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Úvod 

 

Vážené kolegyne a kolegovia, 

predstavujeme Vám „Vedecký zborník 2021 – 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 – 2021).  

Cieľom Vedeckého zborníka 2021 je podporiť spoluprácu medzi odborníkmi 

pôsobiacich predovšetkým na vysokých školách a súčasne dosiahnuť vzájomnú informovanosť 

o realizovaných výskumných projektoch a výsledkoch výskumu.  

„Vedecký zborník 2021 – Žiak, pohyb, edukácia“ obsahuje 24 príspevkov širokého 

spektra vedeckej tvorivosti od 47 autorov a spoluautorov z viacerých univerzít a fakúlt 

Slovenska (Pedagogická fakulta UKF Nitra, Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica, 

Fakulta sociálnych vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Pedagogická fakulta TU 

v Trnave, Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava, Pedagogická fakulta UK Bratislava, 

Farmaceutická fakulta UK Bratislava, z Česka (Psychiatrická klinika VFN – Lekárska fakulta 

UK Praha, KI VŠB Technická univerzita Ostrava, Institut tělesné výchovy a sportu, VŠB – 

Technická univerzita Ostrava), z Poľska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu 

Wydział Rehabilitacji i Sportu Kalisz, Institute of Sport Sciences, Department of Sports and 
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Recreation Games, University of Physical Education, Krakow, University of Technology, 

Faculty of Physical Education and Physiotherapy Opole, Uniwersytet Przyrodniczo – 

Humanistyczny w Siedlcach) z Ruska (Smolensk State University of Sports), z Bieloruska 

(Białoruski Państwowy Uniwersytet, Mińsk, Białoruś), z Nemecka (St. Augustinusschule 

Ettlingen). 

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 2021 – 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.  

Témy autorských príspevkov v predkladanom zborníku „Vedecký zborník 2021 – 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. 

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.  

 

 

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD., Mgr. Mária Belešová, PhD. 

vedeckí editori a zostavovatelia zborníka 
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SOMATICKÉ CHARAKTERISTIKY A POHYBOVÉ AKTIVITY 

ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL  BANSKOBYSTRICKÉHO 

A ZVOLENSKÉHO REGIÓNU V ČASE PANDÉMIE COVID 19 

 

SOMATIC CHARACTERISTICS AND PHYSICAL ACTIVITIES OF 

SECONDARY SCHOOL PUPILS OF BANSKA BYSTRICA AND 

ZVOLEN REGION DURING THE COVID 19 PANDEMIC 
 

Štefan Adamčák1 a Gabriel Bujdoš1 

 
1Katedra telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici, Slovensko 

 

Abstrakt: Cieľom predloženej štúdie, ktorá je súčasťou grantovej úlohy KEGA 012UMB-

4/2019 bolo prostredníctvom dotazníka IPAQ zistiť charakter pohybových aktivít žiakov 

stredných škôl v období prebiehajúcej pandémie COVID 19. Prieskumný súbor pozostával 

z 636 žiakov z dvoch miest Slovenska – Banská Bystrica a Zvolen. Z celkového počtu bolo 308 

dievčat a 328 chlapcov, ktorí navštevujú 3. a 4. ročníky na stredných školách v týchto dvoch 

mestách. Analýza výsledkov bola robená z aspektu intersexuálnych rozdielov pomocou chi-

kvadrát testu a nepárového t-testu na hladine významnosti p<0,01 a p<0,05. Výsledky štúdie 

poukazujú na skutočnosť, že takmer 14 % opýtaných chlapcov a viac než 16 % dievčat sa vôbec 

nevenuje intenzívnej pohybovej aktivite. Štatisticky významné  rozdiely na hladine p<0,05 sme 

zistili pri vyhodnotení telesnej hmotnosti na základe BMI. Pri poslednej otázke priemerného 

času vykonávania pohybovej aktivity sme dospeli k záveru, že chlapci boli pohybovo aktívnejší 

v porovnaní so skupinou dievčat a zistené rozdiely medzi týmito dvomi skupinami boli 

signifikantné na hladine p<0,05. 

 

Kľúčové slová: adolescent, IPAQ, pohybová aktivita, stredná škola  

 

Abstract: The aim of the presented study, which is part of the grant task KEGA 012UMB-

4/2019, was to find out the nature of physical activities of high school students during the 

ongoing pandemic COVID 19 through the IPAQ questionnaire. The survey group consisted of 

636 students from two cities in Slovakia - Banská Bystrica and Zvolen. Out of the total number, 

there were 308 girls and 328 boys, who attend 3rd and 4th grades at secondary schools in these 

two cities. The analysis of the results was made from the aspect of intersex differences using 

the chi-square test and the unpaired t-test at the significance level p <0.01 and p <0.05. 

The results of the study point to the fact that almost 14% of the surveyed boys and more than 

16% of girls do not engage in intense physical activity at all. We found statistically significant 

differences at the p <0.05 level when evaluating body weight based on BMI. In the last question 

of the average time of physical activity, we came to the conclusion that the boys were more 

physically active compared to the group of girls and the differences found between the two 

groups were significant at the level of p <0.05. 

 

Key words: adolescent, IPAQ, physical activity, secondary school 

 

Úvod 

Pohyb a fyzická aktivita patria od nepamäti k jednému z fundamentálnych prejavov ľudskej 

existencie. Pohyb nás sprevádza od útleho detstva po celý život a je nenahraditeľnou zložkou 
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pri zdravom mentálnom, fyzickom či sociálnom vývoji jedinca. Dôležitosť pohybu, jeho 

propagácie a nevyhnutnosti pre zdravie spomínal Hippokrates už pred 2500 rokmi v období 

rímskej ríše (Vina et al., 2012). Podľa súčasných štúdií, ľudia, ktorí sa hlásia k pravidelnej 

fyzickej aktivite znižujú riziko predčasného úmrtia až o 20%-35% (Macera et al., 2003). Pohyb 

má blahodarný účinok na centrálnu nervovú sústavu, pravidelný telesný pohyb priamo súvisí 

s vyšším prísunom kyslíka do mozgu, lepšiemu využitiu energie, zlepšeniu mozgovej aktivity 

a odolnosti voči stresu (Máchová, Kubátová, 2015). Počas života na nás pôsobí mnoho faktorov 

ovplyvňujúcich zdravie a s ním súvisiaci zdravý životný štýl. Svetová zdravotnícka organizácia 

definuje zdravý životný štýl ako „stav fyzickej, psychickej, sociálnej a estetickej pohody“ 

(WHO, 2010). Mnoho autorov sa dnes prikláňa k názoru, že pri oboch pohlaviach 

predovšetkým v období adolescencie dochádza k zníženiu pohybovej aktivity, čoho dôsledky 

môžeme pozorovať aj v dospelosti (Nader et al., 2008, Bacil et al., 2015, Harding et al., 2015). 

S pojmom nedostatočná pohybová aktivita detí, mládeže a dospelých sa stretávame čoraz 

častejšie, čo nám potvrdzuje aj Stejskal (2012), ktorý tvrdí, že tento trend má za následok 

vznikajúce chronické ochorenia. Meranie pohybovej aktivity sa vykonáva na základe 

odporúčanej miery aktívneho pohybu a intenzity doporučenou Svetovou zdravotníckou 

organizáciou (Kahlmeier, 2015).  

Vo väčšine odbornej literatúry sa odporúča vykonávať pohybovú aktivitu strednej intenzity 

minimálne v rozmedzí 150 minút týždenne, alebo pohybovú aktivitu vo vysokej intenzite 

minimálne 75 minút týždenne (Yang, 2019). Pri kombinácii pohybovej aktivity strednej 

a vysokej intenzity zaťaženia môžeme ako príklad pre splnenie týždenného odporúčania uviesť 

50 minút pohybovej aktivity s vysokou intenzitou zaťaženia spojenú s 60 minút pohybovej 

aktivity so strednou intenzitou zaťaženia, čo bude považované za 160 minút pohybovej aktivity 

so strednou záťažou týždenne (Yang, 2019). Pre porovnanie, v spojených štátoch autori 

odporúčajú 150 – 300 minút pohybovej aktivity so strednou intenzitou zaťaženia týždenne 

(Rockville, 2018). Americké centrum pre kontrolu chorôb a ich prevenciu (CDC) odporúča 

deťom a adolescentom vo veku 6 – 17 rokov 60 minút pohybovej aktivity a viac denne. Táto 

pohybová aktivita by mala obsahovať rôznorodé aktivity, napríklad aeróbne cvičenia, cvičenia 

posilňujúce svaly a kosti (behy, skoky), ale aj cvičenia na posilnenie svalového aparátu 

minimálne 3 krát do týždňa (CDC, 2021). Pohybové aktivity môžu byť realizované aj formou 

telesnej a športovej výchovy, ale aj organizovaním záujmovo rekreačnej telesnej výchovy, čím 

vedú žiakov k osvojeniu si zdravého spôsobu života (Michal, 2003). Pohybové aktivity 

môžeme rozdeliť na organizovanú a neorganizovanú formu, medzi organizované pohybové 

aktivity budú stále patriť aktivity pod vedením učiteľa telesnej a športovej výchovy alebo 

trénera (Tlučáková – Kačúr, 2019). V období pandémie Covid 19 ostali školy na Slovensku istý 

čas plošne zatvorené, čo malo za príčinu neorganizovanie telesnej a športovej výchovy. 

Musíme konštatovať, že aj po znovu otvorení škôl bolo na mnohých z nich zakázané 

organizovať športové aktivity a telesnú a športovú výchovu. Svetová zdravotnícka organizácia 

hovorí „Pod pojmom fyzická aktivita sa rozumie všetok pohyb, vrátane voľného času, prepravy 

z bodu A do bodu B alebo ako súčasť práce človeka. Fyzická aktivita dokázateľne zlepšuje 

zdravie človeka“  

 

Cieľ 

Parciálnym cieľom v rámci grantového projektu KEGA 012UMB-4/2019 bolo zistiť základné 

somatické charakteristiky a intenzitu pohybových aktivít žiakov stredných odborných škôl 

v čase pandémie Covid 19. 

 

Metodika 

Prieskumu sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníkov stredných škôl z miest Banská Bystrica a Zvolen. 

Priemerný vek žiakov bol 17,36 roka - chlapci 17,16 a dievčatá 17,58 roka. Prieskum sa 
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realizoval formou elektronického dotazníka v mesiacoch december 2020 až marec 2021. 

Nosnou metódou bol medzinárodný dotazník pohybovej aktivity IPAQ v krátkej verzii. 

Anketové formuláre vyplnilo 636 žiakov, pričom uvedeného počtu bolo 328 chlapcov a 308 

dievčat. Odpovede žiakov sme analyzovali z aspektu intersexuálnych rozdielov s využitím chí-

kvadrát testu (Χ2), a nepárového t-testu na hladine významnosti p<0,01 a p<0,05. 

 

 
Obrázok 1 Charakteristika súboru žiakov z aspektu pohlavia a typu navštevovanej školy (n=636) 

 

Výsledky a diskusia 
Vyhodnotením základných somatometrických ukazovateľov sme zistili, že priemerný body 

mass index v skupine dievčat bol 20,81, v skupine chlapcov mierne vyšší a dosahoval hodnotu 

22,99. Nami zistené hodnoty podľa noriem Svetovej zdravotníckej organizácie vypovedajú 

o skutočnosti, že obe skupiny žiakov – dievčatá aj chlapci majú v priemere na svoj vek 

primeranú telesnú hmotnosť (obr. 2). Pri štatistickom vyhodnotení sme napriek týmto 

pozitívnym skutočnostiam zaznamenali z aspektu pohlavia štatisticky významné rozdiely na 

hladine p<0,01; p=5,31 E-20)  

Body mass index (BMI) je kvocient, ktorý sa objavuje už od polovice 19. storočia. Používa sa 

na preukázanie abnormality pri porovnaní výšky a váhy jedinca, kedy odhaľuje nadváhu 

a obezitu u detí a dospievajúcich. Body mass index je podielom váhy a výšky a zvyčajne sa 

uvádza v kg/m2 (Nuttall, 2015). Regecová – Ševčíková – Hamade – Janechová (2018) vo svojej 

štúdii publikujú hodnotenie body mass indexu u detí a adolescentov, kde uvádzajú 

signifikantný nárast v každej vekovej skupine. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky (2011), poukazuje na skutočnosť, že k významnému zvýšeniu body mass indexu 

dochádza vo všetkých vekových skupinách chlapcov (7 – 18 rokov; 0,8 – 1,5 kg.m-2), pričom 

u dievčat sa pohybovali priemerné hodnoty body mass indexu od 0,4 do 1,3 kg.m-2. Rozdiely 

medzi chlapcami a dievčatami sú najviac viditeľné vo vekovej skupine od 17 do 18 rokov, 

pričom signifikantné vyššie hodnoty sú zaznamenané u chlapcov. 

 
Obrázok 2 Body mass index z pohľadu dievčat a chlapcov (T-test štatisticky významný na hladine 

p<0,01; p=5,31 E-20) 
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Nami zistené výsledky sme však podrobili aj hlbšej analýze, kde sme BMI index vyhodnocovali 

aj z aspektu jednotlivcov a následne k tomu vyhodnotili telesnú hmotnosť podľa noriem 

Svetovej zdravotníckej organizácie. Výsledky prezentuje obrázok 3, z ktorého vyplýva, že 

optimálnu váhu na svoj vek má 63,72% chlapcov a 73,05% dievčat. Za znepokojivú skutočnosť 

však môžeme považovať fakt, že takmer ¼ chlapcov (22,56%) má nadváhu a obezitu vykazuje 

až 5,79%. Z pohľadu dievčat bola situácia pozitívnejšia – nadváhou vykazuje 7,47% dievčat 

a obezitu iba 0,97%. V skupine dievčat sme sa však výraznejšie ako u chlapcov stretli aj so 

skutočnosťou, že podváhu vykazuje až 18,51% dievčat. Štatistickým vyhodnotením sme 

z aspektu typu postavy zaznamenali z pohľadu intersexuálnych rozdielov signifikantné 

rozdiely na hladine významnosti p<0,01; (p=7,83 E-11) .  

 

Prevalencia a rozmach obezity v dlhodobom merítku dosiahne podľa štúdie vrchol v roku 2037, 

keď až 31% obyvateľov Európy vo veku 20 – 84 rokov bude obéznych, pre porovnanie v roku 

2016 to bolo 25% (Janssen, Bardoutsos, Vidra, 2020). Dlhodobým lídrom v počte obéznych 

ľudí v krajine sú Spojené štáty americké, kde už v rokoch 2011 – 2014 až 36,5% populácie bolo 

obéznych (OECD, 2014)    

 

 
Obrázok 3 Hodnotenie telesnej hmotnosti na základe Body mass indexu (chi štatisticky významné na 

hladine p<0,01; p=7,83 E-11) 

 

Ďalšie otázky sa už priamo týkali charakteru, resp. intenzity vykonávania pohybových aktivít.  

Analýzou získaných výsledkov sme zistili, že 13,72 % chlapcov a 16,23 % dievčat intenzívnu 

pohybovú aktivitu vôbec nevykonáva (obr. 4). Naše výsledky ďalej poukazujú na skutočnosť, 

že častejšie intenzívnu pohybovú aktivitu v týždni vykonáva viac skupina chlapcov – 5 a viac 

dní v týždni, pričom frekvenčný výskyt nedosiahol hodnotu 20%. Aj pri vyhodnotení tejto 

otázky sme zaznamenali z aspektu pohlavia signifikantné rozdiely na hladine významnosti  

p<0,01; p=0,00028)   

 

Benefity pohybovej aktivity sú nespochybniteľné. Optimálne by sa pohybové aktivity mali 

rozložiť do celého týždňa tak, aby v týždni nedošlo k hluchým miestam neaktivity (Füzéki, 

Vogt, Banzer, 2017). Paterson et al. (2007) hovoria o zvyšovaní pohybovej aktivity u ľudí ako 

o najlepšom prostriedku pre zlepšenie zdravia. Klesajúca pohybová aktivita je akýmsi 

nelichotivým trendom dnešnej doby, doby keď dochádza ku „komputerizácii“ a vzniku čoraz 

viac pracovných miest so sedavým spôsobom výkonu práce. Skôr či neskôr sa tieto faktory 
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prejavia vo forme istých civilizačných chorôb, ktorým by sa osvetou a implementáciu 

pohybových aktivít dalo predísť (Mackett, Paskins, 2008).  

 

 

Obrázok 3 Počet dní realizácie intenzívnej pohybovej aktivity z aspektu dievčat a chlapcov (chi 

štatisticky významné na hladine p<0,01; p=0,00028)   

 

Po tejto otázke sme od žiakov chceli zistiť, aký čas v priemere realizujú intenzívnu pohybovú 

aktivitu. Naše výsledky poukazujú na skutočnosť, že v priemere za obe pohlavia je to 61,38 

minút avšak aktívnejší sú chlapci, ktorých priemer dosiahol hodnotu 69,20 minúty, dievčatá 

53,06 minúty. Uvedené rozdiely aj pri štatistickom vyhodnotení boli opäť signifikantné na 

hladine p<0,01 (p=1,17 E-05). 

 

Ďalšia otázka sa týkala vykonávania stredne intenzívnej pohybovej aktivity. Jej vyhodnotením 

sme zistili, že až 6,71% chlapcov a 15,91% dievčat takúto aktivitu vôbec nerealizuje. Rozdiely 

v odpovediach z pohľadu dní realizácie stredne intenzívnej pohybovej aktivity sa výraznejšie 

odlišovali iba v položkách 7, 5 a 4 dni v týždni. Napriek týmto skutočnostiam sme pri 

vyhodnotení tejto otázky zistili štatisticky významné rozdiely na hladine významnosti p<0,01; 

p= 2,87 E-06). 

 

Z aspektu priemerného času vykonávania stredne intenzívnej pohybovej aktivity sme taktiež 

zistili, že pohybovo sú aktívnejší chlapci – priemerný čas bol 68,89 minút v porovnaní so 

skupinou dievčat 51,79 minúty, priemer za obe pohlavia dosiahol hodnotu 60,61 minúty. Nami 

zistené rozdiely boli opäť štatisticky významný na hladine p<0,01; p=9,40 E-05). 

 

Mierna až intenzívna pohybová aktivita, kde možno zaradiť chôdzu, beh, či cestu do práce je 

pre zdravie človeka nenahraditeľná. Je dôležité osvojiť si základne pohybové návyky a postaviť 

pevné základy zdravého životného štýlu už v detstve, nakoľko sa tieto návyky u človeka 

presúvajú až do dospelosti. Pri dlhodobej realizácii pohybovej aktivite je jasne dokázané, že je 

spojená s lepšími študijnými výsledkami (Basch, 2010), rovnako ako aj so zlepšením fyzickej 

zdatnosti človeka (Wiley, Blackwell, 2010).  
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Obrázok 4 Počet dní realizácie stredne intenzívnej pohybovej aktivity z aspektu dievčat a chlapcov (chi 

štatisticky významné na hladine p<0,01; p= 2,87 E-06) 

 

Ďalšou otázkou sme od žiakov chceli zistiť, v koľkých dňoch vykonávali chôdzu po dobu viac 

ako 10 minút. V dotazníku IPAQ sa uvádza, že sa započítava chôdza v rámci školskej 

dochádzky – doma, presuny (cestovanie) chôdzou z miesta na miesto, alebo aj ďalšiu chôdzu. 

Najfrekventovanejšou odpoveďou bola odpoveď 7 dní v týždni, ktorú označilo 

v odpoveďových formulároch 47,87% chlapcov a 54,22% dievčat. Odpovede v zostávajúcich 

položkách sa mierne odlišovali, pričom najväčšie rozdiely sme zaznamenali v položkách 4 dni 

v týždni a v položke nechodil(a) som. Za zaujímavú skutočnosť považujeme zistenie, že 5,79% 

chlapcov sa vyjadrilo, že nechodili, čo zodpovedá aj % výskytu obezity v skupine chlapcov 

(obr. 3). Rozdiely v odpovediach boli signifikantné na hladine p<0,01; p= 8,61 E-05).  

 

 

Obrázok 5 Počet dní chôdze z aspektu dievčat a chlapcov (chi štatisticky významné na hladine p<0,01; 

p= 8,61 E-05)   
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Obdobne ako v predchádzajúcich otázkach mali žiaci následne uviesť, aký čas v priemere počas 

jedného dňa venujú v tomto prípade chôdzi. Z aspektu priemerného času chôdze boli pohybovo 

aktívnejšie dievčatá – čas chôdze počas dňa bol v priemere 1 hodiny a 49 minút, chlapci 1 

hodinu a 35 minút a priemerný čas oboch pohlaví bol 1 hodinu a 42 minút. Nami zistené 

a vyhodnotené rozdiely v čase, počas ktorých žiaci vykonávali chôdzu boli z aspektu 

štatistického vyhodnotenia signifikantné na hladine p<0,05; p= 0,029). 

 

Záverečnou otázkou nášho prieskumu sme chceli zistiť koľko času strávia naši respondenti 

sedením (v rámci školskej dochádzky, doma, pri plnení domácich úloh a počas voľného času 

vrátane času stráveného sedením pri stole, na návšteve priateľov, pri čítaní alebo tiež sedením 

či ležaním pri sledovaní televízie) počas jedného dňa. Z našich zistení vyplýva, že v skupine 

dievčat je to v priemere 5 hodín a 19 minút a v skupine chlapcov o 8 minút menej – 5 hodín 

a 11 minút. Priemerný čas strávený sedením u oboch pohlaví je 5 hodín a 15 minút. Nami 

zistené výsledky boli pomerne vyrovnané, blízke , čo sa prejavilo aj pri zisťovaní štatistických 

rozdielov, kde sme signifikantné rozdiely v odpovediach nezaznamenali p=0,425.  

 

Wu et al. (2017) vo svojej publikácii uvádzajú, že viac času stráveného pohybovou aktivitou 

a menej času stráveného sedavým spôsobom je spojené so zlepšením zdravia medzi deťmi 

a adolescentmi. Hrčka (2009) tvrdí, že až 70% detí a mládeže dnes trávi väčšinu svojho voľného 

času sedavým spôsobom života a neaktivitou. Životný štýl, ktorý neobsahuje pohybovú aktivitu 

môže mať za príčinu vznik zdravotných rizík nie len v dospelosti, ale aj u detí či mládeže.  

 

Záver  
V našom prieskume na vzorke 636 respondentov, ktorí navštevujú stredné školy sme zistili, že 

optimálnu váhu podľa BMI na svoj vek má takmer ¾ žiakov. Za znepokojivé zistenie 

považujeme skutočnosť, že nadváhu vykazuje takmer ¼ chlapcov, na druhej strane takmer 20% 

dievčat  má podváhu. Z aspektu pohybových aktivít sme zaznamenali, že chlapci v priebehu 

týždňa častejšie vykonávajú intenzívnu a stredne intenzívnu pohybovú aktivitu v porovnaní 

s dievčatami. Kým chlapci sa intenzívnej pohybovej aktivite venujú v týždni 1 hodinu a 9 

minút, u dievčat je to o niečo menej, tie sa intenzívnej pohybovej aktivite venujú v priemere 

iba 53 minút týždenne. Stredne intenzívnou pohybovou aktivitou trávia chlapci v priemere 1 

hodinu a 9 minút týždenne a dievčatá opäť menej – iba 52 minút za týždeň. Z pohľadu počtu 

dní chôdze boli v rozsahu 7 dní pohybovo aktívnejšie dievčatá v porovnaní s chlapcami, pričom 

priemerný čas chôdze počas dňa bol u dievčat v priemere 1 hodiny a 49 minút a u chlapcov 1 

hodina 35 minút. Priemerný čas strávený sedením u oboch pohlaví je 5 hodín a 15 minút, 

pričom medzi pohlaviami sme výrazné rozdiely nezaznamenali. 

 

Zo zistení nášho prieskumu vyplýva, že z pohľadu celkového priemeru mali naši respondenti 

relatívne dostatok pohybovej aktivity, ktorá je súčasťou ich životného štýlu. Zároveň si 

dovoľujeme podotknúť, že  každej nami sledovanej skupine žiakov – chlapci, dievčatá sa však 

vyskytuje časť žiakov cca 30%, ktorá intenzívnu, stredne intenzívnu pohybovú aktivitu 

nevykonáva alebo vykonáva len v obmedzenej miere, čo sa odzrkadľuje najmä u niektorých 

chlapcov nadváhou. Najmä pre túto skupinu žiakov odporúčame prostredníctvom učiteľov 

telesnej a športovej výchovy zvýšiť povedomie o význame pohybovej aktivity pre osobnosť 

človeka, čo v budúcnosti môže kladne ovplyvniť nielen ich osobný život, ale najmä ich zdravie. 
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MORÁLNE POSOLSTVO ROZPRÁVOK PRE DETI 

 

MORAL MESSAGE OF FAIRY TALES FOR CHILDREN  

 
Mária Belešová  

 

PdF UK v Bratislave, Slovensko 

 

Abstrakt: V histórii a po celom svete existovalo nespočetné množstvo rozprávok s 

nekonečnými variáciami, ktoré zvyčajne prinášajú morálne, sociálne alebo politické 

ponaučenia prostredníctvom naratívnych a zaujímavých postáv. Stále obľúbené príbehy žijú 

viac ako dve tisícročia a sú príkladom mimoriadnej sily a dlhovekosti. V súčasnosti je zrejmé, 

že vnímanie dieťaťa nie je pasívny proces prijímania informácií, práve naopak. Chápanie a 

poznávanie, uvažovanie o hodnotách, normách, postojoch a správaní sa, to všetko sa týka 

percepcie čiže vnímania. Avšak v kontexte rozprávky a následného zobrazovania dobra a zla v 

nej považujeme za dôležité, či dieťa dokáže primerane vyvodiť a morálne hodnotiť zobrazenie 

dobra a zla a rozlíšenie dobra od zla, ktoré rozprávka obsahuje. Rozprávka v sebe obsahuje 

morálku/etiku a poukazuje ako zlé vlastnosti, neresti, lenivosť, nadutosť a pýcha nakrátko a 

naoko prinášajú výhody, no napokon vyústia do pádu. Predložený príspevok má teoretický 

charakter. Uvedený príspevok je súčasťou riešenia grantovej úlohy KEGA 046UK-4/2021 

(Podpora implementácie mravnej výchovy v základnej škole: aplikovaný výskum a metodický 

materiál pre učiteľov). 

 

Kľúčové slová: morálne posolstvo rozprávok, základné črty rozprávok, význam rozprávky 

v kontexte dobra a zla 
 

Abstract: Countless fairy tales with infinite variations, usually conveying moral, social or 

political lessons through narrative and interesting characters, have existed throughout history 

and throughout the world. The still-popular tales have lived on for more than two millennia, 

exemplifying extraordinary power and longevity. At present, it is clear that the perception of a 

child is not a passive process of receiving information, quite the contrary. Understanding and 

cognition, thinking about values, norms, attitudes and behavior, all this concerns perception or 

perception. However, in the context of a fairy tale and the subsequent depiction of good and 

evil, we consider it important whether the child can reasonably deduce and morally evaluate 

the depiction of good and evil and the distinction between good and evil that the tale contains. 

The fairy tale contains morality/ethics and points out as bad qualities, vices, laziness, arrogance 

and pride briefly and seemingly bring benefits, but in the end they result in a fall. The presented 

paper has a theoretical character. This contribution is part of the solution of the grant task 

KEGA 046UK-4/2021 (The support of the implementation of moral education in primary 

school: applied research and methodical material for teachers). 

 

Key words: moral message of fairy tales, basic features of fairy tales, the meaning of a fairy 

tale in the context of good and evil  

 

Úvod 

Rôzne prejavy nemorálneho správania nie sú cudzie ani detskej populácii. V súčasnej dobe sa 

medzi deťmi stále objavujú javy, ako je šikana, extrémizmus, xenofóbia, rasová diskriminácia, 

ale aj drzé a neúctivé správanie voči rodičom, staršej generácii, učiteľom. Taktiež sa čoraz 

častejšie u mladej generácie vyskytujú aj prejavy inej formy ubližovania – zosmiešňovanie, 
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ignorovanie, ohováranie, vylúčenie zo skupiny a pod. V školskom prostredí sa stretávame s 

výchovnými problémami, ktoré majú častokrát inú podobu, ako to bolo v minulosti. Problémy 

v správaní sa posúvajú aj do nižších vekových kategórií. 

 

Téma  morálky  je  dôležitá  a  aktuálna  nielen  v  psychológii,  ale  aj  v  pedagogike. 

Domnievame sa, že aj výchova rodičov častokrát vedie deti k nesprávne ponímanému 

liberalizmu, egoizmu, intolerancii, nevšímavosti voči problémom iných, či k nedostatku 

altruizmu. Aj výskum Ferkovej (2017a,b), zameraný na morálne usudzovanie detí pri riešení 

konfliktných situácií potvrdil, že deti v pubertálnom veku nie sú vedené ku konštruktívnym 

spôsobom riešenia problémov, nie sú ochotné riešiť problém/pomôcť, pokiaľ sa ich netýka. 

Najviac detí (46,93 %) vo veku 10 – 13 rokov navrhovalo pasívne riešenia konfliktov – 

najčastejšie sa vo svojich výpovediach odvolávali na autoritu, ktorá by mala za nich problém 

vyriešiť. Hartmann (2002) tvrdil, že morálny život závisí od citovej intuície hodnôt. Rozlišoval  

medzi  hodnotami s morálnym  základom  (dobro,  vznešenosť,  ušľachtilosť) a špeciálnymi  

hodnotami,  ktoré  delil  na:  morálne  hodnoty  (múdrosť  spravodlivosť), spoločenské hodnoty 

(pravdovravnosť, dôvera) a hodnoty spolupatričnosti (solidarita, dialóg). Muráňová (2013) 

upozorňuje, že problém osvojenia si hodnoty  je  teda  záležitosťou  vytvorenia  zmyslu  pre  

určité  hodnoty,  ako  výraz  nielen  ich uvedomenia  a poznania, ale aj ich prežitia  a stotožnenia 

sa  s nimi. Rozlišujeme  dnes  hodnoty etické, estetické, ekologické, právne, politické, 

náboženské, úžitkové alebo podľa iných kritérií duchovné či materiálne, kultúrne alebo 

prírodné. 

 

Cieľ a úlohy práce  

Cieľom predloženého príspevku je interpretovať rozprávky pre deti z morálneho hľadiska 

a poukázať na význam morálnych a iných hodnôt, ktoré v sebe rozprávky nesú. 

 

Rozprávka pre deti 
V predškolskom veku  si  dieťa  vyberá  vzor  medzi  fyzicky  prítomnými  osobami  ako  sú  

rodičia,  starí  rodičia, súrodenci. Ak títo ľudia chýbajú, alebo mu neposkytujú napĺňanie 

základných potrieb ako je láska, bezpečie, istota, hľadá uspokojenie v médiách, ktorému žiaľ 

nevysvetlia rozdiel medzi fikciou  a realitou, stretáva sa tu  s násilím  a agresivitou. V médiách 

pozerá rozprávky sám, ale pri čítaní rozprávkových kníh, mu rozprávku číta dospelý človek, 

ktorý môže vysvetliť konanie hlavného  hrdinu  a odpovedať  na  otázky  dieťaťa, uvádza Fekete 

(2009).  

Zdravé deti sú na rozprávky pripravené, pretože nie sú ešte intelektuálne vyspelé, čo im 

neumožňuje uvažovať ako dospelému jedincovi. To tvorí základ myslenia zmyslového 

vnímania skutočnosti, tvrdí Heydebrand (1993). Detský spôsob zmyslového vnímania zatiaľ 

neumožňuje, aby dieťa pochopilo, napr. že princezná je zakliata labuť. Postavy, ich činy, 

miesta, v ktorých sa odohráva dej, okolnosti, to všetko je v rozprávkach jednoznačne dobré 

alebo zlé, bez pochybností a rozporov. Takéto čiernobiele videnie sveta je pre detský svet 

charakteristické a dobre zrozumiteľné, k objavovaniu pestrosti a rozmanitosti sveta i ľudských 

charakterov sa deti dostanú neskôr. Rozprávkové postavy nie sú rozporuplné – nie sú zároveň 

dobré a zlé ako v skutočnosti my všetci. Nakoľko ale taká polarizácia ovláda detskú myseľ, 

vládne i rozprávkam. Človek je buď dobrý, alebo zlý, nič medzi tým (Bettelheim, 2017). Dieťa  

často  nechápe  dej,  pretože nevie rozoznať hranice medzi realitou  a imaginárnym svetom, 

prvky agresie  a násilia preberá mechanicky, napriek tomu, že nevie posúdiť, čo je dobré a čo 

nie. Násilnou smrťou hynú ježibaby, draci, černokňažníci. Toto násilie  neinšpiruje  zobrať  do  

rúk  revolver.  Pomáha  deťom  pochopiť  rozdiel  medzi  dobrom a zlom, vštepiť im morálnu 

zásadu, že zlo bude nakoniec potrestané a stojí za to stotožňovať sa so skutočným hrdinom. 
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Rozprávky majú  najrozmanitejší  obsah  v závislosti na dobe  a spôsobe života. Odráža sa v 

nich spôsob života každého národa, vzťahy, dobro  a zlo, láska  a nenávisť. Vo fiktívnom či 

fantastickom príbehu,  satiricky  alebo  humorne hrdinovia prekonávajú útlak, biedu a chudobu 

a svojou dobrosrdečnosťou a mravnosťou víťazia nad zlom. Plintovič a Gombala (1977) 

uvádzajú, že rozprávky odrážajú vysoké morálne predstavy našich starodávnych predkov: 

dobro v nich vždy zvíťazí nad zlom, morálna čistota a dôvtip nad hrubou fyzickou silou. 

Nesporným znakom je i víťazstvo nad klamstvom, či putovanie hrdinu za ušľachtilým.  

Dobro a zlo býva v rozprávkach zreteľne rozlíšené, čo presne zodpovedá čiernobielemu videniu 

sveta dieťaťa a umožňuje mu tak ľahšie sa orientovať a identifikovať s postavami, s ktorými sa 

identifikovať chce (Říčan, 2007). Surovosť v rozprávkach je pre deti v predškolskom období 

rovnako prijateľná, pretože je v súlade s ich ponímaním smrti, ktorú predškolák nevníma ako 

definitívnu. Vernému koníkovi tak môže byť odťatá hlava, aby bol následne vyslobodený zo 

zakliatia a opäť premenený na človeka, akým bol predtým, hrdina môže byť zabitý a znovu 

oživený živou vodou a deti to nijak neprekvapí. 

Rozprávka hovorí aj o tom, že každý problém nesie v sebe pravdu (Blašková, 2012). Túto 

pravdu je dieťa ochotné prijať prostredníctvom konkrétneho príbehu omnoho ľahšie ako 

napríklad prostredníctvom všeobecného tvrdenia, že „všetko zlé je na niečo dobré.“ 

Rozprávkový príbeh deťom navyše ponúka najprirodzenejší spôsob, ako dobro a zlo od seba 

odlišovať – sú jasne vykreslené v zrozumiteľných činoch a jednoznačných (dobrých a zlých) 

postavách: Populuška, Snehulienka či Popolvár sú dobrí, zatiaľ čo macocha, striga, závistlivý 

sused sú jednoznačne zlí a ich intrigy a klamstvá nesprávne. Zobrazenie protikladov umožňuje 

dieťaťu ľahšie porozumieť rozdielom medzi nimi. Čím je dobrá postava jednoduchšia a 

priamejšia, tým je pre dieťa ľahšie stotožniť sa s ňou a zavrhnúť zlú postavu. V slovenských 

rozprávkach k základným cnostiam reprezentovanými hrdinami sú dobro a zlo. Dobro sa 

špecifikuje cnosťami ako odvaha, vďačnosť, obetavosť, láska, zlo je prezentované najmä 

pýchou, lakomstvom, chvastúnstvom (Roštárová, 2005). 

 

Základné črty rozprávok  

Ukazuje sa, že rozprávky prinášajú významné a pozitívne výsledky vo vývoji dieťaťa. Na 

základe štúdia odbornej literatúry prezentujeme niekoľko najdôležitejších prínosov rozprávok: 

1. Čelenie výzvam 

„Princezná na sklenenom kopci“ (Asbjørnsen, Moe, 2008) je klasickým príkladom rozprávky 

pre deti. Rozprávka začína problémom, ktorý sa postupne snažia vyriešiť traja súrodenci. Keď 

dvaja starší synovia nedokážu zistiť, prečo je otcovská lúka každý rok v konkrétnu noc zničená, 

nastúpi na post strážcu najmladší syn. Nájdením koňa s mosadzným pancierom ho skrotí a 

odvedie ho preč. Nasledujúce dva roky opäť zachráni lúku, keď sa objavia kone so striebrom a 

potom so zlatom. Po splnení prvej úlohy sa mu zobrazí druhá úloha. Kráľ čelí vo svojom 

kráľovstve výzve pre ľudí: ten, kto je schopný vyjsť na sklenený kopec a získať od svojej dcéry 

zlaté jablko, si ju môže vziať za ženu. Všetci, ktorí sa pokúsia o túto úlohu, zlyhajú, vrátane 

dvoch starších súrodencov. Keď najmladší brat trikrát úspešne vyjde na kopec v mosadznom, 

striebornom a potom zlatom brnení, získa princeznú a pol kráľovstva. Jeho postupný rast z 

vysmievaného najmladšieho syna na váženého princa je charakteristickým znakom tých 

najlepších rozprávok. 

 

2. Rozvíjajte schopnosti kritického myslenia  

Kritické myslenie znamená preskúmať všetky možné zdroje poznania. Je to opak pasívneho 

prijímania vedomostí alebo bezduchého myslenia. Ako prízvukuje Dragić (2017), bez 

neustáleho povzbudzovania kritického myslenia žiakov nezískame ich intelektuálnu 

samostatnosť v procese získavania, prehlbovania, rozširovania a tvorivej aplikácie vedomostí. 

