehu
dvojročného sledovania (1 meranie < >2.-6. meranie)
Záver
Pri porovnávaní vstupných a výstupných priemerných hodnôt sme zistili pokles
v hrúbke dvoch kožných rias Biceps a Supraspinal, ktorý však nebol štatisticky významný.
Na základe nárastu hrúbky kožných rias Triceps a Subscapular s následným výpočtom Indexu
centrality možno konštatovať, že probandky FaF UK boli v priebehu dvojročného sledovania
v pásme centripetálnej distribúcie tukového tkaniva s nesignifikantným posunom smerom
k pásmu centrifugálnej distribúcie tukového tkaniva. Komparáciou jednotlivých meraní sme
zistili nárast hodnôt troch kožných rias (Triceps, Subscapular, Suprailiacal) a Indexu
centrality (tukového tkaniva) vo štvrtom meraní (september 2015) z čoho možno usudzovať,
že prerušenie riadenej pohybovej aktivity v rámci predmetu „Telesná výchova“ mohlo mať
vplyv na negatívne zmeny v uvedených ukazovateľoch.
Výskumné sledovanie bolo súčasťou grantového projektu KEGA č. 043UK-4/2020 “Zdravý
životný štýl v koncepcii pregraduálneho vzdelávania farmaceutov”.
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INSIGHT INTO THE HISTORY OF WORLD BOXING
Ľubomír Zbončák1, Tomáš Gregor1, Adriana Kaplánová1, Pavel Harsa2
1: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
2: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,
Psychiatrická klinika, Česká republika
ABSTRAKT
Cieľom príspevku je podať ucelený obraz o historickom vývoji boxu od prvých
zmienok až po etapu moderného ľudstva. Box sa často považuje za šport novodobých dejín,
no opak je však pravdou. Jeho počiatky sa datujú už v období starovekého Grécka, v ktorom
bol box známy pod názvom pygmé. Rimania mali pre tento šport zaužívané pomenovanie
pugilizmus, podľa ktorého nazvali aj prvý boxerský klub na svete. V novoveku sa začal box
rozvíjať prostredníctvom šermu, tento nápad zrealizoval anglický šermiar James Figg (1695 –
1734). Neskôr Figgove pravidlá zreformoval Jack Broughton (1704 – 1789) a v roku 1866
markýz z Queensberry. Hoci tieto pravidlá prešli menšími obmenami, sú platné i v súčasnosti.
Box je v olympijskom programe novodobých hier od roku 1904. Hoci sa box mylne považuje
za výsostne mužský šport, historické pramene dokazujú, že sa pestoval už v prvotnopospolnej
spoločnosti v podmienkach matriarchátu, v súčasnosti existuje oficiálny ženský box, ktorý
mal olympijskú premiéru v roku 2012.
Kľúčové slová: box, pästiarstvo, bojový šport, historický vývoj
ABSTRACT
The aim of the article is to give a comprehensive picture of the historical development
of boxing from the first mentions to the stage of modern humanity. Boxing is often considered
a sport of modern history, but the opposite is true. Its origins date back to ancient Greece,
when the box was known as pygmé. The Romans had a common name for this sport,
pugilism, after which they also named the first boxing club in the world. In modern times,
boxing began to develop through fencing, this idea was realized by the English swordsman
James Figg (1695 - 1734). Later Figg's rules were reformed by Jack Broughton (1704 - 1789)
and in 1866 by the Marquis of Queensberry. Although these rules have undergone minor
variations, they are still valid today. Boxing has been on the Olympic program of modern
games since 1904. Although boxing is mistakenly considered a sovereign men 's sport,
historical sources prove that it was grown in primary society in the conditions of the
matriarchy, currently there is an official women's box, which had its Olympic premiere in
2012.
Key words: boxing, fist fight, combat sport, historical development
ÚVOD
Bojové činnosti plnili vo vývoji ľudstva významnú funkciu (Poliakoff, 1987).
Box je individuálny úpolový šport, ktorý sa vyznačuje pästným bojom medzi dvoma
súpermi v rovnakej hmotnostnej kategórií. Súperi sa snažia prostredníctvom úderov päsťami
na pravidlami určené oblasti hlavy a trupu získať bodovú prevahu alebo zvíťaziť knokautom
(K. O.) (Ďurech a kol., 2000).
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Podľa Drasticha (1955) je box charakterizovaný prevažne acyklickými pohybmi, ktoré
sa vyskytujú iba pri nácviku základnej boxerskej techniky (premiestňovanie chôdzou,
opakované údery a pod.).
Box ako jeden z najnáročnejších športov zahŕňa v tréningovej príprave široké
spektrum metód a foriem na rozvoj faktorov podmieňujúcich športový výkon, v ktorom sa
boxer sústredí aj na sebapoznanie a sebarealizáciu nielen vo fyzickej sfére, ale taktiež
v duševnej a intelektuálnej v celoživotnom poňatí (Fiedler, H., a kol. 1965).
Podľa Krála (1985) je to jeden z najstarších olympijských športov, ktorý nikdy nebol a
nikdy nebude masovým športom, naopak vždy bude športom výberovým. Vďaka svojej
atraktívnosti a atmosférou nesie titul globálneho fenoménu. Dôkazom jeho popularity je i to,
že je súčasťou vedomostí študentov stredných škôl z olympizmu, ako to uvádzajú Merica
a Lacuška (2017).
Výskumný problém, ktorý predkladaná práca skúma pozostáva z:
Mylnej domnienky – najmä bežných internetových odkazov, ktoré nie sú podložené
historickými a etnografickými dôkazmi ohľadom historického vývoja boxu. Niektorí autori sa
líšia v názoroch a pripisujú boxu prívlastok „novodobý šport“, čím dehonestujú jeho bohatú
prehistóriu. Folprecht a Rybárová (1977) uvádzajú, že do novoveku sa v podstate o boxe
hovoriť ani nedá, nakoľko neobsahoval ucelené pravidlá, ktoré doň vniesol až James Figg,
čím povýšil túto disciplínu na samostatný druh športu.
Obmedzenosti a čiastočnosti údajov, ktoré tak poskytujú nedostatočný ucelený obraz
na danú problematiku. Miňovský (2006), Folprecht a Rybárová (1977), Ďurech a kol. (2000),
či zahraničný autor Gems (2014) vo svojich publikáciách uvádzajú problematiku týkajúcu sa
najmä Európy a Spojených štátov amerických (USA), ktoré pokladajú za podstatu súčasného
boxu. Naopak, Gradopolov (1954) uvádza problematiku týkajúcu sa iba územia dnešného
Ruska, t. j. bývalého ZSSR, ktoré považuje za jadro číreho boxu.
Absencie chronologickej a ucelenej štruktúry historických zmienok o boxe, čo je
dôvodom prečo sme zhromaždili, zostavili a ucelili predkladané poznatky globálneho
charakteru v chronologickej nadväznosti a štruktúre.
METODIKA PRÁCE
Cieľom tejto práce je podať ucelený obraz o historickom vývoji boxu od prvých
zmienok až po etapu moderného ľudstva, v ktorej začal plniť funkciu globálneho fenoménu.
Pri spracovaní tejto práce boli použité štandardné historické metódy, v ktorých sme kládli
maximálny dôraz na etapu heuristiky, t. j. zber relevantných prameňov k predmetnej
problematike, spracovanie literatúry, v ktorej sme sa zamerali predovšetkým na obsahovú
analýzu všetkých dostupných súvzťažných, písomných a fotografických dobových prameňov,
internetových zdrojov a vedeckých článkov.
Výsledky a diskusiu sme rozčlenili do štyroch základných etáp, resp. epoch, ktoré sa
bežne využívajú v prácach podobného charakteru.
Domnievame sa, že predkladaná práca splní svoj účel, a že sa stane pomôckou nielen
pre odborníkov v oblasti dejín športu, ale aj pre študentov telesnej výchovy a športu,
samotných boxerov a širokú verejnosť.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Pravek (2,5 000 000 p. n. l. – 3000 p. n. l.)
Ľudia tu boli už dávno pred začiatkom dejín. Primáty podobní súčasným ľuďom sa
objavili pred 2,5 miliónmi rokmi, túto epochu možno definovať ako pravek, resp. prehistóriu.
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Už odpradávna v našom živočíšnom druhu Homo sapiens (človek rozumný) slúžil boj
k rozhodovaniu o silnejšom jedincovi, v inom druhu zasa o Alfa samcovi (Harari, 2011). V
priebehu vývoja, v období praveku sa postupne vyvíjali aj pohybové činnosti. Skúsenosti
zohrali v tomto ohľade dôležitú úlohu – naši predkovia si postupne začali uvedomovať, že
keď sa budú nejakej činnosti venovať aj vtedy, keď to nie je nutné pre ich prežitie (napríklad
priateľský boj) budú vedieť efektívnejšie transformovať nadobudnuté skúsenosti v situáciách,
v ktorých o život pôjde. Z uvedeného možno vydedukovať, že už vtedajšej dobe ľudia z časti
rozumeli významu tréningového procesu (Seman, 2012).
Perútka a kol. (1988) uvádzajú, že boj svoj účel plnil aj pri výchove mládeže
v prvotnopospolnej spoločnosti – 600 000 pred naším letopočtom (p. n. l.), najmä
v patriarcháte (spoločenské postavenie s dominantným postavením muža), ale nachádzame
etnografické materiály aj v podmienkach matriarchátu (spoločenské postavenie
s dominantným postavením ženy) v ktorom sa usporadúvali špeciálne ženské súťaže
v pästnom boji.
Král (1985) vo svojej publikácii podrobne rozoberá pästný boj v pravom slova zmysle.
Podľa jeho slov, päsť slúžila v prípade potreby ako najrýchlejšia a najefektívnejšia zbraň až
do doby, kedy sa začal rozmach a pokrok civilizácie, ktoré priniesli rozvoj pušného prachu a
zbraní. Najstaršie svedectvo o pästných bojoch bolo objavené na opustených hrebeňoch
uprostred Sahary, v horských pásmach pohoria Tibetu a Ahagaru. Pozostatky kultúr staršej
doby kamennej odborníci zaraďujú do doby približne 100 000 p. n. l. (Ďurech a kol., 2000).
Starovek (3000 p. n. l. – 476 n. l.)
Starovek je tradičné označenie svetových dejín, ktoré sa začína v starovekej
Mezopotámii na základe vzniku písma, resp. prvých štátnych útvarov (Kramer, 1965).
Dejiny pästiarstva ako jednou z prvých podôb športu nachádzame v starovekej
Mezopotámii na základe rozlúšteného klinového písma, v ktorom sa písalo o boxe ako o
„Babylonskom pästnom súboji“ (Weinmann, 1989). Mezopotámia znamená „medziriečie“ a
ide o viaceré mestské štáty, ktoré vznikli medzi riekami Eufrat a Tigris (Seman, 2012).
V Sumerskej ríši sa pästný boj praktizoval v rámci vojenskej prípravy, v ktorej bola prvoradá
fyzická sila (Kramer, 1965). V troskách sumerskej svätyne boli nájdené pamätné reliéfy, na
ktorých sú vyobrazení boxeri približne z roku 3000 p. n. l. Ďalším nálezom je drobný hlinený
reliéf v Sunnaku odhadovaný z obdobia 2000 p. n. l., na ktorom je zobrazený boj dvoch
boxerov. Obaja sú v boxerskom postavení s jednou prekročenou dolnou končatinou a
natiahnutou pažou k súperovi. S vysokou pravdepodobnosťou majú oviazané ruky látkou
z hovädzieho mäsa (Weinmann, 1989).
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Obrázok 1. Sumerskí boxeri
(Zdroj: R. Petrov, Olympic Wrestling, 1993)
S opisom pästných bojov sa stretávame aj v Homérových eposoch Ilias a Odysea z 8.
storočia p. n. l. (Ďurech a kol., 2000). Túto zmienku potvrdzujú Folprecht a Rybárová (1977),
Weinmann (1989) aj Pavelka a Stich (2012).
V starovekej Indii sa zasa pästný boj rozvíjal v súčinnosti s požiadavkou harmonickej
výchovy S. Budhy ako jeden komponent telesného päťboja spolu so šermom, zápasom,
skokom a plávaním. Telesná kultúra v Čine rozvíjala box v duchu gymnastiky „solin“
(Perútka a kol., 1988) už v roku 1700 p. n. l. (Gems, 2014). Išlo o gymnastiku, ktorá
obsahovala vyslovene branný charakter. Neskôr sa tento typ gymnastiky modifikoval na
gymnastiku „ušu“. Čínski mnísi neskôr vypracovali aj špeciálne sústavy pästného boja so
zápasom, z ktorých sa v priebehu histórie vyvinulo džiu-džicu a karate.
Najväčší podiel na rozvoj boxu sa zaslúžilo staroveké Grécko, konkrétne vplyv
minojskej kultúry (oblasť Kréty) asi 1500 p. n. l. (Perútka a kol., 1988), na ktorých sa ľudia sa
radi venovali rozličným hrám.
Na slávnostiach vystupovali boxeri spolu so zápasníkmi, ktorí sú vyobrazení ako
prototypy dokonalosti a ušľachtilosti. Box pestovali dokonca aj deti (Olivová, 1985).