Rozprávky učia deti byť kritickými mysliteľmi. Keď deti uvažujú nad situáciami, ktoré viedli 
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hlavnú postavu k tomu, aby si prešla všetkými svojimi dobrodružstvami, môže sa rozhodnúť, 

čo by v situácii postavy urobili inak. Zjedli by jablko, keby boli na mieste Snehulienky? Každé 

dieťa predsa vie, že si od cudzích ľudí nesmie brať cukríky. Rozprávky tiež učia deti pozerať 

sa cez vzhľad človeka. Nevinne vyzerajúca stará dáma bola v prípade Snehulienky stále zlá, 

zatiaľ čo veľká strašidelná gorila môže mať dobré srdce a vychovávať ľudské dieťa, rovnako 

ako v Tarzanovi (bábätko ukryté pod dekou zachráni gorila, odnesie ho medzi členov svojej 

tlupy, dá mu meno Tarzan a vychováva ho ako vlastného). Deti sa učia, že ich rozhodnutia 

môžu formovať situáciu, preto musia vždy myslieť skôr, ako začnú konať. 

 

3. Dobývanie strachov  

Deti sa učia od charakterov postáv v príbehoch, čo im pomáha prepojiť situáciu s ich vlastným 

životom. Aj keď sú rozprávky preplnené láskavo pomáhajúcimi postavami a ušľachtilými 

kráľmi a kráľovnami, patria sem aj čarodejnice, príšery, trollovia a ďalšie strašidelné bytosti. 

Rozprávky ako „Červená čiapočka“, či „Jack a fazuľka“, sú plné desivých situácií. Keď deti 

čítajú príbehy, prežívajú rovnaký strach a úzkosť ako ich hlavné rozprávkové postavy. Postavy, 

ktoré čelia desivým situáciám, poskytujú detským čitateľom „generálnu skúšku“ na zvládnutie 

životných výziev. Príbehy ukazujú deťom, ako mať pozitívny výhľad uprostred akýchkoľvek 

obáv a problémov v živote. 

 

4. Odchod z domova  

Rozprávky oslovujú deti, pretože sa deti v imaginárnych príbehoch stanú dospelými tým, že sa 

vzdialia od domova a vstúpia do „šíreho sveta“, na miesto plné nebezpečenstva, výziev a 

vzrušujúcich dobrodružstiev. Mnoho rozprávok začína problémom v prostredí domova, ktorý 

poháňa deti do väčšieho sveta. Tento pohyb od domova stimuluje osobný rast, pretože postavy 

čelia novým výzvam. Ako poznamenáva Zipes (2006), blúdiaci hlavný hrdina vždy odchádza 

z domu, aby si rekonštituoval domov. V rozprávke „Kráska a zviera“ Kráska dodržiava prísľub 

svojho otca pre zviera tak, že odchádza z domu, aby si ho vzala za muža. Cnie sa jej po domove 

a povie šelme, že má takú silnú túžbu vidieť svojho otca, že zomrie od žiaľu, ak nebude schopná 

tak urobiť.  

 

5. Stelesňujúce sny  

Rozprávky často stelesňujú najväčšie nádeje a sny detí. Mnoho z najlepších rozprávok 

predstavuje úžasné svety, ktoré upútajú a inšpirujú čitateľov. „Žiarivé, nezničiteľné a 

nepodplatiteľné“ sú slová, ktorými sa Max Lüthi (1976) rozhodol opísať rozprávkové svety. V 

knihe „Dvanásť tancujúcich princezien“ sa postele princezien každú noc ponárajú do čarovnej 

podzemnej ríše uprostred hájov a stromov so striebornými, zlatými a diamantovými listami. 

Hrady a paláce sú vrcholom obývateľného sveta v rozprávkach. Často sú osvetlené tými 

najbrilantnejšími svetlami a zdobené najžiarivejšími drahokamami. Palác ľudu v „Malej 

morskej víle“ sa nachádza hlboko v nevyspytateľných hĺbkach oceánu. Jeho steny sú vyrobené 

z koralu, jantárové okná a strešné mušle zdobené perlami. Hrad v „Kráľovnej mačke“ je ešte 

nádhernejší svojimi dverami z drahých kameňov, stenami z najkvalitnejšieho porcelánu a 

sálami z perlete a žiarivých drahokamov. Tento hrad je plný zlatých tanierov, krištáľových 

pohárov a tisícov trblietavých svetiel. 

 

6. Zobrazenie toho podstatného 

Rozprávky sú zbavené cudzích detailov. Málokedy sú uvedené miestne názvy alebo podrobné 

opisy okolia. Udalosti sa konajú v „lese“, nie v konkrétnom lese. Všetko periférne je vylúčené. 

Zobrazujú sa charakteristické znaky, nie individualizované znaky. Postavy a miesta zbavené 

lokalizovaných a konkrétnych detailov ponúkajú nekonečné možnosti fantázie. Detský čitateľ 

si môže vizualizovať akýkoľvek svet. Kniežatá sú ušľachtilé, čarodejnice zlé. Žáner rozprávky 
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prekvitá v extrémoch a vedľa seba sú stojace kontrasty ako škaredý – krásny, starostlivý – 

krutý, bohatý – chudobný, odvážny – bojazlivý. Ako pripomína Yolen (2006), klasické 

rozprávky boli v priebehu času prepracované a zdokonalené, až vznikli ako príbehy vycibrenej 

múdrosti, údivu a inšpirácie pre deti. Ich pravdy obstáli v skúške času a ich začarované svety 

oslovujú mladých čitateľov už stovky rokov.   

 

7. Budovanie odolnosti 

Dnešný svet možno považovať za zvláštne miesto. V takejto situácii si musia deti uvedomiť, 

že zlé veci sa stávajú všetkým. Rozprávky im môžu pomôcť rozvinúť emočnú odolnosť tým, 

že im pomôžu prepojiť príbehy s problémami zo skutočného života, kde hrdina väčšinou víťazí. 

Tieto príbehy im ukazujú, že všetci prechádzame životnými výzvami a že musia byť vždy 

pripravení a veriť, že môžu v živote uspieť. Podľa detskej psychologičky Sally Goddard 

Blytheovej, riaditeľky Inštitútu pre neurofyziologickú psychológiu a autorky knihy Génius 

prirodzeného detstva, nám rozprávky skutočne poskytujú kľúčové imaginárne zážitky, ktoré 

nás formujú počas celého nášho života. Rozprávky sú podľa nej dôležité nielen preto, že 

ukazujú deťom, aký je život, ale aj preto, že prostredníctvom fantázie dávajú podobu snom o 

živote. Zjednodušené rozprávanie dobrých a zlých príbehov rozprávok a postáv pomáha deťom 

vyrovnať sa s neistotou, ktorá spôsobuje deťom úzkosť. Rozprávky pomáhajú deťom cítiť sa 

bezpečne a pohodlne v ich vývine. Takže aj keď hrdina alebo hrdinka v rozprávke zažije 

ťažkosti alebo nepríjemnosti, deti si môžu byť isté, že títo hrdinovia idú správnym smerom. 

Prečo? Pretože deti uznávajú, že rozprávkové svety sa nepodobajú tým ich svetom. Napriek 

tomu, aj keď rozprávkové svety a postavy môžu byť neznáme, emócie, ktorým rozprávkové 

postavy čelia, často prežívajú. Keď princovia a princezné, čarodejnice a antropomorfné zvieratá 

pocítia strach, smútok, vzrušenie alebo odvahu,  deti získajú cenné životné lekcie, keď sa naučia 

nielen porozumieť týmto pocitom, ale učia sa, ako na tieto pocity reagovať. 

 

Význam rozprávky v kontexte dobra a zla 
Rozprávky predstavujú akýsi most medzi svetom dieťaťa a. svetom dospelého. Pomáhajú nájsť 

určitý prienik v. pochopení sveta a. dejov ako takých. Pokiaľ je dieťa ponechané napospas sebe 

samému a hlad po rozprávkovom svete je nútené uspokojovať len samé pred televízorom, 

nedostáva sa mu plného bohatstva, ktoré rozprávky so  sebou prinášajú, upozorňuje Klimková 

(2009). Vhodná rozprávka pomáha utvrdzovať dieťa v. hodnotách, v. sociálnom cítení, 

orientovať sa v. morálke a. vnímať správne, čo je dobré a. čo je zlé. Ako hovorí Sedlák (1981) 

pre tvorbu postáv ľudovej rozprávky je charakteristická bohatá obrazotvornosť ľudového 

rozprávača, ktorou obdaril kladných i záporných hrdinov, hyperbolické zveličenie, ako typická 

vlastnosť pri charakterizácií obrazu i činov postáv, jednoduchosť, jadrnosť v povahokresbe a 

výrazná kontrastnosť v diferencovaní kladných i záporných postáv. Kladný hrdina a motív 

rozprávky je preto postavený vždy na pozitívnych charakteristických črtách ako je statočnosť, 

odvaha, pracovitosť,  

dobrosrdečnosť.  

Davidheiser (2007) má predovšetkým na zreteli význam hodnoty a. morálky v rozprávke, čím 

sa konštruuje vlastný názor dieťaťa na svet. Streit (2013) tiež významovo správne poukazuje 

na upevňovanie detskej morálky. Znamená to, že ak dieťa zažije nápor strachu a zla 

v rozprávke, o to intenzívnejšie bude vnímať a prijímať zákonitú spravodlivosť. Preto majú 

ľudové rozprávky veľký význam pre deti predškolského či predčitateľského veku. Tento druh 

rozprávky nezobrazuje svet a. jeho dianie cez. ružové okuliare. Aj dieťaťu. sa môže stať, že. 

príde o. svoju matku, bude musieť žiť. pri nenávistnej macoche, .alebo to, že dieťa. má 

chudobných rodičov, ktorí. si nemôžu dovoliť. kúpiť všetko.to, čo by.si ich dieťa prialo. 

Treba však dodať, že pre deti predškolského/predčitateľského veku citovo najviac pôsobí práve 

rozprávka. Rozvíja kladné a záporné city, empatiu a. lásku nie len k. ľuďom, ale i k zvieratám, 
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rastlinám, zažíva krivdu, smútok či hnev k utláčateľom, a cit pre spravodlivosť a právo. Keďže 

však dieťa predškolského veku nemá ešte dostatok skúseností, ktoré ku svojmu vývinu 

nevyhnutne potrebuje, najvýstižnejšie je vyjadrená práve v. rozprávkach. Hrdinovia z príbehov 

zažívajú utrpenie, biedu, skúšky, konflikty, opustenosť, stratu, poníženie, zúfalstvo i bolesť. 

Ale takmer každému sa podarí nájsť pomoc či vedenie, nájsť lásku, šťastie, získať bohatstvo, 

cenné skúsenosti alebo vnútornú múdrosť. Rozprávky nás uisťujú, že keď sa pasujeme s 

nevyhnutnými životnými prekážkami, vyjdeme z tohto zápasu posilnení a transformovaní. 

Rovnako dieťa dojme osud Marušky v rozprávke „Soľ nad zlato“, ktorej vlastný otec 

neporozumie a. vyženie ju z. kráľovstva v. domnienke, že ho jeho dcéra miluje iba ako 

obyčajnú soľ. Praje si, aby Maruška presvedčila všetkých o .svojej pravde a. poteší sa, keď sa 

zistí, že bola najmúdrejšia a. najlepšia. Týmito, a mnohými inými príkladmi z rozprávok, si 

dieťa bez toho, aby si to samo uvedomovalo, privlastňuje najvyššie ľudské city, ako je dobro 

a svedomie, súcit, ľudskosť a. cit pre spravodlivosť. Nikdy potom dieťaťu nebude ľahostajný 

osud škaredého káčatka, ktoré nikto nemá rád a je zajaté v hlbokom mrazivom snehu, či osud 

hrdinu, ktorému sa všetci smejú, deje sa mu bezprávie a krivda. O to viac bude v živote 

vnímavejšie a  citlivejšie k rôznym ľudským osudom. Pojmy ako mravné a estetické city by 

boli pre to bez rozprávok pre dieťa omnoho ťažšie pochopiteľné a zrozumiteľné. Bez rozprávky 

by dieťa omnoho neskôr pochopilo význam súcitu a. nešťastia, ktoré hrdinov v rozprávkach 

stretáva neustále a. ktorému musia čeliť neustále, ,,schopnosť spolucítiť a spolu sa tešiť, bez 

ktorej človek nie je človekom“ (Čukovskij, 1981).  

Väčšina rozprávok, ako tvrdí Rusňák (2005), upokojuje, prináša šťastný koniec spolu s 

nádejou, že všetko zlé sa na dobré obráti, každú nepríjemnosť je možné prekonať, sny môžu 

byť naplnené a pod. Rozprávky spôsobom sebe vlastným napomáhajú nielen k preberaniu 

postojov a vzorových vzťahov, ale aj žiadúcich ideálov a hodnôt. 

Etickým princípom rozprávky „O dvanástich mesiačikoch“, je to, že hlavný hrdina, v tomto 

prípade hrdinka – Maruška, koná dobro. Jej protipólom sú postavy konajúce zlo – macocha a 

nevlastná Maruškina sestra – Holena. V rozprávke dominujú i fantazijné postavy – 12 

mesiačikov, ktorí pomáhajú svojimi čarami  hlavnej  hrdinke  prekonať  zlo  macochy a Holeny.  

Maruška  vyniká  nefalšovanou prosociálnosťou, je stelesnením dobra, trpezlivosti, jemnosti a 

slušnosti . Macocha a Holena sú stelesnením  zla,  prefíkanosti,  zákernosti,  namyslenosti  i  

naivity.  Macocha  sa  chce  pomocou svojej  prefíkanosti  zbaviť  Marušky,  ktorá  vyniká  

krásou  na  rozdiel  od  jej  vlastnej  dcéry. Obrazom dobra je krása Marušky  a obrazom  zla  

je škaredosť Holeny  a macochy. Maruška je taktiež prejavom veľkej húževnatosti  a sily, 

pretože za každou úlohou sa znova púšťa do plnenia ďalších, ešte ťažších nesplniteľných úloh, 

ktoré jej dávajú bezohľadná macocha s Holenou. Tak, ako v každej rozprávke, i v tejto napriek 

strastiam a nebezpečenstvám dobro víťazí nad zlom. Čarovné bytosti odmenia Maruškino 

dobro a potrestajú macochino a Holenino nekonečné zlo. 
 

Záver   

Spektrum zobrazovania dobra a zla v dnešných rozprávkach (knižných filmových, 

animovaných a kreslených) je vskutku široké a rôznorodé. V tradičných rozprávkach, v ktorých 

dej príbehu tvorí ľudové či autorské spracovanie príbehu, je možné ešte pomerne krásne a dobre 

nájsť boj dobra so zlom, kde dobro víťazí poctivosťou, láskou, pokorou a spravodlivosťou. 

Niektorí dnešní autori rozprávok však neuvážene menia tieto vžité obrazy pôvodných 

klasických rozprávok a postáv. Zlo stráca svoju intenzitu a silu, pretože dieťa sa už strašidiel 

nebojí, čert sa stáva jeho najlepším kamarátom, symbol falošnosti a prefíkanosti – líška, sa stáva 

policajným dôstojníkom, princezná sa zo zajatia vyslobodí sama a zavedie rovnoprávnosť. 

Princ ako predstaviteľ nebojácnosti, statočnosti a odvahy si radšej niekoho najme na 

vyslobodenie princeznej.  
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Motív rozprávok a charaktery postáv sa tým zásadne obmieňajú a deformujú sa základné 

hodnoty, ktoré sú dôležité pre vnímanie morálnych kvalít. Dobro nad zlom víťazí 

prefíkanosťou, klamstvom, sebectvom, úlisným podliezaním a arogantnou ambíciou. Je 

namieste otázka, či dobro ukazuje a javí charakter dobra, alebo sa správa tak, ako mu umožňuje 

situácia. Inak povedané, rozhodne sa, či bude dobrý, alebo zlý. Výzorom ani zďaleka viacerí 

hrdinovia nespĺňajú zobrazenie dobrého predstaviteľa deja. Môže mať teda rohy, môže to byť 

zlobor, troll, strašidlo, upír, ježibaba atď. 

Do popredia sa dostáva aj tvorba, ktorá je primárne koncipovaná pre dieťa s tematikou 

súčasného života dieťaťa. Detský hrdina predstavuje pre dieťa partnera, ktorý koná a správa sa 

v okruhu detských predstáv a záujmov s pocitom určitej istoty. Typickým príkladom sú 

autorské rozprávky. Stanislavová a kol. (2014) hovorí, že sa tu odohráva boj dobra a zla, 

fantastika sa spája s poučením, varovaním, potláčaním negatívneho k človeku a vyzdvihovaním 

pozitívnych hodnôt. Zobrazenie dobra a zla už nie  

je teda také priamočiare ako to bolo v ľudovom type rozprávok, ale je vsadené do súčasného 

života a čerpá priamo z aktuálnych problémov, prevažne zo sveta detského percipienta. Učia 

sociálnemu cíteniu, riešia problémy, rozvíjajú detskú tvorivosť a fantáziu a vo väčšine z nich 

je konflikt/problém riešený komunikáciou s ďalšími činiteľmi v rozprávke (ľudskými či 

neľudskými) a znovuobjavením seba. Zlo predstavuje problém, s ktorým sa dieťa počas svojho 

života môže stretnúť. Zigová a Obert (1983) hovoria, že všeobecne etický moment, zápas dobra 

so zlom a záverečné víťazstvo dobra – je skonkrétnený silným sociálnym akcentom. Sociálny 

akcent tu teda predstavuje napríklad stratu kamaráta, presťahovanie sa, každodenné úkony, 

ktoré dieťa nemá priveľmi v obľube, napríklad umývanie zubov a upratovanie, choroba alebo 

závisť, žiarlivosť či zlozvyk. 

Abler (2005) upozorňuje, že často sa zabúda na hlbšie významy a ponaučenia niektorých z 

predchádzajúcich verzií rozprávok, ako aj na moralistické revízie bratov Grimmovcov. Ak boli 

rozprávky v priebehu vekov sociálnym meradlom, potom dnešné rozprávky naznačujú, že 

západná spoločnosť sa posunula ešte ďalej od podpory biblických hodnôt a zásad k prijatiu 

konceptov relatívnej morálky a sebestačnosti. 
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Abstrakt: Téma  morálky  je  dôležitá  a  aktuálna  nielen  v  psychológii,  ale  aj  v  pedagogike.  

Domnievame sa, že aj výchova častokrát vedie deti k nesprávne ponímanému liberalizmu, 

intolerancii, nevšímavosti voči problémom iných, či k nedostatku altruizmu. My, dospelí, 

vnímame rozprávku. ako mravoučný príbeh so. šťastným koncom, či. ako žáner. vhodný na 

trávenie voľného času a. oddych. Vnímanie dieťaťa. vo vzťahu k. rozprávke nie. je také 

jednoznačné, ako sa. na prvý pohľad môže zdať. Predložený príspevok sa zaoberá 

posudzovaním dobrých a zlých prejavov správania rozprávkových hrdinov deťmi 

predškolského veku. Deti si nie vždy uvedomujú, ako je v rozprávkach zobrazené dobro a zlo. 

Zber kvalitatívnych dát prebiehal prostredníctvom skupinového interview s deťmi priamo 

v materských školách, bezprostredne po prečítaní konkrétnej rozprávky. Výsledky výskumu 

prezentujeme ukážkami autentických odpovedí detí. Uvedený príspevok je súčasťou riešenia 

grantovej úlohy KEGA 046UK-4/2021 (Podpora implementácie mravnej výchovy v základnej 

škole: aplikovaný výskum a metodický materiál pre učiteľov). 

 

Kľúčové slová: morálne posolstvo rozprávok, dobrí a zlí rozprávkoví hrdinovia, dieťa 

predškolského veku, interview s deťmi  

 

Abstract: The topic of morality is important and current not only in psychology but also in 

pedagogy. We believe that education often leads children to misunderstood liberalism, 

intolerance, disregard for the problems of others, or a lack of altruism. We adults see the fairy 

tale as an ant-like story with a happy ending, or as a genre suitable for spending free time and 

relaxation. The perception of a child in relation to the fairy tale is not as clear as at first glance 

may seem. The presented paper deals with the assessment of good and bad behavior of fairy-

tale heroes by preschool children. Children are not always conscious, as in fairy tales shown 

good and evil. The collection of qualitative data took place through a group interview with 

children directly in kindergartens, immediately after reading a specific story. We present the 

results of the research with examples of authentic answers from children. This contribution is 

part of the solution of the grant task KEGA 046UK-4/2021 (The support of the implementation 

of moral education in primary school: applied research and methodical material for teachers). 

 

Key words: moral message of fairy tales, good and bad fairy-tale heroes, preschool child, 

interview with children  

 

Úvod 

Vnímanie dieťaťa. vo vzťahu k. rozprávke nie. je také jednoznačné, ako sa. na prvý pohľad 

môže zdať. V predškolskom období. dieťa prechádza mnohými zmenami, od fyzických 

a. biologických zmien, cez vývin motoriky, zdokonalenie kognitívneho myslenia, až po 

vytvorenie jedinečnej identity. V. tomto období. sa dieťa snaží. nájsť samé seba a. pochopiť 
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zložitosť a. diferencovanosť sveta. K. tomu mu pomáha predstavivosť, vďaka ktorej sa snaží 

spracovať informácie pomocou fantázie, intuície a. detskej logiky. Myslenie dieťaťa. je preto 

egocentrické vo vzťahu k jeho okoliu, komunikácii a príjmu a. spracovaniu informácií. To 

znamená, že dieťa. myslí subjektívne, a.to pre neho predstavuje. určitú formu istoty.  

Deti v predškolskom veku bezpodmienečne. veria, že to, čo. je v rozprávke. napísané, 

povedané, nakreslené, či inou formou interpretované, je. nepochybná pravda. Fenomenizmus. 

hovorí o. tom, že. dieťa vníma svet tak, ako sa mu javí a ako ho vidí, nechápe. jeho zložitosť 

a. diferencovanosť.  Jeho základ identifikuje s viditeľnými znakmi. 

 

Cieľ a úlohy práce  

Cieľom predloženého príspevku je interpretovať výskumné dáta z realizovaného kvalitatívneho 

výskumu a poukázať na spôsoby stotožnenia sa detí predškolského veku s dobrými a zlými 

rozprávkovými hrdinami.  

 

Teoretické východiská  

Predškolský vek je významným obdobím na získavanie mravných návykov, spôsobov 

kultúrneho správania, základov životného štýlu a celého života.  V  tomto  veku  sa  na  

elementárnej  úrovni  utvára  mravná  identita  dieťaťa.  Dieťa  sa prostredníctvom  pochopenia  

vlastnej  identity  začleňuje  do  rodiny  a  najbližšieho  okolia. Úspešnosť  procesu  socializácie  

je  však  podmienená  možnosťami  mnohostrannej  interakcie dieťaťa  v  sociálnom  prostredí.  

Schopnosť dieťaťa začleniť sa do sociálneho prostredia predpokladá  osvojenie  primeraných  

sociálnych  zručností  a  zvládnutie  interpersonálnych vzťahov. V tomto procese sa významne 

utvára aj individualita a rozvíja prosociálne cítenie a správanie dieťaťa. 

Literatúre sa utvára také miesto v živote dieťaťa predškolského  veku,  aby  sa mohla primerane 

zúčastňovať na jeho vývine a výchove. V literárnej výchove sa súčasne uplatňujú dva  zretele:  

výchova  literatúrou  a výchova  k literatúre.  Pri  výchove  literatúrou  výrazne vystupuje  do  

popredia  vzťah  knihy  k ostatným  výchovným  zložkám.  Kniha  prispieva k rozvoju  

vyjadrovacích  schopností  dieťaťa,  obohacuje  poznanie,  pomáha  dieťaťu  chápať základné  

princípy  mravnosti,  rozvíja  jeho  citový  život. Kožík Lehotayová (2019) upozorňuje, že 

stimuláciou  detských  ambícií    učiteľ prezentuje  prístup  v podobe vhodnej interakcie s 

akcentovaním  prejavov a potrieb  dieťaťa,  aby  v realizovaných  činnostiach takéto  deti  

naplno  využívali  vlastný  potenciál. 

 

Vzťah dieťaťa k rozprávke 
Vzťah dieťaťa predškolského veku k slovesnému umeniu nevzniká celkom spontánne, treba  

ho  cieľavedome  utvárať.  Zároveň  treba  pri  postupnom  oboznamovaní  s literárnymi textami  

poskytnúť  deťom  možnosti  hodnotných  zážitkov.  Pri  vytváraní  záujmu  detí o literatúru  

má  učiteľka  texty,  ktoré  deťom  sprostredkúva,  dobre  poznať,  prácu  nimi  si starostlivo 

premyslieť, text sa naučiť výrazne a citlivo reprodukovať. Jursová Zacharová, Čierniková a 

Glasová (2017) pozornosť upriamujú na fakt, že príbehy rozvíjajú kogníciu, ale majú aj 

sociálnu a výchovnú funkciu (rozprávky, historické príbehy a i.). Deti sa identifikujú s ich 

hrdinami, imitujú ich správanie a používajú ich frázy, napr. v hre. Szentesiová (2017) uvádza, 

že rozprávka  dieťaťu  slúži  ako  návod  učeniu  sa  morálnym  hodnotám,  orientácie  v  

citových  problémoch  druhých,  nadobúdaniu  zmyslu  pre  spravodlivosť, súcit, ľudskosť, 

sebavedomie. 

Rozprávka má na deti významný vplyv, keďže ponúka okrem reálneho sveta aj svet 

nadprirodzený, fiktívny, s fiktívnymi situáciami, postavami, prostredníctvom ktorých deti 

nadobúdajú nové skúsenosti, vedomosti  a prirodzene sa z nich učia. Mnohé rozprávky majú 

svojich hrdinov, s ktorými sa chcú deti stotožniť. 5 – 6 ročné dieťa by malo dokázať intuitívne 

chápať medziľudské vzťahy a mravné motívy konania postáv klasických rozprávok, napr. 
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pohnútku pomáhať druhým, keď sú v núdzi, alebo obhajovať slabších a pod. Postupne si 

uvedomovať osobitosti jazyka klasických rozprávok, napr. „v ústach mala med, ale v srdci jed“ 

a pod. a pokúsiť sa mravne  hodnotiť situácie v texte i na obrázkoch.  

Jedným z hlavných dôvodov, prečo sú rozprávky dôležité, je to, že pomáhajú pri vývoji dieťaťa. 

Ako uvádzajú Shekhawat a Prakash Mishra (2018), rozprávky sú často tvarované tak, aby 

testovali iniciatívu detí. Čítanie príbehu je nielen nevyhnutné, ale aj to, aby dieťa príbeh 

odohralo, je rovnako dôležité pre rozvoj vedomia dieťaťa a pre jeho morálny vývoj. 

El’koninova (2015) sa zaujímala o duševný vývoj detí a o typy správania, ktoré prejavovali pri 

rozprávaní. Experimentálne výsledky tejto štúdie v Moskve dospeli k záveru, že živé 

uzákonenie integrálneho príbehu je možné vtedy, keď dieťa nielen intuitívne pochopí, že to, čo 

sa deje v presvedčivých príbehoch, je v skutočnosti uveriteľné, ale verí aj v realitu. príbehu. 

Zistilo sa, že mladšie deti (vo veku 3 – 4 rokov) nedokážu úplne zahrať časť príbehu, pretože 

sú pre nich príliš skutočné; to nedokážu ani 6 – 7 ročné deti, pretože pre nich je príbeh príliš 

presvedčivý. Aj keď sa dospelo k záveru, že deti sú schopné intenzívne testovať iniciatívu 

približne vo veku 5 rokov, neznamená to, že rozprávky nie sú do tohto veku dôležité. V 

skutočnosti slovná zásoba sémantiky rozprávky začína byť súčasťou detského herného 

predstavenia približne vo veku štyroch rokov. Tieto zistenia sú dôležité, pretože poskytujú 

zásadné informácie o vývine detí a o tom, ako sú rozprávky platnou súčasťou učenia sa, najmä 

preto, že existuje konkrétny vek, v ktorom deti môžu rozlišovať realitu od predstierania. 

 

Dobrí a zlí rozprávkoví hrdinovia 

Deti potrebujú vedieť, aké správanie a konanie je slušné a očakávané, aby sa správne 

zorientovali, vedeli, na čom sú, aby mohli byť samostatné. Častokrát sa stáva, že hrdina, ktorý 

reprezentuje v rozprávke dobro, je ten najmladší z bratov alebo tretí v poradí. Ostatní súrodenci, 

tí starší, sú na strane zla. Len sporadicky sa stane opak. Alebo jedným z nich je motív 

princeznej, ktorá je dobrá, krásna, atraktívna, štíhla. Jedným slovom – dokonalá. Súvisí to s 

faktom, v ktorom prevažne len taká princezná sa môže dočkať šťastného konca či vytúženého 

princa, do ktorého sa zamiluje hneď na prvý pohľad. Baker-Sperry a Grauelholz (2003) 

uvádzajú negatívne zobrazenia v rozprávkach a ich vplyv a dopad na dievčatá. Dievčatá od 

raného detstva čítajú rozprávky, kde princezné dosiahnu obrovské bohatstvo jednoducho len 

preto, že ich krása z nich robí niečo zvláštne. To je silná správa, ktorá môže inhibovať dievčatá 

k tomu, že nespĺňajú očakávania spoločnosti len preto, že nevedia, čo to znamená byť krásny. 

Rovnako môžeme nazrieť na príbeh Popolušky, ktorá bola nútená ísť do otroctva jej zlou 

macochou a nevlastnými sestrami. Popoluška je predstavovaná ako slabá a krehká, neschopná 

urobiť niečo pre seba, kým nebola zachránená princom. Malá morská víla, ktorá je dokonca 

viac úprimná a rebelská, keďže neposlúchne otcov príkaz (zákaz vstupu do sveta ľudí), sa 

zamiluje do princa, ktorý si ju ani nevšimne, kým nestratí hlas a nepríde o svoj chvost.  

Orensteinová (2006) prízvukuje, že Disneyho princezné a ich estetika nemajú na predškoláčky 

a dievčatá z prvých ročníkov škôl dobrý vplyv. Podľa nej im ukazujú nereálny život, 

predkladajú im prekonaný model vzťahu medzi ženou a mužom (princezná pasívne čaká na 

svojho princa) a príliš zdôrazňujú pekné šaty, vlasy a štíhlu postavu a podporujú v nich 

predstavu, že materiálne veci sú dôležité. 

 

Výskumná časť 
To, akým spôsobom dobro v rozprávke zvíťazí nad zlom, patrí medzi významný atribút v 

rozhodovaní sa, či je rozprávka vhodná a primeraná dieťaťu predškolského veku. Cieľom tohto 

príspevku je zistiť, ako deti predškolského veku vnímajú a hodnotia dobro a zlo v rozprávkach, 

a to prostredníctvom nástrojov kvalitatívnej metodológie.  

V nadväznosti na zameranie tejto výskumnej časti si kladieme nasledovné výskumné otázky:  
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 Ako dieťa rozumie pojmu dobro a zlo v rozprávke?  

 Aké vlastnosti dieťa pripisuje dobru a zlu v rozprávke?  

 Stotožňuje sa dieťa v prežívaní s dobrom?  

 Stotožňuje sa dieťa v prežívaní so zlom a jeho vplyvom?  

 Pokladá dieťa rozprávku za bezpečnú, ak v rozprávke zvíťazí dobro alebo zlo?  
 

Ústrednou metódou pre zber relevantných dát bolo skupinové interview, ktoré bolo realizované 

s deťmi predškolského veku. Keďže skupinové interview je jedným z nástrojov kvalitatívneho 

výskumu, vyžadovalo si zložitú prípravu aj realizáciu, a zhotovenie audio nahrávky s 

detailnými rozhovormi detí. Tieto metódy sme si zvolili pre zachytenie priamej a spätnej 

edukačnej reality v zmysle vnímania archetypu dobra a zla v rozprávke a jeho následného 

prežívania v správaní detí predškolského veku.  

Zvolená metóda bola aplikovaná v dvoch materských školách. Výskumnú vzorku predstavovali 

dve triedy predškolských detí vo veku päť až šesť rokov. Jedna trieda sa nachádzala v Materskej 

škole JAS (uvádzame označenie MŠ pre zachovanie anonymity) s počtom detí 14, a druhá 

trieda v Materskej škole MOT, s počtom detí 24. Výskumná vzorka detí predškolského veku 

bola zámerná a dostupná.  

 

Organizácia výskumu  

V úvode stretnutia sme deti rozdelili niekoľkých skupín. V MŠ MOT do troch skupín po osem 

detí a v MŠ JAS do dvoch skupín po sedem detí. Vždy sa pracovalo s jednou skupinou, pričom 

po predložení rozprávkového príbehu začala diskusia s vopred pripravenými otázkami, na ktoré 

sme sa počas interview s deťmi pýtali. Viaceré deti rozprávali samostatne, prípadne sme sa ich 

pýtali doplňujúce otázky.  

Predkladanie rozprávkového príbehu bolo rôzne. Deti sedeli pred začatím skupinového 

interview na koberci, kde počúvali, vnímali a pozerali sa na nás. Rozprávku o Popoluške sme 

prečítali a po dočítaní sme im obsah znova zopakovali, avšak už s ukazovaním na ilustrácie, 

ktoré sa nachádzali v knihe. Zber dát zabezpečila a zrealizovala študentka Zuzana Labudová. 

 

Rozprávka Popoluška  

 

Za autora sa považuje Charles Perrault, ktorý ju uverejnil v roku 1697 v knihe Tales Of Mother 

Goose (Rozprávky matky husi). Následne sa ňou inšpirovali bratia Grimmovci, ktorí ju vydali 

pod názvom Aschenputtel v roku 1812. Príbeh o chudobnom dievčati, ktoré stratí črievičku pri 

úteku z plesu, nájdeme v rôznych kultúrach, napríklad v Číne, kde Popoluške Yeh-Hsien 

pomáha hovoriaca rybka. Istý študent spočítal, že na celom svete existuje až 345 verzií tejto 

rozprávky. Verzia bratov Grimmovcov sa však dnešným deťom (aj niektorým dospelým) môže 

zdať mierne desivá, preto sme pre prečítanie zvolili práve ich verziu. Čitateľovi ponúkame 

začiatočný úryvok tejto rozprávky: 

„Bohatý človek mal na smrť chorú ženu. Keď cítila, že sa blíži jej koniec, zavolala si k sebe 

jedinú dcérku a povedala: 

- Milé dieťa, ostaň ty len po celý život statočná a dobrá, a ja s tebou budem aj po svojej smrti, 

aby som ti pomohla, keď bude treba. Potom zavrela oči a skonala. 

Dcérka chodievala každý deň k matkinmu hrobu, vždy si poplakala, no presne ako sľúbila, 

ostávala naďalej statočná a dobrá. Keď nadišla zima, sneh zahalil hrob bielou prikrývkou. Na 

jar, keď slnko prikrývku z hrobu sňalo, doviedol si otec druhú ženu. 

So ženou prišli do domu aj dve dcéry, ktoré mali tvár peknú a bielu, ale srdce škaredé a čierne. 

Pre úbohé dievča nastali zlé časy.  
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- Čo má tá sprostá hus sedávať s nami v izbe, - hundrali jej nevlastné sestry. - Kto chce chlieb 

jesť, musí si ho zaslúžiť. Do kuchyne ju treba vyhnať!  

Vzali jej pekné šaty a hodili jej starú vyšednutú sukňu a dreváky.  

- Pozrite len na pyšnú princeznú, aká je vyparádená! - vykrikovali, smiali sa a poslali ju, ako 

sľúbili, do kuchyne.  

V kuchyni musela chuderka sirota od rána do večera ťažko pracovať, zavčasu vstávať, vody 

nanosiť, oheň rozložiť, navariť a oprať. Navyše ju nevlastné sestry, kde len mohli, trápili a 

posmievali sa jej. A večer, keď už bola unavená od celodennej namáhavej práce, kázali jej 

namiesto do postele ľahnúť si do popola pri peci. Bola vždy zaprášená a ufúľaná, preto ju volali 

Popoluška.  

Raz sa otec chystal do mesta na jarmok. Pýtal sa dvoch nevlastných dcér, čo im má priniesť. - 

Pekné šaty, - žiadala si jedna. - Perly a drahokamy, - chcela druhá.  

- A ty, Popoluška, - opýtal sa, - tebe mám čo priniesť?  

- Otec, odlomte mi prvú halúzku, ktorá vám na ceste domov do klobúka brnkne. Kúpil teda 

nevlastným dcéram pekné šaty, perly a drahokamy, a keď sa vracal domov cez zelený háj, 

liesková halúzka mu zhodila klobúk. Odlomil ju teda a vzal so sebou.  

Prišiel domov, nevlastným dcéram vybral z tašky, čo si zaželali, a Popoluške dal lieskovú 

halúzku. Pekne sa mu poďakovala, potom odišla k matkinmu hrobu a halúzku tam zasadila. 

Tak ľútostivo nariekala, že jej slzy stekali dolu tvárou a halúzku polievali. 

Liesková halúzka zapustila korene a vyrástol z nej pekný strom. Popoluška chodila k hrobu tri 

razy za deň. Zakaždým priletelo na strom biele vtáča, a keď dievča vyslovilo nejaké želanie, 

vtáča jej zhodilo, čo si zažiadalo. 

V tom čase usporiadal kráľ slávnosť, ktorá mala trvať až tri dni. Pozvali na ňu pekné dievčatá 

z celej krajiny, aby si z nich princ vybral nevestu. Keď nevlastné dcéry počuli, že aj ony boli na 

slávnosť pozvané, potešili sa, zavolali Popolušku a prikazovali jej: 

- Učeš nás, vylešti nám črievičky a dobre nás pozapínaj, ideme na slávnosť do kráľovského 

zámku. 

Popoluška síce urobila všetko tak, ako jej rozkázali, ale pritom si aj poplakala, lebo aj jej sa 

žiadalo ísť na bál. Prosila macochu, aby aj ju pustila, lenže nepochodila. 