Obrázok 2. Antickí boxeri ako symbol dokonalosti
(Zdroj: http://felca.blog.cz/1112/box-pygme)
Na základe archeologických nálezov je pravdepodobné, že Grécki boxeri nosili prilby
i chrániče na uši. Na počiatku sa táto činnosť podobala skôr na surovú bitku, v ktorej sa bili
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holými rukami. Postupom času si začali viazať (boxersky „bandážovať“) ruky aj predlaktia
s remienkami z hovädzieho mäsa (Weinmann, 1989). Box, podľa Svobody (1974) je pästný
boj, ktorý bol v gréckej kultúre oceňovaný ako príprava pre boj na krátku vzdialenosť vo
vojnách. Rany boli sústredene prevažne na hlavu, nakoľko motto: „rozbi telo, hlava padne
sama“ je pomerne nové. Nezlomní Gréci bojovali dovtedy, pokiaľ sa jeden z boxerov
nevzdal, tým, že signalizoval so vztýčeným ukazovákom koniec alebo pokiaľ jeden z nich
nebol pri vedomí. Ako tréningovú pomôcku používali tzv. „kórykos“, čo bolo vtedajšie
boxovacie vrece vyrobené z mechu naplneným rôznych plodov jadier, ktoré im slúžili pre
nácvik boxerských úderov. Za účelom zvyšovania odolností hánok používali drevené koly, do
ktorých boxovali holými päsťami (Weinmann, 1989).
Pavelka a Stich (2012) uvádzajú, že využívali taktiež „skiamachiu“, ktorú dnes
poznáme pod názvom tieňový box, ktorý Platón nazval ako: „boj bez súpera“ (Weinmann,
1989). Tieto prvky sa objavovali aj v telesnej kultúre Sparťanov. V Sparte sa totiž venovala
minimálna pozornosť rozumovej výchove. Prioritou Sparťanov bolo, ako hovorí Plutarchos:
„bez odvrávania poslúchať, otužovať sa a naučiť sa víťaziť“ (Perútka a kol., 1988).
Pästný boj, ktorý využívali skôr inštinktívne ako systematicky sa v kombinácii so
šermom a zápasom stal neoddeliteľnou súčasťou sparťanských bojových stratégií
(Demetrovič, 1988).
Na rozdiel od Sparty cieľom aténskej výchovy bolo kreovať uvedomelého občana,
ktorý by bez nátlaku plnil svoje povinnosti, najmä vojenskú službu, ktorá bola v danej dobe
viac ako nevyhnutná vzhľadom na Grécko-perzské vojny. Sokrates hlásal, že povinnosťou
každého občana je udržovať sa v primeranej fyzickej zdatnosti, aby bol schopný slúžiť
svojmu štátu v čase potreby. Fyzicky slabých mužov považoval za hanbu, ktorá nikdy
nespozná krásu a silu, ktorú je ich telo schopné. Muž nemal právo byť amatérom v rovine
fyzickej zdatnosti a preto do 7 rokov boli vychovávaní aténski chlapci v domácom prostredí
a neskôr v súkromných školách (i keď boli podriadene štátu). Najvýznamnejšou vzdelávacou
inštitúciou boli gymnázia, ktoré slúžili len telesnej výchove (gymnasion pochádza z gréckeho
slova gymnos – nahý, Aténčania cvičili bez odevu). Súčasťou gymnázia bola palaistra
(Perútka a kol., 1988), bol to vyhradený priestor na výcvik zápasu (palé) a boxu (pygmé).
Postupom času sa z palaistry vyvinula špecializovaná škola, ktorá bola zameraná na prípravu
zápasníkov a pästiarov – čo svedčí o nadradeného postavenia úpolov vo výchove aténskeho
občana (Seman, 2012). Veľkú pozornosť venovali aj všeboju (pankration), ktorý bol zaradený
do antického súťažného programu približne v roku 650 p. n. l. Pankration bol vlastne
predchodca dnešného MMA (mixed martial arts). Obsahoval prvky brutálneho boxu a zápasu
s tým rozdielom, že zápasníci nemali žiadne rukavice a bolo povolene prakticky čokoľvek,
dôležite bolo prežiť. Preto box nemožno zameniť s touto disciplínou, nakoľko v boxe sú
riadne stanovené pravidlá (Weinmann, 1989).
Podľa Miňovského (2006) bola v roku 776 p. n. l. po prvýkrát do programu antických
olympijských hier zaradená demonštrácia činnosti, ktorá sa podobala boxu. Svoju oficiálnu
športovú premiéru si vyslúžil box na XXIII. hrách starovekej olympiády – v roku 688 p. n. l.
Ako dokladajú historické pramene, k prvým víťazom patril Onomastos zo Smyrny a
najznámejším boxerom vtedajšej doby bol Theagenés z Thassu, držiteľ ôsmich titulov (Bendl,
1994). Folprecht a Rybárová (1977), uvádzajú, že v antickom Grécku bol zaradený do
programu olympijských hier dokonca aj dorastenecký box. Stalo sa tak v roku 616 p. n. l. na
41. hrách. Historické pramene dokladajú 63 známych dorasteneckých olympijských víťazov.
Niektorí z nich, ako Hippomachos alebo Kleoxenes neboli v zápasoch ani raz zasiahnutí. Sú
len dve možnosti, ktoré túto informáciu uskutočňujú reálnou. Prvá je, že mali vynikajúcu
technicko-taktickú prípravu, a druhá, tá pravdepodobnejšia, že boli biologický vyspelejší voči
svojím súperom, ktorí nestihli ani udrieť. Najslávnejší však bol boxer Eupolis z Thesálie,
ktorý v roku 388 p.n.l. podplatil troch súperov. Eupolis bol potrestaný vysokou pokutou, za
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ktorú postavili v Olympii šesť sôch s nápisom: „Víťazstvo možno dosiahnuť len
prostredníctvom sily a tréningu, nikdy nie peniazmi.“ Tieto sochy stoja v Olympii dodnes
(Bendl, 1994). Takouto olympijskou tradíciou sa môže pochváliť len málo športov. I keď sa
často o boxe uvádza, že je to šport novodobých dejín, teraz už je zrejme, že box má
porovnateľnú tradíciu s väčšinou východných bojových umení. Úpadok boxu sme
zaznamenali v období prechodu z antického Grécka k Rímskemu impériu.
Demetrovič (1988) sa zaoberá aj boxom u starovekých Rimanov: „V starovekom
Grécku sa pästný boj nazýval pygmé, u Rimanov zasa pugilismus“.O rímskom boxe sa
zmieňuje aj Publius Vergilius Maro (2011) v epose Aeneis, podľa ktorého možno usúdiť, že
na začiatku nemal box pravidlá, priorita boxerov bolo donútiť súpera ujsť z boja alebo
prinútiť súpera vzdať sa, niečo podobné ako v pankratione. Avšak treba podotknúť, že
Rimania zlepšili celkovú techniku boxu. V prvom rade na ochranu rúk a na lepšiu efektivitu
úderov prestali boxovať holými rukami. Či táto efektivita úderov priniesla viac škody ako
úžitku je už otázne (Ďurech a kol., 2000). Rimania aby zefektívnili zážitok diváckej kulisy,
ktorá túžila po zvrátenosti a vysokej úmrtnosti zaviedli boxerské rukavice nazývané
„caestus“, ktoré sa používali počas profesionálnych boxerských zápasov. Boli to remienka
spevnené kovovými alebo kamennými prstencami, ktoré spôsobovali smrteľné údery
(Svoboda, 1974). Rímske „caestus“ bolo prevzaté od afrických boxerov, ktorí ho používali už
v 2. storočí p. n. l. Aby sme boli konkrétnejší, išlo o územie „Hausa“ (dnešný Sudán
a Čadská republika). Na tomto území sa pestoval box ako „dambe“, ktorý nesie rovnaký
názov dodnes. Práve tam po prvýkrát vystavovali rôzne textilne bandáže, ktoré si máčali do
rôznych roztokov, či dokonca do rozbitého skla. Dambe sa rovnako praktizuje aj v severnej
Nigérii, či v Kamerune, kde si boxeri oväzujú bandážami iba jednu päsť, a druhou rukou sa
držia so súperom – na lepšie priblíženie, išlo o kombináciu armwrestlingu a boxu (Gems,
2014).
Rimania si týmito osvojenými remeňmi omotávali obidve päste a celé predlaktia.
Ďalším rozdielom medzi Gréckom a Rímom bol ten, že v pugulizme boli povolené údery do
celého tela, avšak bolo zakázane súpera pritom držať (Ďurech a kol., 2000). Boxu sa venoval
aj Markus Aurelius, cisár, ktorý vládol v rokoch 161-180 nášho letopočtu (n. l.). Ďalší cisári,
ktorí sa pokúsili o propagáciu boxu boli Augustus a Nero, ktorí sa snažili organizovať v Ríme
hry podľa vzoru gréckych hier (najmä Olympijských), ale ich pokusy neuspeli. Domitián
organizoval od roku 86 tzv. Kapitolské hry, v ktorých boli najpopulárnejšie úpolové disciplíny
– box so zápasom (Perútka a kol., 1988).
Posledným známym šampiónom pred zrušením antických hier sa stal v roku 369 n. l.
Varazdetes, neskorší kráľ Arménska (Bendl, 1994).
Na konci Rímskeho impéria všeobecný záujem o box upadol, rozvíjal sa iba u otrokov
a gladiátorov – ako už možno z názvu spoločenských vrstiev usúdiť, určite nie dobrovoľne
(Ďurech a kol., 2000). Neskôr, v 4. storočí n. l. si kresťanský vplyv získalo štátnu podporu.
Cirkev aktívne bojovala proti antickým tradíciám a gladiátorské hry v roku 404 zakázala. Až
do zániku Západorímskej ríše (476 n. l. – táto udalosť je spájaná aj s koncom staroveku) sa
organizovali súťaže pästiarov a zápasníkov (Perútka a kol., 1988).
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Obrázok 3. Antický boxer s dobovými rukavicami – "caestus"
(Zdroj: J. Sommer, Dějiny sportu: Sporty našich předků, 2003)
Stredovek (476 n. l. – 1650 n. l.)
Rozpadom Ríma sa začala vo svetových dejinách nová etapa – stredovek
(feudalizmus), čím ale stredovek končí to je sporné. Britskí historici považujú za koniec
stredoveku zvrhnutie kráľa Richarda II. (1399). Rímska histografia zasa dobytie
Konštantínopolu (1453), talianska objavenie Ameriky (1492) a uhorská (vrátane územia
súčasného Slovenska) bitkou pri Moháči (1526) (Le Goff, 2005).
Perútka a kol. (1988) zasa uvádza koniec rozhrania stredoveku až v roku 1650. Táto
„nekonečná“ epocha svetových dejín sa vyznačuje predovšetkým feudálno-ekonomickopolitickým systémom, ktorého hlavná črta pozostávala z pôdy – feudum.
A práve tá sa stala osudná v ďalšej prosperite svetového boxu. V tomto období sa totiž
využíval box iba ako prostriedok riešenia osobných sporov o pôdu. Taktiež rozvoj rytierstva
sa podieľal na celkovom úpadku, v ktorom bola priorita šerm a jazda na koni (Ďurech a kol.,
2000).
Pästný boj bol pestovaný v tomto období ako jeden z najrozšírenejších druhov
telesných cvičení najmä v Rusku. Práve v Rusku sa stretávame s dvoma spôsobmi pästného
boja – stena proti stene (hromadný boj) a boj jednotlivcov. Tieto spôsoby sa vyznačovali
vekovými kategóriami účastníkov v troch dimenziách. Boj jednotlivcov sa využíval ako
spôsob riešenia osobných, či majetkových sporov. Ruský ľud uchoval tradície pästného boja
po dlhé generácie. Dôkazom toho sú mnohé historické dokumenty, národné eposy a povesti
i napriek cirkvi, ktorá všemožne bojovala proti „pohanským zvykom“. V dobe ruského
zjednotenia (15. storočie) bol pästný boj jedným z prvkov svojrázneho národného systému
telesnej výchovy. V roku 1551 bol v Rusku pästný boj súčasne s inými „zábavami
hellenského besnenia“ cirkvou zakázaný – pojem „Helléni“ sa v Byzantskej ríši používal
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najprv len pre prívržencov starých gréckych kultov, neskôr pre všetkých nekresťanov. Avšak
pästné boje sa uchovali v živote ruských národov naďalej (Gradopolov, 1954).
V 16. storočí sa začali v Európe rozvíjať organizované skupinky tzv. pästníkov, ktorí
využívali rôzne prvky z boxu. O boxe sa zmienil aj britský moreplavec James Cook, ktorý pri
svojej expedícii v roku 1601 objavil Austráliu. Práve tam zaznamenal nahých bojovníkov,
ktorí si omotávali päste kokosovými vláknami a využívali prvky boxu (Ďurech a kol., 2000).
Ktovie, či práve oni pre Spojené kráľovstvo predstavovali hrozbu, keď Cook prehlásil „novo
objavené" ostrovy za britské vlastníctvo, čím zahájil kolonizáciu a vykynožovanie pôvodného
obyvateľstva (Harari, 2011).
Novovek (po roku 1650 n. l.)
Novovek je obdobie svetových dejín datovane od konca stredoveku až po súčasné,
resp. najmladšie dejiny. Počiatky moderného boxu možno prisúdiť Anglicku (Fassati a kol.,
1981). Už v 16. storočí sa v Anglicku konali boxerské zápasy, ktoré si veľmi rýchlo získali
obrovskú popularitu (Bendl, 1994).
Avšak renesancia boxu v jeho pravom slova zmysle sa začala objavovať až začiatkom
18. storočia, kedy profesionálny šermiar James Figg začal šíriť „šerm päsťami“ (Ďurech
a kol., 2000). Folprecht a Rybárová (1977) uvádzajú, že dovtedy boli boxerské zápasy len
hrubé a amatérske bitky, bez špecifických pravidiel. James Figg prišiel na to, že pästiarstvo by
sa dalo reformovať na základe štruktúry šermu a povýšiť ho na samostatný druh športu.
Zostavil teda doposiaľ neexistujúce pravidlá a v roku 1719 založil v Tottenham Court Road
šermiarsku akadémiu ušľachtilého spôsobu obrany – Manly art of selfdefence Academy,
v ktorej sa nevyučoval len šerm ale aj novo reformovaný box. Túto skutočnosť potvrdzuje aj
Ďurech a kol. (2000) a Weinmann (1989). James Figg sa stal v roku 1719 prvým majstrom
sveta v ťažkej váhe. V roku 1736 sa uskutočnil titulový zápas, ktorý si opäť obhájil a dokázal
si ho udržať 15 rokov. Ďalším majstrom sveta a nástupca J. Figga bol vynikajúci boxer
a taktiež učiteľ šermu Jack Broughton, ktorý pri svojom titulovom zápase usmrtil svojho
súpera Stevensona (Miňovský, 2006).
Do roku 1743 sa totiž zápasilo holými päsťami. V tom istom roku vyšlo doplnkové
vydanie pôvodných pravidiel, ktoré vydal práve Jack Broughton aby sa predišlo podobným
situáciám – štruktúra ôsmych zásad, do ktorých patrilo zavedenie boxerských rukavíc (názov
v dobovej podobe – „mufflers“ – i keď ešte nie v každom zápase) a ohraničeného priestoru –
ringu (Ďurech a kol., 2000). V roku 1747 sa objavuje prvá anglická učebnica boxu
(Weinmann, 1989).
Box postupne získaval popularitu nielen medzi chudobnými ľuďmi, ale taktiež medzi
vyššou spoločenskou vrstvou – šľachticmi. Rovnako ako Figg, aj Broughton mal vlastnú
športovú školu, v ktorej sa mladí ľudia z bohatých rodín učili boxerskému umeniu a kde sa
pravidelne odohrávali boxerské zápasy. Avšak nasledujúce štvrťstoročie bol zaznamenaný
úpadok boxu. Opäť panoval primitívny pästný boj, ktorý sa prejavoval najhrubšou
a najbrutálnejšou formou (Folprecht a Rybárová, 1977).
V danej dobe teda nemožno polemizovať o športovom privilégiu, nakoľko Korček a
kol. (1996) vymedzuje šport ako dimenziu s tromi parametrami:
 šport je špecializovaná ľudská činnosť vykonávaná súťaživou formou podľa pravidiel,
 šport je kultúrno-sociálno-spoločenský jav, ktorý má väzby na jednotlivé oblasti života,
ako je kultúra a umenie, výchova a vzdelávanie, ale aj právo, estetika, politika, sociológia,
životné prostredie, veda atď.,
 šport je spoločenské hnutie.
Často to dokonca bol boj na život a na smrť, pri ktorom si dokonca „boxeri“ vypichovali oči.
Vtedajšej odbornej terminológií sa tento jav nazýval „gouging“. Žiadne zľutovanie
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a ľubovoľné zaobchádzanie so súperom, ktorý už nejavil známky života sa nazývalo
„pourring“. Dorazenie súpera na zemi kopnutím do hlavy okovanou topánkou sa nazývalo
„up and down“. Toľko z dobovej terminológie. Boxerský systematický tréning zo
šermiarskych akadémii nahradili primitívne praktiky spevňovania hánok, ktoré si posypávali
rôznymi práškami. Najobľúbenejší úder bol úder hranou ruky do hrtanu (larynx) alebo úder
do väzu, po ktorom jedinec ostal ochrnutý.
Slávu a pôvodnú reputáciu boxu opäť priviedol na správnu cestu v roku 1780 učiteľ
šermu Tom Johnson, vlastným menom Thomas Jackling. Ten opäť zaviedol do ringu
„čistotu“ a fair-play a tým navrátil Broughtové pravidlá (Folprecht a Rybárová, 1977).
Z tejto doby je známy pästný boj, ktorý sa uskutočnil medzi P. Humpriesom a D.
Mendozou (Král, 1958).
Daniel Mendoza, talentovaný mladý boxer židovského pôvodu porazil aj Martina
Butchera, ktorému udelil v 10. kole knokaut, za ktorý bol potrestaný peňažnou pokutou,
nakoľko v tej dobe bolo zakázane usporadúvať verejné pästné zápasy. V roku 1795 bol
porazený mladým húževnatým boxerom – Johnom Jacksonom, ktorý niesol pseudonym
„boxer gentleman“. V roku 1812 vznikol v Londýne prvý boxerský klub na svete – Pugilistic
club, odvodený z názvu boxu v starovekom Ríme – pugilismus. Amatérsky boxerský zväz
v dnešnom ponímaní to však ešte nebol. Broughtové pravidlá boxu platili takmer sto rokov.
V roku 1838 ich nahradili tzv. „Londýnske pravidlá“ (Folprecht a Rybárová, 1977).
Král (1958), Demetrovič (1988), Ďurech a kol. (2000), Miňovský (2006) aj Gems
(2014) potvrdzujú, že dominantným medzníkom historickej boxerskej evolúcie je rok 1866 (i
keď niektoré bežné internetové zdroje uvádzajú rok 1890 – na tie sme sa však neorientovali).
V tomto roku anglický športovec markýz z Queensberry vydal nové pravidlá, ktoré sú
s menšími reformami platné dodnes. Zaviedol dĺžku boxerských kôl na 3 minúty s 1
minútovou prestávkou medzi jednotlivými kolami. Okrem toho nastolil boxerské rukavice ako
absolútnu podmienku a súčasť každého boxerského zápasu. Možnosť zvíťaziť na body vtedy
ešte nebolo domyslené, pretože pramene uvádzajú, že najdlhší zápas trval 106 kôl
(Demetrovič, 1988). Prvým oficiálnym majstrom sveta v kategórii všetkých dobových váh sa
stal v roku 1882 John L. Sullivan (Miňovský, 2006).
Zatiaľ čo v Európe box rozkvital, v predrevolučnom Rusku pomaly upadal. Celková
politická situácia a hospodárska zaostalosť Ruska bola príčinou úpadku telesnej kultúry ruskej
buržoázie. Box – rohovanie sa v Rusku pestoval iba v Petrohrade, v Moskve a v Kyjeve.
Prvým vynikajúcim športovcom a priekupníkom boxu v Rusku bol Ivan Grave, rodák
z Petrohradu, ktorý vyučoval box v petrohradskom ťažkoatletickom klube – Sanitas
(Gradopolov, 1951).
20. storočie znamenalo pre box opäť značný pokrok, nakoľko okrem toho, že bol
zaradený do programu novodobých olympijských hier v roku 1904, vzťahoval sa s
množstvom ďalších svetových premiér (Bendl, 1994). Od roku 1911 bol profesionálny box
riadený Medzinárodnou komisiou boxu IBA so sídlom v Paríži (Demetrovič, 1988).
V roku 1912 bol založený prvý nemecký boxerský klub – SV Astoria Berlín
(Weinmann, 1989).
Do roku 1915 neboli v Rusku vydané žiadne oficiálne pravidlá boxu. Existovali iba
v záznamoch zo športových klubov. Pravidlá si rozhodcovia vykladali individuálne,
vychádzajúc z priebehu zápasu. Napríklad majstrovstvá Petrohradu v roku 1913 sa uskutočnili
iba v troch váhových kategóriách (v ľahkej, strednej a ťažkej) namiesto šiestich. Prvé
oficiálne pravidlá boxu boli vydané moskovským oddielom už spomínaného klubu Sanitas
v roku 1915. Tieto pravidlá už obsahovali osem váhových kategórií (rovnako ako
medzinárodné pravidlá), hmotnosť rukavíc nesmela prekročiť 228g, zápas trval 3 kola po 3
minúty, zápas bol riadený buď ringovým rozhodcom alebo troma postrannými rozhodcami.
Reforma týchto pravidiel nastala 27. mája 1916, ktorá upresnila podmienky zápasu, činnosť
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samotných boxerov a rozhodcov. V rámci týchto pravidiel sa konali v decembri 1916
majstrovstvá Ruska, ktoré mali obrovský úspech pomedzi 23 zúčastnených boxerov
(Gradopolov, 1951).
Písal sa rok 1919 a v Amerike sa zatiaľ začala „zlatá éra“ boxu s nástupom Jacka
Dempseya (i keď dovtedy patrila dominantnosť Anglicku). Box sa začínal masovo šíriť do
celého sveta a jeho popularita rapídne rástla. V danej dobe sa box rozšíril aj vtedajšom
Československu (Miňovský, 2006).
V roku 1920 bola založená Intenationale de Boxe Amateur (AIB) ako prvé
medzinárodné zoskupenie amatérskych boxerov v Paríži (Demetrovič, 1988).
Tabuľka 1. Desať najznámejších profesionálnych boxerov 19. a 20. storočia
meno, priezvisko
počet zápasov,
počet výhier
počet prehier
(národnosť)
(% K. O.)
+ (remízy)
*dátum narodenia
+dátum úmrtia
68
54
6
Jack Demspey (USA)
*25.06.1895
(64,71%)
+ (8 remíz)
+31.05.1983
49
49
0
Rocky Marciano (USA)
*01.09.1923
(87,76%)
+31.08.1969
61
56
5
Cassius
(60,66%)
Clay/Muhammad Ali
(USA)
*17.01.1942
+03.06.2016
37
32
4
Joe Frazier (USA)
*12.01.1944
(72,97%)
+ (1 remíza)
*07.11.2011
81
76
5
George Foreman (USA)
*10.01.1949
(83,95%)
54
50
4
Sonny Liston (USA)
*22.07.1930
(72,22%)
+30.12.1970
70
67
3
Joe Louis (USA)
*13.05.1914
(75,71%)
+12.04.1981
79
61
8
Bob Fitzsimmons
(72,15%)
+ (4 remízy)
(Veľká Británia)
*26.05.1863
+22.10.1917
70
56
10
Max Schmeling
(55,71%)
+ (4 remízy)
(Nemecko)
*28.09.1905
+02.02.2005
102
88
14
Primo Carnera
(69,61%)
(Taliansko)
*25.10.1906
+29.06.1967
(Zdroj: https://boxrec.com/en)
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Popularitu boxu sme zaznamenali aj v slovensky písaných periodikách, konkrétne v
časopise Slovák z roku 1923, v ktorom sme v športovej rubrike zachytili článok týkajúci sa
boxerského zápasu už spomínaného Jacka Dempseya: „Ako je známe – boxovanie je
najnebezpečnejší šport sveta. Donedávna bol tento rohovnícky šport považovaný za
gentlemanský, teraz ale vnášajú sa do ringu i obchodné záujmy a fígle. Harry Wills, čierny
obor nebude mať príležitosť dobyť titul majstra sveta v ťažkej váhe, kým je Jack Dempsey
šampiónom sveta“ (Slovák 15. novembra 1923). (históriu boxu na území súčasného
Slovenska si bližšie priblížime v ďalšom článku, pozn. autora)
Gradopolov (1951) uvádza, že box v Rusku začal kvitnúť až v rámci Sovietskeho
zväzu (ZSSR) v roku 1922. Októbrová revolúcia (podľa juliánskeho kalendára 25. októbra
1917) – (podľa gregoriánskeho kalendára 7. novembra 1917) vyvolala úplný prevrat
v dejinách sovietskeho ľudu, otvorila nové možnosti telesnej kultúry, ktorá sa stala
neoddeliteľnou súčasťou komunistickej výchovy. V priebehu rokov sa zriadila v ZSSR
sovietska škola rohovania (boxu), ktorá mala pomáhať rozvíjať zdravú, nebojácnu, všestranne
založenú a pre vlasť prospešnú mládež. Významnú úlohu pri vzniku sovietskeho boxu (na
rozdiel od Ameriky) tvorila „Vseobuč“ – Vseobščeje obučenije, čo bola organizácia založená
pre všeobecné vzdelanie a výcvik. Táto organizácia budovala vojenské a športové kluby,
v ktorých sa v prvom rade pestoval box. Box bol zaradený aj do programu Hlavnej vojenskej
školy telesnej výchovy pracujúceho ľudu – jeden z prvých ústavov telesnej kultúry v ZSSR.
Práve tu boli odchovaní prví sovietski boxeri a tréneri – Alexej Labedev, Petr Michalev,
Michail Petrov. V porovnaní s predrevolučným Ruskom možno usúdiť výrazný technický
i taktický pokrok. Zriadil sa určitý systém v metodike tréningovej štruktúry a obohatili sa
vyučovacie metódy gymnastickými prostriedkami (boxerské náčinie – boxerské hrušky
boxerské vrecia, švihadlá, atď.). V roku 1925 bola v Moskovskej rade telesnej kultúry
založená ťažkoatletická sekcia, ktorá zahrňovala box spolu so zápasom a vzpieraním (rovnako
to bolo aj na našom území). Toho samého roku boli po prvýkrát v Moskve usporiadané
majstrovstvá Červenej armády v boxe (Gradopolov, 1951).
V roku 1926 na spoluprácu AIB nadviazala Association Intenationale de Boxe
Amateur (AIBA), ktorá od roku 1946 pôsobí ako Medzinárodná asociácia boxu so sídlom
v Londýne (Demetrovič, 1988).
Jeden z najväčších boxerských historických udalostí minulého storočia bolo
majstrovstvo ZSSR v roku 1933 v Minsku, ktoré ukázalo vrchol boxerskej evolúcie v jeho
pravom slova zmysle. Týchto majstrovstiev sa zúčastnilo 86 boxerov zo ZSSR a po prvýkrát
sa objavila nadradenosť Ukrajiny, kde sa box začal pestovať práve v spomínanom roku.
Vzhľadom na pomerne krátku boxerskú históriu patrí Ukrajina medzi súčasné boxerské
veľmoci (čoho dôkazom je tabuľka č. 2). V roku 1937 zvíťazil sovietsky box s obrovskou
prevahou nad vybraným družstvom Francúzska, čim si vydobyl svetového uznania
(Gradopolov, 1951).
Súčasný box rozlišujeme na amatérsky (nazývaný aj ako olympijský) a profesionálny.
Zatiaľ čo v olympijskom boxe rozoznávame 10 váhových kategórií, v profesionálnom 17.
Ďalším diferenciačným znakom je, že olympijský box je zaradený pod jedinú, už spomínanú
asociáciu – AIBA. O profesionálnom boxe Gems (2014) tvrdí, že je rozdelený do niekoľkých
desiatok federácií, ktoré sa riadia vlastnými vnútornými pravidlami, celosvetovo uznávane sú
však len štyri:
 World Boxing Asociation (WBA)
 World Boxing Council (WBC)
 World Boxing Organization (WBO)
 International Boxing Federation (IBF)
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V súčasnosti je klasický olympijský box mierne v úzadí a spoločnosťou je
preferovanejší profesionálny box, ktorý je divácky atraktívnejší. Existuje aj ženský box, ktorý
mal olympijskú premiéru v Londýne 2012 (Seman, 2012).
V roku 2013 vznikla organizácia AIBA Profesional Boxing (APB), ktorá bola zriadená
z toho dôvodu, aby sa profesionálneho boxu mohli zúčastniť aj olympijskí boxeri. V tejto
svetovej asociácii je v súčasnosti zaradený aj olympijský box (Miňovský, 2006).
Tabuľka 2. Desať najznámejších profesionálnych boxerov 21. storočia
meno, priezvisko
počet zápasov,
počet výhier
(národnosť)
(% K. O.)
*dátum narodenia
15
14
Vasiliy Lomachenko
(66,67%)
(Ukrajina)
*17.02.1988
17
17
Oleksandr Usyk
(76,47%)
(Ukrajina)
*17.01.1987
69
64
Wladimir Klitschko
(76,81%)
(Ukrajina)
*25.03.1976
47
45
Vitali Klitschko
(87,23%)
(Ukrajina)
*19.07.1971
24
23
Anthony Joshua (Veľká
(87,5%)
Británia)
*15.10.1989
31
30
Tyson Fury (Veľká
(67,74%)
Británia)
*12.08.1988
58
50
Mike Tyson (USA)
*30.06.1966
(75,86%)
44
42
Deontay Wilder (USA)
*22.10.1985
(93,18%)
50
50
Floyd Mayweather Jr.
(54%)
(USA)
*24.02.1977
71
62
Manny Pacquiáo
(54,93%)
(Filipíny)
*17.12.1978
(Zdroj: https://boxrec.com/en)
ZÁVER

počet prehier
+ (remízy)
1

0

5

2

1

0
+ (1 remíza)
6
1
+ (1 remíza)
0

7
+ (2 remízy)

Historický vývoj boxu je zložitý proces zhromaždených historických prameňov. Podľa
stupňa evolúcie samotných pudov organizmu, či telesnej kultúry sa šíril aj samotný pästný
boj. Jeho bojové prostriedky sa stávali rozmanitejšími a postupne prechádzali z bojového
umenia až k privilégiu – bojovému športu. Neustály proces zdokonaľovania techniky a taktiky
zovšeobecňujúce rôzne skúsenosti do jedného systému metodiky napomohli intenzívnemu
rastu celkovej kultúry boxu. Tento proces prerástol až k vedeckej disciplíne, pri ktorej sa
nevyvíjala len technicko-taktická pripravenosť ale najmä psychologická odolnosť a kondičná
pripravenosť z hľadiska vytrvalostného, silového, rýchlostného a koordinačného charakteru.
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Na základe uvedenej analýzy je zrejme, že box nie je športom modernej éry. Jeho
bohatá história a tradícia (ktorá sa pripisuje praveku) je porovnateľná s väčšinou východných
bojových umení, i keď jeho súčasná dominantnosť pramení z krajín boxerských veľmocí ako
je Veľká Británia, Spojené štáty americké, či Ukrajina ako pozostatok zväzkových republík
bývalého ZSSR, v ktorom sa pestoval box v jeho číročírej forme.
V súčasnosti len ťažko dokážeme nájsť iné športové odvetvie, na ktoré má verejnosť
tak rozdielne názory ako je práve box. Opak je však pravdou, máloktoré športové odvetvie
obsahuje toľko vznešených hodnôt dôležitých pre fyzický a duševný rozvoj človeka, ktorý
vyplýva práve z historického vývoja tohto športu. Dnešný box – ako výsledok množstva
variácií športovej evolúcie sa vyznačuje prevažne acyklickými pohybmi, ktoré vo svojej
tréningovej príprave zahŕňajú široké spektrum metód a foriem pre rozvoj faktorov
podmieňujúcich športový výkon vhodný olympijského privilégia.
Svetom uznávaná asociácia pre koordináciu boxu je AIBA, ktorá od roku 1946 pôsobí
ako Medzinárodná asociácia boxu so sídlom v Londýne.
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DEJINY BOXU NA ÚZEMÍ SÚČASNÉHO SLOVENSKA
THE HISTORY OF BOXING ON THE TERRITORY OF
CONTEMPORARY SLOVAKIA
Ľubomír Zbončák1, Tomáš Gregor1, Adriana Kaplánová1, Pavel Harsa2
1: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
2: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze,
Psychiatrická klinika, Česká republika
ABSTRAKT
Cieľom článku je podať ucelený a chronologický obraz o vývoji boxu na území
súčasného Slovenska. Vývoj boxu na Slovensku možno interpretovať v jednotlivých etapách
národných športových dejín, ktoré vytýčili Perútka, J. a Grexa, J. (1999). V počiatočných
etapách, keď sa box na území súčasného Slovenska ešte len formoval do ucelenej športovej
štruktúry sa dá iba ťažko polemizovať o športovej disciplíne, ktorej by sa venoval slovenský
národ, v ktorom panovala výrazná politická a ekonomická zaostalosť, ktorá brzdila celkový
spoločenský vývoj a nevytvárala vhodné podmienky pre rozvoj pästiarstva, resp. športu
všeobecne. Naopak, ku koncu medzivojnového obdobia sme zachytili výrazný výkonnostný
progres, na rozdiel od iných športových odvetví, ktoré stále výrazne zaostávali za
výkonnostne vyspelejším českým športovým hnutím. Tento vzostup úrovne boxu na
Slovensku zotrval aj počas II. svetovej vojny, kedy bol výkonnostný progres ešte výraznejší
vďaka vyspelejšiemu nemeckému tréningovému procesu. Nadobudnuté boxerské vedomosti
a skúsenosti sa preukázali aj po druhej svetovej vojne, čo však nebolo dôsledkom
socialistickej ideológie v telesnej kultúre (na rozdiel od ZSSR) ale predovšetkým zákonitým
procesom evolúcie výkonnostného rozvoja. Nemožno však popierať fakt, že z pohľadu
výsledkov v období komunistickej totality dosiahla prosperita boxu najvyššiu úroveň v
slovenských dejinách. V práci uvádzame mená najznámejších, prvých, ale aj súčasných
olympionikov a reprezentantov na území Slovenska.
Kľúčové slová: box, pästiarstvo, rohovanie, bojový šport, historický vývoj
ABSTRACT
The aim of the article is to provide a comprehensive and chronological view of the
development of boxing in contemporary Slovakia. The development of boxing in Slovakia
can be interpreted in individual stages of national sports history, which was emphasized by
Perútka, J. and Grexa, J. (1999). In the initial stages, when boxing in Slovakia was still being
formed into a comprehensive sports structure, it is difficult to argue about the sports
discipline, which would be devoted to the Slovak nation, in which there was significant
political and economic backwardness, which hampered overall social development and did
not create appropriate conditions for the development of cultivation, resp. sport in general. On
the contrary, at the end of the interwar period, we captured significant performance progress
unlike other sports, which still lagged significantly behind the more advanced Czech sports
movement. This increase in the level of boxing in Slovakia persisted even during World War
II, when performance progress was even more pronounced due to the more advanced German
training process. The acquired boxing knowledge and experience were demonstrated even
after the Second World War, which, however, was not a consequence of socialist ideology in
physical culture (unlike the ZSSR) but above all a legitimate process of evolution of
performance development. However, it cannot be denied the fact that, in terms of results in
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the period of communist totalitarianism, the prosperity of boxing reached the highest level in
Slovak history. In this work we present the names of the most famous, first, but also
contemporary Olympians and representatives in Slovakia.
Key words: boxing, fist fight, rohovanie, combat sport, historical development
ÚVOD
Predkladaný článok sa zaoberá obdobím od prvých zmienok dejín boxu z územia
súčasného Slovenska až po súčasnosť. Musíme podotknúť, že do roku 1918 Slovensko
neexistovalo ako štát, v ktorom by Slováci boli štátotvorným a rovnoprávnym národom
v určitom štáte, preto považujeme za nutné zaoberať sa územím súčasného Slovenska a nie
Slovenskom. Na území súčasného Slovenska sa počas habsburskej monarchie mohol rozvíjať
šport iba v podmienkach maďarizácie, čo viedlo k absencii slovenských spolkov. Až vznik
Československej republiky ako demokratického štátu v roku 1918 zaručila okrem autonómie
aj rozvoj telovýchovných systémov a následný vznik a rozvoj moderného športu na
slovenskom území. Historické pramene preukázali, že Slovenské územie tak ako iné územné
teritória patrí k spolutvorcom boxerských dejín. Medzi športom, menovite boxom
a olympizmom nemožno položiť znamienko rovnosti, hoci šport tvorí materiálny základ
olympizmu ako o tom pojednávajú Merica a Lacuška (2017).
Nasledujúce dôvody aktivizovali spracovanie predkladaného článku:
 obmedzenosť a nedostatočnosť údajov, ktoré tak poskytujú nedostatočný ucelený obraz na
danú problematiku,
 absencia chronologickej a ucelenej štruktúry historických zmienok o boxe na území
Slovenska, čo je dôvodom prečo sme zostavili predkladaný historický náhľad do danej
problematiky,
 absencia zakomponovanej politickej situácie do problematiky – v práci preto uvádzame
významné, politicky orientované kľúčové okamihy, ktoré mali zásadný a neoddeliteľný
význam pre vývoj boxu, resp. športu všeobecne,
 absencia uceleného a zároveň podrobného obrazu (vo forme tabuliek) bývalých, ale
i súčasných na území Slovenska žijúcich reprezentantov v boxe,
 absencia predkladanej problematiky v súčasnom období (v rámci SR).
Predložený článok je určený najmä pre potreby ďalšieho rozvoja dejín boxu ako
súčasti edukačných a humanitných vied o športe.
METODIKA PRÁCE
Význam predkladanej práce spočíva najmä v obohatení poznatkov o športovom, resp.
boxerskom historickom vývoji od prvých zmienok až po súčasnosť. Tieto poznatky sú
potrebné aj na lepšie pochopenie pomyselných etáp zo slovenskej periodizácie.
Pri spracovaní práce sme využili priamu metódu, teda údaje sme získavali priamo
z prameňov. V prvej časti práce, časti heuristiky, sme vyhľadávali pramene korešpondujúce s
témou našej práce. Vzhľadom na zameranie a obsah práce sme sa orientovali na rozličné
monografické diela a historické literatúry zaoberajúce sa dejinami športu, ale aj na ústredné a
regionálne periodické tlače z univerzitného archívu. Uvedené zdroje sa ukázali ako relevantné
pre interpretáciu a syntézu skritizovaných faktov, nakoľko sme v nich našli viacero
zodpovedajúcich cenných informácií.
Pri štúdií pramenného materiálu bolo nutné prihliadať v mnohých prípadoch na
dobové charakteristiky terminológie počas vývoju boxu, nakoľko doboví autori sa vyjadrovali
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miestami odlišným jazykom. Uvedieme si niekoľko príkladov: „rohovanie“ a „pästiarstvo“
ako pojmy pre „box“, „pestovať“ pojem pre „rozvíjať“, „sväz“ pojem pre „zväz“ a mnoho
ďalších. Treba však podotknúť, že významy niektorých skratiek (najmä klubových) sa nám
nepodarilo objasniť a preto ich uvádzame v originálnej – teda dobovej podobe.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Box na území súčasného Slovenska v období monarchie (do roku 1918)
Ako už bolo načrtnuté v úvode, do roku 1918 Slovensko neexistovalo ako štát, v ktorom by
Slováci boli štátotvorným a rovnoprávnym národom v určitom štáte, preto považujeme za
nutné zaoberať sa územím súčasného Slovenska. Naše územie totiž patrilo Uhorsku, a od roku
1867-1918 Rakúsko-Uhorsku.
Perútka, J. a Grexa, J. (1999) tvrdia, že pästiarstvo ako súčasť úpolových hier Slovania
(etnická skupina v Európe, ktorej sú Slováci súčasťou) pestovali už v rannom feudalizme (5. –
11. storočí). Či sa tento fakt vzťahuje aj na územie súčasného Slovenska, to už autor
neuvádza. Čo však uvádza sú zábavne turnaje, ktoré uskutočňovali košickí cechoví tovariši vo
vrcholnom feudalizme (16. storočie). V týchto turnajoch (cechových hrách) bol
zakomponovaný pästný boj spolu so šermom, zápasom, či hodu kladivom.
V druhej polovici 19. storočia, keď sa na našom území začal rozvíjať box sa totiž
zároveň začala rozvíjať voči nemaďarským národom v Uhorsku (ktorého sme boli súčasťou)
silná maďarizácia, čo sa negatívne prejavilo v spomalení nie len boxerského, ale celkovo
športového a telovýchovného vývoja v národnom poňatí (Perútka, J., Grexa, J., 1999).
Historickým medzníkom v rozvoji telesnej výchovy a s ňou spätý rozvoj boxu bolo
založenie Sokola v roku 1862. Na športovom zápasisku sa po prvýkrát objavujú bez
akýchkoľvek nárokov na odmenu pästiari, len aby sa pochválili svojou veľkoleposťou
a nadradenosťou (Vrána, 1962).
Demokratizácia politického a boxerského života bola zabrzdená v roku 1867
v dôsledku rakúsko-maďarského vyrovnania a vzniku dualistického štátu: Rakúsko-Uhorska
(Perútka, J., Grexa, J., 1999).
Do konca 19. storočia to však nebol box, ako ho dnes poznáme. Bol to iba pästný boj
bez ucelených pravidiel. Na našom území sa box v pravom zmysle slova začal rozvíjať v roku
1892 Fridolínom Hoyerom, ktorý v roku 1908 založil boxerskú školu v Prahe. Ďalšími
významnými propagátormi boxu boli Joe Jahelka, V. Pondělníček, J. Hoyer (syn Fridolína
Hoyera, ktorý propagoval rohovnícky šport odbornými článkami v športových rubrikách
s dennou periodicitou), F. Malinský, E. Herwert, ktorí spracovali prvé pravidlá. V Bratislave
sa datujú prvopočiatky boxu už v roku 1911, o čo sa pričinil príslušník tajnej polície
Linchtenfeld, ktorý sa venoval výučbe umenia sebaobrany – boxu v kombinácii s jiu-jitsu.
Prvé záznamy boxerských turnajov začali v roku 1912 v klube ČAK Královské Vinohrady,
tento klub združoval špičku „slovenského boxu“ (Ďurech a kol., 2000).
Spočiatku nebol žiaden výrazný rozdiel medzi amatérskym a profesionálnym boxom.
Amatéri boxovali rovnaký počet kôl ako profesionáli a taktiež zápasy prebiehali vzájomne, t.
j. amatér proti profesionálovi (Vrána, 1962).
Ako tvrdí Roland (2005) veľký rozmach pästiarstva u nás je datovaný už pred prvou
svetovou vojnou, na rozhraní rokov 1912-1913. Prvými slovenskými boxermi boli bratia
Vojtech (1893) a Herman (1896) Czirolníkovci z Nitry. Vojtech začal mať záujem o box už
v Nitre, no oficiálne ho začal praktizovať až po odchode do Budapešti. Tam dosiahol
nadpriemerné výsledky a vypracoval sa až na majstra v ťažkej váhe vtedajšej monarchie. Jeho
brat, Herman bol zasa majstrom strednej váhy. Boxoval vo Švédsku, Nemecku i u nás na
Slovensku (slovenský prvý profesionál) a patril k najlepším boxerom v Európe.
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Sľubný rozmach boxu však prerušila prvá svetová vojna (Vrána, 1962). Tá prerušila
už spomínaným bratom Czirolnikovcom boxerskú kariéru, no keď sa Vojtech vrátil v roku
1916 domov z frontu, pokračoval v nej znovu vo veľkolepom štýle. Po roku 1918 pôsobil už
vo Viedni a stal sa profesionálnym boxerom. Neskôr boxoval vo Švédsku, Nemecku i u nás
na Slovensku (prvý slovenský profesionál) a patril k najlepším boxerom v Európe (Roland,
2005).
Box na Slovensku v období medzivojnovej Československej republiky (1918-1938)
Medzivojnové obdobie tvorí v slovenskej histórii relatívne krátku dobu. Je
vymedzené od 30. októbra 1918 (kedy sa predstavitelia Slovákov prihlásili k vzniku
Československa Martinskou deklaráciou) do 6. októbra 1938, respektíve 14. marca 1939,
kedy bola vyhlásená autonómia Slovenska ako prvá Slovenská republika, resp. najskôr ako
Slovenský štát. Tento prevrat a vznik Československej republiky (ČSR) vytvoril slovenskému
obyvateľstvu po prvýkrát v histórii demokratické podmienky (Bartlová, 2010).
ČSR vznikla ako národnostný štát. 51% obyvateľov boli pochopiteľne Česi, iba 16%
Slováci, až 23% Nemci, 5% Maďari, 3% Rusíni a necelé 1 % Poliaci. Uvedená analýza sa
odzrkadlila nielen v boxe ale aj v politickej sfére, na základe čoho vznikol koncept
čechoslovakizmu – vládnuca idea označujúca Čechov a Slovákov za jeden národ (Hájek M.,
Ryšanková J., 1990).
Po páde rakúsko-uhorskej monarchie sa opäť zišli priekopníci rohovania (Vrána,
1962). Túto skutočnosť potvrdzuje aj Miňovský (2006).
Box sa na našom území pestoval ako forma ťažkej atletiky spolu so vzpieraním
a gréckorímskym zápasením. Výlučne boxeri spočiatku neexistovali, boli to športovci, ktorí
sa venovali ťažkej atletike všeobecne. Box sa pestoval najmä v telovýchovnej organizácií
Young Men's/Women's Christian Association (YMCA/YWCA). Pôvod tejto organizácie
pochádzal z Londýna 19. storočia – hlásala náboženstvo ako základ života, americký životný
štýl, medzinárodné spolunažívanie a iné (Perútka, J., Grexa, J., 1999).
Záujem o box bol značný. Ocenil ho vtedajší riaditeľ YMCA Burián aj tým, že
usporiadal v Bratislave v roku 1919 turnaj pod titulom „Armádne majstrovstvá v boxe".
Súťažilo sa v troch váhových kategóriách: ľahkej, strednej a poloťažkej. Jedným z víťazov v
strednej váhe bol práve Bohumil Lichner narodený 10. novembra 1898 v Modre (Roland,
2005).
YMCA/YWCA v Bratislave od roku 1920 organizovala pravidelné telovýchovné
činnosti. Vytvorila pästiarsky oddiel spolu s atletickým, šermiarskym, volejbalovým,
basketbalovým a futbalovým (Perútka, J., Grexa, J., 1999).
Ďatko (2003) tvrdí, že v prvých začiatkoch boli pästiari vlastne akýmisi samoukmi.
Tréneri, ktorí sa grupovali z vlastných radov spomedzi starších borcov, nemali dostatočné
odborné vedomosti ohľadom kondičnej, technickej, taktickej a psychologickej prípravy.
Skúsenosti čerpali zo styku a empirickej analýzy českých a neskôr maďarských a rakúskych
pästiarov.
Od roku 1921 sa datujú zmienky o pästiaroch v I. Československom športovom klube
(ČsŠK) Bratislava a PTE Bratislava. V roku 1922 sa začali pästiarstvom zaoberať v košickom
ČsŠK, Košický atletický Club (KAC) a Törekvés (Roland, 2005).
Koniec roka 1926 prebiehal v znamení veľkých udalosti v amatérskom ringu.
Začiatkom novembra boli usporiadané I. majstrovstvá ČSR (súťažilo sa vo všetkých 8
váhových kategóriách). Týchto majstrovstiev sa zúčastnilo 42 boxerov z celej republiky.
Spomedzi 13 klubov bol 1 zastúpený aj Federáciou proletárskej telovýchovy, ktorý zahŕňal