- Nedaj sa vysmiať! - rozhnevala sa macocha. - Veď si celá zaprášená a špinavá! Taká chceš 

ísť tancovať?...“ 

 

Interpretácia výsledkov výskumu 
Nasledovalo interview s deťmi. 

Interview s deťmi bolo nahrávané, aby sme zachytili všetky potrebné sledované údaje.  

 

Otázky kladené deťom: Kto bol v rozprávke dobrý? Ako bolo zobrazené v rozprávke dobro? 

Ako sa to prejavovalo?  

Ester (5 r.): ,,Iba Popoluška. Lebo upratovala a žehlila.“ 

Adam (5 r.): ,,Preto bola taká dobrá, lebo varila. A bola poslušná.“  

Veronika (5 r.): ,,Lebo všetko čo jej povedali, urobila. Nič na to nepovedala. Stále len 

poslúchala tie sestry a macochu. A bolo jej smutno z toho.“  

 

Kto bol v rozprávke zlý? Ako bolo zobrazené v rozprávke zlo? Ako sa zlo prejavovalo?  

Matúš (5 r.): ,,Macocha a tie dve sestry, lebo na ňu kričali a boli zlé. Rozkazovali jej. Nedovolili 

jej ísť na ten bál a nedovolili jej vyskúšať si črievičku.“ 

Martin (6 r.): ,,Lebo na jednom papieri sú dobrí a na druhom zlí. Lebo tam kričia. Majú škaredý 

výraz. Taký zamračený.“  
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I v tomto prípade sa deti veľmi presne zhodli, kto je kladná postava príbehu a kto záporná. 

Tým, že Popoluška vykonávala trochu atypické domáce činnosti spojené nielen s upratovaním, 

varením, praním, ale aj nosením vody a rozložením ohňa, sú pre deti jasným znakom toho, že 

Popoluška nebola lenivá, ale práve naopak, pracovitá a poslušná hrdinka. Pri interpretácii 

negatívnych postáv v príbehu rozprávky už jasne vidíme kontrast medzi Popoluškou a 

macochou a jej dvoma sestrami. Deti už na základe nami realizovaného rozprávačského umenia 

vedeli, ktorá postava je dobrá či zlá. Macoche bol priradený silný, nekompromisný 

a rozkazovačný hlas. V prípade dvoch nevlastných sestier bol použitý výrazný, povýšenecký 

hlas. Dieťa vie, že tento jav nie je správny a dobrý, rovnako ako i konanie a správanie záporných 

postáv. Martin (6 r.) si prostredníctvom doplnkovej knižnej ilustrácie všimol znaky, ktoré sú 

príznačné pre negatívne postavy. Výraz macochy a jej dvoch dcér bol ,,zamračený, ukričaný, 

škaredý“. Aj z tohto dôvodu je pre dieťa výrazná kontrastnosť v diferencovaní pozitívnych a 

negatívnych postáv tak veľmi dôležitá a potrebná. 

 

Kým z rozprávky by ste chceli byť? Prečo?   

Mia (5 r.): ,,Princeznou Popoluškou. Lebo je krásna a nádherne učesaná. Má krásne šaty. A 

tancovala s princom a vezme si ho za muža.“ 

Šimon (5 r.): ,,Ja by som chcel byť princom, lebo rozkazuje. V hrade princ rozkazuje. On je 

taký kráľ.“  

Pavol (5 r.): ,,Aj ja princom, lebo niekedy môže privolať aj vojská. Mal by som korunu a meč. 

By som ochraňoval Popolušku.“ 

 

V rámci riešenia dobra a zla cez postavy v rozprávke Popoluška je podľa vyjadrení detí 

evidentné, na čej strane by chceli byť. Obe postavy, Popoluška i princ, predstavujú podľa 

výpovedí detí dobro. Čukovskij (1981) uvádza, že v tejto rozprávke sa dieťa ,,aspoň 

v predstavách cíti neohrozeným účastníkom iluzórnych bojov za spravodlivosť, dobro 

a slobodu“. Znamená to, že dieťa spravodlivo rozhnevá správanie macochy k Popoluške a 

upokojí sa, keď jej prídu pomôcť holúbky a. iné zvieratká. Cíti zadosťučinenie, keď sa nakoniec 

Popoluška stane princeznou a. macochine sebecké a. lenivé dcéry ostanú v hanbe. 

Nie je prekvapujúce, že chlapci sa stotožňujú s hrdinom mužského pohlavia, teda princom a 

dievčatá, naopak, s Popoluškou. Vo výbere hrdinky však dievčatá mali jasno. Keď sme sa ich 

opýtali, či by chceli byť Popoluškou, ktorá nosila otrhané šaty, alebo princeznou Popoluškou, 

všetky dievčatá nám poskytli rovnakú odpoveď ako Mia (5 r.), teda princeznou. Na odpoveď, 

prečo nie obyčajnou Popoluškou, Diana (5 r.) povedala: ,,Stále jej tie dve sestry a macocha 

robili zle. Nikam nemohla chodiť. A princezná Popoluška bola na plese a mala krásne šaty.“ 

Z uvedeného tiež vyplýva, že sa dievčatá rozhodovali pre výber Popolušky nielen podľa toho, 

aký ťažký život musela znášať, ale i podľa zovňajška postavy. Čo sa týka chlapcov, tí, 

samozrejme, siahajú po mužskom ideáli, nebojácnom a statočnom princovi. Túžia stať sa 

rovnakým princom, o akom počúvajú v rozprávke a v mene ušľachtilej idey pomôcť dobru a 

zvíťaziť. Ako povedal Filip (5 r.): ,,Nechcel by som byť zlý a stále rozkazovať Popoluške.“  

 

Detským poslucháčom bola predstavená rozprávka o Popoluške, zobrazujúca paletu dobrých 

a zlých vlastností všetkých literárnych postáv. Prostredníctvom nich príbeh modeluje vhodné a 

nevhodné správanie. Postavy v tejto rozprávke učia deti dôležité lekcie o charakterových 

vlastnostiach človeka a o tom, ako sa odhaľuje skutočná povaha človeka v tom, ako sa správajú 

k druhým. Je to rozprávka, ktorá deťom umožňuje rozvíjať hlbšie vnímanie, zručnosť, ktorá im 

dobre poslúži v reálnom živote. Popoluška je dobrá a láskavá, ale je v situácii, keď by tieto 

povahové vlastnosti bežne neprekvitali. Musí tvrdo pracovať na podradných úlohách, je nútená 

nosiť otrhané šaty a je izolovaná v podkroví. Mala by byť nešťastná a osamelá. Ako sa 
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vyrovnáva so svojim zlým zaobchádzaním? Popoluška si zachováva veselý prístup a čistotu 

srdca. Odmieta byť zatrpknutá, zatvrdnutá a krutá ako tí ostatní. 

 

Záver   
V závere tohto príspevku konštatujeme, že deti predškolského veku dokážu v rozprávke 

správne identifikovať dobro a jeho prejavy, rovnako správne vedia ohodnotiť zlo a jeho prejavy. 

Hodnotným poznatkom je tiež fakt, že deti sa vedia stotožniť len s kladným hrdinom príbehu, 

pričom dokážu uviesť dôvody svojho výberu. Tie sa spájajú hlavne s pozitívnymi vlastnosťami 

hrdinu, pričom ďalšími atribútmi výberu je vzhľad, schopnosti a pôvod (človek alebo zviera). 

Čo sa týka zobrazovania dobra a zla v kontexte autorských rozprávok, deti rovnako dokážu 

identifikovať kladné a negatívne prejavy a problémy, ktoré čerpajú zo súčasného života. 

Dokážu odôvodniť význam svojho tvrdenia a podať priame príklady aj zo svojho rodinného 

prostredia.  

Jursová Zacharová (2016) tvrdí, že deti sú obklopované príbehmi, ich rozprávanie a 

prerozprávanie je bežnou súčasťou našej kultúry a okrem ponaučenia a mravných hodnôt, sú 

príbehy cennými zdrojmi obohatenia  slovnej  zásoby,  rozvoja  gramatického  uvedomenia  a 

vnútornej  štruktúry  textu. My sa s jej slovami stotožňujeme a dodávame, že príbehy v 

rozprávkach pomáhajú deťom rozoznať dobro od zla, pochopiť fungovanie sveta, vnášať nádej 

a vieru v dobré konce a v to, že dobro zvíťazí nad zlom, či už vďaka náhode, ktorá zrazu príde 

ako „blesk z jasného neba“, alebo tvrdým úsilím, snahou a dobrým srdcom hlavnej postavy. 

Súčasná doba je však charakteristická tým, že nič nie je čiernobiele a na všetko sa dá nazerať z 

rôznych uhlov pohľadu. Tento trend sa prenáša aj do literatúry pre deti. Napriek tomu by však 

mali stále zachovávať základné charakteristiky rozprávkového žánru – udržiavať v deťoch 

nádej, že dobro má moc zvíťaziť nad zlom a skončiť sa šťastne. 
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DOMÁCA PRÍPRAVA ŽIAKA NA VYUČOVANIE 

 

HOME PREPARATION OF A PUPIL FOR SCHOOL TEACHING 

 
Mária Belešová  

 

PdF UK v Bratislave, Slovensko 

 

Abstrakt: Problematika domácej prípravy a samotné písanie domácich úloh žiakov prešli za 

posledné desaťročia výraznými zmenami. Celosvetová pandémia ochorenia COVID-19 

urýchlila digitalizáciu školstva a otvorila nové cesty vzdelávania sa žiakov. Dištančná výučba 

ako nová forma výchovno-vzdelávacieho procesu prinútila všetkých žiakov adaptovať  sa  na  

podmienky domáceho vzdelávania,  ktoré  sa  stalo každodennou  súčasťou  ich  života. Často 

diskutovanou témou sa stáva domáca príprava žiaka na vyučovanie, či problematika samotných 

domácich úloh. Rôznorodosť názorov na prípravu žiaka na vyučovanie v domácom prostredí 

sa odzrkadľuje aj v radoch samotných odborníkov, najmä medzi pedagógmi. Cieľom 

predloženého príspevku je charakterizovať domácu prípravu žiaka na vyučovanie, domáce 

úlohy a jej funkcie, druhy a formy domácich úloh. Príspevok má teoretický charakter.  

 

Kľúčové slová: domáca príprava žiaka na vyučovanie, domáce úlohy, účel domácich úloh  
 

Abstract: The issue of home preparation and the writing of pupils' homework has undergone 

significant changes in recent decades. The global pandemic of COVID-19 has accelerated the 

digitalization of education and opened up new avenues for learners. Distance learning as a new 

form of educational process has forced all students to adapt to the conditions of home education, 

which has become an everyday part of their lives. A frequently discussed topic is the pupil's 

home preparation for school teaching, or the issue of homework itself. The diversity of views 

on the preparation of pupils for school teaching at home is also reflected in the ranks of the 

experts themselves, especially among teachers. The aim of the presented paper is to characterize 

the pupil's home preparation for school teaching, homework and its functions, types and forms 

of homework. The paper has a theoretical character.  

 

Key words: home preparation of a pupil for school teaching, homework, the purpose of 

homework  

 

Úvod 

Od čias vydania Všeobecného školského poriadku rakúsko-uhorskou cisárovnou Máriou 

Teréziou v 18. storočí sa s meniacou sa dobou dostávajú do vzájomnej polarity rôznorodé 

názory na vzdelávanie, poslanie či smerovanie samotnej školy. V strede vzájomných vzťahov 

stojí žiak. Žiak, ktorý z pohľadu školy musí úspešne absolvovať krátku päťminútovku, 

polročný test, maturitu, testovanie či účasť na medzinárodných štúdiách CIVED (Civic 

Education Study – Výskum občianskeho vzdelávania), PIRLS (Progress in International 

Reading Literacy Study – Monitorovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka 

základných škôl), ICILS (The International Computer and Information Literacy Study – 

Medzinárodná štúdia počítačovej a informačnej gramotnosti), či PISA (Programme for 

International Student Assessment – Program medzinárodného hodnotenia žiakov v čitateľskej, 

matematickej a prírodovednej gramotnosti 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ).  

Rodina je významným činiteľom nielen vo výchove, ale aj vo vzdelávaní. Z pohľadu rodiny je 

situácia ešte náročnejšia. Dieťa sa častokrát musí prispôsobiť podmienkam rodiny z pohľadu 
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ich kompaktnosti, časových a finančných možností, či prístupu rodičov k  samotnému 

vzdelaniu. Dieťa sa vstupom do školy stáva žiakom a jeho bezstarostný svet hier sa začína 

meniť na svet školských povinností. S nástupom do školy sa mení aj prístup rodičov k dieťaťu 

a dochádza k zmenám v organizácii voľného času samotnej rodiny. Do popredia sa dostáva 

prístup rodičov k vzdelávaniu a vytvorenie domácich podmienok na úspešné zvládnutie 

školských povinností. Je všeobecne žiaduce, aby sa doma s deťmi rodičia učili, a to nielen v 

rámci prípravy do školy, ale participovali aj pri príprave domácich úloh. Významnú úlohu 

zohráva spolupráca a úroveň komunikácie medzi školou a rodinou. Nastavenie vzájomných 

pravidiel, zmena spôsobu života rodiny či vyrovnanie sa s prvými neúspechmi svojho dieťaťa 

trvá nejaký čas. Je dôležité poznať podmienky, limity a možnosti všetkých zúčastnených – 

výchovno-vzdelávacej inštitúcie, rodiny a samotného žiaka.  

 

Cieľ a úlohy práce  

Cieľom predloženého príspevku je teoreticky charakterizovať pojem domáce vzdelávanie 

a domáca úloha, analyzovať názory slovenských i zahraničných odborníkov skúmajúcich 

riešenú problematiku a prispieť novými poznatkami do súčasnej, často diskutovanej témy.  

 

Domáca úloha ako organizačná forma vyučovania 
Domáce úlohy sú neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania. Napriek tomu patria k témam, ktoré 

sú najviac diskutované medzi rodičmi a učiteľmi. Kohn (2006) uvádza, že myšlienka domácich 

úloh sa vo vzdelávacom procese zakorenila tak hlboko, že je akceptovaná drvivou väčšinou 

škôl.  

Domáce úlohy sú rovnocenný prvok v systéme vyučovacích prostriedkov a foriem zaisťujúcich 

pestré činnosti vyučovacieho procesu, ktoré má učiteľ k dispozícii. Veľmi často sú skôr 

automaticky brané ako doplnok školskej výučby. Domáce úlohy môžeme považovať za formu, 

v ktorej pokračuje súbor žiackych aktivít z vyučovacieho procesu. Svojím charakterom by 

domáca úloha mala podnecovať a aktivizovať žiakov. Svojím zameraním by mala zabezpečiť 

poznávaciu, formatívnu, rozvíjajúcu a tvorivú funkciu vyučovacieho procesu (Kožuchová et 

al., 2011). Učiteľ by si mal uvedomiť, že domáca úloha nemá len fixačnú (upevňovaciu) a 

aplikačnú funkciu. Svojim charakterom by mala formovať aj poznávacie predpoklady žiakov, 

mala by sa spolupodieľať na formovaní individuálneho štýlu práce. Vhodne zvolená a zadaná 

úloha má rozvíjať pozitívne vlastnosti žiakov, ako je napríklad pracovitosť, disciplinovanosť, 

zodpovednosť, presnosť, zmysel pre povinnosť. Výraznou mierou by sa mala zaslúžiť o 

formovanie sebakontrolných, sebahodnotiacich a sebaregulačných mechanizmov žiakov. 

Verejnosťou je často diskutovaná téma, či je žiakom vhodné alebo nevhodné zadávať domáce 

úlohy. Názory sa rôznia, pretože na jednej strane si žiak domácou úlohou precvičí učivo (napr. 

malú a veľkú násobilku, nácvik čítania, nácvik písania), na druhej strane prevládajú názory, 

ktoré tvrdia, že žiak by si domov nemal nosiť domáce úlohy a po skončení vyučovania plne 

využívať svoj voľný čas. Vedecká štúdia profesora psychológie Harrisa Coopera priniesla 

poznatky práve do tejto problematiky. Cooper (2007) po 25-ročnom študovaní vzťahu medzi 

žiakmi a domácimi úlohami zistil, že: 

 Domáce úlohy u najmladších žiakov základných škôl generujú negatívne postoje detí 

voči škole. Domáce úlohy môžu narušiť osobné vzťahy žiakov. Ich úlohou, najmä v 

prvých ročníkoch základnej školy, je upevniť vzťah medzi žiakom a rodičom a 

nepriamo tak zapojiť rodičov do vyučovacieho procesu. Mnohokrát to má však presne 

opačný efekt. Zaneprázdnení rodičia nemajú na robenie úloh so svojimi deťmi čas. Tie 

majú potom pocit, že „boj so školou“ musia vyhrať úplne samé.  

 Domáce úlohy dávajú žiakom falošný pocit zodpovednosti. Falošný preto, že deti si 

nebudujú túto zodpovednosť samostatne, ale k úlohám ich väčšinou „nútia“ rodičia. 

Práve tí sa zaujímajú o to, či v škole dostali nejakú úlohu, a či ju má ich dieťa urobenú.  
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 V neposlednom rade neostáva žiakom základných škôl pri množstve domácich úloh čas 

na to byť dieťaťom. Žiak základnej školy, najmä primárneho vzdelávania, je totiž stále 

viac dieťaťom ako žiakom. Keď príde zo školy, potrebuje k optimálnemu 

osobnostnému vývinu iné činnosti, ako sa opäť skloniť nad zošity či učebnice. Potrebuje 

hru, oddych, šport alebo iné záujmové činnosti. 

 

Domáca príprava žiaka na vyučovanie 

Príprava žiaka na vyučovanie chápaná laickou verejnosťou predstavuje zväčša písanie 

domácich úloh, v nevyhnutnom prípade prečítanie poučky či nachystanie kníh a zošitov podľa 

rozvrhu hodín na ďalší vyučovací deň. 

Z pedagogického hľadiska, z hľadiska didaktiky či poňatia kurikula ide pri domácej príprave 

žiaka na vyučovanie o mnohostranný a náročný proces, ktorý v sebe zahŕňa rozmanité aktivity, 

hodnoty, zručnosti, postoje, ciele, vedomosti či skúsenosti, ktorých výsledkom má byť v súlade 

so základným cieľom primárneho vzdelávania mnohostranný rozvoj osobnosti žiaka. Ten je 

možné dosiahnuť kombináciou formálneho a neformálneho vzdelávania. Rozvoj kľúčových 

kompetencií na primárnom stupni vzdelávania nadväzuje na už získané kompetencie žiaka 

z predškolského obdobia a na výchovu dieťaťa v rodinnom prostredí. 

Základnou organizačnou bunkou školského vzdelávania je vyučovacia hodina. Proces 

vyučovania ako postup činností vykonávaných v určitom časovom slede žiakom a učiteľom 

nazývame didaktický cyklus. Didaktický cyklus, samotná štruktúra vyučovacej hodiny, nie je 

náhodná, ale obsahuje v sebe prvky istej variability. Koniec didaktického cyklu uzatvára 

zabezpečenie domácej prípravy žiaka (Turek, 2014). 

Domáca príprava žiaka na vyučovania rozvíja najmä kognitívne vlastnosti žiaka a osobné, 

sociálne a občianske kompetencie žiaka. Núti žiaka tvorivo využívať svoje možnosti, učí ho 

odhadnúť svoje silné a slabé stránky, naplno využiť svoje možnosti, riešiť a overovať 

problémové úlohy, efektívne hospodáriť s voľným časom a uvedomovať si svoje práva, ale aj 

povinnosti. 

Průcha, Walterová a Mareš (2001) rozlišujú pojmy domáce štúdium a domáca úloha. Pod 

pojmom domáce štúdium chápu štúdium odohrávajúce sa mimo vyučovania, ktoré má podobu 

cielenej prípravy na vyučovanie. Domáca úloha je podľa nich učebná alebo praktická činnosť, 

ktorú žiaci vykonávajú mimo vyučovaciu dobu, spravidla doma. Má priamy vzťah 

k vyučovaniu, podporuje osvojenie učiva, rozširuje ho a prehlbuje. 

Pod pojmom domáca príprava žiaka na vyučovanie chápe Turek (2014) samostatné vykonanie 

úloh zadaných učiteľom, ktoré žiak vykonáva v čase mimo vyučovania.  Aktivity vykonávané 

žiakom v domácom prostredí majú plynule nadväzovať na jeho prácu v škole. Petlák (1997) 

zdôrazňuje, že podmienkou samotnej domácej prípravy žiaka na vyučovanie nesmie byť 

„prenos vyučovacích povinností a úloh učiteľa na domácu prácu žiakov“. Niektorí učitelia 

dokonca tvrdia, že mimoškolská organizačná činnosť, akou domáca príprava žiaka na 

vyučovanie je, zaťažuje až ohrozuje duševné zdravie žiaka a podľa Turka (2014) by sa mal žiak 

naučiť učivo v škole. Aj keď sa podarí dosiahnuť, že žiak učivo na hodine pochopil, zapamätal 

si ho a dokáže ho aplikovať v praxi, je nutné zaradiť novozískané poznatky do už osvojenej 

štruktúry vedomostí a poznatkov.  

Dichotomický pohľad na domácu prípravu žiaka na vyučovanie spomínajú aj Petlák a Komora 

(2003). Upozorňujú na fakt, že v školách (najmä alternatívnych), kde žiaci nemajú domáce 

úlohy ,,je vyučovanie organizované inak ako v tzv. tradičných školách, vyučovanie v nich je 

spravidla celodenné“. Vzhľadom na systém výučby (45 min. vyučovacia hodina), prevahu 

frontálneho vyučovania a nedostatok individuálneho prístupu je nevyhnutné nové poznatky 

osvojovať, upevňovať či prehlbovať formou samostatnej domácej prípravy mimo vyučovania. 

Pri zadávaní domácej úlohy by sa mal učiteľ snažiť skĺbiť cieľ domácej prípravy s osobnosťou 

každého žiaka. Podľa Petláka a Komoru (2003) nie je podstatné, či žiaci domácu úlohu dostanú 
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alebo nie, ale podstatnejšie je, aby „domáce úlohy, ktoré dostávajú, ich skutočne obohacovali, 

aby to neboli ,,úlohy pre úlohy“, aby sa s nimi nedoháňalo to, čo sa v škole nestihlo. Z toho 

vyplýva, že domáca úloha je významným pokračovaním vyučovacieho procesu, jej výber 

a zadanie musí byť zo strany učiteľa naozaj premyslené“.  

 

Funkcie domácej úlohy 
Domáce úlohy sú v posledných desaťročiach veľmi častou témou pedagogického výskumu 

(Fernández-Alonso, Suárez-Álvarez, Muñiz, 2015, Baş, Şentűrk, Ciğerci, 2017). Väčšina z nich 

má tendenciu analyzovať svoje vzťahy a jej skutočný vplyv na akademické výsledky žiakov. 

Predchádzajúci výskum sa často zameriaval na aspekty súvisiace s množstvom domácich úloh 

a časom stráveným nad nimi, než na kvalitu procesu domácej úlohy a jej vplyvov na učenie. 

Niektorí žiaci pristupujú k domácim úlohám so zámerom naučiť sa a posilniť znalosti získané 

v triede, pokúšať sa vyriešiť otázky, ktoré môžu vzniknúť pri domácich úlohách a priradiť 

domácu úlohu k tomu, čo sa predtým naučili. Zahŕňa to teda vnútorný účel porozumenia 

myšlienkam a používania stratégií na vytváranie ich významu. V tomto kontexte je vnútorná 

motivácia spojená s mnohými pozitívnymi výsledkami, ako je vytrvalosť, výkon, záujem a 

pozitívne emócie.  

Väčšina štúdií ukázala, že čím hlbší prístup žiaci k učeniu sa dosiahnu, tým lepšie budú ich 

výsledky. Keď sú žiaci zapojení do akademických úloh predovšetkým za účelom porozumenia, 

robia tieto úlohy precíznejšie a zmysluplnejšie, používajú vo svojom procese učenia 

samoregulačné stratégie a prejavujú lepšiu pohodu (Midgley, 2002, Vansteenkiste et al., 2005). 

Wlodkowski a Ginsberg (2017) zvýrazňujú  význam pochopenia vzťahu medzi vnútornou 

motiváciou, učením sa a domácimi úlohami. Títo autori upozorňujú,  že  ak  sú  úlohy  vo  

výučbe  mimo  bežných  zručností  a predošlých vedomostí žiakov, tí potom nie sú schopní ich 

zvládnuť bez ohľadu na to, ako  sú  motivovaní. 

Čapek (2018) neupozorňuje iba na diskutabilnú otázku efektivity domácich úloh, ale aj na 

nerovnosť podmienok domácej prípravy, ktorá je ovplyvnená rozdielnym prístupom rodičov k 

vzdelaniu. Uvedený autor sa snaží oddeliť pojem domáce učenie od pojmu domáce úlohy. 

Domáce učenie má byť podľa neho „zábavnou sociálnou interakciou, pri ktorej sa rodičia 

s deťmi pravidelne stretávajú a vďaka ktorej majú častejšie kontakty“.  Najlepšia domáca úloha 

je podľa jeho vyjadrenia žiadna úloha. Ak už je nevyhnutné ju zadať, má prinášať úžitok, 

posilniť pozitívne prvky a mať charakter dobrovoľnosti. Cooper  (2007) odporúča učiteľom aj 

rodičom alternatívy k domácim úlohám: záujmové a zábavné čítanie (vzhľadom k veku 

a osobnosti dieťaťa), audioknihy, veku primerané povinnosti spočívajúce  v starostlivosti 

o domácnosť či triedu v škole (upratať knižnicu, vyvenčiť domáce zvieratko, prichystať veci 

do aktovky, poskladať úbor na telesnú výchovu, zastrúhať pastelky, poliať kvety atď.), či 

návštevu múzea, knižnice, interaktívnej výstavy. 

Domáca úloha môže priniesť ďalšie výhody. Schopnosť dieťaťa priniesť úlohu domov, 

zhromaždiť a zorganizovať potrebné materiály na dokončenie úlohy, vrátiť ju a získať známku, 

posilňuje jeho zmysel pre zodpovednosť. Žiaci sa naučia zručnosti v oblasti riadenia času. 

Vylepšený je aj rozvoj osobných zručností, ako je napríklad time management, získaný 

vyplnením domácich úloh. Ďalej, keď domáca úloha prebieha bezproblémovo, môže sa stať 

pozitívnym aspektom vzťahu rodiča s dieťaťom. Aj keď sa často domnievame, že domáce úlohy 

neplnia úlohu školskej administratívy, ponúkajú školám príležitosť dať rodičom vedieť, čo sa 

ich deti učia. 

Becker a Epstein (1982) identifikovali sedem účelov domácich úloh: 

1. Cvičenie (na zvýšenie rýchlosti, zvládnutia alebo udržania schopností žiakov). 

2. Účasť (zvýšiť zapojenie každého žiaka do vzdelávacej úlohy). 

3. Osobný rozvoj (vybudovať u žiakov zodpovednosť, čestnosť, vytrvalosť, časový 

manažment, sebavedomie). 
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4. Vzťahy rodič-dieťa (nadviazať komunikáciu medzi rodičom a dieťaťom o význame 

školskej práce a učenia sa). 

5. Politika (plniť smernice od správcov na úrovni okresu alebo školy za predpísané 

množstvo domácich úloh za týždeň). 

6. Vzťahy s verejnosťou (informovať rodičov o tom, čo sa deje v triede). 

7. Trest (aby žiakom pripomenul požiadavky, že učiteľ je ten, kto riadi vyučovanie). 

Každý účel môže byť dôležitý, hoci väčšina učiteľov tvrdí, že hlavnou úlohou, ktorú im 

zadávajú ako domácu úlohu, je poskytnúť žiakom čas na precvičenie zručností získaných počas 

školského vyučovania. 

 

Podľa Petláka a Komoru (2003) je domáca úloha pokračovaním vyučovacieho procesu a má: 

- viesť k precvičeniu a fixácii učiva, 

- byť pre žiaka motivujúca, 

- byť vždy skontrolovaná a zhodnotená, 

- mať tvorivý a diferencovaný charakter. 

Petlák a Komora (2003) uvádzajú, že žiaci obľubujú aplikačné úlohy, na ktorých si sami overia, 

ako učivo pochopili. Pre učiteľa je vypracovanie domácej úlohy rovnako hodnotnou spätnou 

väzbou ako pre žiaka. V okolitých krajinách a najmä u nás na Slovensku je písanie domácich 

úloh súčasťou tradície nášho školstva a dokonca ho môžeme nájsť už v predškolskom období. 

Skalková (2007) vidí prínos písania domácich úloh vo zvyšovaní samostatnosti žiaka, nakoľko 

si domácu úlohu vypracováva sám, bez zásahu pedagóga. Tým sa zároveň cibria organizačné 

schopnosti žiaka a žiak je nútený zvoliť si spôsob a čas vypracovania úloh. Maňák (1992) sa 

prikláňa k fixačnej funkcii domácej úlohy, pomocou ktorej si žiak učivo utvrdí, zopakuje 

a vyformuje vlastnú osobnosť. Písanie domácej úlohy učí žiaka zmyslu pre povinnosť a je 

priamo kontrolované rodičom či pedagógom. Informačnú funkciu domácej úlohy preferuje 

Painter (2003). Úroveň vypracovania domácej úlohy informuje rodiča o obsahu učiva 

a umožňuje žiakovi prípadné medzery doštudovať v domácom prostredí. Spätnú väzbu 

poskytuje aj samotnému učiteľovi, ktorý si vďaka nej overí správnosť pochopenia učiva a jeho 

aplikáciu v zmenených podmienkach. 

 

Druhy a formy domácich úloh 

Domáce úlohy zadávané učiteľmi majú svoje špecifiká a rozdielne poslanie. Helms (1996) 

rozdelil domáce úlohy na: 

1. učebné, 

2. precvičovacie: 

- mechanické opakovanie toho istého postupu, sú málo účinné, 

3. tvorivé: 

- ich výsledkom je nejaký produkt (kresba, 3D maketa, vlastný text 

básne/piesne/príbeh, interpretácia a analýza umeleckého textu, jazykový rozbor...), 

- žiakmi obľúbené, 

- vyžadujú od pedagóga podrobné hodnotenie, 

4. transferové: 

- žiak získané vedomosti  alebo postupy práce overí v praxi, 

- náročné na prípravu  a kontrolu zo strany učiteľa, 

- učiteľ je povinný žiakov vysvetliť presný postup realizácie danej úlohy, 

- zaujímavé pre žiakov. 

Maňák  (1997) rozdelil druhy/formy domácich úloh podľa viacerých hľadísk nasledovne: 

1. podľa spôsobu realizácie – písomné, ústne, praktické, výtvarné, grafické, technické, 

pracovné, 
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2. podľa použitých pomôcok a prostriedkov – úlohy s obrázkami, úlohy s učebnicou, 

úlohy s doplnkovou literatúrou, úlohy technickými prostriedkami, 

3. podľa použitých metód – úlohy na pozorovanie, úlohy výskumného charakteru, 

experimenty, zber údajov a faktov, 

4. podľa časového hľadiska – krátkodobé, dlhodobé, 

5. podľa rozsahu ich záberu – medzipredmetové, monotematické, komplexné, 

6. podľa obsahu – predmetu, 

7. podľa vzťahu ku vyučovaciemu procesu – aplikačné, preverovacie, upevňovacie, na 

osvojenie nového učiva, 

8. podľa funkcie vo výchovno-vzdelávacom procese- didaktické alebo výchovné úlohy, 

úlohy podporujúce samostatnosť alebo konkrétnu schopnosť žiaka, 

9. podľa miery samostatnosti – podporujúce tvorivosť, pamäťové, problémové, 

poskytujúce návod/postup, 

10. podľa vzťahu k indivíduu – individuálne, partnerské, skupinové, kolektívne. 

 

Domácu úlohu je možné podľa Goldstein a Zentall (1999) zadať na inštruktážne a 

neinštruktážne účely. Inštruktážne domáce úlohy pomôžu žiakom:  

 precvičiť si, čo v ten deň urobili v triede, 

 pripraviť sa na nové učivo, nové pojmy, 

 rozšíriť to, čo sa naučili, aplikáciou informácií v nových kontextoch, 

 integrovať oddelene naučené zručnosti ich uplatňovaním v projektoch.  

Väčšina domácich úloh zadaných učiteľmi je na cvičné a prípravné účely. Neinštruktážna 

domáca úloha môže byť zadaná za účelom: 

 pomôcť žiakom rozvíjať časové plánovanie a pracovné zručnosti,  

 zlepšiť komunikáciu medzi rodičmi a deťmi,  

 povzbudiť žiakov k práci so svojimi rovesníkmi, 

 splniť požiadavky na domácu úlohu v škole alebo v mieste svojho bydliska. 

Tieto typy domácich úloh sú bežnejšie u mladších žiakov. 

 

Úlohy sú v mnohých prípadoch veľkou záťažou pre celú rodinu. Niektoré školy zadávajú 

domáce úlohy len v prípade, keď predpokladajú, že si ich žiaci popoludní vypracujú v školskom 

klube, kde im môžu pomôcť napríklad šikovnejší spolužiaci alebo pedagóg, ktorý sa im 

popoludní venuje. Čapek  (2018) charakterizuje správne zadanú domácu úlohu ako: 

- zábavnú, hravú, zaujímavú, 

- časovo nenáročnú, 

- reflektujúcu rozdielne schopnosti a vedomosti žiaka, 

- stimulujúcu myslenie, 

- prácu zadanú deťom, nie rodičom, 

- nepravidelne zadávanú činnosť, 

- cieľovo orientovanú na záujem žiaka, 

- spoločnú prácu celej rodiny s uvedením, že práca je rodinného charakteru. 

 

Participácia rodičov pri domácich úlohách 

Angažovanie rodičov do participácie domácich úloh je jednou z hlavných premenných, ktorá 

je zodpovedná za motiváciu žiakov pri domácich úlohách. Výskum realizovaný Moè et al. 

(2018) identifikoval zapojenie rodičov do domácich úloh ako jeden zo spôsobov, ako môžu 

rodičia a rodiny ovplyvniť motiváciu žiakov. Rodičia, ktorí poskytujú svojim deťom pomoc s 

domácimi úlohami, zohrávajú rozhodujúcu úlohu nielen pri podpore učenia, ale aj pri 

stratégiách v organizovaní času na učenie sa. Navyše, ich záujem o domácu úlohu a pomoc s 
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domácimi úlohami navyše predpovedá, ako ich deti vnímajú svoje vlastné kompetencie 

(Hoover-Dempsey et al., 2001). Šeďová (2009) na základe analýzy rozhovorov s rodičmi 

a s učiteľmi uvádza, že sa učiteľky domnievajú, že domáce úlohy rodinu nijako nezaťažujú, 

pretože ich nedávajú veľa. Učiteľky sú zároveň  presvedčené, že deti si domáce úlohy robia 

samy. Výpovede rodičov však načrtávajú iný pohľad. Pre niektorých rodičov sú nároky škôl 

vysoké, pre niektorých nedostatočné a požadujú väčšie množstvo domácich úloh a pre 

niektorých rodičov je množstvo úloh síce tiež nedostatočné, ale sú s tým spokojní. Autorka 

ďalej okrem iného opisuje pohľad učiteliek na domácu prípravu. Učiteľkám ide hlavne o to, 

aby rodičia svojim deťom prezreli aktovky a zošity a napísali s dieťaťom domácu úlohu. 

Domácu prípravu berú do istej miery ako vizitku rodičia a zároveň ako súhlas s požiadavkami 

školy. 

Núñez, Regueiro, Suárez, Piñeiro, Rodicio a Valle (2019) vytvorili dva modely: model 

s priamymi účinkami a nepriamy alebo motivačný model.  Model priamych účinkov, ktorý by 

sa zameral na oblasť zapojenia rodičov do domácich úloh, by naznačoval, že účasť rodičov na 

domácich úlohách deťom pomáha tým, že ich učí akademickým schopnostiam, ktoré potrebujú 

na dobré domáce úlohy. Nepriamy alebo motivačný model naznačuje, že zapojenie rodičov 

do domácich úloh ovplyvňuje deti tým, že podporuje ich motiváciu zapájať sa do domácich 

úloh a školských úloh s predpokladom, že ich budú robiť dobre. Podľa tohto nepriameho 

modelu, keď rodičia kladú dôraz na domáce úlohy, deti si začnú vážiť domáce úlohy a rozvíjať 

zmysel pre kompetencie, ktorý im umožňuje vynaložiť úsilie pri vzdelávacích aktivitách, ako 

sú napríklad aj domáce úlohy. 

 

Je domáca príprava žiaka (písanie domácej úlohy) prínosom alebo prežitkom? 

Školskou úspešnosťou a dĺžkou prípravy žiaka na vyučovanie sa zaoberali krajiny ako Čína, 

Japonsko a USA (Chen a Stevenson, 1989). Začiatkom 20. storočia tlak rodičov na elimináciu 

domácej prípravy v USA dokonca spôsobili, že učitelia nemohli domáce úlohy zadávať. 

Napriek tomu alebo práve preto Eren a Henderson (2001) skúmali prínos domácej prípravy 

z pohľadu rôznorodosti predmetov (v matematike sa prínos písania domácich úloh potvrdil). 

Epstein (1988) uvádza viaceré dôvody v prospech domácej prípravy žiakov na vyučovanie. Za 

najdôležitejšie pokladá podporu celoživotného vzdelávania, uvedomenie si dôležitosti učenia 

sa mimo priestor školy či rozvoj samotných študijných návykov. Corno a Xu (2004) považujú 

samotné písanie domácich úloh za ,,zamestnanie detí“ (job of childhood). V čase písania 

domácej úlohy si musia deti organizovať svoj čas, využiť vnútornú motiváciu, prekonávať 

nečakané prekážky a bojovať s vlastným neúspechom, sklamaním, únavou či lenivosťou. 