niekoľko kvalitných boxerov – Dvořáka, Jiráka, Paška atď. 20. novembra 1926 sa uskutočnili
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prvé medzištátne stretnutie medzi ČSR a Maďarskom, v ktorom Maďarsko zdolalo
ČSR výsledkom 8:4 (Vrána, 1962).
V roku 1927 sa box rozšíril už aj do Nových Zámkov a Zvolena (Roland, 2005).
V danom období uverejnilo denné periodikum Slovák (27. februára 1927) článok o
boxerskom turnaji: „Dnes bude zahájené medzinárodné boxerské stretnutie tunajším PTE. O
tieto zápasy je veľký záujem, pretože to bude súboj konkurencie vynikajúcich cudzozemských i
tunajších boxerov.“ Zápasy sa konali podľa oficiálnych pravidiel:
Vzdušná váha: Kocsis (FTC Budapest) – Martis II. (Slovan Viedeň)
Bantamová váha: Széles (FTC) – Spuner (WAC Viedeň)
Perová váha: Gelb (NSC Budapešť – Martis I. (Slovan)
Ľahká váha: Sobolevský (TTC) – Lackovič (Š. K. Bratislava)
Welterová váha: Balázs (TTC) – Lindtner (A. C. Türk Brno)
Stredná váha: Csiszár (BTK) – Zechetmayer (Slovan Viedeň)
V roku 1928 vznikla Slovenská župa československej únie boxerov amatérov
(ČSUBA) (Ďurech a kol., 2000).
1. marca 1928 vychádza prvé číslo časopisu „Ring“, ústredného orgánu ČSUBA,
ktorá bola prijatá za člena AIBA (Association Intenationale de Boxe Amateur). Toto prijatie
bolo nutné z toho dôvodu, aby reprezentanti ČSR v boxe mohli byť súčasťou olympijských
hier (Vrána, 1962).
Prvé neoficiálne majstrovstvá Slovenska sa uskutočnili v dňoch 3. a 4. marca 1928 v
Bratislave v sále dnešného kina Praha. Majstrovské tituly získali Ulek (Törekvés Košice),
Virgovič (AC Herkules Bratislava), Feigler (AC Herkules Bratislava), Oláh (Törekvés
Košice), Dostálek a Vítek (obaja ČsŠK Bratislava), Čop (Törekvés Košice) a Krista (BC
Slovakia Bratislava) (Roland, 2005).
Vo februárovom vydaní v roku 1928 sa do popredia športových novinových článkov
dostali národné boxerské majstrovstvá Slovenska v Bratislave: „I. československý Š. K.
Bratislava, teda celý 8-členný boxerský „rohovnícky“ tím sa zúčastni bojov o titul majstra
Slovenska. Zo známejších športovcov uvádzame Pláteníka, Vítka, Dostálka a Pacáka. Okrem
tohto klubu sa zúčastni aj novo prihlásený člen Únia Y.M.C.A Bratislava“ (Slovenský denník
10. februára 1928).
Pevný základ dostalo pästiarstvo na Slovensku po definitívnom ustanovení Slovenskej
a Podkarpatoruskej župy v roku 1932. V dňoch 4. a 5. marca 1932 župa zorganizovala I.
oficiálne majstrovstvá Slovenska. Prvými majstrami Slovenska sa stali: Kostelník (AC
Spišská Nová Ves), Slovák (Slávia Bratislava), Strelec (ZTK Zvolen), Nagy (KAC Košice),
Baranovič (Slovan Trnava), Pytlík (Slávia Bratislava), Karika (Slovan Bratislava) a Berényi
(ÉSE Nové Zámky) (Roland, 2005).
Periodikum Slovák opäť sa potvrdilo českú boxerskú dominantnosť a vyspelosť voči
tej slovenskej. Keď sa český národný boxerský tím vracal z Budapešti (kde český tím prehral
proti maďarským reprezentantom 4:12), porazil v Bratislave slovenské národne mužstvo 5:3.
Podrobnosti o turnaji: Slnek (Jánošík Trnava) prehral v druhom kole technickým K.O. Slovák
a Peold zo Slávie Bratislava prehrali na body, Galla (ÉSE) sa vzdal v druhom kole, Karika
(Slovan Trnava) vyhral v prvom kole na technické K.O., Kováčik (Slávia Bratislava) vyhral v
prvom kole na technické K.O., Metzl (PTE) prehral na body a Frank (ŠK Nitra) vyhral pre
nenastúpenie súpera (Slovák 19. apríla 1933).
Vo februárovom periodiku v roku 1934 sme zaznamenali uverejnené výsledky
boxerského turnaja medzi Slovenskom a Moravou, ktorý skončil 7:9 v prospech moravských
boxerov. Pre slovenských vždy zaostávajúcich športovcov to bol aj napriek tesnej prehre
mimoriadny úspech, nakoľko výrazne zmenšili českú boxerskú dominantnosť (Slovenský
denník 21. februára 1934). Túto skutočnosť potvrdzuje aj Roland (2005).
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V Slovenskom denníku sme zaevidovali zlomový okamih zachytávajúci informáciu
o problematike zaostávajúceho boxu (nie len boxu, ale celkovo športu). Titulok s názvom
„AC Jánošík Trnava – BC Olympia Brno 6:6 na body“ je toho viac ako jasným dôkazom, že
slovenské boxerské kvality sa pomaly začínali vyrovnávať tým českým. Po prvýkrát sme totiž
zaznamenali medzi slovenskými a českými boxerskými klubmi remízu (doposiaľ mali vždy
navrch české tímy). Zastúpenie slovenských boxerov počas tohto podujatia obsadili Gažovič –
vzdušná váha (prehra), Slnek – bantamová váha (prehra), Blatný – perová váha (prehra na
body s moravským majstrom Králom, i keď podľa denníka mal jasnú prevahu Blatný), Pavol
Blesák – walterová váha (výhra), Baranovič – stredná váha (výhra – podľa denníka najkrajší
zápas podujatia), Váňa – poloťažká váha (výhra). Slovenský boxerský pokrok sa nám potvrdil
aj derby medzi Slovenskom a Rakúskom. Slovenský boxerský klub (BC Slovakia) vybojoval
svoj prvý medzinárodný zápas vo Welse s tamojším SC Hertha (Horné Rakúsko). Naši
športovci zvíťazili v pomere 10:4. Čo bol mimoriadne veľký úspech rovnako ako aj turnaj s
Čechmi. Víťazní slovenskí boxeri v Rakúsku boli Bezdek, Buchta, Köszegi, Galia. Remízu si
vyboxovali Hartb a Zitt (Slovenský denník 12. marca 1935).
Aj Ďurech a kol. (2000) tvrdí, že úroveň boxu sa u nás radikálne zlepšila v rokoch
1934-1935 a svoju veľkoleposť si udržala až do konca druhej svetovej vojny.
Od roku 1935 totiž v slovenských oddieloch boxovali niekoľkí vynikajúci moravskí
pästiari (ako napríklad Doležal a Bezděk), ktorí súčasne viedli aj tréningy, úroveň boxu
dosiahla značný pokrok. Keď v roku 1935 vznikol v Bratislave RAC, podarilo sa posilniť
klub štyrmi pästiarmi z Brna čo bola v danej dobe špička, nakoľko centrom československého
boxu bolo vtedajšej dobe práve Brno. Takže za rozvoj techniky a taktiky slovenských
pästiarov vďačíme práve českým bratom (Ďatko, 2003).
O slovenskom boxerskom vzostupe sa začínalo šíriť aj v Prahe.: „Praha bude mať
príležitosť vidieť slovenský temperament a slovenskú tvrdosť, ako aj vyspelosť a pokročilosť
boxu na Slovensku.“ Baranovič, Pavol Blesák a Slnek – táto povestná trojica slovenských
boxerov z trnavského boxerského klubu A.C. Jánošík reprezentovala Trnavu na
majstrovstvách ČSR v Prahe koncom marca 1936 (Slovák 28. marca 1936).
A.C. Jánošík Trnava a RAC Bratislava boli v danej dobe dva najlepšie slovenské
boxerské kluby a veční rivali. Potvrdili to aj dobové periodiká pri príležitosti medziklubového turnaja týchto dvoch rivalov. Tesným víťazom sa stala RAC Bratislava výsledkom
9:7, i keď vyššie spomínaní „traja králi“ z Trnavy porazili všetkých svojich súperov, bohužiaľ
na bratislavský klub to nestačilo – Paretov princíp (80:20) v praxi, pozn. autora (Slovenský
denník 07. júna 1936).
Rok 1936 a sním spojené hry XI. olympiády v Berlíne. Slovenské boxerské zastúpenie
v družstve ČSR na týchto hrách pozostávalo z: Kusa, Doležala a Bezděka. Práve Rudolf Kus
na týchto hrách v prvom kole narazil na skvelého Nemca Herberta Rungeho, neskoršieho
olympijského víťaza. Kus dostal K.O. už na konci prvého kola. Mienka verejnosti, že Kus má
,,sklenenú bradu" bola vyvrátená. Runge bol skrátka lepší a skúsenejší. Slovenské pästiarstvo
bolo bežne zastúpené aj v reprezentačnom družstve ČSR – Hřebíček, Baranovič, Kus, Karika,
Bugár, Hetzl, Pauer, Kováč, neskôr Lančarič, Velický, Ostracký, Javorek, bratia Blesákovci
(Pavol a Karol), Štrba, Števurka, Senka (Ďatko, 2003).
Dňa 29. septembra 1938 sa v bavorskom Mníchove zišli predstavitelia štyroch
veľmocí. Nemecký kancelár Adolf Hitler, britský predseda vlády Neville Chamberlain,
francúzsky predseda vlády Édouard Daladier a taliansky diktátor Benito Mussolini aby jednali
bez účasti ČSR o našich hraniciach a ďalšej budúcnosti ako suverénneho štátu tzv.
Mníchovskou dohodou (o nás – bez nás). To však neznamenalo len stratu územia ale aj
demontáž demokratického štátu. Podriadením sa podmienkam Mníchovskej dohody, prvá
republika, vybudovaná podľa vízií Tomáša Garrigua Masaryka, sa stala minulosťou (Emmert,
2018).
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Po Mníchovskej dohode sa na Slovensku zmenila nielen politická ale aj športová
situácia, ktorá mala radikálny dopad na celkový vývoj slovenského športu a teda aj boxu.
Denník Slovák propagoval protičeské nálady slovenských športovcov (stúpajúci
nacionalizmus a odsudzovanie „pseudoprofesionalizmu,“ ktorý nám údajne dalo
Československo pocítiť). V tomto periodiku sme zachytili vytvorenie samostatného
pästiarskeho zväzu na Slovensku, nakoľko slovenský šport prešiel do slovenských rúk – vinili
Čechov za slovenskú športovú zaostalosť a výkonnostnú stagnáciu (výnimka boxu – výrazný
pokrok). Prvý Slovenský sväz pästiarov (dobová podoba „sväz“ namiesto „zväz“) sa stal
skutočnosťou. V Bratislave za účasti delegáta sa zišli slovenskí predsedovia telovýchovného a
športového ústredného národného výboru (ÚNV). Delegát ÚNV – redaktor Štefan Jakubec v
krátkom prívete naznačil nový smer Sväzu slovenských pästiarov a vo svojej reči zdôraznil,
že aj v tomto odbore športu musia mať budúci funkcionári pred očami, že iba slovenskonárodný a kresťanský duch má miesto v športovom živote. Prvé veľké podujatie usporiadal
tento zväz už v januári nasledujúceho roku v bratislavskom Tatra ringu medzi Bratislavou
a Viedňou (Slovák 13. decembra 1938).
Box sa v závere medzivojnovej etapy pestoval aj v Hlinkovej garde (jediná
telovýchovná organizácia počas druhej svetovej vojny – podľa nemeckého vzoru). Hlinkova
garda obsahovala pästiarske odbory spolu s hokejovými a futbalovými (Gardista 28. januára
1939). Na tejto skutočnosti sa zhodujú aj Perútka, J. a Grexa, J. (1999).
V marci 1939, keď sa už politická situácia vyostrovala, náčelník a redaktor Štefan
Jakubec vyhlásil nesúhlas s účasťou slovenských boxerov na majstrovstvách republiky
v Prahe argumentujúc: „Z kompetentných zdrojov sa dozvedáme, že slovenskí pästiari
nedostali ešte nijaké pozvanie a nedošiel ani avizovaný list náčelníkovi Jakubcovi.
Odhliadnuc však od toho, slovenskí pästiari do Prahy nepôjdu, aj keby dostali dvadsať
pozvaní. Česká únia amatérskych boxerov robí Slovenskému pästiarskemu sväzu ťažkosti a
preto je komické žiadať od Slovákov, aby štartovali v Prahe.“ Namiesto toho, vedenie
Slovenského pästiarskeho sväzu usporiadalo vlastné majstrovstvá Slovenska, ktorých sa
zúčastnilo 48 boxerov z celého Slovenska. Tieto majstrovstvá sa uskutočnili v Bratislave
(Slovák 08. marca 1939).
Box vo vojnovej Slovenskej republike (1939-1945)
14. marec 1939, dátum, ktorý započal vojnovú etapu slovenskej periodizácie. Naša
krajina totiž vyhlásila autonómiu Slovenska, ako prvú Slovenskú republiku. Pre box to
znamenalo ešte výraznejší vzostup, nakoľko sa pestoval vo veľkom štýle v Hlinkovej garde
(HG) a Hlinkovej mládeži (HM) podľa nemeckého – boxerský vyspelejšieho vzoru. HG
prevzala úplnú moc v rámci telovýchovy v marci 1939, kedy sa stala jedinou slovenskou
právoplatnou telovýchovnou organizáciou – opäť, podľa nemeckého vzoru. Avšak
samostatnosť športu ostala zachovaná. Bola zverená a koordinovaná Slovenskou ústrednou
športovou radou (SÚŠR), ktorá vznikla 7. marca 1939 (Perútka, J., Grexa, J., 1999).
Slovensko započalo športové styky s Nemeckom a pri tejto príležitosti Slovenský
pästiarsky sväz akceptoval pozvanie na športový týždeň do Klagenfurtu. Naše reprezentačné
mužstvo pozostávalo z: Bezdek (Sparta), Štrba (Trnava), Pauer (Sparta), Blesák (Trnava),
Köszegi (Tatran Bratislava), Baranovič (Trnava) a Javorek z Tatranu Bratislava (Slovák
11.07.1939).
Rovnaké periodikum Slovák píše o boxe ako o športe budúcnosti. Pästiarsky šport
v danom roku (1941) zaznamenal úžasný rozmach argumentujúc, že iba dva krátke roky
stačili samostatnému Slovenskému pästiarskemu sväzu nato, aby povýšili 2 počiatočné kluby
na 14 (z toho 1 nemecký a 1 maďarský klub) s 265 registrovanými boxermi. Tento vzostup
pripisovali náčelníkovi Bezákovi, ktorý údajne povýšil úroveň slovenského boxu o 100
percent. Budúci zápas Slovensko – Chorvátsko mal ukázať pravdivosť týchto slov, nakoľko
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Nemecku a Taliansku slovenský box v danej dobe nestačil. Slovenský pästiarsky sväz bol
zverený nemeckému trénerovi, ktorý mal našich boxerov pripraviť na majstrovstva Európy
v Budapešti (Slovák 14.03.1941).
O tom aké popredné miesto presadzoval box vtedajšom športovom živote svedčí
článok obsahujúci správu o HM v slovensko-chorvátsko-bulharskom tábore, ktorý obsahoval
program zahrnujúci predovšetkým predvojenskú výchovu, box, gymnastiku a ľahkú atletiku
(Slovák 23. októbra 1942).
V roku 1943 sme zaznamenali článok týkajúci sa slovenského boxu vo svetle vedy.
Vtedajší vynikajúci nemecký športový lekár, Dr. W. Knoll uvádza rôzne zranenia pri boxe.
Ako pri každom inom športe, aj pri boxe sú možnosti zranenia, ktoré v záujme tohto športu
treba obmedziť na čo najmenšiu mieru. O to viac to platí pri boxe juniorov. Deti
v predpubertálnom veku sú ohrozené najviac, pretože ich lebka nie je ešte dostatočne
osifikovaná (nedostatočne vyvinuté kostné tkanivo) a odolná proti rôznym nárazom.
Štatisticky sa zistilo, že zo 6000 príslušníkov bolo asi 30 postihnutých vážnym zranením rúk.
K poraneniu lebky nedošlo. Príčina je tá, že sa mládež najprv učí ľahkým priamym zásahom,
súperi sú si rovnocenní vekom a telesnou vyspelosťou, údery sú zmierňované rukavicami,
ktoré sú pre mládež obzvlášť dôležité, práve tak, ako bandážovanie rúk. Ďalej sa učia v zásade
zasiahnuť a nebyť zasiahnutý, teda rovnako ako pri šerme. Box ďalej vychováva k odolnosti
voči bolesti, má tiež znamenité možnosti duševnej a mravnej výchovy. Čo sa týka dospelých
jedincov, tak u nich je prioritná telesná hmotnosť. Dôvodom k tomu je tá skutočnosť, že ľahší
protivníci sú v nevýhode voči ťažším, nakoľko hmotnosť tela je určená váhou kostry, teda nie
svalstva a ostatných mäkkých tkanív. Preto ťažší pästiar lepšie znáša tvrdšie údery, hlavne do
hlavy, ako pästiar ľahší. Ďalej uvádza konkrétne príklady zranení:
 údery do hlavy (tie mali a stále majú na svedomí najvyšší počet ťažkých, ba niekedy i
smrťou končiacich úrazov),
 údery do oblasti srdca (zaznamenaná smrť bola iba v 6 z celkových prípadov),
 abnormálne tenký lebečný kryt (tu smrť nastala následkom trvalej abnormality),
 prípady pri celkom neporušenej lebke (krvácanie z ciev, spôsobené priamym, či
nepriamym úderom do brady a účinok sa rozšíril do mozgu – štatistický prierez vykonaný
za posledných 25 rokov, preukázal 21 prípadov smrti následkom krvácania z mozgových
blán).
Sú však nebezpečnejšie zranenia, na ktoré poukázal výborný americký odborník Dr.
Martland. Tento lekár zistil u probandov – pästiarov ťažké choroby mozgu, ktorých príznaky
sa objavili v neskorších štádiách, patria k nim: časté a dlho trvajúce bezvedomie, stav tzv.
„punch-drunk“ – teda opitosť po údere, ktorého súčasťou sú poruchy chôdze, trasenie rúk,
závraty, problémy s prehĺtaním, zmeny v osobnosti, strata sluchu a zraku. (Pozn. autora,
typické príznaky Parkinsonovej choroby, ktorou trpel americký svetoznámy boxer –
Muhammad Ali). Preto by mal mať lekár vždy právo prerušiť nerovný boj. Musí to byt lekár,
ktorý boxu dokonale rozumie. Keď sa pri pästiarstve podarí lekárom dosiahnuť postavenie,
ktoré im náležite patri, zníži sa počet úrazov a následkov po nich – argumentuje Dr. W. Knoll
(Gardista 01. októbra 1943).
Na záver vojnovej etapy nemôžeme nespomenúť statočnosť niektorých zo slovenských
pästiarov v čase Slovenského národného povstania (29. augusta 1944 – 27. októbra 1944).
Niektorí z nich šli tam, kde ich národ najviac potreboval, t. j. do boja proti fašizmu. Ján
Pekarovič, Ondrej Homola, Pavol Blesák (už spomínaný v medzivojnovom období) a
František Kalamen preukázali svoju statočnosť vypestovanú boxom a previedli ju do praxe
v čase, kedy bola najviac potrebná. Ján Pekarovič v tomto boji zahynul (Fiedler a kol. 1965).
Vojnové obdobie, znamenalo pre boxerský rozvoj vrchol evolúcie. Na Slovensku bol
pojem šport omnoho čulejší ako v protektoráte Čechy a Morava, naši boxeri mohli trénovať
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do zahraničia, mali pravidelné medzinárodné stretnutia a vedecký tréning pod dohľadom
nemeckých špecialistov (Perútka, J., Grexa, J., 1999).

Box na Slovensku v povojnovej Československej republike (1945-1948)
Koniec II. svetovej vojny sa v Európe pripisuje 08. máju 1945 (Emmert, F., 2018).
Československá republika sa opäť obnovila, čo sa nedá povedať o jej politickom systéme.
Z demokratického štátu sa zrodila čiastočná demokracia (vláda národného frontu). Toto
obdobie sa nazýva aj etapou prerastania národnej a demokratickej revolúcie do socialistickej
(Perútka, J., Grexa, J., 1999).
Černoch (1999) uvádza, že rok 1945 sa zároveň spája s normalizovaním športového
diania. Dňa 3. augusta 1945 sa v Prahe konala spoločná schôdza zástupcov českého a
slovenského boxu a vytvorila sa staronová spoločná organizácia československého boxu –
Československá únia boxerov amatérov (ČSÚBA).
V povojnovom období sa ČSR zaradila do prvých priečok vyspelosti boxerských
veľmocí Európy. Ľudové demokratické zriadenie, ktoré zaručovalo prácu všetkým – teda aj
športovcom, zrušila profesionálne zväzy. Profesionálni boxeri teda boli nútení prevziať
funkciu učiteľov alebo trénerov v príslušných oddieloch, aby zaistili tréningový proces mladej
boxerskej krvi (Vrána, 1962).
Slovensko vo vrcholnom orgáne zastupovali dlhoroční pracovníci Kobza, Pospech a
Böhm. Prvé povojnové stretnutie sa uskutočnilo v Hodoníne 24. júna 1945. TŠS Trnava
víťazí nad ŠK Morávia Hodonín výsledkom 10:6. Mužstvo TŠS Trnava disponovalo veľmi
silným celkom, v ktorom boli napr. Holovič, Sinek, Belko, Kozmál, Karol a Pavol Blesák,
Behúnek, Mrnka a Mĺkvy. Na Slovensku sa začína v oddieloch intenzívne pracovať, preto
ČSÚBA na návrh Slovenského pästiarskeho zväzu organizuje na jeseň v roku 1945 celoštátnu
ligu (v 2 skupinách po 6 oddielov) za účasti 4 oddielov zo Slovenska - AC Považská Bystrica,
TŠS Trnava, BC Slovakia Bratislava a ŠK Baťovany. Na Slovensku sa začína organizovať
oblastná celoslovenská súťaž za účasti 6 oddielov: ŠK Dubnica, BC Tiberghien Trenčín, ŠK
Malacky, ŠK Myjava, TS Topoľčany a AC Spišská Nová Ves. Taktiež sa reformujú
a obnovujú súťaže jednotlivcov - mužov i dorastencov. Prvé povojnové dorastenecké
majstrovstvá Slovenska sa konali 22. a 23. septembra 1945 v Spišskej Novej Vsi. Tituly na
nich získali: Holovič (TŠS Trnava), Dubovinský, Kozák a Farkašovský (AC Spišská Nová
Ves), Svitek (BC Slovakia), Janík (TS Topoľčany), Pekarík (BC Slovakia) a Vančík (TŠS
Trnava). Majstrovstvá mužov usporiadal Trenčín v dňoch 10. – 11. novembra 1945. Týchto
majstrovstiev sa zúčastnilo 41 boxerov a tituly majstrov Slovenska získali: Holovič (TŠS
Trnava), Štrba (ŠK Baťovany), Matejčík (BC Slovakia), Pavol Blesák (ŠK Baťovany), Senka
a Pelcner (BC Slovakia), Kočiš (AC Považská Bystrica) a Sudovský (BC Tiberghien
Trenčín).
Koncom tohto roku sa konali vrcholné podujatie československých seniorov o titul
majstra ČSR. Do finále sa prebojovalo 6 boxerov zo Slovenska. Tituly majstrov ČSR získali:
Holovič (TŠS Trnava) vo váhe vzdušnej a Štrba (ŠK Baťovany) vo váhe bantamovej.
Finalisti: Krško (BC Slovakia) vo váhe perovej, P. Blesák (ŠK Baťovany) vo váhe ľahkej a
Senka (ŠK Malacky) vo váhe welterovej. 19. – 22. septembra 1946 sa v Prahe konali
Všeslovanské majstrovstvá za účasti reprezentačných mužstiev ZSSR, Poľska, Juhoslávie a
ČSR. V tomto turnaji zvíťazilo s prevahou samozrejme boxersky vyspelé ZSSR, druhé miesto
obsadilo mužstvo Poľska a československí reprezentanti obsadili čestné tretie miesto.
Vynikajúci úspech (ako vždy) dosiahol boxer z RŠK Trenčín Ján Zachara, ktorý na turnaji
získal 5 bodov za 2 víťazstvá a 1 nerozhodný výsledok. Druhým reprezentantom zo
Slovenska bol Ján Štrba, člen ŠK Baťovany (Černoch, 1999).
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V novembri 1946 sa konali majstrovstvá ČSR mužov. Tituly si odniesli Štrba (ŠK
Baťovany), Karol Blesák (TŠS Trnava) a Torma (ŠK Baťovany). Tu kariéra Júliusa Tormu
iba iniciovala. Svoje boxerské kvality obhájil aj na majstrovstvách Európy v Dubline roku
1947 kde porazil aj Španiela Zagaru a Maďara L. Pappa. V boji o postup do finále však
prehral s Francúzom Escudiom a získal tak 3. miesto v kategórii strednej váhe (Zerer, 2013).
Po vojne nastúpila renesancia Československého olympijského výboru (ČSOV), ktorý
sa sústredil aj na prípravu boxerských olympionikov na hry XIV. olympiády v Londýne roku
1948 (Perútka, J., Grexa, J., 1999).
Box na Slovensku v období komunistickej totality (1948-1989)
17. – 25. februára 1948, dátum, ktorý nesie prívlastok „Víťazný február“, kedy
prevzala Komunistická strana Československa (KSČ) vládnucu silu v štáte. Nastal prevrat
z demokratického zriadenia k totalitnému, čím sa ČSR pripojila k sovietskemu bloku.
Republika teda začala inklinovať k sovietskej fyzkultúre (Emmert, 2018).
V danom roku sa konali už spomínané OH v Londýne, na ktorých pästiar Július Torma
dosiahol svoj životný úspech v podobe zlatej medaily (Perútka, J., Grexa, J., 1999).
Niektorí spochybňujú Júliusov krajinský pôvod, nakoľko sa narodil v Budapešti
a zomrel v Prahe. Mal však slovenský pôvod a olympijským víťazom sa stal vo svetle
slovenského klubu (ŠK Baťovany) – dnešné Partizánske. Čo sa týka OH 1948, tak hneď
v prvom kole vyradil Maďara Beneho. V druhom poslal k zemi dvanásťkrát Kanaďana
Blackburna. Vo finále sa stretol s Američanom Herringom, ktorého knokautoval v treťom
kole (Zerer, 2013).