Severini, Kožuchová a Brezovská (2021) upozorňujú, v čom je jedinečnosť a nezastupiteľnosť  

školskej  socializácie:  na  rozdiel  od  rodiny  a  mimoškolského  sveta, v ktorom prebieha tiež 

veľmi významné učenie sa a výchova, je škola inštitúciou, ktorá učí podriaďovať  sa  

neosobným  zákonom  a  s  týmto  podriaďovaním  sa  vyrovnávať.  Dieťa  sa v škole učí aj 

kooperácii, prosociálnemu správaniu sa, sebapresadzovaniu, súťaživosti. 

 

Záver   
Domáca úloha je pre žiaka príležitosťou, ako sa naučiť samostatne myslieť, učiť sa, precvičovať 

a riešiť problémy. Kľúčová kompetencia ,,učiť sa učiť sa“  je jeden zo štyroch základných 

pilierov vzdelávania. Je bázou, východiskom každého typu kurikula  (najmä neformálneho, 

interného či metakurikula) a zároveň závisí od podmienok a formovania osobnosti žiaka aj 

mimo prostredia školy, v domácom prostredí. Nájsť optimálne riešenie predpokladá zistiť 

materiálno-technické zabezpečenie, časovú vymoženosť, zdravotné možnosti, schopnosť 

organizácie práce či ochotu všetkých zúčastnených (školy, rodiny a samotného žiaka) 

prispôsobiť sa jeden druhému, vzájomne kooperovať a nasledovať spoločný cieľ – využiť u 

žiaka jeho prirodzenú zvedavosť, aktívnosť, túžbu po nových poznatkoch, a tak ho nepriamo 
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naučiť bažiť po nových poznatkoch každý deň, v každom veku a za každých okolností po celý 

zvyšok jeho života. Problémy detí v období nástupu do prvého ročníka  základnej  školy  súvisia 

s osvojovaním  a zapamätaním  si  tvarov  písmen.  Už  v tejto  fáze  sa  stretávame  s tým,  že  

niektoré  deti  majú výraznejšie problémy a bežné vyučovacie stratégie im nestačia. Prejavy 

špecifických porúch učenia sa vyskytujú v každom veku, upozorňuje Kožík Lehotayová (2020). 

Aby sa žiak zapojil do práce na domácej úlohy, je zvyčajne potrebné, aby pochopil zadanie 

úlohy, vymedzil si pre prácu na domácej úlohe nejakú dobu v čase mimo školy, vzdoroval pri 

práci rušivým prvkom mimoškolského prostredia a odovzdal dokončenú úlohu v stanovenom 

termíne.  
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ANALÝZA PSYCHOLOGICKEJ PRÍPRAVY AKO VÝZNAMNEJ 

ZLOŽKY V TRÉNINGOVOM PROCESE ŠPORTOVÝCH STRELCOV 

 

ANALYSIS OF PSYCHOLOGICAL PREPARATION AS AN 

SIGNIFICANT COMPONENT IN THE TRAINING PROCESS OF 

SPORT SHOOTERS 

 
Denis Červenka – Peter Petrovič – Tomáš Gregor – Adriana Kaplánová 

 

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko 

 

Abstrakt: Cieľom predloženej štúdie je zistiť úroveň systematickej psychologickej prípravy 

analýzou využitia vybraných psychologických metód u reprezentantov v športovej streľbe. 

Výskumný súbor tvorili vrcholoví športoví strelci (n=40), ktorých výber bol podmienený 

členstvom v reprezentácii Slovenskej republiky pre rok 2021. K sledovaniu podielu 

vykonávania systematickej psychologickej prípravy a vybraných psychologických metód a na 

získavanie empirických údajov u vrcholových športových strelcov sme použili metódu 

dotazníka. 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.  

 

Kľúčové slová: športová streľba, psychológia, psychologická príprava, tréningový proces 
 

Abstract: The aim of the presented study is to analyse the level of systematic psychological 

preparation by analyzing the use of selected psychological methods in top shooters of sport 

shooting. The research group consisted of top sports shooters (n=40) whose selection was 

conditioned by their membership in national representation team for the year 2021. To monitor 

the ratio of the application of systematic psychological preparation and selected psychological 

methods, and for acquiring all empirical data we used the questionnaire method. To determine 

differences in the frequency of individual types of responses we used the method of inductive 

statistics: Chi – square goodness of fit test. Using this statistical method we evaluated the 

answers chosen by more than 10% of respondents in individual questions. From logical 

methods we have used analysis, synthesis, deduction and comparison.  

 

Keywords: sport shooting, psychology, psychological preparation, training process 

 

Úvod 
Úspech v disciplínach športovej streľby je závislý pomerne od veľkého množstva rozličných 

faktorov, ktorých súhra si vyžaduje dlhodobú prípravu ideomotorickým, streleckým, 

technickým, taktickým a psychologickým tréningom. Dôležitou zložkou udávajúcou hranicu 

športového výkonu v disciplínach tohto športu je taktiež strelecké vybavenie a príslušenstvo, 

ktorého kvalita je podmienkou presnej streľby. S účasťou na mnohých svetových podujatiach 

ako sú napríklad Majstrovstvá Európy, Majstrovstvá Sveta, Svetové poháre a v neposlednom 

rade aj Olympijske, či Paralympijske hry, prichádza aj vysoká zodpovednosť reprezentanta v 

športovej streľbe, spolu aj vyššími nárokmi a na samého seba a nesmiernou túžbou podať čo 

najlepší športový výkon (Červenka 2019).  

Tu zohráva najdôležitejšiu úlohu práve systematická psychologická príprava, ktorá by 

mala byť v štruktúre športovej prípravy každého vrcholového športového strelca na poprednom 

mieste. Psychika športovca je pomerne dosť špecifická záležitosť, ktorá v neposlednom rade 
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zohráva najdôležitejšiu úlohu v kritických a emočne vypätých situáciách, ktoré veľmi často 

rozhodujú o víťazstve a vrchole majstrovstva na vrcholových podujatiach v každom športe 

(Gregor 2013).   

V štúdii sa podrobne zaoberáme analýzou systematickej psychologickej prípravy 

prostredníctvom vybraných psychologických metód u reprezentantov v športovej streľbe.  

 

Cieľ práce 
Cieľom práce je zistiť úroveň psychologickej prípravy analýzou využitia vybraných 

psychologických metód u reprezentantov v športovej streľbe. 

 

Úlohy práce 

Zistiť, či tréner je najčastejšou osobou, ktorá sa zúčastňuje na psychologickej príprave 

reprezentantov v športovej streľbe. 

Zistiť, či dychové cvičenia sú najčastejšou metódou optimalizácie psychického stavu 

reprezentantov v športovej streľbe. 

Zistiť, či reprezentanti v športovej streľbe, ktorí vykonávajú systematickú psychologickú 

prípravu prežívajú stav športového tranzu – flow. 

 

Metodika práce 

Predmetom sledovania je efektivita systematickej psychologickej prípravy a výber vybraných 

psychologických metód, ktorých objem sme zisťovali na strelcoch majstrovskej výkonnostnej 

triedy, ktorí sú súčasne členmi reprezentácie Slovenskej republiky v športovej streľbe. Pre zber 

terénnych dát sme vytvorili ad hoc dotazník, ktorý pozostával z 26 otázok. Analýzou hodnôt 

údajov získaných pomocou dotazníka sme získali informácie o hodnote vybranej 

psychologickej metódy u vrcholových športových strelcov a to v komplexnej sfére športovej 

streľby (puškové, pištoľové a brokové disciplíny). 

Výskumný súbor tvorili vybraný športoví strelci (n=40) mužského a ženského pohlavia, vo 

veku 18 – 58 rokov (x = 26,8 ± 8,2 rokov) a športovej streľbe sa respondenti venujú v priemere 

12,8 ± 7,4rokov. V čase výskumu boli športovci členmi slovenskej reprezentácie v športovej 

streľbe a súčasne preukazovali výkonnosť na úrovni majstrovskej výkonnostnej triedy (podľa 

smerníc SSZ). Všetci športovci vo výskumnom súbore získali počas svojej športovej kariéry 

minimálne raz titul majstra Slovenska.  

Puškovým disciplínam sa vo výskumnom súbore venuje 21 športových strelcov, z toho 9 mužov 

a 12 žien. Týmto disciplínam sa venujú aj 5 muži a 1 žena, ktorí patria k hendikepovaným 

športovcom, ale sú taktiež zaradení do reprezentácie Slovenskej republiky. Pištoľovým 

disciplínam sa venuje 14 respondentov, z toho 11 mužov a 3 ženy. Brokovým disciplínam sa 

vo výskumnom súbore venuje 5 respondentov, z nich sú 3 muži  a 2 ženy. Momentálne súťaží 

8 športových strelcov v juniorskej kategórií a 32 v seniorskej kategórií. 7 športových strelcov 

sa zúčastnilo Olympijských alebo Paralympijských hier. Všetci športoví strelci z výskumnej 

skupiny boli účastníkmi vrcholových športových podujatí, ako sú Svetové poháre, Majstrovstvá 

Sveta, Majstrovstvá Európy.   

 

Získavanie a zaznamenávanie údajov z dotazníkov prebiehalo v časovom intervale od  1. 2. 

2021 do 31. 4. 2021. Vybraní športovci sa v tomto období zúčastňovali rôznych národných a 

medzinárodných súťaží, kontrolných súťaží reprezentácie a súčasne sa pripravovali na 

najbližšie Majstrovstvá Európy, kde mali športoví strelci možnosť získať posledné miestenky 

na Olympijské hry v Tokiu, ktoré sa uskutočnia v pomerne obmedzenom režime vzhľadom k 

nepriaznivej pandemickej situácii - COVID-19 po celom svete. 
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Tabuľka 1: Charakteristika výskumného súboru 

 
 

Dotazník sme rozposielali športovým strelcom v elektronickej podobe pomocou e-mailu. Na 

zvýšenie validity dotazníka sme použili základné psychologické metódy ako sú pozorovanie a 

rozhovor. Anonymný dotazník, pozostával z 26 otázok, otvoreného alebo zatvoreného typu s 

voľbou jednej alebo viacerých vopred formulovaných odpovedí. Úvodné  otázky boli zostavené 

na zistenie všeobecných informácii o športových strelcoch. V druhej časti otázok sme zisťovali, 

či sa vrcholoví športoví strelci v rámci svojej športovej prípravy venujú psychologickej 

príprave, a aké psychologické metódy počas vykonávania psychologickej prípravy využívajú. 

Ďalej sme zisťovali, či športovci spolupracovali, respektíve spolupracujú popri svojej 

psychologickej príprave s trénerom, fyzioterapeutom, športovým psychológom, mentálnym 

coachom alebo inými odborníkmi. Taktiež sme zisťovali aké metódy využívajú športoví strelci 

z hľadiska dlhodobej psychologickej prípravy počas tréningového procesu a akými 

psychologickými metódami optimalizujú svoj psychický stav bezprostredne pred súťažou a 

počas súťaže z hľadiska krátkodobej športovej prípravy V neposlednom rade sme zisťovali, či 

športoví strelci prežívajú počas vykonávania športovej činnosti športoví tranz - flow.  

Pri interindividuálnom vyhodnotení sledovanej skupiny sme z metód matematickej štatistiky 

využili frekvenčnú analýzu, početnosť a relatívnu početnosť v percentách. Na určenie rozdielov 

vo frekvencií jednotlivých odpovedí sme použili metódu induktívnej štatistiky (Chráska 2016): 

Test dobrej zhody – Chí-kvadrát test, ktorým sme vyhodnotili odpovede, ktoré v otázkach 

dotazníku zvolilo viac ako 10 % z celkového počtu respondentov, keďže odpovede ktoré 

nedosiahli hodnotu viac ako 10 % sme považovali z hľadiska štatistickej významnosti za 

celkovo štatisticky nevýznamné (Ferjenčík 2010). 

 

Výsledky a diskusia 
 

Otázka č. 1 
Venujete sa počas vykonávania Vašej športovej činnosti systematickej psychologickej 

príprave? 

 

x Mo Me Xmax Xmin Vr s s
2

n = 40
Spolu

67,1

55,4

6,0

41,3

Členovia reprezentácie 

Slovenskej republiky 

(roky)

8,2 6,424 1 235 6

Tréningové jednotky v 

týždni (počet)
4,6 2,512 2 104 4

Praktizovanie športovej 

činnosti (roky)
12,8 7,440 5 358 11

Decimálny vek (roky) 26,8 8,258 18 4023 24
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Obrázok 1: Miera vykonávania systematickej psychologickej prípravy 

Ako môžeme vidieť na Obrázku 1, systematickú psychologickú prípravu vykonáva 

pravidelne 37,5% z celkového počtu respondentov. Zriedkavo, občas a skôr nie vykonáva 

systematickú psychologickú prípravu v priemere 20% z celkového počtu respondentov. Iba 

jeden zo športovcov vo výskumnom súbore nevykonáva systematickú psychologickú prípravu 

vôbec. Z grafu môžeme vyčítať, že systematická psychologická príprava vo väčšej pozitívnej 

miere patrí medzi dôležité zložky športového tréningu vrcholových športových strelcov na 

Slovensku. 

 

Otázka č. 2 
Koľko rokov vykonávate systematickú psychologickú prípravu? 

 

Obrázok 2: Počet rokov vykonávania systematickej psychologickej prípravy 

X2 = 7,13 

P0,05 = 9,49 

 

 

 

 

X2 = 8,25 

P0,05 = 9,49 
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Otázka č. 2 dotazníka bola zameraná na zistenie počtu rokov vykonávania systematickej 

psychologickej prípravy zo strany respondentov. Na Obrázku 2 môžeme vidieť, že 

najpočetnejšiu skupinu tvoria športovci, ktorí sa venujú systematickej psychologickej príprave 

1 –2 roky, čo predstavuje 35% z celkového počtu respondentov. Ďalej nasledujú športovci, ktorí 

vykonávajú systematickú psychologickú prípravu po dobu 3 – 5 rokov, celkovo tvoria 22,5% z 

výskumného súboru. Tretiu skupinu v podobe 20% tvoria športoví strelci, ktorí nevedeli 

vyjadriť konkrétny počet rokov vykonávania systematickej psychologickej prípravy. Poslednú 

kategóriu 11 a viac rokov – tvoria športoví strelci, ktorí sa športovej streľbe venujú už pomerne 

dlhý čas a patria medzi našich najúspešnejších vrcholových športových strelcov. 

 

Otázka è. 3 
Uveďte, či ste spolupracovali, resp. spolupracujete popri svojej psychologickej príprave 

s týmito osobami: 

 

Obrázok 3: Osoby, ktoré sa podie¾ajú na psychologickej príprave športových strelcov 

Ako môžeme vidieť na Obrázku 3, so svojim trénerom v rámci psychologickej prípravy 

spolupracuje 82,6% mužov a 70,6% žien, čo z celkového počtu tvorí 31 športových strelcov. 

Spoluprácu s fyzioterapeutom využíva 47% respondentov a so športovým psychológom 45%. 

Štvrtina z celkového počtu respondentov využíva spoluprácu s mentálnym coachom. Pomerne 

malé zastúpenie 7,5% a menej percent, majú osoby ako sú kondiční tréneri, športoví strelci aj 

rodinní príslušníci, ktorí sa podieľajú na psychologickej príprave vrcholových športových 

strelcov. Potvrdilo sa nám to na 1% (p ≤ 0,01) hladine štatistickej významnosti podľa Chrásku 

(2016), keď v teste dobrej zhody chí – kvadrát dosiahol hodnotu 11,53** a presiahol tak kritickú 

hodnotu pre stupeň voľnosti 3 (n-1), ktorá je 11,34. Vrcholoví športoví strelci, počas 

praktizovania svojej tréningovej činnosti, dochádzajú neustále do kontaktu s ich osobnými 

trénermi v rámci zdokona¾ovania, technickej, taktickej a v neposlednom rade aj teoretickej 

zložky športovej prípravy.  

Podľa Ledeckej (2013) zodpovednosť trénera za výkonnosť športovca je pomerne vysoká 

a pokiaľ športovec nespolupracuje so športovým psychológom, mentálnym coachom alebo 

iným odborníkom z hľadiska vykonávania psychologickej prípravy, celá zodpovednosť 

a poverenie na vykonávanie systematickej psychologickej prípravy prechádza na trénera. 

X2 = 11,53** 

P0,01 = 11,34 
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Tréner by mal byť aspoň čiastočne oboznámený so psychologickou problematikou, aby vedel 

športovcovi pomôcť a navrhnúť adekvátne riešenie situácie v prípade výskytu akútnych 

psychických ťažkostí, ktoré športovcom vrcholový šport prináša. 

 

Otázka č. 4 
S ktorými metódami psychologickej prípravy ste sa doteraz počas vašej streleckej praxe stretli? 

 

Obrázok 4: Miera využitia vybraných metód psychologickej prípravy 

Ako môžeme vidieť na Obrázku 4, najviac respondentov sa počas ich streleckej praxe 

stretlo s metódami psychologickej prípravy ako sú dychové cvičenia, self-talk, sebapoznávanie, 

počúvanie hudby, stanovovanie a aktualizácia výkonnostných cieľov a regulácia aktuálnych 

psychických stavov a emócii. Najpočetnejšou psychologickou metódou s ktorou sa respondenti 

vo svojej športovej praxi streli sú dychové cvičenia. Dychové cvičenia sú takmer 

najjednoduchšou a najdostupnejšou metódou optimalizácie psychického stavu športovcov. 

V našom prípade ich využíva až 93% z celkového počtu respondentov ďalej je to vnútorný 

dialóg (self-talk) a sebapoznávanie, obe tieto metódy využíva až 90% športovcov z 

výskumného súboru. Ako tretia najpoužívanejšia psychologická metóda na optimalizáciu 

psychického stavu sa umiestnilo počúvanie hudby, muzikoterapia, pri ktorej označilo túto 

možnosť celkovo 85% respondentov. Podľa Chrásku (2016) sa to preukázalo na 1% (p ≤ 0,01) 

hladine štatistickej významnosti, keď v teste dobrej zhody chí – kvadrát dosiahol hodnotu 

81,05** a presiahol tak kritickú hodnotu pre stupeň voľnosti 18 (n-1), ktorá je 34,80.  

 

Otázka č. 5 
Dlhodobá psychologická príprava. Napíšte, akými metódami v priebehu športovej prípravy a 

tréningového procesu formujete svoju osobnosť, celkovú psychickú odolnosť, vyrovnanosť, 

sebaovládanie, sebadôveru, a súťaživosť: 

X2 = 81,05** 

P0,01 = 34,80 
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Obrázok 5: Miera využitia jednotlivých metód dlhodobej psychologickej prípravy v 

priebehu vykonávania športovej činnosti a tréningového procesu 

Na Obrázku 5 máme znázornených 5 najfrekventovanejších odpovedí respondentov 

z dotazníka. Zo zistených údajov vyplýva, že najčastejšie metódy, ktoré respondenti využívajú 

z h¾adiska dlhodobej psychologickej prípravy pre formovanie osobnosti, celkovej psychickej 

odolnosti, vyrovnanosti, sebaovládania, sebadôvery a súťaživosti sú: dychové cvičenia, práca 

s predstavami, vizualizácia, ideomotorický tréning, programovanie a modelovaný tréning na 

psychicky náročné situácie, vnútorný dialóg, vnútorná reč a jej kontrola (self-talk), mentálne 

nastavenie a preladenie.  

Na Obrázku 5 môžeme vidieť, že najpočetnejšou odpoveďou tejto otvorenej otázky na 

ktorú odpovedalo 27,5% respondentov z výskumného súboru sú dychové cvičenia. Táto metóda 

je pomerne často preferovaná u športových strelcov hlavne na optimalizáciu momentálneho 

psychického stavu pred súťažou a bezprostredne počas súťaže, ale taktiež je súčasťou aj 

dlhodobej psychologickej prípravy ako súčasť každej tréningovej jednotky. Prácu 

s predstavami, vizualizáciu a ideomotorický tréning napísalo ako jednu z metód dlhodobej 

psychologickej prípravy celkovo jedna štvrtina z celkového počtu športovcov vo výskumnom 

súbore. 

Vizualizačné a ideomotorické metódy sú v športovej stre¾be, rovnako ako v iných 

olympijských športoch, veľmi dôležité z hľadiska predstavy ideálne vykonanej práce 

a zvládnutie techniky konkrétnej streleckej disciplíny na čo najlepšej úrovni. Nie je dôležité 

technickú zložku streľby dokonale ovládať na teoretickej úrovni, ale pomocou ideomotorického 

tréningu a vizualizačnej metódy sa všetky tieto teoretické poznatky naučiť a následne ich 

preniesť do fyzického vykonávania konkrétnej technickej stránky, v tomto prípade športovo-

streleckej činnosti. Treťou najpočetnejšou odpoveďou na Otázku č. 5 je programovaný 

a modelovaný tréning na psychicky náročné situácie.  

Čo sa týka dlhodobej psychologickej prípravy, tak túto metódu využíva 22,5% 

respondentov z výskumného súboru. Modelovaný tréning by mal byť súčasťou každého 

tréningového cyklu vrcholového športového strelca. Nie primárne z dôvodu overovania 

aktuálne úrovne výkonnosti, ale hlavne z psychologického významu pre rozvoj a adaptáciu 

organizmu a psychickej stránky osobnosti na náročné a emočne vypäté situácie, s ktorými sa 

X2 = 6,31 

P0,05 = 15,51 
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športový strelec neustále stretáva na všetkých vrcholových podujatiach a najčastejšie počas 

finálovej časti každej vyššej národnej, či medzinárodnej súťaže (Reinkmeier, Bühlmann 2010). 

 

Otázka č. 6 
Krátkodobá psychologická príprava. Napíšte, akými metódami optimalizujete svoj psychický 

stav pred súťažou a v priebehu súťaže. 

 

 

Obrázok 6: Miera využitia jednotlivých metód krátkodobej psychologickej prípravy v 

priebehu vykonávania športovej činnosti a tréningového procesu 

Na Obrázku 6 máme znázornených taktiež 5 najfrekventovanejších odpovedí 

respondentov z dotazníka z dôvodu otvorenej otázky. Najpočetnejšou odpoveďou otvorenej 

Otázky č. 6 sú taktiež dychové cvičenia, ktoré v tomto prípade napísala viac ako polovica a to 

konkrétne 55% z celkového počtu respondentov – 10 mužov a 12 žien. Prácu s predstavami, 

vizualizáciu a ideomotorický tréning napísali respondenti ako a v celkovom súčte odpovedí sa 

táto metóda umiestnila na druhom mieste ako jednu z metód krátkodobej psychologickej 

prípravy na optimalizáciu psychického stavu pred súťažou a bezprostredne počas súťaže. 

V športovej praxi ju využíva 32,5% športovcov z výskumného súboru. Ako tretia 

najpočetnejšia odpoveď a jedna z metód krátkodobej psychologickej prípravy sa umiestnila 

muzikoterapia, počúvanie hudby. Táto metóda je pomerne veľmi obľúbená u vrcholových 

športových strelcov na navodenie optimálneho predsúťažného psychického stavu a pohody. 

Možnosti hudby sú pomerne pestré, ale zároveň špecifické a individuálne. Subjektivita a 

hudobný vkus zohráva v tejto psychologickej metóde optimalizovania psychického stavu veľmi 

dôležitú úlohu. Aká hudba a hudobný žáner sa páči jednému športovcovi, nemusí sa páčiť 

druhému (Červenka 2021).  

Športoví strelci však nemôžu počúvať vlastnú hudbu popri vykonávaniu športovej 

činnosti, respektíve priamo počas akejkoľvek súťaže, podobne ako v iných výkonnostných 

športoch. Paradoxne však pre spestrenie činnosti a zatraktívnenia tohto športu na základe 

početnejšej diváckej sledovanosti, Medzinárodná organizácia streleckého športu (ISSF) 

zaviedla povinné púšťanie hudby z oficiálneho hudobného výberu stanoveného touto 

organizáciou, sprostredkovane cez usporiadate¾a každého vrcholového podujatia v celom 

X2 = 12,83* 

P0,05 = 9,49 
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svete a taktiež aj na Slovensku (Oficiálne pravidlá športovej streľby 2017). 

 

Otázka č. 7 
Prežívate počas vykonávania Vašej športovej činnosti športový tranz – flow? 

 

Obrázok 7: Miera prežívania športového tranzu – flow 
 

Ako môžeme vidieť na Obrázku 7, z celkového počtu 40 športových strelcov, prežíva 

často a občas športový tranz spolu 35% respondentov. V pravidelných intervaloch prežíva flow 

20% respondentov a zriedkavo 10%. Športový tranz – flow neprežíva nikdy žiadny z 

respondentov, vďaka čomu môžeme tvrdiť, že každý športoví strelec z výskumnej skupiny sa s 

prežívaním športového tranzu – flow stretol minimálne raz počas svojej kariéry športového 

strelca. Podľa Chrásku (2016) sa nám to potvrdilo na 5% (p ≤ 0,05) hladine štatistickej 

významnosti, keď v teste dobrej zhody chí – kvadrát dosiahol hodnotu 11,00* a presiahol tak 

kritickú hodnotu pre stupeň voľnosti 4 (n-1), ktorá je 9,49. 

 

Otázka č. 8 
Ktoré metódy, postupy, prostriedky a princípy optimalizácie psychického stavu 

športového strelca sa Vám osvedčili do tej miery, že by ste ich odporučili i ďalším športovcom? 

V odpovediach respondentov na Otázku č. 8, prevažovali metódy ako napríklad dychové 

cvičenia, počúvanie hudby, vizualizácia, self-talk a autosugescia. Ďalej boli početne spomenuté 

aj psychologické metódy ako meditácia, Schultzov autogénny tréning, Jacobsonova 

progresívna relaxácia, ideomotorický tréning, sebapoznávanie a sebavýchova.  

Niektorí respondenti poukázali primárne na individualitu a špecifickosť osobnosti 

športového strelca a tvrdili, že každý športovec si musí nájsť vhodnú kombináciu jednotlivých 

metód, postupov, prostriedkov a princípov optimalizácie psychického stavu, podľa toho, ktoré 

z nich mu osobne najviac vyhovujú a osvedčia sa mu ako na základe využiteľnosti, tak aj 

efektivity v tréningovom procese a následne aj v súťažnom prostredí (Červenka 2021).  

 

Záver 
Spracovaním problematiky a výsledkov štúdie sme chceli priblížiť individuálnosť 

a špecifickosť jednotlivých vrcholových športových strelcov, a poukázať na 

dôležitosť,  význam a využiteľnosť vybraných psychologických metód u respondentov vo 

X2 11,00* 

P0,05 = 9,49 
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výskumnom súbore.  

Cieľavedomá a systematická psychologická príprava by mala byť prirodzenou súčasťou 

tréningového procesu v športovej stre¾be a mala by patriť medzi popredné zložky športovej 

prípravy každého vrcholového športového strelca, rovnako ako by mal mať aspoň z časti každý 

vrcholový športový strelec potrebné vedomosti a poznatky spojené s problematikou športovej 

psychológie. Následne by mali byť vybrané metódy systematickej psychologickej prípravy 

individuálne prispôsobené a špecifikované podmienkam a možnostiam každého jednotlivca 

(Babushkin, Melnikov 2000). 

Optimálna psychická pripravenosť športového strelca je nevyhnutnou podmienkou 

inovácie a úspešnej transformácie jeho výkonnostného potenciálu z tréningových podmienok 

do v súťažných a hlavne z dôvodu preukázania adekvátnej výkonnosti a aktuálnej formy na 

dôležitých podujatiach (Novosedlíková 2020).  

Z hľadiska praxe, odporúčame reprezentantom v športovej streľbe zvýšiť objem 

systematickej psychologickej prípravy ako jednej z významných zložiek športovej prípravy 

vrcholových športových strelcov, hlavne z dôvodu nadobudnutia dostačujúcich vedomostí 

oh¾adne výberu jednotlivých psychologických metód na optimalizáciu aktuálnych 

a dlhodobých psychických stavov. Taktiež odporúčame športovcom, aby z hľadiska prevencie 

boli vopred dostatočne informovaní o rôznych možných následkoch spojených s psychickými 

ťažkosťami, ktoré úzko súvisia s nedostatočnou psychologickou pripravenosťou a sú značnou 

hrozbou, ktorá ohrozuje športovcov v každom vrcholovom športe.  

Aby sa plne overil vplyv systematickej psychologickej prípravy ako jednej z významných 

zložiek tréningového procesu športových strelcov, je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti 

s mnohonásobne početnejšou skupinou v rámci niekoľkých ročných tréningových cyklov, aby 

sme získali čo najviac údajov a poznatkov a tak dospeli k štatisticky významnejším záverom, 

a tým vylúčili možný výskyt výrazných odchýlok. 

 

Článok vyšiel ako súčasť výskumného projektu VEGA č. 1/0409/19: Šport ako prostriedok 

ovplyvňovania kognitívno-evaluatívneho komponentu subjektívnej pohody ľudí s poruchami 

zdravia. 2019-2021. 
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Abstract: Fitness preparation in training football players has an impact not only on the ability 

to learn the game, but also has a pro-health dimension, because motor skills based on 

comprehensive preparation determine the player's greater mobility in the game, thanks to which 

he can safely perform activities. However, in the everyday training of football players, more 

attention is paid to specialized activities, and comprehensive fitness, which should constitute 

the basis for pro-health and specialized training, often occupies a marginal place in organized 

training. 

Purpose: Recognition of the degree of injury in the game of footballers and determination of 

the motor skills of a footballer through the rational selection of measures for pro-health glazing. 

Material and methods: The research was conducted among 215 football players - research 

aspect: identification of trauma and among 40 young talented players and 40 young participants 

of recreational training - research aspect: determination of the level of motor fitness. The 

research methods included an environmental interview (questionnaire) and standardized motor 

fitness tests. 

Results: The analysis of the data indicates a high level of trauma in the training of football 

players, and the assessment of motor skills with a comprehensive impact on the low level of 

development in the specialized training of footballers.  

Proposal: Improving the movement of football players has not only a training dimension, but 

also a health-promoting one. 

 

Key words: motor skills, comprehensive training, mobility, pro-health training 

 

Introduction 

Agility preparation plays a significant role in the effective motor activity of a human being 

based on a high level of motor skills. Raczek (1990) defines motor skills as the entirety of 

individual manifestations and conditions, as well as human behavior and motor needs. There 

are two sides of motor skills: potential, i.e. internally conditioned, which is based on 

predispositions, motor skills and abilities, and effective, which is the result of a specific motor 

activity (external manifestations of movement). According to Szopa et al. (1996, p. 73), “motor 

skills are complexes of predisposition integrated jointly with a dominant biological and motor 

basis, shaped by genetic and environmental factors and interacting with each other. Together 

with motor skills, they create the potential side of motor skills, conditioning the state of the 

body's readiness to effectively perform various types of motor tasks”. According to Belešová 

(2018), it is through movement - movement exercises, games and competitions that the motor 

development of students is positively influenced. 

The following are distinguished among motor skills: coordination, conditioning 

(endurance, strength), complex (speed, agility, secondary) and flexibility - as a passive energy 

transmission system (Raczek 2010). According to Panfil (2006), these abilities correlate with 
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the efficiency of action, e.g. in sports, therefore they can be regarded as dispositions to act. 

Motor skills, in addition to mental fitness and special motor skills, determine the sports 

championship of a player (Naglak 2005), therefore, in the process of training a player, there is 

a constant need to shape these dispositions. Deliberate shaping of motor skills and taking care 

of their development should be a constant task in the process of training a footballer. It should 

be remembered that motor skills develop at unequal times and are characterized by different 

lability. 

In rational sports training, those aspects of motor skills are developed that serve to 

regulate motor activities specific to a competitor's sports fight. Deliberate shaping, frequent 

repetition of tasks set during training and competitions, leads not only to the development of 

motor skills and improvement of energy processes, but also to the creation of specific 

connections between them. There should be a purposeful, specific one in sports training but 

also a rational way of shaping and improving motor skills based on special coordination for the 

general increase of the player's motor lability (Schreiner 2003). 

Speaking of motor skills, one should also mention mobility, which is a feature of human 

motor skills. Mobility is understood as the level of sensitivity to kinesthetic stimuli or the 

tendency to express states of activity with externalized movement. According to Czabański 

(1998), mobility is the most general, but also specific, feature of motor skills for each of us. 

Taking into account the importance of motor development for efficient performance, the study 

attempted to assess the degree of advancement and progress in this context in young individuals 

engaged in recreational physical activity and in an organized manner - in sports training. 

 

Aim 

Assuming that the motor skills of a footballer have an impact not only on the ability to act in 

the game (Duda 2017) but also on the pro-health aspects of the player, therefore this discipline, 

due to direct contact, is at risk of injury, and better motor skills, the lower risk of these injuries 

(Duda et al. 2016). Considering the above, the secondary goal of the work is to determine the 

degree of risk of injury among players practicing football. And the main goal of the study (as a 

way of recognizing the improvement of a footballer is to assess the level and dynamics of motor 

fitness in the changing conditions of physical activity of individuals activating in recreational 

and sports sports activities. (more efficient player - lower risk of injury), this parameter was 

assessed in young talented players against the background of recreational sports. 

 

Research questions:  

1. Are football players practicing the contact discipline to a large extent exposed to the injury 

of the movement apparatus?  

2. Do the individuals selected for sports (on the example of football) have high motor skills?  

3. How is the motor fitness of individuals practicing sport in an organized manner compared to 

recreational individuals practicing physical activity? 

 

Research hypotheses:  

1. Football as a contact sport poses a high risk of injury to the player's movement apparatus. 

2. Individuals practicing sports have higher motor skills than those who are active 

recreationally. 

3. Sports training contributes to better shaping of motor skills. 

 

Material and research methods 

In the first part of the study (as a continuous study), 215 senior players (PZPN IV-II league) 

were interviewed in the years 2015-2021 in the form of a survey on movement organ trauma 

during a football career. The aim of these studies was to identify the degree of trauma in the 
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training of football players. The second part of the study (as a diagnosis of the dynamics of the 

development of physical fitness of footballers) was conducted among 80 young individuals - 

high school students (17 years old) in Krakow. The research was carried out in two groups - 40 

individuals in each: The first group - Recreational - consisted of recreational students practicing 

sports. As part of extracurricular activities, these subjects (high school students in Krakow) 

took part in the lessons of the School Sports Club, practicing various physical activities (sports 

games, field athletics, gymnastics). The second group - Sports - consisted of students of the 

Football Championship School of Sports and talented players of football clubs in Krakow - 

individuals practicing physical activity - playing football in an organized manner, where the 

means of movement were carefully matched to the discipline practiced. 

The studies assessed the motor performance in activity: 

Simple movements - the ability to adapt and change movement actions - coordination abilities 

while running (zigzag run, the so-called envelope) - INKF test (Duda 2008). The test runs in a 

5m by 3m rectangle, with flags placed in the corners and diagonally. He started from the high 

position (lunging), avoiding the flags, he circled the entire route three times, being careful not 

to touch the flags with any part of the body (Fig. 1). The subject made the test twice. The better 

sample result was taken into account in the analysis of the results. 

 
Fig. 1: Scheme of performing a test with simple movements (after: Duda 2008) 

Complex movements - an obstacle course with the performance of activities with high 

complexity of movements (Stuła 1989). 

This test was characterized by a fitness run over a distance of 40 meters (Fig. 2). Starting 

from a high position, the competitor started the test by running a distance of 8 meters, jumping 

over the fence on both sides (76.2 cm high), then after 3 meters he reached the mattress and 

rolled forward and then after 3 meters of running he again jumped over the fence 76.2 cm. After 

the jump, he continued to run to the second mattress (3 meters) and rolled back. Then he 

continued running 2 meters to the first marker, running another 2 meters to the second marker, 

and running between the markers for 6 meters (slalom run). The next part of the track was a 5-

meter run to the gymnastic box on which you had to jump on it and jump down (the box 

consisted of 3 elements set parallel to the direction of the run with its long side). After jumping 

off, run another 5 meters and, reaching the third mattress, flip forwards, then backwards and 

run 3 meters to the finish line. The run was repeated twice, the better time achieved by the 

subject was taken into account for the analysis of the results. 
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Fig. 2: Scheme of performance of the agility test with complex movements (after: Stuła 1989) 

In this test, over the distance of 36 m, the competitor had to perform many motor acts 

with complex activities, the sequence of which was as follows: When examining the motor 

efficiency of complex movements, an obstacle course with a large variety of elements was used 

(Stuła 1989). The test was characterized by running along a section 40 meters long (Fig. 5). 

Starting from a high position, the competitor started the test by running a distance of 8 meters, 

jumping over the fence on both sides (76.2 cm high), then after 3 meters he reached the mattress 

and rolled forward and then after 3 meters of running he again jumped over the fence 76.2 cm. 

After the jump, he continued to run to the second mattress (3 meters) and rolled back. Then he 

continued running 2 meters to the first marker, running another 2 meters to the second marker, 

and running between the markers for 6 meters (slalom run). The next part of the track was a 5-

meter run to the gymnastic box on which you had to jump on it and jump down (the box 

consisted of 3 elements set parallel to the direction of the run with its long side). After jumping 

off, run another 5 meters and, reaching the third mattress, flip forwards, then backwards and 

run 3 meters to the finish line. The run was repeated twice, the better time achieved by the 

subject was taken into account for the analysis of the results. 

 

The study of motor capacity in differentiated (motor activity: simple and complex) was 

performed twice: 

 First - beginning of January (beginning of the preparatory period in the football training 

macrocycle).  

 The second - in mid-April, the beginning of the starting period. The following 

calculations and statistical methods were used to answer the formulated research 

questions and to verify the adopted hypotheses. In order to compare the obtained results, 

basic statistical calculations were used: standard deviation, arithmetic mean and the 

significance level of differences was determined using the Student's t-test (Arska - 

Kotlińska, Bartz 2002). In order to determine the dynamics of development of the 

studied parameters, the Development Rate Index (Ryłko 1989) was calculated, the basis 

for the calculation was the difference between the obtained test results in about 4-month 

training periods. (beginning of the preparatory and starting period in the annual training 

cycle of young footballers). When verifying the hypotheses, the significance level was 

assumed to be ( p <0.05). 
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Results 

Recognizing the research aspect as indirect (trauma characteristics in training football players), 

it should be noted that due to direct contact with an opponent and high dynamics of the game, 

football is characterized by a high injury rate (Table 1). 
 

Tab. 1: Characteristics of the location of injuries of the studied footballers 

 

Damage location 
Number of cases 

 (N) 
Percentage value 

 (%) 

muscles 291 47,6 

joints 198 32,4 

bones 97 15,9 

spine 20 3,3 

nerves 5 0,8 

Overall 611 100 
 

Analyzing the results of the research carried out among 215 football players, it can be 

concluded that the surveyed players, on average during their career (15.3 years), suffered 

approx. 3 injuries of the locomotor system - Tab. 1. It seems that this problem results not only 

from the specificity of the game (direct contact with the opponent) - Bangsbo, 1994, Duda, 

Ślusarski 2006), but also from the motoric fitness of the player, where by rationally increasing 

its level, we can mitigate the degree of trauma as a result of the player's actions in direct contact 

with an opponent (Duda et al. 2016). 

The player's efficiency should be considered in terms of a specialist (sports technique) 

but also in terms of general and targeted fitness (general and targeted technique). According to 

Stuła (1989), Liah and Witkowski (2004) and Duda (2008), this parameter determines not only 

the mobility of the player (the player's mobility during the game), but also the easy learning and 

performance of motor activities (technical and tactical). ). Taking this into account, in the main 

studies of the work, a motor structure with a variable degree of complexity was recognized. 

When analyzing the obtained research results, it should be stated that in the motor 

activity of less complexity (zigzag running - coordination abilities in the run) the measurable 

values obtained were more favorable in the group of young footballers than in individuals 

practicing sports recreationally - Tab. 2, 3, 4. 

 
Tab. 2: The level of differentiation in the test assessing coordination abilities while running - 

1st test 

 
Group 

The parameters examined Sports group Recreation group 

Arithmetic average 23,80 24,31 

Standard deviation 0,32 0,31 

The significance of the differences 4,73*** 

*** Significant (p <0.001) different compared to the Recreational group 

The first study (the beginning of the preparatory period) showed better values for the 

coordination test of running values in the sports group (Table 2), which may indicate that this 
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parameter is a significant motor activity in terms of the specificity of a footballer game and in 

the training process it may be the main content in the process of influencing training. 

Tab. 3: The level of differentiation in the test assessing coordination abilities while running - II test 

 
                Group 

 The parameters examined Sports group Recreation group 

Arithmetic average 23,34 24,19 

Standard deviation 0,33 0,31 

The significance of the differences 10,00*** 

*** Significant (p <0.001) different compared to the Recreational group 

In the second study (Table 3), a further progression of coordination values in running 

can be noticed, much greater in the sports group than in the recreational group. This fact 

confirms that football training is focused on accents in the selection of specific measures 

affecting the way of moving in the specificity of movement coordination of the lower limbs. 
 

Tab. 4: The level of differentiation in the test assessing coordination abilities on the go - development 

pace index 

 

                Group 

 The parameters examined 
Sports group Recreation group 

Arithmetic average 0,46 0,12 

Standard deviation 0,20 0,06 

The significance of the differences 4,51*** 

*** Significant (p <0.001) different compared to the Recreational group 

Also, the indicator of the increase in the result assessing the dynamics of progress 

confirms that in the sports group - young footballers, shaping the movement coordination of 

the lower limbs (Table 4) is important in the selection of training means, as significant in the 

process of training a football player. It seems that mainly the training content could have 

increased the result in the assessment of movement coordination of the lower limbs. 

This fact points to specialist accents in the training of young players, shaping the 

movement stereotype. From the point of view of the aim and assumptions of the work, further 

research focused on the degree of mastering the way of moving with a high index of 

coordination complexity (track with a multi-movement accent). Table 5 and 6 show that the 

motor efficiency with complex movements in both groups (sports and recreational) showed 

similar values. Although in the first study (Table 5) - the beginning of the preparatory period in 

the training of footballers, the measurable values (time achieved) for the recreational group 

were slightly higher (differentiation at the level of p <0.05). 

 
Tab. 5: The level of differentiation in the test to assess complex running activities - I study 

 

Group 

The parameters examined 
Sports group Recreation group 

Arithmetic average 17,83 18,30 

Standard deviation 0,72 0,60 
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The significance of the differences 2,25* 
* Significant (p <0.05) different compared to the Recreational group 

However, the analysis of the results in the second study did not show such significant 

differentiation. In the comparative research values, no differences at the level of statistical 

significance were found (Table 6). This fact indicates that the selection of training content in 

influencing the sports and recreational group could be similar in the selection of measures that 

shape the efficiency in performing complex movements. 

 
Tab. 6: The level of differentiation in the test assessing complex motor activities while running - II 

study 

 

                Group 

 The parameters examined 
Sports group Recreation group 

Arithmetic average 17,50 17,80 

Standard deviation 0,70 0,61 

The significance of the differences 1,90 

 

In this context, an attempt was also made to estimate the increase in research values 

determining running efficiency in terms of performing complex running activities. The analysis 

of the obtained data also shows slight differences - no significant differentiation (Table 7). This 

fact confirms the assumption that the selected training measures both in the sports group and in 

the recreational group had a similar effect on the development of complex coordination skills. 

 
Tab. 7: The level of differentiation in the test assessing complex motor activities while running - 

development rate index 

 

                Group 

 The parameters examined 
Sports group Recreation group 

Arithmetic average 0,33 0,50 

Standard deviation 0,15 0,21 

The significance of the differences 1,95 

 

Discussion 

In the evaluation of the obtained research results, it can be concluded that football, due to its 

specificity of the game, has a high degree of trauma, therefore, in the organized training of 

footballers, taking into account the pro-health aspect, players should be improved in terms of 

their movement. Therefore, it seems that rational training of a footballer should not only take 

into account the selection of specialist measures, but also the use of measures that will 

comprehensively improve the player. Such a direction may not only improve specialist 

preparation (shaping the football technique on the basis of versatile fitness), but also will have 

a pro-health dimension (strengthening the movement apparatus) - Duda et al. 2016. 

Attempts were made to identify the problem of motor fitness of young footballers in the 

main part of the presented research. The analysis of the presented studies shows that the level 

of complex running fitness in both recreational sportsmen and players participating in organized 
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football training is characterized by a low and medium level of advancement (based on the 

comparative results in estimated tables (Stuła1989). In the case of the recreational group, this 

fact is People do not practice such a cross-section of fitness in a planned and systematic manner. 

They treat their physical activity recreationally, so they exercise for their well-being, health, 

and their own satisfaction (Naglak 2005). This way of physical activity is autotelic. 2005), it is 

about satisfying the need for movement, competition and learning about one's own abilities. 

The research values obtained in a group of young talented players who were selected 

for sports through the selection procedure and treated football heterotelically can be treated 

differently (opposite) to the above view. Therefore, they improve their fitness to facilitate 

achieving a sports result (Panfil 2006, Duda 2017). In order to achieve such a state, it is 

necessary, first of all, for a group that is selected in terms of movement, to select appropriate 

and optimal measures to improve mobility. In the sports group (from the data analysis), the 

individuals had a fairly long experience in playing sports, hence significant achievements could 

be expected from them (compared to the recreational group). However, the results achieved 

show a low level of efficiency in complex locomotion movements and little progress in this 

area. The above opinion is confirmed by the state of measurable achievements in the 

progression of the achieved results (Table 7 - progression for complex movements). 

Although the progression of the result clearly does not confirm the progress in the tested 

fitness (a high result cannot be significantly improved), the average value of the parameters 

achieved (Stuła 1989) clearly indicates a low level of fitness, saturated with complex motor 

activities. 

As already mentioned in the recreational group, this condition can be satisfactorily 

justified, while in the group of selected young players, this assessment is significantly 

unsatisfactory and indicates irregularities in the training process (no progress in the specificity 

of the player's movement). The question then arises whether the game of football (in the player's 

motor activity) is characterized by motor acts with complex motor coordination? In the opinion 

of Liach and Witkowski (2004), a player who wants to act effectively must move efficiently on 

the pitch with a high complexity of movements (with and without the ball). This requirement 

is dictated primarily by physical activity in changing game conditions (high motor activity of 

an interfering opponent, variable external conditions, frequent falls). All this requires 

exceptional mobility, which must allow for the ease of complex movements. However, the 

analysis of research data shows the average and low efficiency of young footballers (sports 

group) in performing complex activities. One could also ask at this point what factors determine 

these facts? It seems that such a state in the assessment of the complex running efficiency of 

young football players (made in research) is influenced by a uniform, narrowly focused training 

method. In traditional training, there is little implementation of coordination exercises of a high 

degree of complexity. This fact is so surprising, because the content in the training does not 

reflect the specificity of the movement in the effective operation of the player. The influence 

towards the plane of targeted training is neglected, which is the basis for shaping the motor 

sphere of a footballer (Talaga 1997). Evidence of this may be the observation of the 

advancement of talented young players (Duda 2017), who have a low level of development in 

all-round efficiency. 

The analysis of the personal interviews of the authors of the study (unpublished data) 

conducted with trainers of young football players indicate that coaches are reluctant to spend 

time on general development exercises with complex physical activity (greater focus on 

specialized exercises, training requirements in training programs, limiting the content of 

training with an emphasis on motor fitness, the so-called . nonspecific - gymnastics in free 

exercises?). Another reason for the low progress in shaping motor skills with new complex 

motor activities is the lack of motivation (difficult motor acts, lack of conviction about the 

usefulness of non-specific movements). Such situations (with the player's posture) require 
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special methodological care from the trainer. In such a case, the trainer has to look for 

motivating means and influence the emotional side of the player in order to stimulate him to 

motor activities. 

These facts may indicate the reasons for the state of fitness of young footballers who, in 

their senior age, make inconsistent movements in the field of directed fitness, significantly 

affecting the dynamics of the game. Therefore, taking into account the results of the research 

carried out in the aspect of motor fitness of individuals participating in organized training and 

individuals who are physically active recreationally, it should be stated that the lack of 

difference in the progress of complex motor activity indicates significant abnormalities in the 

control of this motor plane. Therefore, one should strive to significantly improve the achieved 

results as well as to obtain greater growth dynamics. Achieving such a state will be a 

determinant of proper training impact both in terms of the selection of candidates (sports 

selection) and rationality in the process of controlling an athlete. 

 

Conclusions 

1. The assessment of motor fitness in recreational and sports forms of practicing sports is at the 

average and low level of the rational value. 

2. A low level of motor fitness in organized football training indicates a narrow specialization 

of the training.  

3. Improvement of movement of football players has not only a training dimension, but also a 

pro-health one. 
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VYUŽITIE PROGRAMU „ZAUJÍMAVÁ KOMBINATORIKA“ 

V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ 

 

USING OF THE PROGRAM "ENTERTAINING COMBINATORICS" 

FOR PRIMARY EDUCATION 

 
Ján Gunčaga1 a Svitlana Kolodkina1 
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Abstrakt: Príspevok ma teoreticko-aplikačný charakter. Zdôvodní potrebu rozvíjania 

kombinatorického myslenia v primárnom vzdelávaní a predstaví program „Zaujímavá 

kombinatorika“ autorkami ktorej sú Rumianceva I. a Celiščeva I. (Румянцева И. и Целищева 

И.) z Ruska. Na základe poznatkov o kognitívnom vývine dieťaťa v programe sú vymedzené 

fázy rozvíjania kombinatorického myslenia a predstavené úlohy s kombinatorickou motiváciou 

pre každý ročník primárneho stupňa vzdelávania. Vybrané úlohy budeme ilustrovať 

pracovnými listami s riešeniami. Príspevok je jedným z výstupov študentskej vedeckej 

odbornej a umeleckej činnosti študentky Svitlany Kolodkiny. 

 

Kľúčové slová: primárne matematické vzdelávanie, úlohy s kombinatorickou motiváciou, 

integratívny prístup, kombinatorické myslenie 

 

Abstract: The contribution has a theoretical and application characteristic. It explains the need 

to develop combinatorial thinking at primary school and presents the program "Entertaining 

Combinatorics" by Rumyantseva I. and Chelysheva I. (Румянцева И. и Целищева И.) from 

Russia. Based on the knowledge of the child's cognitive development, the program defines the 

stages of developing combinatorial thinking and presents tasks with combinatorial motivation 

for each year at the primary education. Tasks will be illustrated through worksheets with 

solutions. This contribution is one from the outputs of the student scientific professional and 

artistic activity of student Svitlana Kolodkina. 

 

Key words: primary education, combinatorial motivation tasks, integrative approach, 

combinatorial thinking 

 

Úvod 

Dnešný svet vytyčuje za cieľ vychovávanie jednotlivca, ktorý je schopný kriticky myslieť, 

porovnávať a analyzovať fakty, hľadať rozličné riešenia každodenných problémov a voliť z 

nich najvhodnejšie, v závislosti od podmienok a situácií. Belešová (2018) tvrdí, aby v škole 

bolo dosť času na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, musia učitelia zmeniť postup svojej 

práce tak, aby si žiaci vo výučbe aktívnym učením sa lepšie osvojili a trvale pochopili tie 

vedomosti, ktoré sú považované za skutočne dôležité.  

V Rusku Federálny štátny vzdelávací štandard z matematiky je zameraný na budovanie 

matematickej gramotnosti,  rozvíjanie kognitívnych schopností a aplikovanie vedomostí v 

problémových úlohách každodenného života. To znamená, že na hodinách matematiky žiaci 

by mali riešiť divergentné úlohy s rôznorodým kontextom, hľadať a odhaľovať súvislosti, 

pozerať na úlohy z rôznych uhlov pohľadu a experimentovať.  

Aktuálnosť danej problematiky spočíva v dôležitosti kombinatorických spôsobov riešenia 

problémov a miesta kombinatorického myslenia v celkovej štruktúre vedeckého poznania.  
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Ministerstvo vzdelávania a vedy Ruskej federácie schválilo Federálny štátny vzdelávací 

štandard (Príkaz č. 373, 2009), ktorý je záväzným dokumentom pre všetky stupne vzdelávania. 

Formuluje normy a obsah vzdelávania, požiadavky a profil absolventa pre každý stupeň 

vzdelávania zvlášť. Na základe toho autorské kolektívy vytvárajú programy pre primárny 

stupeň, kde špecifikujú ciele vzdelávania, ponúkajú konkrétne metódy a stratégie vzdelávania. 

Okrem toho, autorský kolektív spolu so svojím programom vytvára podporný metodický 

materiál: učebnice k svojmu programu, pracovné zošity, didaktické pomôcky a pod. Na základe 

Federálneho štátneho vzdelávacieho štandardu Ministerstvo vzdelávania Ruskej federácie 

posudzuje autorské programy. V dôsledku čoho vytvára zoznam schválených programov, ktoré 

odporúča používať v škole. Každá štátna škola má právo si vybrať z tejto ponuky programov 

ten program, ktorý bude realizovať. Je dôležité poukázať na to, že ak program nie je v zozname 

schválených programov, tak to znamená, že štátna škola ho nemôže používať ale súkromná 

škola áno. Dokonca, tento zoznam sa každý rok mení. 

 „Škola 2100“ (Bunejev a kol., 2014) je školský program pre všetky stupne školy v Rusku (od 

1. ročníka po 11. ročník), ktorý bol napísaný autorským kolektívom podľa Federálneho 

štátneho vzdelávacieho štandardu. Bol schválený Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej 

federácie 6. októbra v roku 2009. Vymedzuje ciele, obsahuje profil absolventa, dĺžku štúdia a 

formu výučby, učebné osnovy pre každý predmet, učebné plány, systém kontroly a hodnotenia 

žiakov. Program a príslušný podporný metodický materiál sa obsahovo koriguje a mení podľa 

platných požiadaviek Federálneho štátneho vzdelávacieho štandardu. 

V roku 2015 Ministerstvom vzdelávania Ruskej federácie bol schválený autorský program 

mimoučebnej činnosti „Zaujímavá kombinatorika“ (Rumianceva I. a Celiščeva I.) pre 1. stupeň 

ZŠ (Rumianceva, 2015). Vystupuje ako doplnenie schváleného vzdelávacieho programu 

„Škola 2100“, ktoré obsahuje praktické návody, usmernenia a hotové vyučovacie jednotky pre 

1. stupeň ZŠ. Vyučovacie jednotky sú rozdelené pre každý ročník zvlášť a sú gradované podľa 

náročnosti. Zahŕňajú v sebe úlohy s kombinatorickou motiváciou, heuristické, divergentné a 

tvorivé úlohy, úlohy na premenu matematických objektov a pod., ktoré prispievajú k rozvoju 

flexibilnosti myslenia detí mladšieho školského veku. Bola vytvorená pre zamestnancov 

základných škôl, odborníkov v oblasti psychológie, pedagogiky, matematiky a takisto pre 

vysokoškolských študentov z odboru „Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie“. 

Program je prirodzeným dodatkom k hlavnému učivu z matematiky primárneho stupňa. 

Nevyžaduje zavedenie nových faktov a pojmov. Predpokladá sa zavedenie úloh s 

kombinatorickou motiváciou v jednotlivých témach z matematiky. Úlohy sú vhodné na 

samostatnú a skupinovú prácu. 

Autorky programu Rumianceva I. a Celiščeva I. nekladú si za cieľ naučiť deti riešiť úlohy s 

kombinatorickou motiváciou ale práve pomocou takých úloh rozvíjať ich divergentné a logické 

myslenie, oboznámiť deti s kombinatorickým uvažovaním a jeho princípmi.   

 

Teoretické základy programu „Zaujímavá kombinatorika“ pre matematiku primárneho 

stupňa   

Tento program sa opiera o koncepciu psychologického rozvoja dieťaťa a vekovo-

psychologický prístup L. S. Vygotského (Vygotskij, 2005), teóriu formovania rozumových 

schopností P. Ia. Gaľperina (Gaľperin, 2002), teóriu vzdelávacej činnosti a koncepciu 

vytvorenia študijného predmetu D. B. Eľkonina a V. V. Davydova (Davydov, 1996), teóriu 

kognitívneho vývinu J. Piageta (Piaget, 1997). 

L. S. Vygotskij sa zaoberal kognitívnym vývinom a významnou rolou učenia. Tvrdil, že vekový 

rozvoj mozgu je nevyhnutný pre rozvoj vyšších psychologických funkcií ale poukazoval na 

dôležitosť sociálnych podmienok. Zaviedol pojem „sociálna situácia rozvoja“, ktorý označoval, 

že sociálno-kultúrne prostredie kultivuje jednotlivé formy správania, a tým vplýva na vyššie 

psychologické funkcie. V svojich prácach rozlišoval pojmy: životné, spontánne a vedecké, 
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podľa toho ako boli získané – na základe vlastných skúsenosti alebo v procese štúdia. 

Vedomosti, ktoré sú získané v procese štúdia sú vo vzájomnom pôsobení s životnými 

predstavami, základom ktorých sú skúsenosti. Teda, rozvíjajúce vzdelávanie sa realizuje vtedy, 

ak životné predstavy „priťahujú sa“ k úrovni zmysluplných vedeckých predstáv, na základe 

získaných vedomostí. Taký prístup Vygotského podnecoval pedagógov nečakať, kým dieťa 

samostatne dospeje na osvojenie si nejakého konkrétneho učiva ale aktívne „tlačiť“ a posúvať 

úroveň jeho myslenia podľa zóny najbližšieho vývinu (Vygotskij, 2005). 

J. Piaget naopak, vedúcu rolu v rozvoji dieťaťa videl vo vlastnej aktívnosti dieťaťa (Piaget, 

1997). Považoval, že učenie môže prispievať ku kognitívnemu rozvoju len v rámci aktivizácií 

poznávacích štruktúr, ktoré dieťa už má.  Preto je nutne dávať deťom špeciálne úlohy alebo 

problémy, ktoré vyvolajú u dieťaťa kognitívny konflikt. Tým pádom, podnietime ho na vlastné 

skúmanie, experiment. 

Kombinatorická činnosť tvorí základ detského experimentovania. Kvalita tohto procesu sa 

mení v závislostí od nových vedomostí a skúsenosti dieťaťa. Ruský psychológ A. N. Podďakov  

(Podďakov, 2001) skúmal začiatky rozvoja kombinatorického myslenia u detí predškolského 

veku, analyzoval ranné a elementárne formy kognitívnej činnosti v praktickej manipulácii. 

Poukázal na to, že deti už v predškolskom veku uskutočňujú kombinatorickú činnosť s 

predmetmi: 

- skúmanie vlastnosti predmetov a ich triedenie podľa tvarov, farby, veľkosti a pod.; 

- skladajú puzzle; 

- hľadajú cestu v labyrinte; 

- stavajú stavby z kociek  

- stavajú stavebnicu a pod. 

A prejavujú schopnosť korigovať svoju činnosť s predmetmi alebo objektmi na základe 

informácií, ktoré dieťa dostalo v procese aktívneho skúmania, hry (Ermakova, 2008). P. Ia. 

Gaľperin (Gaľperin, 2002) poukázal, že v akejkoľvek činnosti je dôležitá jej psychologická 

stránka, respektíve psychologická orientácia jedinca. Psychológ analyzoval vtedajšie metódy 

učenia a na základe toho sformoval teóriu rozvíjania rozumových schopností, kde vysvetlil 

princíp etapovitosti v osvojení pojmov a rozvíjaní schopností. Tieto etapy sú: 

1. Motivácia: podnecovanie k nejakej činnosti; 

2. Formovanie orientačného základu činnosti: osvojenie si základov a formovanie prvotných 

predstáv; 

3. Manipulácia s konkrétnymi predmetmi a postupne prechádzanie k manipulácii so symbolmi, 

znakmi, s tým čo zastupuje reálny predmet; 

4. Činnosť sa uskutočňuje len slovne v hovorenej alebo písanej podobe; 

5. Vnútorná rečová činnosť: bez zvukovej stánky reči; 

6. Myšlienkové operácie: abstraktná rozumová činnosť (Jakabčic, 2002). 

D. B. Eľkonin a V. V. Davydov (Davydov, 1996) sformovali teóriu vzdelávacej činnosti kde 

dokázali, že úspešnosť detí v ovládaní vedecko-teoretických pojmov záleží od organizácie 

vyučovacieho procesu.  Učenie sa by nemalo byť zamerané len na osvojenie formálnych 

poznatkov ale na celkový rozvoj kognitívnej stránky jedinca. Pri vytvorení obsahovej stránky 

každého vyučovacieho predmetu je nutné sa zameriavať na rozvoj univerzálnych vyučovacích 

schopností: 

- Poznávacie: všeobecné vyučovacie schopnosti (porozumieť zadaniu, zvoliť postup riešenia, 

nájsť informáciu, organizovať a pracovať s ňou), logické vyučovacie schopnosti (analýza a 

syntéza, stanoviť príčinno-následkové vzťahy, argumentácia). 

- Komunikačné: nadviazať a viesť konštruktívnu diskusiu, zdôvodniť názor, použiť 

argumentáciu. 

- Regulujúce: plánovanie, korigovanie, analýza. 

- Osobnostné: etické princípy, morálne normy. 
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- Znakovo-symbolické: ovládať znakovo-symbolickou paletou reprezentácií nášho svetu 

(Davydov, 1996). 

V súčasnosti pre realizáciu moderných cieľov do osnov matematického vzdelávania na 

základnej škole sa začali zavádzať nielen štandardné slovné úlohy ale aj neštandardné: 

geometrické, logické, úlohy s kombinatorickou motiváciou. Dôležitosť zavedenia takých úloh, 

respektíve vzdelávacej línie stochastiky, na základnej škole v Rusku zdôrazňovali pedagógovia, 

výskumníci (E. P. Vinogradova, L. V.  Jevdokimova, N. V. Istomina, E. E. Belokurova) 

(Vinogradova, 2003; Jeudokimova, 2006; Istomina, 2018; Belokurova, 1993). Dané úlohy 

vyžadujú od žiaka integrovať vedomosti z rôznych tematických celkov, predmetov, zapájať 

osobné skúsenosti.  Riešenie takých úloh prispieva k rozvoju takých schopností: pracovať s 

informáciou, stanovovať príčinno-následkové vzťahy, hľadať možné riešenia a voliť 

najefektívnejší spôsob, modelovať situáciu a predpovedať výsledok atď.  

Na základe prác P. Ia. Gaľperina, V. V. Davydova a D. B. Eľkonina (Gaľperin, 2002; Davydov, 

1996) v Rusku vznikla idea o potrebe propedeutiky matematických pojmov, ktoré sa pred tým 

považovali za nepochopiteľné a ťažké pre žiakov. Ale problém spočíva v tom, že žiaci na 

základnej škole ešte nemajú „logickú zrelosť“ na ovládanie kombinatoricko-

pravdepodobnostných pojmov a matematických vedomostí na vytvorenie kombinatorických 

predstáv. Zároveň, bez systematického pôsobenia schopnosť žiakov kombinovať a analyzovať 

výsledky vzniká v ontogenéze neskoro – v mladistvom veku (samozrejme, nevzniká u všetkých 

naraz a na rovnakej úrovni). Pri tom samostatne získané vedomosti kombinatoricko-

pravdepodobnostného charakteru sú neuvedomelé, nie sú presné a štruktúrované. A pri 

zavedení kombinatorických pojmov a formúl bez systematickej práce nad rozvíjaním 

kombinatorického myslenia vyučovanie vedie k formalizmu. Z uvedeného dôvodu, rozvíjanie 

kombinatorického myslenia je potrebne chápať ako nevyhnutný krok k logickému uvažovaniu 

a vedeckému poznaniu celkom. 

 

Prezentácia programu „Zaujímavá kombinatorika“ v primárnom matematickom 

vzdelávaní  

Rumianceva I. a Celiščeva I. vypracovali program „Zaujímavá kombinatorika“ (Rumianceva, 

2015) pre primárne matematické vzdelávanie v Rusku ako doplnenie vzdelávacieho programu 

„Škola 2100“. Program bol schválený Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie a 

publikovaný v roku 2015. Nevystupuje ako povinné učivo ale ako rozširujúce, teda každý učiteľ 

samostatne zvažuje, či ho bude používať alebo nie.  

 Svoj program autorky považujú za integratívny, lebo spája v sebe technológiu rozvoja 

flexibilnosti myslenia E. S. Ermakovej (Ermakova, 2003) a metódy riešenia kombinatorických 

úloh. Obsah programu je založený na didaktickej syntéze vyučovacieho procesu. „Didaktická 

syntéza“ – to je druhá úroveň integrácie vo vyučovacom procese podľa V. P. Abergan 

(Abergan, 1994), ktorá spája procesy učenia sa, rozvoja, výchovy, korekcií, adaptácií a 

socializácií, pre realizáciu komplexného didaktického cieľa. 

Dôležitosť kombinatorického myslenia Rumianceva I. a Celiščeva I. (Rumianceva, 2018) 

zdôvodňujú tým, že schopnosť človeka rozmýšľať, skúmať a brať do úvahy všetky možnosti 

tvorí základ  logicky zrelého uvažovania. A mladší školský vek je senzitívne obdobie, kedy sa 

intenzívne rozvíjajú divergentné a tvorivé myslenie pri vytvorení špeciálnych podmienok. 

Hlavný cieľ – všestranný kognitívny rozvoj žiaka pomocou riešenia tvorivých, heuristických,  

neštandardných a úloh s kombinatorickou motiváciou v podmienkach základnej školy. 

Program vyčleňuje vedľajšie ciele: 

- Prostredníctvom hier a zaujímavých problémov oboznámiť žiakov s kombinatorickým 

uvažovaním a jeho princípmi; 

- Formovať schopnosť rozlíšiť úlohy s kombinatorickou motiváciou a aplikovať metódy a 

postupy na ich riešenie; 
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- Učiť žiakov pracovať s tabuľkami a grafmi a pomocou nich riešiť úlohy s kombinatorickou 

motiváciou; 

- Rozvíjať kognitívne procesy: porovnávanie, analýza, syntéza, klasifikácia a 

zovšeobecňovanie; 

- Rozvíjať logické myslenie a schopnosť určovať príčinno-následkové vzťahy v úlohách s 

kombinatorickou motiváciou; 

- Prehlbovať a doplňovať vedomosti žiakov o množinách, vzťahoch medzi nimi, o 

operáciách s množinami; 

- Priblížiť deťom základné pojmy matematickej logiky a viesť žiakov k používaniu 

kvantifikátorov (všetky/nie všetky, každý/žiadny, atď.); 

- Na kognitívnej úrovni pripraviť žiakov k výučbe stochastiky na strednej škole (Rumianceva 

a kol., 2015). 

Program sa opiera o nasledujúce princípy: 

- Princíp primeranosti a postupnosti s ohľadom na psychický vývoj žiaka; 

- Princíp interiorizácie (od manipulácie k abstraktným operáciám); 

- Princíp prepojenosti: obsah úloh s kombinatorickou motiváciou je úzko spätý s obsahom 

hlavného učiva z matematiky; 

- Princíp systematickosti: systematické riešenie úloh s kombinatorickou motiváciou, 

propedeutika pravidiel súčtu a súčinu celkovo pripraví deti k zavedeniu formúl a k algebre. 

Časová dotácia programu je 128 hodín a obsahuje: teoretické zásady programu, metodické 

komentáre, návrh na výchovno-vzdelávací plán a prehľad vyučovacích hodín (Rumianceva a 

kol., 2015). 

Formy realizácie programu: 

- Dodatok k učebným osnovám; 

- Realizácia popri učebných osnovách (školsky klub); 

- Mimoškolská realizácia (doplňujúce a rozvíjajúce štúdium). 

Vo vyučovacom procese autorky predpokladajú organizáciu nasledujúcich aktivít: hrové, 

bádateľské, názorné, komunikačné, projektové. Odporúčajú nasledovné formy formatívneho a 

sumatívneho hodnotenia: testy, písomky, kvízy, súťaže, projekty. Na konci realizácie programu 

je vhodné dať priestor žiakom na vytvorenie vlastných úloh s kombinatorickou motiváciou.  

Program následne vymedzuje pedagogické metódy, ktoré je vhodné využívať vo vyučovacom 

procese: 

- Motivačné metódy ako základ aktívnej činnosti žiaka vo vyučovacom procese; 

- Aktivizujúce metódy výučby; 

- Problémové vyučovanie a metódy integrácie poznatkov s praktickou činnosťou; 

- Metódy opakovania a precvičovania; 

- Metódy hodnotenia a korekcií. 

Rumianceva I. a Celiščeva I. opísali psychologické podmienky, ktoré je vhodné dodržiavať pri 

realizácii programu: 

- Vytvorenie príjemnej a dobroprajnej atmosféry; 

- Príprava žiaka na osvojenie nového učiva; 

- Začínať vyučovanie opakovaním, aktivizáciou poznávacích štruktúr; 

- Organizácia reflexií a samoreflexií na vyučovacích hodinách; 

- Prihliadať na individuálne osobitosti detí a uplatňovať individuálny prístup; 

- Zohľadňovať potreby a záujmy žiakov (Rumianceva, 2018).  

Autorky Rumianceva I. a Celiščeva I. poukazujú na to, že aj keď každá etapa zodpovedá 

vekovým a psychologickým osobitosťam kognitívneho rozvoja detí vo veku 6-10 rokov, 

program nie je vekovo ohraničený v používaní.  

Program obsahuje 28 vyučovacích jednotiek pre 1. ročník a 30 vyučovacích jednotiek pre 2, 3, 

4. ročník zvlášť. Každá vyučovacia jednotka poskytuje úlohy s kombinatorickou motiváciou, 
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heuristické, divergentné a tvorivé úlohy. Sú gradované a usporiadané tak, aby sa žiaci postupne 

oboznamovali s kombinatorickým uvažovaním a osvojovali si organizačné princípy. Na 

primárnom stupni žiaci riešia úlohy s kombinatorickou motiváciou pomocou nasledovných  

metód: vymenovanie všetkých konfigurácií, grafické znázornenie (tabuľky a grafy), 

propedeutika pre pravidlo súčtu (umenie roztriediť), propedeutika pre pravidlo súčinu.  Na 

manipulatívnej úrovni deti môžu pracovať nad vytvorením variácií, permutácií a kombinácií (s 

opakovaním a bez opakovania) (Celiščeva, 2005). Dávame im priestor na samostatné 

uvažovanie a na uplatnenie vlastných postupov riešenia úloh, aby ony samostatne objavili 

jednoduché postupy používané v kombinatorike. Program je zameraný na rozvíjanie takých 

kognitívnych procesov ako porovnávanie, klasifikácia, analýza, syntéza a zovšeobecňovanie. 

Väčšina pojmov z kombinatoriky sa opiera o dôležité pojmy z teórie množín (kvantifikátory, 

príslušnosť prvku k množine, atď.), teórie grafov (vzťahy medzi množinami a ich prvkami), z 

matematickej logiky, z aritmetiky. Preto úlohy s kombinatorickou motiváciou zavádzame 

„prirodzeným spôsobom“ pri preberaní jednotlivých tém z matematiky. 

Program je rozdelený na 4 etapy podľa vývinu poznávacích schopností dieťaťa a opiera sa o 

Gaľperinovu teóriu formovania rozumových schopností. Uplatňuje sa princíp etapovitosti a 

interiorizácie: postupná premena manipulačných činností na abstraktné myšlienkové operácie. 

 

Tieto 4 etapy sú nasledovné: 

 

1) Príprava detí k riešeniu úloh s kombinatorickou motiváciou. 

Základom úloh s kombinatorickou motiváciou sú operácie s konečnými množinami. Preto 

prípravné obdobie sa venuje systematickej práci s množinami: určenie počtu prvkom množiny, 

vytváranie dvojíc, utváranie množín a podmnožín, skúmanie vzťahov medzi množinami a ich 

prvkami, analyzovať vlastnosti prvkov, vyčleňovať a zaraďovať prvky podľa podmienok, 

porovnávanie a klasifikácia objektov alebo predmetov. V tejto etape riešime úlohy na 

rozlišovanie vlastností objektov, určenie ich podobnosti a rozličnosti; úlohy na klasifikáciu. 

V tomto prípravnom období si deti osvojujú rad elementárnych pojmov a vzťahov z teórií 

množín. Deti sa stretnú s kvantifikátormi (každý/žiadny, všetky/všetci, niektorý, niekto, nič, 

atď.) a je dôležité, aby ony im rozumeli a zmysluplne používali pri riešení úloh.  

Autorky Rumianceva I. a Celiščeva I. ponúkajú na tejto etape riešiť takéto úlohy: 

 

1. Zajtra všetci žiaci z našej triedy pôjdu do kina. Pôjdeš do kina aj ty? 

2.  Majú všetky zvieratá srsť? 

3. V zime nejaké zvieratá prechádzajú do zimného spánku. Dá sa v zime stretnúť nejaké zviera? 

4. Zajtra časť detí pôjde do kina a ostatné do parku. Či pôjde Miško do kina? 

 

Aby deti pochopili význam spojok a/alebo autorky uvádzajú nasledujúce príklady úloh: 

 

1. Zajtra bude teplé počasie alebo zima. Aké počasie bude zajtra? 

2. Zajtra bude svietiť slnko a bude zima. Aké počasie bude zajtra? 

3. Nakresli trojuholník a štvorec. 

4. Nakresli trojuholník alebo štvorec. Koľkými spôsobmi to môžeš urobiť? (Rumianceva, 

2015) 

 

Je veľmi dôležité v prípravnom období poskytnúť deťom dosť úloh na kódovanie a 

dekódovanie vlastností (farba, veľkosť, tvar, hrúbka), určenie vzťahov medzi množinami a ich 

prvkami (triedenie podľa spoločných a odlišných vlastností), pozorovanie zákonitosti v 

postupne sa meniacich tvaroch. Toto je prezentované v nasledovných úlohách. 
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Nasledujúce úlohy uvádzame ako príklady úloh zameraných na pozorovanie zákonitosti v 

postupne sa meniacich tvaroch, rozvíjať schopnosť vyčleňovať vlastnosti predmetov a 

pomenovať ich, porovnávať predmety medzi sebou. 

  

Úloha 1. Čarodejník  rád mení tvary predmetov.  Pozrite si, čo sa zmenilo. (Veľký trojuholník 

sa zmenil na malý. Zmenila sa veľkosť). 

 
Obrázok 1: Grafické znázornenie zmeny trojuholníka 

 

Ako sa zmenil štvorec? (Veľký modrý štvorec sa zmenil na malý biely. Zmenila sa veľkosť a 

farba). 

 
Obrázok 2: Grafické znázornenie zmeny štvorca 

 

Úloha 2. Čo nám chýba? Úloha je zameraná na dekódovanie vlastností prvkov a na základe 

analýzy vlastností nájsť chýbajúci prvok. 

 
 Obrázok 3: Príklady štvorcov 3x3 s chýbajúcimi prvkami 
 

2) Osvojovanie si metód riešenia úloh s kombinatorickou motiváciou na manipulatívnej 

úrovni. 

Počas tejto etapy deti riešia úlohy s kombinatorickou motiváciou na manipulatívnej úrovni 

pomocou vymenovania všetkých konfigurácií.  

Vymenovanie všetkých konfigurácií sa uskutočňuje na základe určených vlastností alebo podľa 

podmienok úlohy a súvisí s klasifikáciou. Preto je dôležite, aby dieťa bolo schopné rozlišovať 

vlastnosti predmetov, klasifikovať predmety podľa rozličných vlastností.  

Je dôležite viesť deti od chaotického vymenovania všetkých konfigurácií k systematickej práci. 

Úskalím tejto metódy je to, že zvolený systematický prístup pri vymenovaní všetkých 

konfigurácií by mal nám dať istotu, že žiadna kombinácia sa neopakuje a našli sme všetky 

možné riešenia. 