Obrázok 1. Július „Gyula“ Torma – rytier kožených rukavíc
(Zdroj: ZERER, A., 2013. Slovenský Olymp: dvorana slávy nášho športu. 49 s.)
V danom období sa konali v Hraniciach majstrovstvá ČSR mužov v kategórii
jednotlivcov. Víťazmi sa stali Mužlay a Kellner (ŠK Bratislava) a Július Torma (ŠK
Baťovany, Paľo Kútny (RŠK Trenčín), Matejčík (ZAC Bratislava) a Švarko (AC Svit). V
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novembri bola Budapešť svedkom medzištátneho stretnutia Maďarsko – ČSR. Zo Slovenska
vo farbách Československa nastúpili Zachara, Torma a Švarko. Aj rok 1949 sa spája
s mimoriadnym úspechom slovenských pästiarov. Majstrami ČSR sa stali Mužlay, Matejčík,
Torma, Holovič, Doktor, Karol Blesák, Švarko a Příhoda.
15. – 16. júna 1950 sa konal kongres vrcholnej svetovej federácie boxu AIBA
v Dánsku, ktorý ustanovil a tým zreformoval váhové kategórie – z osem na desať – platné od
roku 1951 a to najmä zo zdravotného aspektu (Černoch, 1999).
Rok 1950 sa v slovenskej boxerskej histórii pripisuje založeniu celoštátnych
majstrovstiev rohovníckych družstiev (Vrána, 1962).
24. – 25. novembra 1951 sa uskutočnili XXV. jubilejné majstrovstvá ČSR v Českých
Budějoviciach, ktoré prebiehali v závislosti výsledkov ustanovujúceho kongresu týkajúceho
sa 10 váhových kategórii. Na stupienok víťazov sa postavili nasledujúci slovenskí
reprezentanti: Jánoš (Št. lesy Piešťany), Mužlay a Zachara (Telovýchovná jednota Dukla
Praha) – Armádny telovýchovný klub (ATK) a Július Torma (Škoda Komárno) (Černoch,
1999).
Píše sa 19. júl 1952 a v Helsinkách sa realizujú hry XV. olympiády. Svet rozdelený
studenou vojnou na východný a západný blok sa konečne spojil. Tieto hry prešli do histórie
ako prvé, na ktorých získala ČSR 7 zlatých medailí (jednu z nich a zároveň poslednú získal
rodák z Trenčína a vynikajúci boxer – Ján Zachara). Janko Zachara ako druhý Slovák (po
Tormovi) získal najvyššie pocty olympijského víťaza (Šimo, 2009).
Zachara sa týchto majstrovstiev spočiatku zúčastniť nemal, no Július Torma sa za neho
prihovoril so slovami: „nepôjde Zachara, nejdem ani ja“. Týmto výrokom Július Torma
nezískal pre ČSR jednu zlatu medailu, ale dve (Zerer, 2013).