Autorky poukazujú na to, že v tomto období za správne vyriešenú úlohu budeme považovať 

nie len vymenovanie všetkých možností, ale aj aspoň niektorých z nich, ktoré vyhovujú 

podmienkam úlohy. Budeme postupovať takto: 

1. Hľadáme jedno správne riešenie. 



Vedecký zborník 2021 – Žiak, pohyb, edukácia

71 

 

2. Hľadáme niekoľko možností. Zo strany učiteľa je dôležité zistiť, či porozumeli žiaci úlohe 

a vedia, čo treba nájsť. 

3. Žiaci hľadajú čím viac správnych možností. 

4. Žiaci hľadajú všetky možné riešenia (Rumianceva, 2015).  

Uvedieme ukážku úlohy, ktorú je vhodne riešiť v tejto etape. Deťom ponúknu pripraviť kompót 

z rôzneho ovocia (3 jablká a 2 hrušky rôznych farieb). Každý kompót musí obsahovať 4 ovocia. 

Deti riešia túto úlohy manipuláciou s reálnymi predmetmi alebo pomocou kartičiek, ktoré 

znázorňujú ovocie. Celkový počet možností je malý a budeme postupovať takto: 

1. Systematický vymenovať, znázorniť a zapísať všetky konfigurácie. 

2. Očíslovať a spočítať ich. 

3. Kontrola: či všetky konfigurácie vyhovujú podmienkam? Či sa neopakujú nejaké 

konfigurácie? Či našli sme všetky možnosti? 

4. Odpoveď. 

 

3) Využívanie grafov a tabuliek na riešenie úloh s kombinatorickou motiváciou. 

Počas tejto etapy prechádzame od praktickej manipulácie s predmetmi ku grafickému 

znázorneniu aj keď nevylučujeme manipuláciu úplne. Predstavíme deťom rôzne spôsoby 

reprezentácie matematického textu: tabuľky, grafy, schémy. Učíme deti analyzovať a vypĺňať 

tabuľky, schémy, stromové grafy a pomocou nich riešiť úlohy. Neskôr, samostatne organizovať 

informáciu z úlohy do prehľadných tabuliek, schém, stromových grafov. Dbáme na to, aby deti 

nepracovali chaoticky ale systematicky.   

Nasledujúce úlohy uvádzame ako príklady úloh s kombinatorickou motiváciou, ktoré budeme 

riešiť pomocou tabuliek, schém a stromového grafu. 

 

Úloha 1. Mama varí polievku. Potrebuje pridať do polievky cibuľu a mrkvu. Má 3 cibule a 3 

mrkvy rôznej veľkosti. Koľkými spôsobmi mama môže vybrať na polievku cibuľu a mrkvu? 

Nakreslíme tabuľku, kde cibuľky znázorníme kruhmi, a mrkvy – trojuholníkmi. A tak uvidíme 

všetky možné riešenia tejto úlohy. 
 

Tabuľka 1: Riešenie úlohy číslo 1 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

Úloha 2. Rozdáme deťom kartičky s číslami 1,2,3,4. Koľko dvojciferných čísel môžu z nich 

vytvoriť? Riešenie sa dá  znázorniť schémou. Je dôležité vysvetliť, že šípka od čísla 4 k číslu 1 

predstavuje číslo 41. A šípka od čísla 1 k číslu 4 predstavuje číslo 14. Takým spôsobom, 

pomocou šípok znázorníme všetky možné kombinácie. 

 

 
Schéma 1: Riešenie úlohy číslo 2 
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Úloha 3. Peťko má zadané domáce úlohy (DÚ) zo slovenčiny (SJ), matematiky (M) a 

vlastivedy (V). V akom poradí môže ich spraviť? Úlohu budem riešiť pomocou stromového 

grafu. 

                                                                         DÚ 

                                                  
Schéma 2: Stromový graf k úlohe číslo 3 

 

4) Etapa zovšeobecnenia racionálnych postupov ako propedeutika na zavedenie formúl. 

Etapa zovšeobecnenia predpokladá automatizáciu postupov pri vymenovaní všetkých 

konfigurácií na takej úrovni, že žiaci nepotrebujú pri riešení úloh s kombinatorickou motiváciou 

vymenovať každú jednotlivú možnosť a môžu rozmýšľať všeobecne nad riešením. Grafické 

znázornenie pomocou schém, tabuliek a grafov používajú zmysluplne na znázornenie úlohy, 

nájdenie všetkých možností alebo nových kombinácií. 

Na konci tejto etapy je vhodné ponúkať deťom úlohy na pravidlo súčtu a pravidlo súčinu a 

takisto úlohy na spočítanie variácií, permutácií a kombinácií z n prvkov. Takto uskutočníme 

propedeutiku zavedenia formúl na strednej škole. 

Začíname riešiť úlohy s kombinatorickou motiváciou na pravidlo súčtu a dávame im priestor 

na samostatné objavenie tohto pravidla. Pravidlo súčtu sa opiera o schopnosť roztriediť. Ak 

potrebujeme nájsť počet všetkých konfigurácií tak najprv predmety alebo objekty roztriedime 

do navzájom disjunktných podmnožín. A teda platí, že počet všetkých konfigurácií sa rovná 

súčtu prvkov v jednotlivých disjunktných podmnožinách.  

Na motiváciu autorky ponúkajú takúto úlohu: V košíku sú 4 jablká a 3 hrušky. Koľkými 

spôsobmi si môžeme zobrať jedno ovocie? Úlohu znázorníme manipuláciou s reálnymi 

predmetmi. Pre lepšie pochopenie je nutné použiť jablká a hrušky rôznych farieb (žlté, zelené, 

červené a žlto-červené). Učiteľ alebo učiteľka môže položiť žiakom nasledovné otázky: 

- Ako rozumiete túto formuláciu „zobrať si jedno ovocie“? (Zobrať si jablko alebo hrušku). 

- Koľkými spôsobmi si môžeme zobrať jedno jablko? Vysvetlite prečo. Zdôvodnite Váš 

názor. (4 spôsobmi si môžeme zobrať jedno jablko, lebo v košíku sú 4 jablká). 

- Koľkými spôsobmi si môžeme zobrať jednu hrušku? Prečo si to tak myslíte? (3 spôsobmi 

si môžeme zobrať jednu hrušku, lebo v košíku sú 3 hrušky a všetky sú rôznej farby). 

- Teda, koľkými spôsobmi si môžeme zobrať jedno ovocie z košíka (keďže tam máme 4 

jablká a 3 hrušky)? (7 spôsobmi). 

- Ako ste prišli na tento počet - sedem? (Rumianceva, 2015).  

Po riešení je vhodné graficky znázorniť  toto pravidlo a zapísať matematický príklad (4+3=7). 

Uvádzame príklad úlohy na pravidlo súčinu. V mise sú 3 jablká (červené, žlté a zelené) a 2 

hrušky (zelená a žltá). Zuzka si chce zobrať na desiatu 1 jablko a 1 hrušku. Koľkými spôsobmi 

si môže zvoliť? Úlohu riešime manipuláciou a graficky znázorňujeme všetky nájdené 

konfigurácie. Po riešení je vhodne použiť matematický zápis (3*2=6) 

Na tejto etape je vhodne viesť žiakov k tomu, aby nemuseli vymenovať alebo zapisovať 

jednotlivé možnosti ale všimnúť si poriadok v možnostiach, ich organizačný princíp a na 

základe toho rozmýšľať, koľko bude riešení.  

 

Ukážka úloh pre žiakov - pracovný list pre 4. ročník s riešeniami 
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1. Do štvorca 3 x 3 vpíšte dvojciferné čísla tak, aby v stĺpci, v riadku a v uhlopriečke tohto 

štvorca bol súčet rovnaký a vpisované čísla sa nesmú opakovať.  

a) Súčet 48                                                     b) Vytvorte vlastný podobný štvorec s iným súčtom 

   

Riešenie: 

 
Obrázok 4: Vyplnený štvorec 

 

2. Michal a Kubko majú spolu 11 orechov. Michal a Peťko majú spolu 12 orechov. Kubko a 

Peťko majú spolu 13 orechov. Koľko orechov majú chlapci spolu a koľko má každý z nich 

zvlášť? 

Riešenie: 

1)    (11+12+13):2=18 – chlapci majú spolu orechov 

2)     18-13=5 – orechov má Michal 

3)     Kubko má 11-5=6 alebo 18-12=6 orechov 

4)     Peťko má 13-6=7 alebo 18-11=7 orechov 

 

3.  Koľko trojciferných čísel sa dá zapísať pomocou číslic 5, 7, ak platí, že číslice sa môžu 

v zápise týchto čísel opakovať? 

 

Riešenie: 

Úlohu riešime pomocou stromového grafu 

 

Jednotky 

 

Desiatky 

 

Stovky 

 

Schéma 3 Stromový graf k úlohe číslo 3 

 

Dostaneme čísla 555, 557, 575, 577, 755, 757, 775, 777. Máme 8 trojciferných čísel. 

 

4. Do speváckej súťaže sa zapojili Mária, Jozef, Alica a Michaela. V akom poradí môžu deti 

zaspievať? Nájdi všetky možnosti. 

 

Riešenie: 

Úloha s kombinatorickou motiváciou na určenie počtu permutácii bez opakovania zo 4 prvkov 

množiny. Uplatňujeme propedeutiku pravidla súčinu. 4  3  2  1 = 24 možností.  

 

Záver  

V rokoch 2013 – 2014 Rumianceva I. a Celiščeva I. realizovali svoj program experimentálne 

na Základnej škole číslo 26 Balakovo, Saratovská oblasť a v rokoch 2016 – 2017 v Základnej 

škole číslo 2121 Moskva. V rokoch 2013 – 2014 experimentálnu vzorku tvorilo 19 žiakov, v 

kontrolnej skupine bolo 24 žiakov vo veku 7 – 10 rokov. V rokoch 2016 – 2017 experimentálnu 
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vzorku tvorilo 26 žiakov a v kontrolnej skupine bolo 35 žiakov vo veku 7 – 10 rokov. Program 

realizovali mimo vyučovacích hodín, ako rozširujúci kurz, raz do týždňa. Vzorky boli 

vytvorené náhodne, ale žiaci sa dobrovoľne prihlásili na tento kurz. V oboch prípadoch 

experimentálne overenie trvalo 1 rok. Na začiatku a konci školského roku bola zistená úroveň 

flexibilnosti myslenia podľa testovacej metodiky E. S. Ermakovoj (Ermakova, 2008). Pomocou 

Studentovho t-kritéria autorky overili homogénnosť skupín. Svoje výsledky zverejnili v 

časopisoch a monografiách (Rumianceva a kol., 2015; Rumianceva, 2018; Rumianceva, 2020).  

Rumianceva I. a Celiščeva I. (Rumianceva, 2015; Rumianceva, 2020)  zistili, že žiaci 

mladšieho školského veku pri systematickej realizácii programu „Zaujímavá kombinatorika“ 

sú schopní: 

- Rozlišovať vlastnosti objektov, samostatne charakterizovať vzťahy medzi objektmi na 

základe vymedzených vlastnosti, skúmať a posudzovať objekty z rôznych uhlov pohľadu. 

- Vytvoriť celok z predstavených častí niekoľkými spôsobmi. 

- Analyzovať štandardné a neštandardné úlohy a ponúkať ich rôzne riešenia. 

- Voliť správny postup pri riešení úloh. 

- Pomocou matematického uvažovania riešiť problémy. 

- Zmysluplne používať matematické pojmy a vetné konštrukcie. 

- Spolupracovať na riešení problémov a úloh s kombinatorickou motiváciou (Rumianceva, 

2018). 

Týmto spôsobom Rumianceva I. a Celiščeva I. poukázali na efektívnosť zaraďovať úlohy s 

kombinatorickou motiváciou na 1.stupni ZŠ v Rusku. Zdôrazňujú, že to je vhodný prostriedok 

na cieľavedomé rozvíjanie flexibilnosti myslenia a kombinatorických schopností a sú prístupné 

deťom mladšieho školského veku, veď na ich pochopenie a riešenie stačí aritmetika. 

Úlohy s kombinatorickou motiváciou podporujú rozvoj pozornosti, flexibility a tvorivosti 

myslenia. Mnohé takéto úlohy majú niekoľko správnych riešení a teda rozvíjajú divergentné 

rozumové operácie a celkové kombinatorické myslenie. Vo svojom výskume si autorky všimli, 

že úlohy z kombinatorickou motiváciou sú atraktívne pre deti, lebo približujú matematiku k 

životu a zároveň poskytujú deťom priestor na samostatné objavovanie a skúmanie. Takisto vo 

výskume bolo zistené, že úlohy s kombinatorickou motiváciou sú vhodné pre všetky typy detí 

(úspešných aj menej úspešných v matematike). Výborné deti dostanú novú výzvu, teda majú 

možnosť sa stretnúť so zložitejšími problémami, ktoré sa neriešia tradičnými spôsobmi. Pozrú 

sa na matematiku iným pohľadom, že aj ona im dáva priestor na tvorivosť a vynaliezavosť. Pre 

menej úspešných žiakov sa dá nájsť vhodné aktivity, ktoré umožnia im zažiť moment úspechu, 

čo už je samotné obrovskou motiváciou a môže to zmeniť ich postoj k matematike. Osobitnú 

pozornosť má učiteľ venovať žiakom s určitými typmi postihnutia (pozri Lopúchová, 2019).   

Keďže úlohy s kombinatorickou motiváciou sa dajú riešiť niekoľkými spôsobmi, tak si každý 

žiak nájde svoju cestu riešenia. Nebránime deťom používať metódu, ktorej dôverujú: metóda 

systematického vymenovania, riešenie pomocou tabuľky, grafu alebo schémy, využívanie 

pravidiel súčtu a súčinu. Iné praktické aplikácie je možné nájsť v Csachová,  Jurečková (2020). 

Momentálne autorský program „Zaujímavá kombinatorika“ (Rumiancevá I., Celiščeva I., 

2015) sa úspešne realizuje na Základných školách v Ivanovskej oblasti a za jej hranicami: 

Základná všeobecno-vzdelávacia škola číslo 18, Stredné všeobecno-vzdelávacie školy číslo 2, 

4, 7, 8 v meste Šuja atď. 

 

Tento príspevok bol pripravený s podporou grantu VEGA č. 1/0079/19: „Analýza kritických 

miest v školskej matematike a identifikácia faktorov ovplyvňujúcich postoj žiakov k 

matematike“.  
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VÝZNAM POHYBOVÝCH AKTIVIT NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ U 

DĚTSKÝCH A ADOLESCENTNÍCH PSYCHIATRICKÝCH PACIENTŮ 

 

IMPORTANCE OF PHYSICAL ACTIVITY FOR CHILD A 

ADOLESCENT PSYCHIATRIC PATIENTS 

 
Pavel Harsa1, Michaela Břeňová1, Jiří Michalec1, Adriana Kaplánová2, Tomáš Gregor 2 

1Psychiatrická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze (Department of Psychiatry, 1st Faculty of 

Medicine, Charles University in Prague and General Faculty Hospital in Prague) 
2 Univerzita Komenského v Bratislave, FTVŠ (Faculty of Physical Education and Sport at 
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Abstrakt: Pohyb je nezastupitelnou součástí života vzhledem k jeho důležitosti pro fyzické i 

duševní zdraví. V současné „přetechnizované době“ dochází u řady lidí k tzv. hypokinezi, tedy 

k nedostatku tělesného pohybu. Pasivní způsob života může vést k řadě tzv. civilizačních 

nemocí (diabetes mellitus 2. typu, metabolický syndrom, nadváha, obezita, kardiovaskulární 

onemocnění, ateroskleróza, osteoporóza apod.). Nezdravý způsob života (pasivita, přejídání, 

alkohol, cigarety, nedostatek pohybu) se do určité míry podílí i na rozvoji či vzniku řady 

duševních poruch či nemocí (deprese, psychózy, neurodegenerativní onemocnění apod.). 

Naopak zdravý a aktivní přístup k životu, může do určité míry omezit či zabránit rozvoji řady 

tělesných i psychických onemocnění nebo ovlivnit či zmírnit jejich progres. 

 

Klíčová slova: pohybové aktivity, zdravý životní styl, dětští a adolescentní psychiatričtí 

pacienti, duševní poruchy a nemoci, druhy pohybových aktivit, kinezioterapie v psychiatrii 

 

Abstract: Physical activity is an essential part of life given its importance for physical and 

mental health. In the “era of technology”, many individuals suffer from hypokinesis, meaning 

they do not get enough physical exercise. Such a passive lifestyle might lead to a multitude of 

lifestyle diseases (diabetes mellitus type 2, metabolic syndrome, overweight, obesity, 

cardiovascular disease, atherosclerosis, osteoporosis etc.). Unhealthy lifestyle (passivity, 

overeating, alcohol, cigarettes, lack of physical exercise) is to some extent responsible for the 

onset or progression of various mental disorders or illnesses (depression, psychosis, 

neurodegenerative diseases etc.). Conversely, healthy and active lifestyle can somewhat slow 

down the progression of a disease or even prevent its onset. 

 

Key words: Physical activities, healthy lifestyle, child and adolescent psychiatric patients, 

mental disorders, mental illnesses, types of physical activities, kinesiotherapy in psychiatry 

 

Úvod 

Současný život nám nabízí řadu „ulehčujících“ možností k řešení či zvládání prostoru, 

vzdálenosti, překonání těžkých břemen apod. Dálkové ovladače máme prakticky na vše a 

umožňují nám, aby náš život byl snadnější, rychlejší a pohodlnější. Řada osob si „nedokáže“ 

nalézt chvilku volného času pro pohybové aktivity. Nezdravý životní styl spojený s pasivitou a 

zvýšeným kalorickým příjmem se pak může podílet na rozvoji různých onemocnění.   Lze tedy 

konstatovat, že přiměřená a pravidelná fyzická aktivita by se měla stát nedílnou součástí 

zdravého životního stylu a nenahraditelnou součástí boje proti civilizačním chorobám, nadváze 

a obezitě.  
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Z těchto důvodů je vhodné zařazovat přiměřené pohybové aktivity i do života dětských a 

adolescentních psychiatrických pacientů a přispívat tak (mimo biologickou, farmakologickou 

či psychoterapeutickou léčbu) k jejich úzdravě a stabilizaci psychického stavu.  

Dalším efektem pohybových aktivit je možnost vytvoření silnější koheze a přátelství se 

spolupacienty (socializační efekt), subjektivní pozitivní prožitek z pohybových aktivit a tzv. 

„ponoření,“ neboli zaměření se na prováděné aktivity (flow efekt). Neopomenutelné je rovněž 

i to, že pravidelná přiměřená pohybová aktivita může být určitou obranou proti každodennímu 

stresu a psychické zátěži. Nakonec její význam spočívá i v tom, že přispívá k celkové přiměřené 

fyzické i psychické kondici. Navíc u dětských a adolescentních pacientů pohybové aktivity 

mohou být motivačním prvky pro další pohybové aktivity. 

Ke zvýšení psychické nezdolnosti mohou přispět právě i pohybové aktivity. Proto řada 

zdravotnických zařízení v ČR zabývajících se léčbou duševních poruch a nemocí má ve svém 

programu zařazeny i pohybové aktivity. Tyto aktivity mají za cíl spolupodílet se (mimo 

biologickou a psychologickou léčbu) na celkové úzdravě dětských a adolescentních 

psychiatrických pacientů a také jím jistým způsobem poskytují určitou náplň a program. 

Pokud jsou pohybové aktivity prováděny přiměřeně k věku, pohlaví, schopnostem a celkové 

kondici, mohou být významnými prvky v prevenci u řady civilizačních nemocí. Činitele 

ovlivňující volný čas mládeže včetně pohybových aktivit analyzuje autorka Belešová (2012, 

2018). 

 

Cíl práce 

Cílem práce je zdůraznit význam pohybových aktivit u dětí a adolescentů s psychickými 

problémy, resp. u dětských s adolescentních pacientů hospitalizovaných v psychiatrických 

nemocnicích. Zdůraznit jednotlivé kinezioterapeutické přístupy a druhy pohybových aktivit, 

které se v těchto zařízeních provozují. Rovněž tak jsme v pilotní studii, uvedli konkrétní 

zkušenosti z této oblasti.  

 

Metodika pilotní studie  

 

Druhy pohybových terapií a aktivit 

Existuje celá řada pohybových aktivit, které se dají přiměřeným způsobem aplikovat 

v terapeutickém přístupu k psychiatrickým pacientům. Často jsou to formy pohybové činnosti, 

jako například taneční terapie, zdravotní tělesná vychová, psychogymnastika, ale především 

formy s aerobní a anaerobní činností. Vliv a průběh pohybových aktivit probíhá v režimu buď 

anaerobní či aerobní činnosti, resp. počínající anaerobní činnost přechází do fáze aerobní. 

Aerobní činnost se dělí na aerobní kapacitu, aerobní procesy a aerobní výkon. Celkové 

množství energie je uvolněno aerobně, kdy ukazatelem je co největší spotřeba kyslíku po delší 

dobu pohybové činnosti. Aerobní výkon se primárně vztahuje k mobilizaci energie na jednotku 

času a aerobní kapacita k celkovému množství uvolněné energie (Dovalil, 2008). Naopak 

anaerobní pohybové činnosti jsou krátkodobé, intenzivní vysokého zatížení a vysokých nároků 

na spotřebu kyslíku (tvorba laktátu).  

Anaerobní kapacitu určuje množství substrátů (zdrojů energie), které umožňují výdej energie 

bez účasti kyslíku (Gregor, 2014). Mezi aerobní činnosti patří například: plavání, jóga, 

přiměřené běžecké činnosti, posilování, Nordic Walking, Tai chi apod. V přístupu k dětským a 

adolescentním pacientům se hovoří také o tzv. kinezioterapii, což jsou pohybová cvičení 

v léčbě psychických poruch.  

Kinezioterapie je somatoterapeutická aktivita, která používá cíleně zaměřené pohybové aktivity 

v léčbě psychických poruch. Je vyžadována aktivní spolupráce pacienta nebo je ke spolupráci 

v rámci kinezioterapeutického přístupu pacient motivován. V kinezioterapeutickém přístupu 

k psychiatrickým pacientům, nejde pouze o samotný pohyb, ale i o ovlivnění psychické stránky. 
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Tento přístup podněcuje aktivitu jedince, zdůrazňuje neverbální prvky a interakční projevy a 

potřebu komunikace (Hátlová, 2003). 

Jak již bylo uvedeno, pohybové činnosti jsou významné jako prevence i jako tzv. regulátor 

intrapsychického napětí, stresu a duševní zátěže. Význam pohybových aktivit je nejenom u 

duševních poruch a nemocí, ale i u řady dalších zdravotních potíží a problémů. Pohyb tak 

souvisí i s vhodným a přiměřeným stravováním a životním stylem (Belešová, Talapková, 2020 

a,b). Prof. M. Vráblík (Harsa, 2016) v této souvislosti hovoří o tzv. „primordiální prevenci.“ 

Lze tedy konstatovat, že lépe je zdravotním potížím předcházet, než se snažit později obtížně 

věci napravovat. Nicméně nevylučuje možnost začít s pohybem a zdravým stravováním 

kdykoliv. „Pohyb je nejefektivnější lék, který je možné na rozdíl od jiných léků bez výjimky 

doporučit pro prevenci kardiovaskulárních a jiných nemocí“.  

 

Popis pohybových aktivit 

Kinezioterapie představuje pohybovou terapii a pohybová cvičení v léčbě psychických poruch 

a zahrnuje řadu pohybových aktivit. Některé jsou různě začleněna do tzv. forem léčebných a 

rehabilitačních pohybových aktivit a jiné jsou samostatně vedeny jako pohybové či sportovní 

aktivity. Obecně lze konstatovat, že v klinické praxi je možné využít celou plejádu sportovních 

aktivit (Vrábík, 2018). Je třeba, ale brát v úvahu aktuální psychický a somatický stav pacienta 

(respektovat různá omezení či lékařská doporučení), osobnostní a somatické dispozice, věk, 

pohlaví, ale i to, zdali dotyčný jedinec měl či má praktickou zkušenost se sportem či 

pohybovými aktivitami. To v počátečních fázích může sehrát významnou roli. Nicméně, jak se 

uvádí v řadě doporučení, i nesportující jedinec si může k sportovním aktivitám, a celkově 

pohybu, nalézt cestu.  U pohybových aktivit, se může navíc vytvářet i efekt kolektivu (koheze), 

pocit ze zvládnuté dovednosti a pocit s postupně zvyšující se kondice. Pohybové aktivity jsou 

rovněž určitou protiváhou „nepohybových aktivit,“ kam lze zařadit většinu forem 

psychoterapie, arteterapie apod.  

Chůze je nejběžnější, nejpřirozenější a nejjednodušší pohybová aktivita. V řadě 

psychiatrických zařízení jsou vycházky běžně zařazovány do pacientských programů. Tyto 

činnosti zpestří činnost a fungování dětských a adolescentních pacientů v psychiatrických 

zařízeních. To, že na určitou dobu opustí dětský či adolescentní pacient v rámci skupiny 

doprovázené terapeutem, nemocniční prostředí může mít i psychohygienický účinek. Uvádí se, 

aby chůze měla žádoucí účinek (i jako primární prevence civilizačních chorob), měla by mít 

cílovou hodnotu alespoň 7000 kroků/den navíc nad běžné aktivity (Marcus, 1998 a,b).  

Jde pouze o informaci o tom, že pokud mají mít pohybové aktivity nějaký (i profylaktický) 

efekt, musí mít i určitou intenzitu a pravidelnost. Na druhé straně platí výše uvedené (vhodnost 

zařazení dětských a adolescentních pacientů do pohybových aktivit) a také snaha vyhnout se 

přílišnému důrazu na výkon či výsledek, aby vynaložené úsilí v konečném efektu nebylo 

kontraproduktivní tím, že se dětští a adolescentní pacienti po předvedeném výkonu budou 

stydět, obávat se sportovat či být frustrováni z dosaženého výkonu (výsledku). Toto riziko platí 

pro většinu pohybových aktivit, a proto velmi záleží na terapeutovi (kinezioterapeutovi), aby 

těmto situacím dokázal předejít (Segar, 2002). 

Nordic Walking, neboli severská chůze, je dynamická chůze se speciálními sportovními 

holemi, která se rovněž využívá v řadě pohybových programů některých psychiatrických 

zařízení. Pokud se zdá na první dojem tato technika chůze snadná, tak někdy může (zejména 

začátečníkům) činit určité potíže. Je vhodné, pokud terapeut zná principy tohoto způsobu chůze 

a dokáže je pacientům předvést, vysvětlit a upozornit na správné technické provedení pohybu. 

Provádíme-li vhodnou techniku Nordic Walking, zapojujeme daleko více svalových skupin 

(než u samotné chůze). V řadě metodických doporučeních se uvádí se, že se aktivuje až 90 % 

svalů v těle (Clow, 2014). Zlepšuje se pohyblivost páteře, protahují se zkrácené svaly, současně 

se posilují ochablé svaly a celkově se zlepšuje držení i zpevnění celého těla. Ne vždy s hůlkami 
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v ruce totiž provádíme Nordic Walking a někdy se hůlky mohou stát dokonce i určitou přítěží. 

Také se jedná o nákladnější formu pohybových aktivit, protože pořízení hůlek s sebou nese 

určité finanční výdaje. Platí opět jako u předcházející kategorie pohybových aktivit, že by 

pohybová činnost měla pacientům přinášet potěšení. 

Běh je další velmi významná a praktická pohybová aktivita, která nám umožňuje pohybovat se 

větší rychlostí s vyšším energetickým výdejem než při chůzi. V tomto případě je opět třeba 

klást důraz z na celkový zdravotní stav. Řada psychiatrických zařízení tuto pohybovou aktivitu 

zařazuje do svých programů. Do pacientských programů je většinou zařazována nesoutěžní 

forma běhu tzv. „jogging“. Jedná se o volnější formu běhu, resp. běh volnějším tempem. Během 

této aktivity mohou pacienti spolu i hovořit a vzájemně se povzbuzovat. Běh lze provozovat za 

každého počasí, říká se, že neexistuje pro běh špatné počasí, ale pouze nevhodné oblečení.  

Plavání je další velmi vhodná a zdravotně prospěšná aktivita. Podmínkou je plavecká 

gramotnost dětských a adolescentních pacientů. Hlavní potíž může spočívat ve finančně 

nákladnějším zajištění a také v zajištění dopravním. Ne vždy jsou možnosti využití plaveckého 

bazénu v blízkosti psychiatrických nemocnic. Problematiku plavání nacházíme u autorů 

Mericu (2007, 2011, 2014) a Mericu s Hlavatým (2012). 

Sportovní hry patří mezi pohybové činnosti kladoucí nároky nejen na pohybové dovednosti a 

fyzickou zdatnost, ale i na schopnost spolupracovat s ostatními. Populární jsou právě u 

dětských a adolescentních pacientů. Řada psychiatrických nemocnic má v rámci svých areálu 

dostatek sportovišť a pacienti jsou do těchto aktivit motivováni. U chlapců může být v oblibě 

kopaná, u dívek více odbíjená. Existují fyzicky náročnější možnosti (košíková, vybíjená, 

házená), ale i fyzicky méně náročné hry (Pétanque, Bowling apod.). Posledně uvedené hry 

nejsou náročné na fyzickou kondici, mohou je hrát prakticky všichni bez rozdílu pohlaví či 

věku (i tělesně postižení).  

Neopomenutelný význam pohybových aktivit mají různé jednodušší prvky z gymnastiky, jógy, 

Tai chi či různé relaxační aktivity apod. (Strecher, 2002). Jedná se o nesoutěživé pohybové 

aktivity, jejichž cílem je uvolnit intrapsychické napětí, stres a celkovou psychickou zátěž.  

Sportovních (pohybových) aktivit je celá řada. Uvedli jsme pouze jen vybrané z nich a záleží 

na konkrétním psychiatrickém zařízení, které z aktivit upřednostňují a se kterými aktivitami 

mají dobré zkušenosti. Lze využívat pohybových aktivit celoročně (v přírodě i v tělocvičnách) 

a důležité je (pokud to je možné) položit základy k pravidelné pohybové aktivitě tak, aby daný 

jedinec i po ukončení léčebného programu, mohl do svého života zakomponovat pohybové 

aktivity, které si zde osvojil.  

 

Vhodnost zařazení pacientů do pohybových aktivit 
O vhodnosti či nevhodnosti zařazení pacienta do pohybových aktivit rozhoduje vždy jeho 

ošetřující lékař. Ten by měl návrh o zařazení pacienta prodiskutovat nejprve v rámci odborných 

porad (lékaři, psychologové, psychoterapeuti apod.), poté také se samotným pacientem. Lékař 

by měl vycházet z možností zdravotních, psychických, pohybových a věkových konkrétního 

pacienta. Lepší motivace může být u pacientů, kteří měli k pohybovým aktivitám kladný vztah 

či dokonce na různých úrovní sami aktivně sportovali. Potíž může nastat u jedinců, kteří neměli 

pohyb začleněný do „svého životního programu.“ Přesto, i v těchto situacích, stojí za snahu 

motivovat a přesvědčit některé dětské a adolescentní psychiatrické pacienty k těmto činnostem. 

Dalším důležitým faktorem je i aktuální stav a léčebný režim pacienta. V některých situacích, 

lze obtížně implantovat pohybové aktivity do programu pacientů (akutní stav, zákaz opouštět 

oddělení, oslabení volní složky apod.). Pokud to však léčebný režim na odděleních 

psychiatrických nemocnic a klinik umožňuje (většinou ano) jsou pohybové aktivity zařazovány 

přímo do programů a také mohou být v určité „nadstavbě“ zařazeny do programu 

volnočasových aktivit, například v odpoledních či podvečerních hodinách (Tuka, 2017).  
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Pilotní studie  
V návaznosti na předchozí odstavce bychom na tomto místě rádi zmínili také průběh a výsledky 

pilotní studie uskutečněné na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, zaměřené na 

pohybové aktivity u dětských a adolescentních psychiatrických pacientů. Studie probíhala v 

období březen – listopad 2019 (27). Studie byla zaměřena na aerobní cvičení u úzkostných a 

depresivních poruch u dětských a adolescentních pacientů. Do programu bylo zařazeno 15 

pacientů (7 chlapců a 8 dívek, průměrný věk 15 r.) z Denního stacionáře Karlov Psychiatrické 

kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Ti se v uvedeném období zúčastňovali pohybových aktivit 

(Nordic Walking, prvky jógy, jízda na rotopedu, šlapání na stepperu, běh na běžeckém pásu, 

apod.). Pohybové aktivity probíhaly vždy pod odborným dohledem sportovních instruktorů 

z VŠTJ Medicina. Převažovaly aerobní aktivity. Jednalo se o cvičení trvající cca 30 minut, 

s nižší intenzitou aerobní zátěže. Vycházeli jsme jednak z daných zdravotních i pohybových 

možností dětských a adolescentních pacientů, jednak z toho, že při aerobním cvičení se 

do krevního oběhu vyplavují endorfiny, tedy látky snižující bolest a navozující kladné pocity. 

Endorfiny omezují působení stresu, pozitivně ovlivňují stavy úzkosti a deprese.  Gregor (2014) 

se v této souvislosti zmiňuje o tzv. endorfinovém efektu, který následně způsobuje stav euforie. 

Také nás zajímalo, nakolik tyto aktivity mohou pozitivně ovlivnit stavy úzkosti a deprese. 

Sledování intenzity úzkostného a depresivního prožívání u dětských a adolescentních pacientů 

a možnou redukci těchto příznaků pomocí aerobních aktivit jsme po dobu půl roku každý týden 

měřili pomocí standardizovaných měřících nástrojů (především škál) pro posouzení intenzity 

deprese a úzkosti. Z výsledků a samotného závěru studie vyplývá, že vzhledem k malému 

výzkumnému vzorku nebyl zachycen statisticky významný rozdíl v úrovni depresivních a 

úzkostných symptomů v důsledku pohybových aktivit, ve smyslu snížení úrovně symptomů. 

Byl však zachycen trend v tomto směru a další pokračování studie a sběr dat považujeme za 

žádoucí.  

Z průběhu pilotní studie a dosažených výsledků lze konstatovat, že efektivní a přiměřené 

aerobní aktivity u duševně nemocných mají svůj význam a naznačují možné pozitivní ovlivnění 

u dětských a adolescentních pacientů s úzkostným a depresivním prožíváním. Důležitým 

faktorem je motivace a postupný návyk na pohybové aktivity tak, aby pacienti nejenom 

docházeli do nabízeného programu pohybových aktivit po dobu pobytu v léčebném zařízení, 

ale (a to především) aby se pohybovým aktivitám věnovali i po skončení nabízeného programu. 

Jinými slovy, aby se pohybové aktivity staly součástí jejich života.  

 

Diskuse a závěr 
Význam pohybových aktivit u dětských a adolescentních psychiatrických pacientů je patrný, a 

to jak z hlediska prevence, tak i z hlediska léčebného efektu. Jak z některých odkazů vyplývá, 

narůstá výskyt duševních poruch. Mimo biologickou léčbu se také prosazují další prostředky 

léčby duševně nemocných, kam řadíme psychoterapii, ergoterapii, arteterapii, ergoterapii a také 

terapii pomocí pohybových aktivit (kinezioterapii). Pohybová aktivita by měla být přiměřená a 

měla by dotyčnému přinášet užitek (7). Pohybová aktivita zahrnuje komplex intervencí, které 

sestávají z mnoha komponent, jež přispívají k jejich efektivitě. Intervence cílené na specifické 

skupiny nebo šité tzv. „na tělo“ konkrétnímu jedinci, jež berou v úvahu věk, pohlaví, 

socioekonomický status, kulturní specifika stran původu či etnicity, zdravotní stav, individuální 

omezení a úroveň subjektivní fyzické kondice daného člověka, jsou z hlediska zvyšování 

úrovně tělesné aktivity efektivnější, než více generické intervence (28, 29, 30, 31). Svým 

způsobem je pohybová aktivita “lék”, který není finančně nákladný a přináší výsledky, jež jsou 

obvykle úměrné vynaloženému úsilí konkrétního jedince. Jako lék patří do rukou lékaře a ve 

zdravotnickém zařízení by lékař měl rozhodnout o zařazení pacienta do vhodných pohybových 

aktivit. Přínosné by bylo, pokud by se efekt pohybových aktivit z psychiatrických zařízení 

přenesl i do posthospitalizačního období a stal se pravidelným prvkem životního stylu dětských 
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a adolescentních pacientů. Z klinické praxe je zřejmé, že pohybová cvičení mohou mít na 

psychický stav dětských a adolescentních psychiatrických pacientů pozitivní vliv, a to navzdory 

skutečnosti, že výzkumně nebyla jejich účinnost prozatím dostatečně přesvědčivě a ve větší 

míře prokázána. Přesto lze na závěr konstatovat, že pohybové aktivity do programu péče o 

dětské a adolescentní psychiatrické pacienty nezastupitelně patří a mají svůj význam. 
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VYUŽÍVANIE POZITÍVNEHO HODNOTENIA V RODINNEJ 

VÝCHOVE SO ZAMERANÍM NA MOTIVÁCIU DETÍ A MLÁDEŽE 

K ŠPORTU 

 

USE OF POSITIVE EVALUATION IN FAMILY EDUCATION WITH 

A FOCUS ON THE MOTIVATION OF CHILDREN AND TEENAGERS 

FOR SPORTS  

 
Lujza Koldeová 

 

PdF UK v Bratislave, Slovensko 

 

Abstrakt: V príspevku sa zaoberáme vybranými aspektami problematiky pozitívneho 

hodnotenia využívaného v rodinnej výchove z teoreticko-empirického hľadiska. Základné 

východiská teoretickej časti tvoria pohľady na pôsobenie pozitívneho hodnotenia v zmysle 

motivovania detí a mládeže k športovým aktivitám. Obsahom empirickej časti sú vybrané 

výsledky výskumných zistení realizovaných na výskumnej vzorke detí a mládeže nižšieho a 

vyššieho sekundárneho vzdelávania a ich rodičov.  

 

Kľúčové slová: hodnotenie, pozitívne hodnotenie, motivácia, rodina, rodinná výchova, šport 

 

Abstract: The paper deals with the issue of selected aspects of positive evaluation used in 

family education from the theoretical and empirical point of view. The basic starting point is an 

outlook at the positive evaluation in terms of its motivational influence on children and 

teenagers regarding sport activities. In the empirical part we present selected results of research 

conducted on a sample of lower/upper secondary education pupils and their parents. 

 

Key words: evaluation, positive evaluation, motivation, family, family education, sport 

 

Úvod  

Výchova sa realizuje pomocou rôznorodých metód, medzi ktoré patrí aj metóda hodnotenia. 

Metódou pozitívneho hodnotenia sa vyjadruje súhlas s istým správaním alebo konaním dieťaťa. 

Zo všeobecného hľadiska vyjadruje pozitívne hodnotenie uspokojenie aktuálnych potrieb 

človeka. (Koch, 2018) Vo výchovnom procese sa pozitívne hodnotenie podľa Čápa (1997) 

chápe v užšom ponímaní ako zámerne navodené následky splnenia určitých výchovných 

požiadaviek. Odmenou rodičia dieťa hodnotia, informujú a zároveň motivujú. Motivácia má 

veľký vplyv na účinnosť a efektívnosť odmien. Odmeny na jednej strane závisia od motivácie 

odmeňovaných detí, na druhej strane ich motiváciu výrazne determinujú. (Menck, 2015) 

Pozitívne hodnotenie plní významnú úlohu vo výchove, pretože ovplyvňuje správanie, konanie 

a rozhodovanie dieťaťa z hľadiska motivácie. Motivácia zohráva dôležitú úlohu aj pri výbere 

a vykonávaní športových aktivít. Motivácia môže vychádzať z vnútornej pohnútky (potreby) 

alebo z vonkajšieho popudu (incentívy), uvádza Hrabal et al. (1989). Dieťa športuje z dôvodu 

nudy a nedostatočne uspokojenej potreby aktivity, alebo preto, že ho daný šport zaujal a vzbudil 

túto potrebu.  

Vo výchovnom procese rozoznávame dva základné druhy motivácie: 

Vnútorná motivácia. Vnútorná motivácia znamená, že dieťa sa správa istým spôsobom 

alebo vykonáva určitú činnosť na základe vlastného rozhodnutia bez očakávania vonkajšieho  

podnetu, odmeny, pochvaly alebo sľúbenia niečoho. (Lokšová - Lokša, 1999). Dieťa sa venuje 
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konkrétnemu športu, pretože má vnútornú potrebu venovať sa športu a robí tak dobrovoľne, 

rado a so záujmom. Z pohľadu výchovy je správanie vychádzajúce z vnútornej motivácie 

významnejšie, pretože je flexibilnejšie, kreatívnejšie a trvalejšie. (Heckhausen – Heckhausen, 

2018; Hrabal et al., 1989) 

Vonkajšia motivácia. Vonkajšia motivácia znamená pôsobenie exogénnych vplyvov na 

správanie. V tomto ponímaní sa dieťa správa pod vplyvom vonkajších motivačných činiteľov, 

napríklad snahou o získanie odmeny. Príkladom je dieťa, ktoré sa venuje športu, pretože mu to 

rodičia prikázali. Vonkajšia motivácia môže mať nasledovné úrovne (Hrabal et al., 1989): 

Externá motivácia. Externá motivácia sa vzťahuje k správaniu, ktoré je iniciované 

výhradne externými motivačnými činiteľmi. Pri pozitívnom hodnotení to môže byť napríklad 

očakávanie sľúbenej odmeny alebo snaha získať odmenu. Dieťa sa zúčastní na športovej 

aktivite, pretože mu rodičia sľúbili preň významnú odmenu. (Hrabal et al., 1989) 

Pasívne prevzatá motivácia. Znamená zvonku prevzatú, ale vnútorne neakceptovanú 

reguláciu správania. Tento typ motivácie vychádza z internalizovaných pravidiel správania 

podmienených istou sankciou, napríklad pocitom viny. Dieťa sa venuje určitému športu, preto, 

aby sa subjektívne necítilo ako „zlé“, pričom nenastala identifikácia dieťaťa so stanovenou 

požiadavkou športovania ako súčasti zdravého životného štýlu. (Hrabal et al., 1989) 

Identifikovaná motivácia. Identifikovaná motivácia vzniká vtedy, keď dieťa prijme danú 

mravnú hodnotu za svoju a identifikuje sa s požadovaným správaním alebo konaním. 

Identifikácia s mravnou hodnotou umožňuje dieťaťu pochopiť zmysel požadovaného správania 

alebo činnosti. V tomto prípade sa dieťa venuje športu, pretože sa chce pred rodičmi alebo 

priateľmi ukázať z pozitívneho hľadiska a chce urobiť dobrý dojem. Prejavuje sa tu však určitá 

endogénna regulácia správania, pretože dieťa začína postupne chápať a uvedomovať si význam 

mravnej hodnoty. (Heckhausen – Heckhausen, 2018; Hrabal et al., 1989) 

Integrovaná motivácia. Integrovaná regulácia predstavuje najvyššiu formu vonkajšej 

motivácie, ktorá je plne integrovaná v motivačnej sfére osobnosti. Vonkajší motivačný činiteľ 

je asimilovaný s ostatnými záujmami, hodnotami a potrebami človeka. Dieťa športuje, pretože 

má potrebu pozitívneho hodnotenia svojho správania. Vnútorná motivácia sa odlišuje od 

integrovanej tým, že ju charakterizuje záujem o správanie alebo samotnú činnosť. Pri 

integrovanej motivácii je pre danú osobnosť isté správanie, konanie alebo činnosť dôležitá z 

hľadiska pozitívneho hodnotenia potenciálnych výsledkov. (Hrabal et al, 1989) 

 

Motivačné pôsobenie metód pozitívneho hodnotenia sa môže prejaviť v dvoch významných 

fázach: ako výsledok v priebehu správania a v období očakávania hodnotenia správania. 

V tomto zmysle je dôležitá primeraná frekvencia a intenzita pozitívneho hodnotenia so 

zameraním sa na podporu dieťaťa vo výbere a realizácii danej športovej aktivity. Hoci sa 

využívanie odmien v zmysle metód vonkajšej motivácie považuje za bežnú súčasť výchovnej 

praxe, hodnotenie pomocou vonkajších motivačných činiteľov nemalo byť hlavnou výchovnou 

stratégiou. (Heckhausen – Heckhausen, 2018) 

Rodičia môžu adekvátnym uplatňovaním kompetentných, primeraných a zaslúžených odmien 

ako motivačných činiteľov výchovne ovplyvňovať formovanie osobnosti dieťaťa, jeho 

záujmov, správania a vzťahov v kontexte rôznorodých prostredí a činností. Nevhodné 

využívanie odmien môže negatívne ovplyvniť rozvoj vnútornej motivácie u detí, ako aj proces 

internalizácie vonkajšej motivácie na vnútornú motiváciu. V prípade neprimeraného, 

bezdôvodného alebo prehnaného udeľovania odmien môžu tieto pôsobiť aj negatívne na 

vnútornú motiváciu dieťaťa a viesť k zníženiu úrovne žiaduceho správania. (Hrabal et al., 1989) 

Moderné pedagogické trendy odporúčajú preferovať bohatý repertoár metód pozitívneho 

hodnotenia so zameraním sa na podporu rozvoja vnútornej motivácie. Využívanie samotnej 

vonkajšej motivácie nie je dostačujúce na dosiahnutie dlhodobých pozitívnych výchovných 

výsledkov a na sformovanie mravne vyspelej osobnosti. Deti vychovávané predovšetkým 
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pomocou vonkajších motivačných činiteľov prejavujú vyššiu anxiozitu, zhoršenú adjustáciu na 

školské prostredie, menšie sebavedomie a nižšiu schopnosť vyrovnať sa s neúspechom, 

napríklad v športe alebo v škole ako u detí s prevládajúcou vnútornou motiváciou. Cieľom 

výchovy by mala byť premena vonkajších motivačných činiteľov na vnútorné motivačné 

činitele ako formy sebarozvoja, sebarealizácie a sebareflexie dieťaťa. (Hrabal et al., 1989) 

 

Ciele a úlohy práce 

Vybrané aspekty problematiky pozitívneho hodnotenia so zameraním na rodinnú  výchovu sme 

skúmali prostredníctvom empirického výskumu, ktorý sme realizovali v Slovenskej republike 

(SR) a Nemeckej spolkovej republike (NSR). Pre tieto krajiny sme sa rozhodli z dôvodu istých 

diferencií vo výchovných tendenciách determinovaných pôsobením historických, filozofických 

a ekonomických podmienok.  

Základným výskumným cieľom bolo zistiť vybrané aspekty využívania metód 

pozitívneho hodnotenia v rodinnej výchove v Slovenskej republike a Nemeckej spolkovej 

republike. V tomto zmysle sme si stanovili nasledovné čiastkové výskumné ciele:  

• porovnať predstavu a realitu využívania pozitívneho hodnotenia ako motivačného činiteľa v 

rodinnej výchove z hľadiska detí; 

• zistiť a porovnať názory žiakov a rodičov na efektívnosť metód pozitívneho hodnotenia. 

 

Metodika práce 
Výskum zameraný na problematiku pozitívneho hodnotenia v rodinnej výchove sme realizovali 

v troch základných etapách:  

Prvá etapa bola realizovaná priamou formou a prebiehala od septembra 2001 do mája 

2005 na školách vyššieho sekundárneho vzdelávania v Slovenskej republike a v Nemeckej 

spolkovej republike.  

Druhú etapu výskumu sme realizovali v priebehu rokov 2017 až 2018 priamou formou 

na školách vyššieho sekundárneho vzdelávania a nepriamou /online/ formou v rámci celého 

Slovenska.  

Tretiu etapu výskumu sme realizovali v priebehu roku 2019 nepriamou /online/ formou 

so žiakmi nižšieho sekundárneho vzdelávania v rámci celého Slovenska. 

Výskum sme realizovali kvantitatívnou metódou dotazníka vlastnej konštrukcie. Vytvorili sme 

výskumný nástroj Dotazník Pozitívne hodnotenie v rodinnej výchove so špecifikáciou pre deti 

v nižšom/vyššom sekundárnom vzdelávaní a pre ich rodičov. Jednotlivé položky výskumného 

nástroja boli z obsahového hľadiska identické, avšak boli prispôsobené charakteristikám 

konkrétnej výskumnej vzorky. Obsahová štruktúra jednotlivých položiek bola kategorizovaná 

do nasledovných oblastí:  

 Frekvencia využívania pozitívneho hodnotenia 

 Dôvody aplikácie metód pozitívneho hodnotenia 

 Využívanie konkrétnych metód pozitívneho hodnotenia 

 Efektívnosť pozitívneho hodnotenia  

 Hodnotnosť pozitívneho hodnotenia 

 

Vo výskume sme si stanovili nasledovné hypotézy: 

Hypotéza 1:  

Hypotéza 1.0: Z hľadiska predstavy o najhodnotnejšom druhu pozitívneho hodnotenia 

nepreferujú žiaci materiálno-finančné hodnotenie na rozdiel od reality, kde sa preferuje 

sociálno-emocionálne hodnotenie.  
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Hypotéza 1.1: Z hľadiska predstavy o najhodnotnejšom druhu pozitívneho hodnotenia 

preferujú žiaci materiálno-finančné hodnotenie na rozdiel od reality, kde sa preferuje sociálno-

emocionálne hodnotenie.  

Hypotéza 2:  

Hypotéza 2.0: Z hľadiska efektívnosti nepreferujú žiaci aplikáciu privilégií na rozdiel od 

rodičov, ktorí nepreferujú sociálno-emocionálne hodnotenie. 

Hypotéza 2.1: Z hľadiska efektívnosti preferujú žiaci aplikáciu privilégií na rozdiel od 

rodičov, ktorí preferujú sociálno-emocionálne hodnotenie.  

 

Základný súbor nášho výskumu tvorili žiaci nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania v 

Slovenskej republike a Nemeckej spolkovej republike v rozsahu 484 respondentov a rodičia v 

počte 631. Výber výskumnej vzorky sme realizovali kombináciou dostupného a zámerného 

výberu. Základné kritériá výberu výskumnej vzorky boli nasledovné: vek žiakov 13-19 rokov 

a druh navštevovanej školy vyššieho sekundárneho vzdelávania.  

 
Tabuľka 1 Počet žiakov z hľadiska veku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabuľka 2 Počet rodičov  

 
  

Počet rodičov n % 

ženy 364 57,7 

muži 267 42,3 

spolu 631 100,0 

 

Výsledky a diskusia 

Verifikáciu stanovených výskumných hypotéz sme uskutočnili prostredníctvom metódy 

štatistického testu na testovanie hypotéz o rovnosti parametrov dvoch alternatívnych rozdelení 

  

Vek žiakov n % 

13 rokov  35 7,2 

14 rokov 57 11,8 

15 rokov 127 26,2 

16 rokov 134 27,7 

17 rokov 66 13,6 

18 rokov 52 10,7 

19 a viac rokov 13 2,7 

spolu 484 100,0 
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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), 

(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); 

X ~ N (0,1), P (│X│ > uα) = α 
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Tabuľka 3 Kritické hodnoty uα rozdelenia N (0,1)  
α 0,01 0,02 0,05 0,1 

uα 2,5758 2,3263 1,9599 1,6448 

Zdroj: Markechová et al. (2011) 

Hypotéza 1:  

Hypotéza 1.0: Z hľadiska predstavy o najhodnotnejšom druhu pozitívneho hodnotenia 

nepreferujú žiaci materiálno-finančné hodnotenie na rozdiel od reality, kde sa preferuje 

sociálno-emocionálne hodnotenie.  

Hypotéza 1.1: Z hľadiska predstavy o najhodnotnejšom druhu pozitívneho hodnotenia 

preferujú žiaci materiálno-finančné hodnotenie na rozdiel od reality, kde sa preferuje sociálno-

emocionálne hodnotenie.  

 

Na základe výsledkov štatistického testu a dosiahnutej hodnoty U = - 0,53, pričom U € 

W ≠ ( ; 1,64) pri testovaní H0: p = p2 proti  H1: p1 > p2 na hladine významnosti α = 0,1 

potvrdzujeme hypotézu 1.0 a zamietame hypotézu 1.1. 

 
Graf 1 Porovnanie materiálno-finančného hodnotenia a sociálno-emocionálneho hodnotenia 

z hľadiska predstavy a reality (%) 

Východiskom našich predpokladov je súčasnosť charakterizovaná premenou hodnôt, 

stratou istôt, individualizmom, materializmom, povrchnosťou medziľudských vzťahov, 

anonymizáciou, hedonistickým egoizmom. V tomto zmysle dochádza k posunu v preferencii 

hodnôt mladých ľudí v individuálnej i sociálnej oblasti s výrazným uprednostňovaním 

konzumizmu a materiálno-finančných hodnôt. (Heinzlmeier, 2011) 

Ako vyplýva z viacerých výskumov šťastný život sa neraz spája predovšetkým s 

majetkom, financiami, materiálnym zabezpečením, zamestnaním. Tieto hodnoty sú podľa 

Heinzlmaiera et al. (2013), Potměšilovej (2018) v dnešnej spoločnosti neraz preferované nielen 

deťmi a mládežou, ale aj prostredím, v ktorom sa deti a mládež pohybujú a vyrastajú, 

teda hlavne rodinou a školou.  

Tieto skutočnosti nás viedli k predpokladaniu podobných preferencií aj u nami 

oslovených respondentov. Výsledky nás však pozitívne prekvapili, ako z hľadiska predstavy 

mladých ľudí o najvýznamnejšom pozitívnom hodnotení, tak aj z pohľadu reálnej aplikácie zo 
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strany rodičov prevládajú z hľadiska významnosti vo výchove sociálno-emocionálne odmeny 

(62,8% predstava a 60,7% realita) nad materiálno-finančnými (37,2% predstava a 39,3% 

realita).       

 Tieto výskumné dáta poukazujú na to, akoby mladí ľudia v súčasnosti podceňovali 

materiálno-finančné hodnoty a nepovažovali ich za veľmi dôležité pre život. Táto skutočnosť 

môže byť do istej miery zapríčinená aj tým, že žiakom v danom veku zabezpečujú väčšinu 

materiálnych statkov rodičia. Sociálno-emocionálne hodnotenie v podobe slovnej pochvaly, 

povzbudenia, pohladenia alebo spoločne stráveného času a aktivít vplýva pozitívne na 

formovanie osobnosti dieťaťa, na prehlbovanie vzájomných vzťahov medzi rodičmi a deťmi. 

V tomto zmysle môžu rodičia vhodne pôsobiť aj na podporovanie záujmu a motivovania detí 

k rôznym športovým a pohybovým aktivitám a rozvíjať ich prípadný talent. Využívanie 

materiálnych a finančných foriem hodnotenia v kontexte ocenenia športových aktivít sa 

nepovažuje za vhodné z dôvodu, že môže nastať situácia, že dieťa sa nebude zameriavať na 

samotný šport, ale na získanie odmeny. Dôsledkom môže byť zníženie motivácie dieťaťa. 

Primerané hodnotenie v podobe materiálneho alebo finančného daru za vynikajúce alebo 

výnimočné výsledky, resp. významnejší športový úspech je vhodné oceniť, avšak hodnotenie 

ako také by nemalo pre dieťa predstavovať hlavnú motiváciu vykonávania daného športu.  

 

Hypotéza 2 

Na základe výsledkov našich výskumných zistení a dosiahnutej hodnoty štatistického testu U  

= 3,16, pričom U € W= ( ; 1,64) pri testovaní H0: p1 = p2 proti  H1: p1 > p2 na hladine 

významnosti α = 0,1 konštatujeme nepotvrdenie hypotézy 2.0 a potvrdenie hypotézy 2.1. 

Hypotéza 2.0: Z hľadiska efektívnosti nepreferujú žiaci aplikáciu privilégií na rozdiel od 

rodičov, ktorí nepreferujú sociálno-emocionálne hodnotenie. 

Hypotéza 2.1: Z hľadiska efektívnosti preferujú žiaci aplikáciu privilégií na rozdiel od rodičov, 

ktorí preferujú sociálno-emocionálne hodnotenie. 

 

Graf 2 Preferovanie aplikácie privilégií v porovnaní so sociálno-emocionálnym hodnotením z hľadiska 

efektívnosti (%) 

Výskumom sme zistili isté rozdiely vo vnímaní efektívnosti preferovania konkrétnych druhov 

odmien z hľadiska detí, mládeže i rodičov. Potvrdil sa nám predpoklad, že deti považujú za 
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efektívnejšiu odmenu aplikáciu privilégií (materiálne a finančné dary, výhody podľa 

želaní, sľúbenie obľúbenej činnosti) na rozdiel od rodičov preferujúcich sociálno-emocionálne 

odmeny (slovná pochvala, povzbudenie, pohladenie, spoločne strávený čas, spoločné aktivity). 

Celkovo uviedlo 65% oslovených detí a 35% rodičov preferovanie odmien ako privilégií 

v podobe materiálnych darov, financií, výhod podľa vlastných želaní a sľubov. V tomto zmysle 

majú materiálne a finančné dary pre deti podstatný význam, hlavne financie im poskytujú 

slobodu a možnosť venovať sa obľúbeným aktivitám.   

Aplikáciu sociálno-emocionálnych odmien preferuje 43% oslovených rodičov na 

rozdiel 57% detí.  Z hľadiska motivácie detí k športovým aktivitám má veľký význam slovná 

pochvala, povzbudenie, pohladenie alebo spoločne strávený čas, napríklad aj v podobe 

športových aktivít. Rôzne druhy a formy sociálno-emocionálnych odmien podporujú hodnoty 

ako zdravá ctižiadostivosť, sebavedomie, pozitívne sebahodnotenie a dôvera v seba samého, vo 

vlastné sily. Pozitívne hodnotenie v podobe slovnej pochvaly, povzbudenia, ocenenia má 

mimoriadne silný motivačný účinok a zväčša motivuje dieťa k vykonávaniu športovej aktivity 

aj v budúcnosti.  

 

Záver 

V prípade žiaduceho správania alebo úspechov v športovej, či inej činnosti je vhodné vyjadriť 

spokojnosť a dať tak deťom najavo, že rodičom na deťoch záleží, že si ich všímajú a vedia 

oceniť nielen ich správanie, ale aj športové a iné úspechy. Významným faktorom je tu 

primeranosť a časté a neodôvodnené praktizovanie výchovy odmenami môže pôsobiť neúčinne 

a znižovať vnútornú motiváciu detí.  Podľa Hrabala (1989) príliš intenzívne a príliš 

frekventované odmeňovanie dieťaťa môže mať za následok návyk na odmenu, alebo môže 

viesť k spochybňovaniu vlastných schopností. V tomto význame je dôležité nájsť správnu 

mieru primeranej pozitívnej motivácie odmeňovaním. Forma, druh a intenzita rôznych druhov 

a foriem pozitívneho hodnotenia by mala byť primeraná osobnosti dieťaťa, danému správaniu 

a celkovej výchovnej situácii. (Heckhausen – Heckhausen, 2018) 

 Využívanie pozitívnej motivácie hodnotením nepôsobí len v zmysle povzbudenia 

žiaduceho správania a prevencie nevhodného správania, ale zároveň môže ovplyvňovať vznik 

a rozvoj trvalých morálnych postojov dieťaťa k všeľudským ideálom, zásadám, hodnotám a 

mravným normám. (Heckhausen – Heckhausen, 2018; Hrabal, 1989) Z hľadiska dlhodobého 

motivačného pôsobenia na deti k vykonávaniu športových aktivít je potrebné si uvedomiť 

nevyhnutnosť významu a podpory rozvoja vnútornej motivácie. V rámci komplexného rozvoja 

dieťaťa by mala byť cieľom hodnotiaceho procesu vo výchove podľa Matějčeka (2015) 

premena vonkajšieho hodnotenia na integrované vnútorné sebahodnotenie a sebareflexiu.  

 

Príspevok bol vytvorený ako súčasť projektu KEGA 046UK-4/2021 Podpora implementácie 

mravnej výchovy v základnej škole: aplikovaný výskum a metodický materiál pre učiteľov.  
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PREVENCIA PROTI DROGÁM V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ  
 

PREVENTION AGAINST DRUGS IN PRIMARY EDUCATION 

 
Marián Merica1, Mária Belešová1, Veronika Polakovičová2 

 
1PdF UK v Bratislave, Slovensko 

2Pedagogická fakulta TU v Trnave, Slovensko 

 

Abstrakt: Autori vo svojom príspevku približujú problematiku drog, drogovej závislosti a ich 

prevencie v primárnom vzdelávaní. Cieľom príspevku je zistiť, aký význam má drogová 

prevencia v rodinnom prostredí žiaka a akou formou sa realizuje. Zároveň zistiť, či je drogová 

prevencia v primárnom vzdelávaní v základných školách na prvom stupni dostatočne 

podporovaná rôznymi preventívnymi projektami a či škola podporuje vyplnenie voľného času 

svojich žiakov záujmovými a športovými aktivitami. Príspevok zároveň prináša pohľad na 

komunikáciu medzi rodičmi a učiteľmi žiaka v tejto problematike a taktiež zisťuje, ako chápu 

prevenciu rodičia a učitelia a čo robia preto, aby žiakom v primárnom vzdelávaní aj 

v budúcnosti prispeli k zamedzeniu kontaktu s drogami. Nášho výskumu sa zúčastnilo 190 

respondentov, z toho bolo 110 žiakov, 50 rodičov a 30 učiteľov na dvoch základných školách 

v meste Hlohovec. Výsledkom práce bolo zistenie, že prevencia na nami sledovaných školách 

bola na veľmi dobrej úrovni. Zároveň sme zistili, že žiaci vedia, čo sú drogy a aké ťažkosti 

spôsobujú ľudskému organizmu. Tieto informácie žiaci vedia aj vďaka preventívnym 

programom, ktoré školy realizujú pre svojich žiakov. 
 

Kľúčové slová: prevencia proti drogám v rodine a v škole, droga, drogová závislosť, rodina, 

primárne vzdelávanie, úloha učiteľa v prevencii proti drogám  

 

Abstract: In their contribution, the authors approach the issue of drugs, drug addiction and 

their prevention in primary education. The aim of the paper is to find out what is the importance 

of drug prevention in the student's family environment and in what form it is implemented. At 

the same time, to find out whether drug prevention in primary education in primary schools in 

the first stage is sufficiently supported by various preventive projects and whether the school 

supports the filling of free time of its pupils with hobby and sports activities. The paper also 

provides insight into the communication between parents and teachers of students in this area 

and also finds out how parents and teachers understand prevention and what they do to help 

students in primary education in the future to avoid contact with drugs. Our survey was attended 

by 190 respondents, of which 110 were students, 50 parents and 30 teachers at two primary 

schools in the town of Hlohovec. The result of the work was the finding that prevention at the 

schools we monitored was at a very good level. At the same time, we found out that students 

know what drugs are and what difficulties they cause to the human body. Pupils also know this 

information thanks to the prevention programs that schools implement for their students. 

 

Key words: drug prevention in the family and at school, drug, drug addiction, family, primary 

education, the role of the teacher in drug prevention 

 

Úvod 

Veľa autorov a vedeckých pracovníkov na Slovensku aj v mnohých vyspelých krajinách venuje 

veľkú pozornosť riešeniu otázok zdravotného stavu detí, mládeže aj dospelej populácie a skúma 

faktory, ktoré s nimi úzko súvisia. Okrem pohybu a racionálneho stravovania, ktoré pozitívne 
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podporujú zdravie, je tu veľké množstvo negatívnych faktorov, medzi ktoré patria aj drogy. 

Vzhľadom na to, že sa deti aj dospelí jedinci nestretávajú len s legálnymi drogami (alkohol a 

tabak), v príspevku približujeme aj niektoré nelegálne drogy. Podľa viacerých autorov napr. 

Šedivý, Valková (1988), Schneiderová (2001), Nešpor (2001), Bicková (2005), Petrová (2006), 

Gregor (2007) medzi najznámejšie nelegálne drogy, ktoré sú ľahko dostupné na Slovensku, 

zaraďujeme: marihuanu, LSD, extázu, kokaín, pervitín a heroín. Schneiderová et al. (2003) 

uvádza, že „heroín ostáva najobávanejšou drogou. Nemožno ho vyskúšať iba tak, pretože 

závislosť je už po prvom užití“. Pri podceňovaní drogovej závislosti u detí a mládeže môže byť 

osudové pre celé generácie.  

Z histórie je  známe, ako uvádza Pétiová (2019),  že  drogy v spoločnosti  existovali  

oddávna a nie  sú  len  novodobým problémom. Príčinám a vznikom závislostí sa už venovalo 

množstvo výskumov, avšak ešte stále nie sú známe mechanizmy ich existencie. Drogová 

závislosť je zložitý jav, ktorý  je  spôsobený  viacerými  činiteľmi.  Medzi  hlavné  faktory,  

ktoré  ovplyvňujú užívanie  drog u detí a dospievajúcich  patria  rodina,  škola,  rovesnícke  

skupiny a prostredie. 

 Niektorí autori poukazujú na rýchlejší priebeh závislosti od drogy u detí a mládeže. Ako 

uvádza Škodáček (1999) pri toxikománií detí a mládeže sa uvádzajú tieto vývinové stupne: 1. 

Informatívny styk s drogou. 2. Začínajúci návyk. 3. Návyk. Na to, aby vznikla závislosť, je 

potrebné prostredie, podnety na užívanie. Ak sa pozrieme okolo seba, vidíme, že sme drogami 

rôzneho typu obklopení takmer všade. Látky ovplyvňujúce psychiku a schopné vyvolať 

závislosť sú všade okolo nás. Ak vstúpime do obchodu s potravinami, zistíme, že drogy tvoria 

podstatnú časť súčasnej ponuky. Tieto drogy sú v našej spoločnosti tolerované. Hovoríme 

predovšetkým o alkohole, v celej jeho variabilite, od piva cez víno, likéry, griotky, až po 

destiláty. Svojím spôsobom by drogovú definíciu spĺňala aj káva, pretože i u nej sa dá zistiť 

ovplyvnenie psychiky, podobne ako aj čaj. O drogových účinkoch tabakových výrobkov taktiež 

netreba pochybovať. 

 

Teoretické vymedzenie drogových závislostí 

Drogovú závislosť približuje Ondrejkovič et al. (1999), ktorý uvádza, že sa drogová závislosť 

kvalifikuje ako chorobný vzťah k drogám, ktorý je charakterizovaný nekontrolovateľnou 

túžbou vpravovať si drogy akýmkoľvek spôsobom do organizmu. Drogová závislosť je 

celosvetovo sledovaná, pretože sa stále viac stáva jedným z hlavných zdravotníckych a 

celospoločenských problémom. Preto sa tejto problematike venuje aj Svetová zdravotnícka 

organizácia, ktorá definuje drogovú závislosť nasledovne. Je  akcentujúca predovšetkým ako 

túžba po droge, ktorá pozostáva zo štyroch charakteristík: Neprekonateľná žiadostivosť alebo 

potreba (nutkavého charakteru) pokračovať v konzumácii drogy a zadovažovať si ju 

akýmkoľvek spôsobom. Tendencia k zvyšovaniu konzumovaných dávok. Psychická a 

všeobecne fyzická závislosť od účinkov, ktoré môže droga vyvolať. Zničujúci účinok na 

indivíduum a spoločnosť (Ondrejkovič et al., 1999, citovaný podľa Scherer et al., 1989) 

Psychická závislosť spravidla predchádza závislosti fyzickej, ale zároveň vedie i k poškodeniu 

organizmu.  

 K otázke príčin vzniku drogovej závislosti Oľha (1984) pripomína, že v neposlednom 

rade sa za príčinu vzniku drogovej závislosti považuje aj prostredie. V akom prostredí sa človek 

najčastejšie stretáva s drogou? V medziľudských kontaktoch sa človek zámerne aj akoby 

mimochodom učí. Raz úmyselne a inokedy nechtiac človek nielen pozoruje, ale aj 

napodobňuje. Aj s drogami sa človek stretáva predovšetkým v rodine, medzi priateľmi, na 

pracovisku, v kluboch i v priestoroch záujmovej činnosti a podobne. Za rizikové sa považujú 

všetky povolania, ktoré vyvolávajú neprirodzené zásahy do spánkového režimu – noční šoféri, 

najmä diaľkoví, pracovníci zaoberajúci sa duševnou činnosťou, ale aj povolania spojené s 
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rizikom zlyhania pred verejnosťou, kam patria reprodukční umelci. Častá a veľká konzumácia 

drog je medzi prostitútkami a podobnými pseudoprofesionálmi. 

Mahdalíčková (2014) sa domnieva, že túžba zažiť niečo nové a skvelé, vybočiť z 

normálneho  života,  býva  často  príčinou  experimentovania  s návykovými  látkami. Užívanie 

návykových látok negatívne vplýva na vývoj mladistvých jedincov a tento proces nielen 

sťažuje, ale i časovo oneskoruje, zastavuje alebo degraduje. Pri riešení problému prevencie Liba 

(2005) zdôrazňuje, že prevencia (profylaxia) drogových závislostí predstavuje v najširšom 

slova zmysle posilňovanie pozitívnych podmienok a vplyvov spoločenského systému 

(výchovno-vzdelávacieho systému, právneho systému, morálky, socializácie, atď.) Je to systém 

opatrení zameraných na znižovanie, prípadne vylúčenie rizika výskytu určitých životných 

situácií alebo stavov, negatívne pôsobiacich na človeka alebo skupinu ľudí, pod vplyvom 

životných, pracovných podmienok a spôsobu života. Prevencia predstavuje kontinuálny proces 

zameraný na kladné ovplyvňovanie psychologických, resocializačných a výchovných metód. 

Hupková (2006) uvádza, že je citovaná definícia prevencie, ktorá je odvodená z lat. slova 

„praeventus“ a znamená predchádzanie, ochranu pred potencionálnym ohrozením. Vo vzťahu 

k deťom a mládeži v prevencii drogových závislostí to znamená poskytnúť im pravdivé 

a osoživé informácie zaujímavým a pre nich prijateľným spôsobom. Myslí sa tým nielen 

primárna prevencia v zmysle besied a iných edukačných podujatí, ale rovnako dôležité je 

poskytovať im aj poradenstvo či krízovú intervenciu.  
 Pojem sekundárnej prevencie približuje Bicková (2005), ktorá uvádza, že sekundárna 

prevencia predstavuje cieľavedomú prácu s deťmi a mládežou s drogovou závislosťou, 

poruchami správania, začínajúcou delikvenciou. Poslaním sekundárnej prevencie je zabrániť 

fixovaniu uvedených nežiaducich prejavov správania a v spolupráci s rodinou a ďalšími 

inštitúciami odstrániť príčiny, ktoré vyvolali nevhodné správanie. Sekundárna prevencia sa 

zameriava na rizikové skupiny a na osoby, u ktorých problémy s drogou už existujú, ale nie sú 

ešte úplne rozvinuté. Táto prevencia sa zaoberá predovšetkým mládežou. Popri týchto 

metódach sekundárna prevencia zahrňuje aspekt postúpenia informácií žiakom a tzv. peer- 

education (peer – rovnocenný, education – výučba). 

 

Prevencia drog na základných školách ako súčasný problém 

Všeobecne chápeme prevenciu ako súbor činností a opatrení zameraných na predchádzanie 

vzniku drogových závislostí. Veľkú úlohu tu zohráva ovplyvňovanie jednotlivca a jeho 

sociálneho prostredia. V tejto súvislosti upresňuje Hupková (2006), že významné postavenie 

v preventívnych systémoch na regionálnej a miestnej úrovni predstavujú školy a školské 

zariadenia, pretože väčšina mladých ľudí, ktorí školy navštevujú či sú v nich umiestnené, sa 

stáva priamym objektom preventívneho pôsobenia. Bicková (2005) ďalej uvádza, že za súčasť 

prevencie možno považovať aj skvelú atmosféru v škole, kde fungujú rôzne krúžky, teda je 

vhodne vyplnený popoludňajší čas detí, ale aj prestávky, cez ktoré si žiaci môžu zahrať rôzne 

spoločenské či športové hry. Veľmi dobré skúsenosti sú aj na školách, kde je vedenie ústretové 

a otvorené. Na niektorých školách existuje aj veľký pružný plán, do ktorého sa priebežne 

vpisujú akcie usporiadané učiteľmi alebo žiakmi, ktorý je možné meniť a dopĺňať podľa 

aktuálnych podmienok. Bicková taktiež pripomína, že skúsenosti z iných krajín, kde prevenčné 

programy boli spustené až dávno, potvrdzujú, že neexistuje jeden model, ktorý by platil 

všeobecne, preto je dôležité podporovať rôzne formy prevencie, podporovať zdravé a 

zaujímavé školské i mimoškolské aktivity, zvyšovať emocionálnu zrelosť detí, učiť deti 

poznávať hodnoty života (niekedy ich aj my dospelí nemáme jasné), učiť deti formovať vlastný 

postoj k svetu bez rôznych druhov negatívnych závislostí, zlepšiť kvalitu života bez 

návykových látok, vychádzať z konkrétnych podmienok, hovoriť pravdu. 

 K ochranným činiteľom v rámci prevencie zaujíma postoj aj Nešpor (2001), ktorý 

udáva, že ak hovoríme o škole, treba spomenúť aj ochranné činitele, ktoré znižujú riziko 
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problémov s návykovými látkami. Zaraďujeme sem tieto činitele: škola vykonáva prevenciu 

problémov pôsobenými návykovými látkami systematicky a používa účinné postupy ako peer 

programy (sú programy, ktoré majú nezastupiteľnú úlohu v primárnej prevencii, pretože 

vytvárajú priestor pre podávanie objektívnych informácií, pre formovanie postojov, napĺňa 

ciele a zameranie primárnej prevencie sociálno-patologických javov v školskom prostredí), 

nácvik sociálnych zručností. Prevencia má interaktívny charakter (žiaci sú pri nej skôr aktívni), 

škola pri prevencii s rodičmi dobre komunikuje a spolupracuje s prospešnými organizáciami v 

okolí (napr. centrá pedagogicko-psychologických poradní a prevencií, zdravotníci, záujmové 

organizácie), rozumné a presadzované pravidlá týkajúce sa návykových látok v škole a na 

akciách, ktoré škola usporiadala, alkohol a tabak, iné návykové látky alebo hazardné hry v škole 

a v jej okoliu žiakom málo dostupné, učitelia sú vnímaní ako pomáhajúci, pomáhajú k rozvoji 

žiakom, dobre s nimi komunikujú, spolupracujú a dokážu rozpoznať ich dobré možnosti, pre 

zlyhávajúcich a problémových žiakov škola hľadá pozitívne alternatívy a cesty, ako im pomôcť, 

škola vedie k formovaniu prosociálneho správania, pomoci druhým, k pozitívnym hodnotám, 

je dobrá nadväznosť na kvalitné spôsoby trávenia voľného času a mimoškolské aktivity 

(Nešpor, 2001). 

 Funkcia koordinátora primárnej prevencie existuje na školách od roku 1996. Podľa 

Skalkovej (2006) je koordinátor prevencie pedagogický zamestnanec, ktorý v spolupráci s 

celým pedagogickým kolektívom a zamestnancami školy koordinuje preventívne aktivity v 

škole, ktoré predchádzajú sociálno-patologickým javom alebo ich eliminujú. Podľa Danovej 

a Mačekovej (2021) k tomu, aby mohol byť koordinátor kvalitným nositeľom prevencie na 

škole, je potrebné, aby mal vytvorené vonkajšie aj vnútorné podmienky. Bude potom môcť 

zabezpečovať nielen informatívnu funkciu školy, ale aj formatívnu, kde premysleným 

postupom, výchovou môže viesť žiakov k získavaniu a triedeniu informácií a 

k prehodnocovaniu zdravých životných postojov.  