Obrázok 2. 18-ročný Ján Zachara a československé boxerské mužstvo na hrách XV.
olympiády (1952): zľava zhora Bedřich Rajdl (rozhodca), Július Torma, Bedřich koutný, dole
zľava Ján Zachara, Miloš Králiček (tréner) a František Majdloch
(Zdroj: ŠIMO, M., 2009. Zlatá za život: príbeh olympijského víťaza Jána Zacharu. 33 s.)
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V priebehu 50-tých rokov 20. storočia začali na Slovensku vznikať nové oddiely.
Medzi štruktúry, ktoré v týchto rokoch predstavovali dominantnosť slovenského boxu patrili:
Sokol NV Bratislava, Železničiari Bratislava, Vorošilov Dubnica, Merina Trenčín, Iskra Svit,
Tehelne Trnava, Kablo Topoľčany, Cementáreň Stupava, Tatran Spišská Nová Ves (Černoch,
1999).
Ďalej nastala reforma v systéme súťaží, kedy vzniklo Revolučné odborové hnutie
(ROH) (Perútka, J., Grexa, J., 1999).
Na Slovensku v pästiarstve štartovalo 6 z 9 celkov: Spartak Dubnica, Iskra Bratislava,
Iskra Svit, Lokomotíva Bratislava, Spartak Nové Mesto nad Váhom, Iskra Trenčín. Víťazom
skupiny sa stalo družstvo Spartak Dubnica, ktoré postúpilo do finále majstrovstiev družstiev
ROH. Prvé finálové stretnutie sa uskutočnilo 3. júna 1955 v Prahe medzi Spartakom Praha
Sokolovo a Spartakom Dubnica nad Váhom, ktoré skončilo s výsledkom 12:8 pre dubnických
pästiarov. O mesiac neskôr sa konala odveta v Dubnici nad Váhom, kde si domáci Spartak
Dubnica obhájil víťazstvo výsledkom 14:6 a stal sa tak celoštátnym víťazom súťaže družstiev
pre rok 1955. Finále družstiev v celoštátnom meradle pozostávalo až z 15 boxerov zo
Slovenska: Mužlay, Takács, Glasa a Torma (za Dynamo), Zachara, Vičan a Šimko (za
Červené hviezdy Praha), Stehlík, Hajtmánek, Sudovský (za ROH I.), Gondáš, Doktor, Marciš,
Šúry a Reichel (za ROH II.) (Černoch, 1999).
9. – 11. decembra 1955 v Olomouci prebiehali majstrovstvá republiky mužov –
jednotlivcov. Tituly si odniesli Gajdoš, Blesák a Torma. V danom roku, na majstrovstvách
republiky staršieho dorastu v Hradci Králové boli úspešní Rehák (Lokomotíva Trnava),
Jerábek (Iskra Svit) a Hrbek (Spartak Komárno) a v roku 1956 Stantien, Nemček a Štrbko,
Papp, Klimo, Rehák, Radimák a Kamenár. Majstrami republiky pre rok 1957 sa stali Kóša a
Beleš (Partizánske), Glasa a Marčiš (Iskra ZM Bratislava) a Reichel (Martin). Podobný
úspech dosiahli aj starší dorastenci na majstrovstvách republiky v Znojme 16. – 19. mája.
Tituly majstrov si odniesli Šimek, Stantien, Nemček a Vanek. Majstrami republiky sa v roku
1958 stali Gajdoš, Takács a Beleš, vo finále bojovali Hricík, Práth, Stehlík, Vavrinec, Gabalec
a Gábriš. Majstrovstvá ČSR v roku 1959 priniesli slovenskému pästiarstvu mimoriadny
úspech, nakoľko z 10 titulov pripadlo 6 boxerom zo Slovenska: Kóša, Vavrinec a Beleš (Iskra
Partizánske), Tore (Slavoj Ţiţkov), Nemček (Iskra Dimitrov Bratislava) a Gabalec (Spartak
Trnava). V roku 1960 zasa získali tituly majstrov ČSR Gajdoš, Kóša, Šimek, Beleš, Šatan
a Urban (Ďatko, 2003).
11. júla 1960, dátum, v ktorom národná a demokratická revolúcia oficiálne prerástla
do socialistickej. ČSR prijala záštitu socialistického štátneho útvaru a teda prijala názov
Československá socialistická republika (ČSSR) (Emmert, 2018).
Účastníci prvého ročníku majstrovstiev ČSSR boli: ATK Praha, Svit Gottwaldov,
Kovosmalt Trnava, Sokol Partizánske (Vrána, 1962).
Ďalší pästiarsky rozkvet sme zaznamenali v roku 1964, kedy reprezentanti ČSSR
vybojovali 6 medzištátnych stretnutí, v ktorých štyrikrát zvíťazili a dvakrát bojovali remízu.
V československých farbách sa predstavili nasledujúci Slováci: Heczey, Hrebíček, Kováč,
Brázdil, Rybanský, Menyház, Mládek, Stantien, Beňuš a Brix. O rok neskôr, na
majstrovstvách Slovenka v Spišskej Novej Vsi si tituly pripísali Morávek, Nikolov,
Krempašský, Janoušek, Mládek, Heczey, Stantien, Gabalec, Bugár a Ostruţár. Týchto
majstrovstiev sa zúčastnilo 187 boxerov z celého Slovenska. Majstrovstvá Československa
mužov (1965) sa konali v Karlových Varoch a tituly si vybojovali Nikolov (Slovan Bratislava
CHZJD), Brázdil a Stantien (Spartak Dubnica), A. Kováč (Spartak Komárno), Janoušek a
Furda (Slovan Bratislava CHJZD). Šarkozy, Hricišan a Krempašský pre Slovensko vybojovali
dorastenecké tituly (Černoch, 1999).
Miňovský (2006) tvrdí, že v roku 1966 došlo k úprave platných pravidiel zavedením
10 uncových rukavíc (10 OZ – 285 g) pre mužov a dorast. Ďalej sa zaviedla ochranná prilba
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ako povinná súčasť výstroje. Stalo sa tak na základe zvýšenej úmrtnosti v dôsledku
boxerských zranení, o ktorých sme sa už zmieňovali vo vojnovej etape. Konkrétne išlo o dve
tragické udalosti. Pri stretnutí Slovan Bratislava – Rudá hvězda (RH) Karlove Vary zomrel
12. novembra 1965 boxer Patočka a vo februári 1966 pri stretnutí RH Karlove Vary – US
Praha zasa Mareček. Túto skutočnosť potvrdzuje aj Ďurech (2000).
20. august 1968, dátum kedy vojská Sovietskeho zväzu, Poľskej ľudovej republiky,
Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej ľudovej republiky bez vedomia najvyšších
orgánov prekročili hranice ČSSR, čím zahájili okupáciu nášho národa. S touto udalosťou sa
spája tragická smrť Jána Holíka, lodného kapitána a rekreačného pästiara pred budovou
Univerzity Komenského (Emmeret, 2018).
Najúspešnejšou boxerskou štruktúrou v celoštátnej lige mužov bola Spartak Dubnica,
ktorá triumfovala celkom štyrikrát – v rokoch 1969, 1971, 1972 a 1981 (Černoch, 1999).
V roku 1976 sa v slovenskej boxerskej sieni slávy objavuje ďalšie meno – Ján Franek
(rodák z Gbelian – žilinský kraj). Jeho počiatky sa pripisujú učilišťu v Martine, kde bol silný
boxerský oddiel telovýchovnej jednoty Závody ťažkého strojárenstva (ZŤS). Ďalej pôsobil
v Dubnici nad Váhom. Po prvom trénerovi Jánovi Barlovi ho viedli Rudolf Gondáš,
v Stredisko vrcholového športu (SVŠ) bývalý olympionik Horymír Netuka v klube Elenko
Savov. Po tom, čo získal dva tituly dorasteneckého majstra ČSSR, narukoval do RH Ústí nad
Labem. Tam na tréningy dozeral olympijský šampión z Ríma 1960 Bohumil Němeček. Ako
príslušník policajného klubu sa už v 20 rokoch dožil mimoriadneho úspechu (Souček, 2010).
Bendl (1994) tvrdí, že Ján Franek sa na hrách XXII. olympiády v Moskve (1980)
postaral o bronzovú medailu pre ČSSR aj vďaka masívnemu bojkotu (bez prítomnosti
Američanov) – bola cesta k medaile jednoduchšia. Svetová veľmoc číslo jeden v amatérskom
ringu – Kuba, však do sovietskej metropoly prišla v plnej sile, čím zmarila Franekove
semifinále.
Periodikum Náš Dunaj z roku 1987 uvádza, že vedúcim vtedajšieho juniorského
pästiarskeho oddielu bol súdruh V. Berkman, trénermi J. Györfy, M. Hrabovský a J. Bakay.
Daný oddiel združoval 35 členov iba v prípravke a 20 v doraste. Tento oddiel reprezentoval
ČSSR aj v medzištátnych turnajoch. Napríklad majstrovstvá sveta juniorov v Dánsku, ktorých
sa zúčastnil aj náš reprezentant J. Gabriel – reprezentant ČSSR. Na nasledujúcich
majstrovstvách sveta juniorov (na Kube) mal nastúpiť pod záštitou ČSSR iba jeden boxer – V.
Chrtianský. Na medzinárodný turnaj v Bulharsku (Jambol) mala ČSSR prichystaných boxerov
troch – J. Györfy, S. Chrtianský a V. Várhegyi. Na majstrovstvách republiky (1987) získal
prvé miesto V. Bors a druhé F. Szabó (Náš Dunaj 19. februára 1987).
Začiatok pádu komunistickej totality započala Nežná revolúcia (17. novembra 1989),
ktorá nastolila prudké spoločensko-politické reformy, ktoré neobišli ani boxerské hnutie
(Perútka, J., Grexa, J., 1999).
Tesne pred rozdelením republiky (v rokoch 1989 a 1990) už nebol dominantnou
boxerskou štruktúrou Spartak Dubnica ale ZŤS Martin, ktorý získal dvakrát titul majstra
Československa (Černoch, 1999).
Box v období demokratickej Slovenskej republiky (od 01. januára 1993)
Rozdelením spoločného štátu Čechov a Slovákov v roku 1992 sa začala etapa súčasnej
Slovenskej republiky (SR), ktorá vznikla 01. januára 1993. V novom štáte sa spočiatku
pochopiteľne prejavovali problémy týkajúce sa oblasti boxu, resp. športu. Medzi
najzávažnejšie problémy možno vymedziť: nedostatočné štátne investície do oblasti boxu,
neschopnosť využívať projekty a následne čerpať finančnú podporu pre rozvoj športu
z prostriedkov Európskej únie, klesajúca členská boxerská základňa a úbytok kvalifikovaných
trénerov, nízka úroveň pohybovej výkonnosti mládeže, adaptácia organizmu na súčasné
obezogenné prostredie (Grexa, 2004).
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Súčasným riadiacim koordinátorom slovenského boxu je Slovenská boxerská
federácia (SBF). Táto platforma plní funkciu národného športového zväzu, ktorý spĺňa právnu
formu občianskeho združenia zahrňujúc individuálnych členov, zväčša organizovaných
v telovýchovných jednotách, športových kluboch alebo oddieloch boxu, či jednotlivcov
zaujímajúcich sa o rozvoj boxu v Slovenskej republike. SBF bola založená v roku 1993 ako
Slovenský zväz boxu, je členom Konfederácie športových zväzov a Slovenského
olympijského výboru (od roku 2018 Slovenského olympijského a športového výboru). SBF je
tiež členom Association Intenationale de Boxe Amateur (AIBA) – Medzinárodná boxerská
asociácia a European Boxing Confederation (EUBC) – Európska boxerská konfederácia
(Slovenská boxerská federácia, 21. mája 2017).
Prvé medailové úspechy v ére samostatnosti sa spájajú s kurióznou situáciou. Tibor
Rafael získal bronz na majstrovstvách sveta v Tampare (Fínsko, do 60 kg) i striebro na
majstrovstvách Európy v Burse (Turecko, do 60 kg), ibaže na obidvoch šampionátoch bol
členom výpravy Česka, no keďže nemal ešte české občianstvo, medailové zisky pripadli
Slovensku. Ďalší titul z majstrovstiev sveta získal Rudolf Dydi v roku 1997 v Budapešti, kde
získal bronzovú medailu. Z majstrovstiev sveta juniorov – Budapešť v roku 2000 priniesol
Slovensku striebornú medailu Pavol Hlavačka vo váhovej kategórii do 60 kg. O dva roky
neskôr získal v Rusku Rudolf Dydi opäť bronzovú medailu (Ďatko, 2003).
V roku 2007 sa zrodila myšlienka založiť boxerský klub KO Box Klub Galanta,
v ktorom povstalo mnoho slovenských reprezentantov, ktorí preslávili tento klub nielen u nás,
ale i v zahraničí pod vedením skúseného slovenského boxera a trénera – Tomi Kid Kovácsa.
Prvý úspech tohto klubu možno pripísať roku 2010, kedy sa Lukášovi „Buco“ Forrovi
podarilo získať bronzovú medailu z majstrovstiev Európy Schoolboys v Bulharsku, neskôr sa
stal reprezentantom SR vo váhe do 57 kg. Okrem zisku bronzovej medaily na majstrovstvách
Európy sa stal aj päťnásobným majstrom SR. Ďalším šampiónom z galantského klubu, ktorý
si zaslúži spomenúť je Janko Kurucz, ktorý okrem majstrovstiev Európy Schoolboys v Rusku
(kde získal bronz), získal aj nadvládu nad rakovinou. Viliam Tankó – jeden zo súčasných
najúspešnejších amatérskych boxerov Slovenska je takisto príslušník tohto klubu (Kovács,
2018). (bližšie podrobnosti o súčasných reprezentantoch – v tabuľke č. 2, pozn. autora)
V roku 2014 Slovenská boxerská federácia (SBF) obnovila najvyššiu dlhodobú súťaž
družstiev, ktorá bola pozastavená z dôvodu nedostatočnej členskej základne. Stalo sa tak
z dôvodu vytvorenia stabilnejšieho a širšieho kádru reprezentantov SR a propagácie boxu
medzi športovým obecenstvom a mládežou, ako aj zvýšenie záujmu o celoštátnu boxerskú
súťaž. Úvodný extraligový duel sa uskutočnil 22. februára 2014 medzi MŠK Vranov nad
Topľou – BCS Nitra, ktorý skončil výsledkom 4:12. O týždeň neskôr remizovala (Dubnica
nad Váhom) s (KO Box Klub Galanta) 8:8 (Slovenský športový portál, 21. marca 2014).
Slovenskí reprezentanti v boxe si vybojovali až štyri medaily na majstrovstvách
Európskej únie v Sofii, kde štartovalo (dovedna) 121 pästiarov z 23 krajín. Štefan Mezei
získal striebro v kategórii do 49 kg, o bronzový kov sa postarali Viliam Tankó (do 52 kg),
Michal Zátorský (do 60 kg) a Matúš Strnisko (do 81 kg). Z poltucta nominovaných pästiarov
SR na majstrovstvách Európy skončila pred medailovými bránami v bulharskej metropole iba
dvojica Henrich Bagin (do 75 kg) a Erik Tlkanec (do 91 kg) (Slovenský športový portál, 19.
augusta 2014).
V roku 2015 slovenskí reprezentanti na dvoch medzinárodných turnajoch AIBA
vybojovali až päť medailových umiestnení. Okrem seniorských bronzov členov Športového
centra polície MV SR Michala Zátorského (kategória do 60 kg) a Matúša Strniska (do 81 kg)
na 34. ročníku podujatia Gee Bee vo fínskych Helsinkách dominovali aj slovenskí juniori. Na
prestížnom Memoriáli Danasa Pozniakasa v litovskom Vilniuse si vybojoval prvenstvo člen
ŠKP Bratislava Michal Takács v kategórii do 56 kg, Filipa Meszároša (do 52 kg) klasifikovali
na druhom mieste a bronz pridal ďalší pästiar z KO Box Club Galanta Andrej Csemez (do 69
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kg). Zostávajúca dvojica nominovaných Slovákov do Vilniusu Marián Džupka (Global
Vranov, do 81 kg) a Dávid Michálek (RTJ Malacky, do 91 kg) skončila svoje účinkovanie vo
štvrťfinále (Slovenský športový portál, 16. marca 2015).
Do roku 2015 pôsobil v poste šéfa Slovenskej boxerskej federácie Marek Števček,
ktorého nahradili Martin Rehák, Martin Zajac, Michal Franek ml., Peter Triebeľ a Juraj Stern
(Slovenský športový portál, 23. apríla 2015).
Na základe demokratického upustenia od povinnej výstroje – ochrannej prilby
v amatérskom boxe sa opäť štatisticky zvýšili zdravotné následky spôsobené údermi do
oblasti lebečnej, AIBA tak ustanovila povinné nariadenie o nosení prílb pre seniorov a
juniorov, ktoré platí dodnes (Miňovský, 2006).
Tabuľka 1. Najznámejší slovenskí boxeri a účastníci olympijských hier v 20. storočí
meno,
priezvisko
*dátum
narodenia
+dátum úmrtia
Rudolf Kus
*23.02.1915
+03.07.2006
Július Torma
*07.03.1922
+23.10.1991

Ján Zachara
*27.08.1928

účasť na

hrách XI.
olympiády, 1936,
Berlín
hrách XIV.
olympiády, 1948,
Londýn
—
hrách XV.
olympiády, 1952,
Helsinky
—
hrách XVI.
olympiády, 1956,
Melbourne
—
majstrovstvách
Európy:
-1947 Dublin
-1949 Oslo
-1955 NSR
hrách XV.
olympiády, 1952,
Helsinky
—
hrách XVI.
olympiády, 1956,
Melbourne
—
majstrovstvách
Slovenska:
-1946
-1947

umiestnenie

hmotnostná
kategória

celková bilancia
počet výhier
počet prehier

nekvalifikovaný
do finále

ťažká
(nad 79,378 kg)

—

I. miesto

welterová
(67 kg)

996
989
7

perová
(57 kg)

451
350
45 (+ 56 remíz)

—
V. miesto
—
vypadol v 2. kole
—

III. miesto
I. miesto
III. miesto

I. miesto
—
V. miesto
—

I.
I.
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-1948

I.

—
—
majstrovstvách
ČSR:
-1951
I.
-1953
I.
-1954
I.
-1956
I.
hrách XXII.
Ján Franek
*14.04.1960
olympiády, 1980,
III. miesto
ľahká
—
Moskva
(71kg)
—
—
majstrovstvá sveta
juniorov:
I. miesto
-1985
(Zdroj: https://www.olympic.sk/sport/box)
(Zdroj: ZERER, A., 2013. Slovenský Olymp: dvorana slávy nášho športu. 49-61 s.)
(Zdroj: https://docplayer.org/81275249-Register-olympionikov-zo-slovenska.html, s. 9)

Tabuľka 2. Najúspešnejší súčasní slovenskí reprezentanti Slovenskej republiky v boxe
meno, priezvisko
*dátum narodenia

účasť na

umiestnenie

Andrej Csemez
*06.05.1998
(niekoľkonásobný
majster SR)

majstrovstvách
Európy juniorov,
2016
—
majstrovstvá Európy,
2017
—
majstrovstvách
Európskej únie,
2018, Španielsko
—
európskych hrách
2019, Minsk

III. miesto

Viliam Tankó
*17.05.1995
(niekoľkonásobný
majster SR)

majstrovstvách
Európy, 2014
—
I. európskych hrách
2015, Baku
—
majstrovstvách
Európy, 2017
—
medzinárodnom
AIBA turnaji, 2018,
Ústí nad Labem

hmotnostná
kategória

klub

do 75kg

KO BC Galanta

do 60 kg

KO BC Galanta

—
V. miesto
—
I. miesto
—
III. miesto

III. miesto
—
III. miesto
—
III. miesto
—
II. miesto
—
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—
MT Grand Prix,
2018, Nitra
—
európskych hrách
2019, Minsk

Matúš Strnisko
*09.11.1994
(5-násobný
majster SR)

majstrovstvách
Európy, 2014
—
I. európskych hrách
2015, Baku
—
majstrovstvách
Európy, 2018
—
európskych hrách
2019, Minsk

I. miesto
—
vypadol v 1.
kole

III. miesto
—
vypadol
v osemfinále
—
III. miesto

do 81 kg

ŠKP Bratislava

—
V. miesto

olympijských hrách
mládeže, 2014,
V. miesto
56-64 kg
ŠKP Bratislava
Nanking
—
—
majstrovstvách sveta
V. miesto
juniorov, 2014
(Zdroj: https://www.olympic.sk/sport/box)
(Zdroj: KOVÁCS, K, T., 2018. KO Box Klub Galanta. In: E-športinform: elektronický
časopis Národného športového centra, 17-18 s.)
Michal Takács
*09.04.1997
(15-násobný
majster SR)

ZÁVER

Pästiarstvo, rohovanie, či box počas svojej evolúcie na území súčasného Slovenska
zaznamenalo výkonnostný regres, ale i progres. Box na Slovensku nikdy nepatril medzi
najpopulárnejšie športy. Väčšinou bol (a stále je) spájaný s rôznymi predsudkami. Ako
povedal nedávny prezident Slovenskej boxerskej federácie Marek Števček: „Box je jedna z
najstarších olympijských disciplín, ktorá si aj na Slovensku zaslúži väčšiu pozornosť."
Po počiatočnom období „zaostalosti“ a relatívnej neistoty v rámci monarchie tento
šport pomaly začal nadobúdať popredné miesto v športových dejinách.
Krátko po založení spoločného štátu boli najlepší slovenskí boxeri združení
v YMCA/YWCA Bratislava a neskôr v I. ČsŠK. Na Slovensku sa postupne stalo pästiarstvo
veľmi populárnym a pestovaným športom, o ktorý sa zaslúžili vyspelejší pästiari z českých
krajov, ktorí svojimi skúsenosťami viedli tréningy – čím skvalitnili techniku a taktiku
slovenských pästiarov. V rámci ČSR bol etablovaný výrazný vzostup slovenských boxerov, o
ktorých prejavili záujem aj pražské kluby. Podľa nášho názoru, Slovensko v medzivojnovom
období výrazne kvalitatívne aj kvantitatívne zaostávalo za Českom (práve box v rokoch 19351939 tvoril výnimku). Dôkazom toho, okrem iného je aj pojem „športová emigrácia,“ ktorý
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vytýčili Perútka, J. a Grexa, J. (1999), nakoľko slovenskí športovci „emigrovali“ do českých
zväzov – Koczán, Koščák, Engel i boxer Kus (u neho však bolo dôvodov viacej).
Po marci 1939 nastupuje nacionálna totalita – zánik spoločného štátu a vznik vojnovej
Slovenskej republiky (1939-1945), v ktorej sa box pestoval vo veľkom meradle v HG
a v HM, čím sa Slovensko stalo boxersky nadradeným voči Čechom, nakoľko pojem „šport“
bol na Slovensku omnoho čulejší ako v protektoráte Čechy a Morava. Počas II. svetovej vojny
sme zachytili článok týkajúci sa slovenského boxu vo svetle vedy, čo bolo v danej dobe na
Slovensku pomerne ranná záležitosť.
Po roku 1945 sa box na Slovensku pomaly konsoliduje, a začína vykazovať
výkonnostný vzostup nadobudnutý v rámci nacionálnej totality prostredníctvom nemecky
vyspelejšieho športového hnutia, ktoré rozvíjalo box v súčinnosti so systematickou vojenskou
prípravou v HG a HM. Nemecké športové hnutie priviedlo na Slovensko aj vedecký
charakter, čo sa preukázalo v boxerskej dominantnosti. V tomto období však panovala na
Slovensku nedostatočná členská základňa spôsobená II. svetovou vojnou, čo predstavovalo
pre ďalší progres boxu miernu obštrukciu, s ktorou sa hravo vysporiadali v nasledujúcej etape.
V čase komunistickej totality možno interpretovať vrchol boxerskej výkonnostnej
úrovne. V rokoch 1948-1952 získalo Slovensko vo farbách obnovenej ČSR dve zlaté medaily
na OH a v roku 1980 jednu bronzovú (už v rámci ČSSR). Za necelého polstoročia sa
sovietskej fyzkultúre podaril dosiahnuť obdivuhodný úspech, ktorý presahuje všetky etapy
národných dejín.
Po roku 1993 slovenský box značne utrpel rôzne intervencie do jeho činnosti, ktoré sa
prejavujú aj v súčasnosti, kedy sa často stretáva s nedostatkom finančných zdrojov oproti
iným športom, čo sa odráža aj vo výskumnej sfére. Na box sa pozerá ako na praktickú
činnosť, no treba brať do úvahy, že výskum by mal poskytovať poznatky pre prax a následne
ich realizovať. Demokratickým koordinátorom boxu v rámci SR stala SBF.
Na základe predkladanej práce možno vydedukovať, že box na Slovensku má bohatú
(i keď relatívne krátku) históriu, intenzívnu prítomnosť a pevne veríme, že perspektívnu
budúcnosť, ktorá sa preukáže vo výsledkoch porovnateľnými s inými – boxersky vyspelejšími
krajinami. Treba však podotknúť, že slovenskí boxeri sa úspešne podieľajú na národných
i medzinárodných podujatiach, čím propagujú tento šport širokej verejnosti. V súčasnosti sa
na našom území eviduje rozmach boxu aj u žien, ktoré úspešne reprezentujú SR a tvoria
dominantné postavenie vo svetovom rebríčku – Jessica Triebeľová, Nikola Ďuríková, Tünde
Koczkás a iné. V tejto oblasti sa pohybuje aj mnoho významných funkcionárov
a organizátorov schopných usporadúvať podujatia na vysokej úrovni.
V súčasnosti na Slovensku pôsobí viacero boxerských klubov, ktoré pôsobia
v spolupôsobení so SBF – ich zoznam možno dohľadať [online] na: https://sbf.sk/kluby/.
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