 

Cieľ a úlohy práce 
Cieľom príspevku je zistiť, aký význam má drogová prevencia v rodinnom prostredí žiaka a 

akou formou sa realizuje. Zároveň zistiť, či je drogová prevencia v primárnom vzdelávaní na 

základných školách na prvom stupni dostatočne podporovaná rôznymi preventívnymi 

projektmi a či škola podporuje vyplnenie voľného času svojich žiakov záujmovými 

a športovými aktivitami. Naším ďalším cieľom bolo taktiež zistiť, či je rozdielne pôsobenie 

drogovej informovanosti v závislosti od pohlavia žiakov na nami vybraných základných 

školách. Nášho sledovania sa zúčastnilo 190 respondentov, z toho bolo 110 žiakov, 50 rodičov 

a 30 učiteľov na dvoch základných školách v meste Hlohovec. 

Na základe nami stanoveného cieľa sme si stanovili nasledovné úlohy: vybrať dve 

základné školy v Hlohovci, zostaviť 3 dotazníky pre žiakov mladšieho školského veku, rodičov 

a učiteľov, ktorí ich vyučujú na prvom stupni v základnej škole. Získať poznatky 

o vedomostiach a postojoch žiakov, učiteľov a rodičov z problematiky pohybových hier 

a zistiť, ktoré pohybové hry sa hrajú žiaci mladšieho školského veku najradšej, prípadne o ktoré 

hry majú menší záujem, alebo nemajú záujem vôbec.  

 

Metodika práce 
Charakteristika objektu skúmania 

Náš prieskum formou dotazníka sme uskutočnili na vzorke 190 respondentov, z toho bolo: 110 

žiakov (2. až 4. ročníka základnej školy – 56 chlapcov a 54 dievčat), rodičov (50), učiteľov (30) 

vo dvoch základných školách v meste Hlohovec. 

Metódy spracovania a vyhodnocovania údajov 

Dotazníky vyplnili žiaci za prítomnosti svojich triednych učiteľov v škole. 30 učiteľov a taktiež 

50 rodičov vyplnili dotazník zvlášť vo svojom súkromí. Všetky dotazníky boli anonymné. 
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Dotazník pre žiakov obsahoval 15 otázok, dotazník pre učiteľov tvorilo 10 otázok a dotazník 

pre učiteľov tiež 10 otázok. Výsledky sme spracovali pomocou matematicko-štatistických 

metód a následne vyhodnotili pomocou grafického znázornenia. 

 

Výsledky práce 

V nasledujúcich grafoch prezentujeme získané údaje z výsledkov nášho prieskumu. Vzhľadom 

na obmedzené možnosti publikovaných strán v zborníku prezentujeme len časť grafov 

(dotazníky a ďalšie grafy sú na vyžiadanie u autorov).  

V dotazníku pre žiakov sme zisťovali odpovede žiakov na nasledujúce otázky (pričom 

žiaci mali možnosť výberu odpovede z viacerých možností): Zaujímajú sa vaši rodičia o to, čo 

robíte, keď prídete zo školy? Ako často sa vám rodičia venujú po príchode z práce? Chodia 

s vami rodičia na výlety? Máte nejakú záľubu? Aké voľnočasové krúžky navštevujete po 

vyučovaní? Na koho sa obraciaš, keď máš problém? Od koho si prvýkrát počul o drogách? 

Skúsil si už alkohol, pivo alebo cigarety? Máš kamaráta, ktorý užíva iné drogy okrem alkoholu 

a cigariet? Kamarát, ktorý berie drogy, ti ich už niekedy ponúkol? Ponúkol ti niekto drogy na 

školskom dvore alebo priamo v škole? Zúčastnil si sa v tvojej škole besedy o prevencii proti 

drogám/alkoholu? Rozprávali ste sa vo vašej triede s pani učiteľkou o drogách - o tom, čo sú 

drogy a čo robia s človekom? Aký je tvoj názor na drogy? 

Odpovede žiakov 

 

Graf 1 Zaujímajú sa tvoji rodičia o to, čo robíš, keď prídeš zo školy? 

V prvej otázke sme sa pýtali žiakov, či sa o nich rodičia zaujímajú, ako trávia čas, keď prídu zo 

školy. Z Grafu (1) vyplýva, že  98 % dievčat odpovedalo, že sa rodičia sa zaujímajú o to, čo 

robia, keď prídu zo školy. Len 2 % z nich odpovedali, že sa o nich rodičia nezaujímajú. Z Grafu 

(1) sa dozvedáme, že u chlapcov sa  83 % rodičov zaujíma o to, čo robia, ale 13 % chlapcov 

nevedelo odpovedať z dôvodu, že buď ich rodičia sú dlho v práci, alebo ich stráži brat, či 

opatrovateľka. Avšak 4 % chlapcov odpovedalo, že ich rodičia sa o nich nezaujímajú vôbec. V 

prvej otázke nás zaujímalo, či je nejaký viditeľný rozdiel medzi tým či sa viac rodičia zaujímajú 

o dievčatá alebo o chlapcov. Výsledky grafov ukázali, že podstatný rozdiel nie je. Rodičia 

dievčat a chlapcov majú v podstate rovnaký záujem o obe pohlavia. Dievčatá nie sú 

uprednostňované pred chlapcami. Rodičia majú približne rovnaký záujem aj o chlapcov. 
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Graf 2 Od koho si počul prvýkrát o drogách? 

Z Grafu (2) môžeme vidieť, že 37% opýtaných dievčat odpovedalo, že prvýkrát počuli o 

drogách od svojich rodičov. 29% dievčat odpovedalo, že o drogách počuli prvýkrát v škole. 

Ako môžeme vidieť, až 27% dievčat odpovedalo, že prvýkrát o drogách počuli na internete a 

len malé percento dievčat - 7% odpovedalo, že o drogách počuli prvýkrát od svojich kamarátov. 

Z uvedeného Grafu (2) vyplýva, že tak, ako dievčatá, tak aj 37% chlapcov odpovedalo, že 

prvýkrát o drogách počuli od svojich rodičov. 30% chlapcov odpovedalo, že o drogách počuli 

prvýkrát v škole, 29% percent chlapcov odpovedalo, že prvá informácia o drogách bola z 

internetu. A zostávajúca skupina 4% chlapcov odpovedali, že prvýkrát počuli o drogách od 

svojich kamarátov. Ak by sme chceli porovnať Graf (2) z hľadiska informovanosti žiakov o 

drogách, mohli by sme povedať, že rodičia majú záujem o to, aby ich dieťa bolo  informované 

o všetkých rizikách čo so sebou droga prináša, keďže dievčatá aj chlapci odpovedali, že rodičia 

sa s nimi rozprávali o drogách ako prví. Z toho usudzujeme, že rodičia v živote dieťaťa 

zohrávajú veľkú úlohu, keďže drogová prevencia začína najprv v rodine a je na rodičoch, aby 

svoje dieťa viedli správnou cestou životom. Tak ako rodina, tak aj škola zohráva v živote žiaka 

veľkú úlohu v tom, že sa žiaka snaží viesť správnou cestou. Po rodine, ktorá má hlavné miesto 

v živote dieťaťa, nastupuje na rad škola, v ktorej žiak trávi väčšinu svojho času a je na škole 

alebo na učiteľoch, ako budú viesť svojich žiakov k tomu, aby z nich boli vzdelaní, čestní 

a charakterní ľudia. Na grafoch je vidieť, že ak rodina zlyhá, čo sa týka informovanosti o 

drogách, nastupuje na rad škola, ktorá pomocou preventívnych programov na škole sa snaží 

naučiť žiakov o zodpovednosti o svoje zdravie. Na treťom mieste hneď za školou skončil 

internet. Z grafu je zrejmé, že asi každý žiak má doma počítač a internet, pomocou ktorého 

získava informácie. Čo sa týka kamarátov - vrstovníkov, u žiakov vo veku od 6-12 rokov ešte 

nemajú vybudované také miesto v ich živote ako napríklad rodina alebo škola, ktoré najviac 

ovplyvňujú žiakov v tomto veku. 

 

Odpovede rodičov 

V dotazníku pre rodičov rodičia odpovedali na nasledujúce otázky (kde rodičia mali možnosť 

výberu odpovede z viacerých možností): Ako často sa venujete svojmu dieťaťu? Rozprávate sa 

s ním často? Sú vo vašej domácnosti zastúpené niektoré z nižšie uvedených položiek? Ako 
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často sa vo vašej domácnosti konzumuje alkohol? Zapájate sa do diania na škole, komunikujete 

so školou? Podporujete svoje dieťa v jeho záľubách/koníčkoch? Viete, čo robí vaše dieťa, keď 

príde domov zo školy? Uveďte, ktoré činnosti robievate so svojím dieťaťom najčastejšie, ako 

by sa dal definovať Váš vzťah so školou, ktorú navštevuje Vaše dieťa. Poznáte kamarátov 

svojho dieťaťa? Viete, s kým sa stretáva a hrá? 

 

 
Graf 3  Ako často sa venujete svojmu dieťaťu? 

Graf (3) vypovedá o tom, že 78% rodičov uvádza, že sa svojmu dieťaťu venujú každý deň. 22% 

opýtaných rodičov odpovedalo, že sa svojmu dieťaťu venujú cez víkend alebo večer pred 

spaním. Z možných odpovedí ani jeden z opýtaných rodičov nezakrúžkovali odpoveď „nemám 

čas sa mu venovať“. Z predložených výsledkov môžeme konštatovať, že rodičia sa o svoje 

dieťa starajú a venujú mu dostatok času.  

 

 

Graf 4  Už ste niekedy rozprávali so svojimi deťmi o téme drogy, drogovej závislosti, alebo sexuálna 

výchova? 

  

Grafu (4) poukázal na to, že väčšina rodičov (54%) sa so svojím dieťaťom rozprávalo o drogách 

a o drogovej prevencii. 42% opýtaných rodičov zakrúžkovalo odpoveď, že sa s deťmi 

nerozprávali o témach ako drogy a sexuálna výchova a len malé percento (4%) opýtaných 

rodičov sa rozprávali so svojím dieťaťom na tému sexuálna výchova. Pri zhodnotení  výsledkov 

z Grafu (4) môžeme konštatovať, že síce väčšina rodičov sa rozprávali so svojím dieťaťom na 
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tému drogy a drogová prevencia, ale až 42% rodičov nemala čas sa so svojím dieťaťom 

porozprávať o témach ako drogy alebo sexuálna výchova. Považujeme za dôležité, aby sa 

rodičia so svojimi deťmi pokiaľ možno čo najviac rozprávali a venovali im dostatok času, lebo 

aj týmto spôsobom chránia svoje deti voči drogám a závislosti na drogách. 

 

Odpovede učiteľov 
V dotazníku pre učiteľov nám učitelia odpovedali na nasledujúce otázky (kde učitelia mali 

možnosť výberu odpovede z viacerých možností): Ako by ste charakterizovali vašu atmosféru 

v škole? Zaujímate sa o svojich žiakov, viete aká je ich rodinná situácia? Ako prebieha vaša 

komunikácia s rodičmi vašich žiakov? Aké mimoškolské aktivity po vyučovaní pre žiakov sa 

vo vašej škole organizujú? Rozprávali ste sa so svojimi žiakmi počas triednickej hodiny alebo 

na inom predmete o drogách a o ich prevencii? Prebieha vo vašej škole niektorý z nižšie 

uvedených preventívnych programov/projektov proti drogám? Zapojila sa vaša trieda do 

nejakého preventívneho programu/projektu? Ako reagujú/reagovali rodičia vašich žiakov na 

preventívne programy/projekty, ktoré sa organizovali alebo organizujú vo vašej škole? Ako 

reagujú/reagovali žiaci na preventívne programy/projekty realizované vo vašej škole? Myslíte 

si, že je treba vo vašej škole poskytnúť viac podpory pre preventívne programy? 

 

Graf 5  Ako prebieha najčastejšie Vaša komunikácia s rodičmi žiakov? 

 

Z Grafu (5) možno vyčítať, že komunikácia najčastejšie prebieha medzi rodičmi a učiteľmi 

(87%) počas rodičovských združení, kedy učitelia informujú rodičov o tom, ako sa darí jeho 

dieťaťu v škole. Ďalšou najčastejšou odpoveďou učiteľov (53%) bolo, že sa rodičia informujú 

individuálne alebo telefonicky. V dotazníku 20% učiteľov uviedlo, že nemajú problém 

informovať rodičov samostatne,  10% rodičov sa vyjadrilo, že neprebieha medzi nimi a rodičmi 

žiadna komunikácia a 7% učiteľov odpovedalo, že komunikácia prebieha počas iných stretnutí 

a podujatí. Z výsledkov, ku ktorým sme dospeli, považujeme za najdôležitejšie to, že 

komunikácia medzi učiteľmi a rodičmi prebieha aspoň na minimálnej úrovni. Najefektívnejší 

spôsob komunikácie je rodičovské združenie, ktorého sa zúčastňuje väčšina rodičov. 
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Graf 6  Ako reagujú rodičia na organizované preventívne programy v škole? 

Z Grafu (6) je zrejmé, že ak sa na škole organizoval projekt, ktorý bol zameraný na prevenciu 

proti drogám, až 97% rodičov naň reagovalo veľmi pozitívne. 3% učiteľov uvádza, že sa 

niektorí rodičia do preventívnych programov osobne zapájajú. Ďalšie možnosti, ktoré sme 

učiteľom v dotazníku ponúkli, neoznačil ani jeden z opýtaných učiteľov.  

 

V tomto príspevku sme sa snažili poukázať na to, ako prebieha komunikácia medzi učiteľmi a 

rodičmi. Z výsledkov, ktoré sme získali z grafov, si dovolíme konštatovať, že komunikácia na 

nami vybraných školách je na dobrej úrovni. Táto komunikácia je dôležitá z hľadiska drogovej 

prevencie, ktorá nemôže v škole fungovať bez toho, aby rodičia a učitelia medzi sebou 

nekomunikovali. Ďalej sme sa zaoberali aj školským prostredím, kde je taktiež veľmi dôležité, 

aké vzťahy sú na pracovisku medzi učiteľmi navzájom. Z výsledkov je zrejmé, že atmosféra 

v školách, kde sme prieskum realizovali, je atmosféra pokojná a prívetivá, čo je z nášho 

pohľadu veľmi vhodné prostredie pre učiteľov, ale aj pre žiakov. Ak na škole prebiehajú 

preventívne programy zamerané proti drogám, je veľmi dobré, ak sa rodičia do programov 

zapájajú, pomáhajú pri ich realizácii. Z výsledkov je zrejmé, že rodičia na preventívne 

programy reagujú pozitívne, avšak konštatujeme, že ich angažovanosť by mohla byť 

aktívnejšia. Zdôrazňujeme, aby bola prevencia úspešná, je dôležitá komunikácia medzi rodičmi 

a učiteľmi. Najefektívnejší spôsob komunikácie je podľa našich zistení z dotazníkov 

rodičovské združenie, ktorého sa zúčastňuje väčšina rodičov. 

 

Zhrnutie výsledkov  
Cieľom príspevku bolo zistiť, aký význam má drogová prevencia v rodinnom prostredí žiaka a 

akou formou sa realizuje. Zároveň zistiť, či je drogová prevencia v primárnom vzdelávaní v 

základných školách na prvom stupni dostatočne podporovaná rôznymi preventívnymi 

projektami a či škola podporuje vyplnenie voľného času svojich žiakov záujmovými 

a športovými aktivitami. Nášho sledovania sa zúčastnilo 190 respondentov, z toho bolo 110 

žiakov, 50 rodičov a 30 učiteľov na dvoch základných školách v meste Hlohovec. 

Z percentuálneho vyhodnotenia dotazníkov sa dozvedáme, že pri zhrnutí výsledkov nášho 

prieskumu zo strany rodičov je potrebné zvýrazniť skutočnosť, že z hľadiska starostlivosti a 

záujmu o svoje deti boli naše zistenia veľmi pozitívne a na veľmi dobrej úrovni, čo sa týka 

prevencie. Z dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať,  že rodičia sa snažia bojovať voči 

drogám tak, že zamestnávajú svoje deti aktivitami a činnosťami, do ktorých sa sami angažujú. 

Vďaka tomuto prístupu deti viac dôverujú svojim rodičom a rodičia viac poznajú svoje deti. Čo 

sa týka školského prostredia a učiteľov, výsledky prieskumného šetrenia ukázali, že školy sú 

dostatočne pripravené na prevenciu proti drogám. Ponúkajú žiakom rôzne aktivity na vyplnenie 
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ich voľného času, ale taktiež robia pre žiakov rôzne aktivity a projekty, ktoré sú dôležité pri 

prevencii. Ďalšou úlohou, ktorej sme sa venovali, bola vzájomná komunikácia, kde výsledky 

ukázali, že táto komunikácia, či už sa týka rodičov, učiteľov alebo žiakov, je dostačujúca. 

Môžeme s radosťou konštatovať, že výsledky nášho prieskumu hodnotíme z hľadiska prevencie 

ako veľmi dobré, pretože nám v prvom rade išlo o to, aby prevencia prebiehala v rodine 

(Čavojský, 2017), ale aj v škole, kde žiaci trávia väčšinu svojho času. Taktiež nás zaujímalo, či 

bola komunikácia medzi učiteľmi a rodičmi na veľmi dobrej úrovni, čo sa nám z výsledkov 

taktiež potvrdilo. A zároveň sme chceli zistiť, aký majú názor na drogy žiaci a či už niekedy 

nejakú drogy, či už legálnu alebo ilegálnu, vyskúšali.  

 Potvrdilo sa nám, že žiaci majú vďaka preventívnym programom názor na drogy 

negatívny, to znamená, že by ich nikdy by ich nevyskúšali. Taktiež sme zistili, že prevencia je 

účinná, pretože žiaci neprišli do styku s drogami. Problém drog a drogovej situácie nie je 

problém len skupiny ľudí, ale celej spoločnosti, v ktorej žijeme. Najviac ohrození sú však žiaci 

už na prvom stupni základných škôl. Aby sme predchádzali kontaktu žiakov s drogami je 

potrebné, aby žiaci neprišli do kontaktu s drogou. K tomu nám pomáha práve prevencia, ktorá 

má za úlohu ochraňovať žiakov od drog a drogovej závislosti. Tento problém sa netýka len 

žiakov, ale aj rodičov a učiteľov, ktorí sú dennodenne v kontakte so žiakmi. Úlohou prevencie 

je predchádzať užívaniu drog prostriedkami, ktoré žiakov upútajú a zaujmú (Gunčaga 

a Kopáčová, 2019, Osaďan, 2004). Podľa nás sa prevencia týka rodičov, žiakov a učiteľov, 

pretože tak ako učitelia aj rodičia sú vo vzájomnom kontakte a obe skupiny majú veľký vplyv 

na žiakov.  

 V našom prieskume sme sa taktiež pokúšali zistiť, na akej úrovni je prevencia proti 

drogám v rodine žiakov. Z výsledkov, ktoré sme získali, vyplynulo, že rodičia sa venujú svojim 

žiakom, hrajú sa s nimi a podporujú ich záľuby. Avšak z prieskumu nám tiež vyplynulo, že 

rodičia by mali so svojimi deťmi tráviť viac času športovými aktivitami ako napríklad 

prechádzky v prírode, bicyklovanie a rôzne aktivity zamerané na šport, pretože väčšina 

opýtaných rodičov uviedla, že najviac času so svojimi deťmi trávia pozeraním televíznych 

programov. Pri tejto činnosti však deti nemajú možnosť vybiť si energiu a na základe tejto 

skutočnosti vyhľadávajú nové aktivity, ktoré sú niekedy veľmi nebezpečné. Ďalej sme sa v 

našom prieskume zamerali na žiakov, u ktorých nás zaujímala najmä skutočnosť, či už niekedy 

prišli do styku s drogou. Z prieskumu nám vyplynulo, že žiaci vďaka preventívnym programom 

a záujmovým aktivitám nemajú čas na drogy a ich názory svedčia tomu, že vedia, čo drogy 

spôsobujú.  

 V neposlednom rade sme sa v našom prieskume zamerali na učiteľov, ktorí majú veľký 

vplyv na žiakov. Zaujímalo nás, na akej úrovni je ich komunikácia s rodičmi žiakov. Z 

výsledkov, ktoré sme vyhodnotili, je zrejmé, že medzi učiteľmi a rodičmi je komunikácia na 

dobrej úrovni. Učitelia komunikujú s rodičmi najčastejšie prostredníctvom rodičovských 

združení, kde informujú rodičov o tom, ako sa darí jeho dieťaťu a aké robí pokroky. Pri 

komunikácii by sa mali obe strany snažiť viesť komunikáciu čo najintenzívnejšie, aby bola táto 

komunikácia prospešná pre všetky zúčastnené strany. Pri vyhodnotení nášho prieskumu sme sa 

dopracovali k výsledkom, ktoré môžeme definovať ako veľmi dobré z hľadiska prevencie drog 

a drogovej závislosti v primárnom vzdelávaní na nami sledovaných školách. 

 

Záver 

V našej práci sme sa zamerali na problematiku drog, drogovej závislosti a ich prevencie 

v primárnom vzdelávaní. Cieľom príspevku bol zistiť, aký význam má drogová prevencia 

v škole a rodinnom prostredí žiaka a akou formou sa realizuje. Rodina v živote dieťaťa zohráva 

dôležitú úlohu práve preto, že rodina je prvou sociálnou skupinou, s ktorou sa dieťaťa dostáva 

do kontaktu. Rodina však dieťa ovplyvňuje nielen tým, čo robí, ale aj tým, ako sa správa. Preto 

ak dieťa vidí na nejakom členovi v rodine, že fajčí alebo pije alkohol, dieťa si myslí, že je to 
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správna vec a po čase môže začať s užívaním týchto návykových látok tiež. Z hľadiska výchovy 

dôležité, aby rodičia dbali na svoje deti a aby vedeli, čo potrebujú a čo cítia. Na to, aby rodič 

poznal svoje dieťa, musí s ním komunikovať čo najčastejšie a čo najviac. V procese drogovej 

prevencie je potrebné, aby prevencia prebiehala najmä v rodine, pretože rodina je dieťaťu 

oporou a uznáva ju. Veď kto iný by sa mal rozprávať so svojimi dieťaťom ako prvý o drogách, 

ak nie jeho vlastný rodič? Prevencia drogovej závislosti v spolupráci s rodičmi a učiteľmi 

prvého stupňa základných škôl je najdôležitejšia, a preto by sa jej mal venovať dostatok času a 

priestoru. Každý učiteľ vo výraznej miere ovplyvňuje priebeh edukácie. Činnosti, ktoré 

vyučujúci považuje za dôležité, zaraďuje do vyučovania častejšie.  

Na základe získaných výsledkov z dotazníkov pre žiakov, učiteľov a ich rodičov 

môžeme konštatovať, že žiaci majú vďaka preventívnym programom názor na drogy negatívny 

– nikdy by ich nevyskúšali. Taktiež sme zistili, že prevencia je účinná, pretože žiaci neprišli do 

styku s drogami. Zistili sme, že u rodičov z hľadiska prevencie boli výsledky na veľmi dobrej 

úrovni.  
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Abstrakt: Vzhľadom na to, že počet drogovo závislých stále vzrastá, musíme stále viac  

pozornosti venovať protidrogovej prevencii a poučiť mladých ľudí o tomto nebezpečenstve. 

Autori vo svojom príspevku približujú problematiku drog, príčin vzniku drogovej závislosti 

a ich prevencie v radoch vysokoškolskej populácie. Cieľom príspevku je zistiť, aký vzťah majú 

k drogám vysokoškolskí študenti a ako je to s ich informovanosťou o tejto problematike. Nášho 

sledovania sa zúčastnilo 60 vysokoškolákov z Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave. Výsledky našich zistení na základe dotazníka poukazujú na dobrú 

informovanosť vysokoškolskej mládeže o problematike drog a zároveň ich záporný postoj k 

užívaniu drog.   

 

Kľúčové slová: vysokoškolská mládež, drogy, drogová závislosť, prevencia proti drogovej 

závislosti 

 

Abstract: As the number of drug addicts continues to grow, we need to pay more and more 

attention to drug prevention and educate young people about this danger. In their contribution, 

the authors approach the issue of drugs, the causes of drug addiction and their prevention in the 

ranks of the university population. The aim of the article is to find out what university students 

have a relationship with drugs and how it is with their awareness of this issue. Our monitoring 

was attended by 60 university students from the Faculty of Social Sciences, University of St. 

Cyril and Methodius in Trnava. The results of our findings based on the questionnaire point to 

the good information of university youth about the issue of drugs and at the same time their 

negative attitude to drug use. 

 

Key words: university youth, drugs, drug addiction, prevention against drug addiction 

 

Úvod 

V poslednom období sa nestáva drogová závislosť jedným z hlavných celospoločenských 

problémom u nás na Slovensku, ale aj zahraničí. Okrem riešenia iných problémov sa tejto 

problematike venuje aj Svetová zdravotnícka organizácia. Nešpor (2008) uvádza, že ľudia 

využívali drogy už v minulosti pri rôznych situáciách, náboženských obradoch, na zlepšenie 

vnímania a prežívania daných vecí. Drogy boli používané aj z medicínskeho hľadiska na výrobu 

liečiv a liekov. Ľudia nevnímali drogy ako nebezpečné, zdraviu škodlivé a neuvedomovali si 

riziko závislosti. Pod drogou chápeme nielen marihuanu, hašiš, heroín a kokaín, ale i drogy, 

ktoré sú vo svete najrozšírenejšie, a to sú hlavne alkohol a tabak.  

V súčasnej dobe nie je tajomstvom, že užívanie rôznych druhov návykových látok je 

súčasťou života mnohých vysokoškolských študentov, ktorí môžu do styku s nimi prichádzať 

na viacerých miestach, napríklad sa môže jednať o spoločenské akcie, študentské internáty 

alebo sa ich snažia nejakým spôsobom získať sami, uvádza Pristašová (2021), ktorá skúmala 

vzťahy medzi užívaním návykových látok a výkonovou motiváciou v akademickom prostredí 
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a akademickým stresom u študentov. Výskumný súbor pozostával zo 425 vysokoškolských 

študentov vo vekovom rozmedzí 19 – 23 rokov. 

 

Teoretické vymedzenie drog a drogovej závislosti 
Pojem „droga“ a jeho význam sa v priebehu dejín rôzne vyvíjal. Spočiatku, bol tento pojem 

vysvetľovaný ako sušený alebo iným spôsobom zakonzervovaný orgán rastlín alebo 

živočíchov, ktorého primárnym účelom bola jeho liečiaca schopnosť (Zábranský, 2003). 

Zábranský zároveň uvádza, že látky so psychomotorickou stimuláciou pôsobia na centrálnu 

nervovú sústavu a ľudský organizmus sa po požití týchto látok nachádza vo stave zvýšenej 

výkonnosti a bdelosti. Stimulujú motoriku a tempo myšlienok, takisto vytrhnú človeka z únavy. 

Spočiatku človek pociťuje stavy eufórie, no pri dlhodobom užívaní tieto látky môžu spôsobiť 

depresie, halucinácie alebo psychické problémy. Mahdalíčková (2014) píše, že prvé zmienky o 

počiatkoch zneužívania drog sa zaznamenali v Číne, kde vypukla obrovská závislosť na ópiovej 

šťave a tiež sa rozšírilo fajčenie tabaku. Halucinogénne látky pôsobia na nervovú sústavu a 

zapríčiňujú zmeny vnímania okolia, vytvárajú halucinácie a vplývajú aj na zmeny nálad, kedy 

človek po požití môže pociťovať nadmernú radosť alebo naopak veľký smútok alebo úzkosť. 

Svet, ktorý vidí počas halucinácií sa preňho stáva živý, no zároveň deformovaný (Dimoff, 

Carper, 1994). Do tejto skupiny látok patrí napríklad LSD, psilocybín alebo konopné produkty 

ako napríklad marihuana. Osoby po požití často popisujú stavy podobné tranzu alebo 

odcudzeniu od vlastného tela. V súčasnej dobe sú látky tohto typu požívané ľuďmi, ako 

experimentálne drogy, častokrát za účelom rozšírenia kreativity alebo rozšírenia vlastnej mysle 

(Janík, Dušek, 1990). 

Aby človek siahol po drogách musí mať patričný dôvod. Andrea Šimorová z 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave zdôvodňuje, že väčšinou 

siahajú po drogách ľudia, ktorí majú problémy a nedokážu sa s nimi vysporiadať alebo 

prekonali ťažké životné situácie. Ale samozrejme nie sú výnimkou ani prípady, kedy prišlo k 

užitiu drog pod vplyvom skupiny, či zo zvedavosti, recesie. Pre vznik závislosti je dôležitá 

motivácia človeka vedúca k zneužívaniu drogy. K najčastejším motívom patria: 

 fyzická motivácia – fyzické uspokojenie, fyzické uvoľnenie, odstránenie fyzických 

problémov, povzbudenie – dosiahnutie väčšej fyzickej energie, zlepšenie alebo udržanie 

fyzickej kondície, 

 senzorická motivácia – zlepšiť zrak, sluch , chuť, hmat, 

 emocionálna motivácia – riešenie osobných problémov, uvoľnenie psychickej bolesti, 

zlepšenie nálady, zahnanie pocitu úzkosti, relaxácia,  

 interpersonálna motivácia – lepšie zaradenie do spoločnosti – prekonanie ostychu, 

uznanie od rovesníkov, zlepšenie komunikácie, vzdorovať autorite, vymanenie sa spod 

vplyvu niekoho,  

 sociálna motivácia – presadenie sociálnych zmien, identifikácia so skupinou, únik z 

problémov života, potreba meniť spoločenské vedomie,  

 politická motivácia – identifikácia s protestnými skupinami, meniť drogovú legislatívu, 

nedodržiavanie spoločenských pravidiel,  

 intelektuálna motivácia – zahnať nudu, riešenie umelých problémov,  skúmanie 

vlastného vedomia a podvedomia,  

 kreatívno-estetická motivácia – zlepšenie umeleckej tvorby, originalita, pôžitok z 

umenia, zlepšenie predstavivosti.  

 

Ďalším významným faktorom pri vzniku drogovej závislosti je partia –  skupina mladých ľudí 

zložená z jednotlivcov v rovnakom veku prichádzajúcich do styku s drogou na diskotékach, 

internátoch, ubytovniach. Takisto sem môžeme zaradiť povolania so zvýšeným rizikom pre 



Vedecký zborník 2021 – Žiak, pohyb, edukácia

107 

 

vznik závislostí, ktorými sú napr. pracovníci v zdravotníctve /ľahký  prístup k droge/, umelci 

/potreba inšpirácie, originality/, barmani a pracovníci v nočných podnikoch  /častejší kontakt s 

drogou/, vodiči, študenti, letci /zvýšenie pracovnej výkonnosti/. Tieto faktory môžu pôsobiť i 

kombinovane a vplývajú  na zvýšenie rizika vzniku drogovej závislosti. 

Pri riešení drogovej závislosti dôležitú úlohu zohráva aj prevencia. Podľa Verbovskej 

a kol. (2007) sa problematike prevencie drogových závislostí na slovenských vysokých školách 

vzhľadom na rozličnosť študijných programov intenzívnejšie venujú na Univerzite Mateja Bela 

v Banskej Bystrici, Univerzite Komenského v Bratislave, Prešovskej univerzite v Prešove, 

Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Na úrovni regiónov sú do preventívnych aktivít 

zapojené vysoké školy predovšetkým pedagogického zamerania. Na pedagogických fakultách 

sú v osobitných študijných programoch začlenené predmety vzťahujúce sa k drogovým 

závislostiam. Na niektorých fakultách sú to práve témy záverečných prác z okruhu drogových 

závislostí. Niektoré vysoké školy si vybudovali univerzitné protidrogové centrá či poradne pre 

študentov a zrealizovali výskumné projekty ako napr. Sociálno-psychologická analýza 

rizikového správania sa vysokoškolákov, Efektívnosť prevencie drogových závislostí a AIDS, 

ktorý sa realizoval na vysokej škole v Košiciach. Problematikou drog sa zaoberalo viacero 

autorov, napr. Lietava (1997), Zabranský (1997), Juráková (1999), Ondrejková a kol. (1999), 

Bayer (2003), Kalina a kol. (2003), Vagnerová (2004), Očenášová (2004), Petrová (2006), 

Skalková (2006), Špaleková (2006) a iní.  

 

Užívanie drog prináša nové pocity, podnety, zážitky. Ľubomír Okruhlica, odborník na 

liečbu závislostí na Slovensku upozorňuje, že po drogách siahajú aj vysokoškoláci či 

nadpriemerne inteligentná mládež. To sú práve takzvaní „novelty seekers“ alebo „adventure 

seekers“, ktorí hľadajú niečo nové. Obrázok (1) bližšie charakterizuje tri fakty o drogách, ktoré 

sú v kontexte života mladej generácie. V iných európskych krajinách sa robili prieskumy, na 

základe ktorých možno povedať, že ľudia, ktorí sú veľmi bystrí či tvoriví, častejšie skúšajú 

drogy. Hľadajú nové podnety, zaujímajú sa o svet a skúmajú ho. Povedia si: Prečo by sme to 

neskúsili? 

 

 
Obrázok 1: 3 fakty o mladých a drogách.  

Zdroj: https://www.attelier.sk/wp-content/uploads/2014/12/3-fakty-o-mladych-a-drogach.jpg 

 

Liba (2005) uvádza, že prevencia (profylaxia) drogových závislostí predstavuje v 

najširšom slova zmysle posilňovanie pozitívnych podmienok a vplyvov spoločenského systému 

(výchovno-vzdelávacieho systému, právneho systému, morálky, socializácie, atď.) Je to systém 

opatrení zameraných na znižovanie, prípadne vylúčenie rizika výskytu určitých životných 

situácií alebo stavov, negatívne pôsobiacich na človeka alebo skupinu ľudí, pod vplyvom 

životných, pracovných podmienok a spôsobu života. Prevencia predstavuje kontinuálny proces 

zameraný na kladné ovplyvňovanie psychologických, resocializačných a výchovných metód. 

Hupková a Liberčanová (2012) prezentujú definíciu prevencie, ktorá je odvodená z lat. slova 

„praeventus“ a znamená predchádzanie, ochranu pred potencionálnym ohrozením. Vo vzťahu 
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k deťom a mládeži v prevencii drogových závislostí to znamená poskytnúť im pravdivé 

a osoživé informácie zaujímavým a pre nich prijateľným spôsobom. Myslí sa tým nielen 

primárna prevencia v zmysle besied a iných edukačných podujatí, ale rovnako dôležité je 

poskytovať im aj poradenstvo či krízovú intervenciu.  

Je potrebné ale zdôrazniť (Novotný a kol., 2010), že závislosť od psychoaktívnych látok 

je chronická psychická porucha. Vzniká, ak jedinec užíva dlhý čas dostatočnú dávku drogy. 

Prvé užitie drogy sa môže spájať so snahou dosiahnuť príjemné zmeny psychického stavu, 

alebo naopak, zmierniť existujúce nepríjemné pocity, ale i zo zvedavosti. Opakované užívanie 

drogy sa spája s príjemnými zmenami psychického stavu po použití drogy. Smiková (2012) 

chápe školskú drogovú prevenciu ako súhrn podnetov, činností a stratégií, ktoré majú zabrániť 

negatívnym dôsledkom spojeným s užívaním drog. Poškodzovanie zdravia, právne a sociálne 

dôsledky majú negatívny vplyv nielen pre samotného jedinca, ale i pre jeho sociálne okolie. 

Účelom preventívnych aktivít môže byť prevencia prvého užitia psychoaktívnej látky, 

obmedzenie problémov, ktoré môžu postupne vzniknúť pre užívateľa drog v jeho sociálnom 

prostredí. Podľa Hupkovej a Liberčanovej (2012) je liečba drogovej závislosti dlhodobý a 

zložitý proces, ktorý nemusí byť vždy úspešný. Počet mládeže, ktorá je závislá od 

psychoaktívnych látok rastie, a preto rastie aj význam protidrogovej prevencie vo výchove a 

vzdelávaní. 

 

Ohrozená vysokoškolská mládež 
Vysokoškolskej generácii a jej zdraviu telesnému, či duševnému je nutné venovať väčšiu 

pozornosť. Ako skupina populácie sú študenti vysokých škôl odlišní od populácie, ktorá 

neštuduje a je v tom istom veku odlišná v rôznych znakoch, ktoré vychádzajú z ich sociálnych 

podmienok a rôznych iných špecifík. Štúdium na univerzite neprináša samozrejme len 

pozitívne vplyvy na mladých ľudí. Ide hlavne o nepravidelnosti životného a pracovného rytmu 

a iné stres prinášajúce okolnosti najmä v čase skúšok. Takéto negatívne vplyvy, ktoré pôsobia 

na mladých ľudí môžeme označiť ako „patogénne“. Neúmerný stres, ako uvádza Beniak (1982), 

učenie sa v neskorých hodinách, málo oddychu, zlé stravovanie a negatívne emócie, ktoré 

zažíva väčšina študentov, môže niekedy viesť až k trvalému narušeniu zdravia.  

Vysokoškolské obdobie je veľmi dôležité čo sa týka budúcnosti mladých ľudí, lebo 

práve vtedy a tam sa rozhodujú akou cestou sa vydajú v živote a kam svoj život chcú smerovať. 

Mladý človek hľadá samého seba a jeho cieľom je začleniť sa do sveta dospelých ako dozretý, 

plnohodnotný člen spoločnosti (Oravcová, 2012). Vysoká škola, môže byť veľmi náročným 

obdobím pre psychiku vysokoškoláka, a to z viacerých dôvodov. Štúdium na vysokej škole v 

zahraničí alebo na miestach vzdialených od bydliska študenta spôsobí, že vysokoškolák musí 

odísť z domu a bývať na školskom internáte alebo v inom ubytovaní mimo domu, a to môže 

byť pre niekoho veľká, možno aj veľmi nepríjemná zmena. Beniak (1982) zároveň dodáva, že 

osamostatnenie je ale prirodzená súčasť života a môže byť naopak prospievajúca, pre vývin 

mladého človeka. Vysoká škola aj keď nie je jednoduchá a prináša rôzne stresujúce situácie má 

veľký vplyv na budovanie osobnosti študenta, pretože ho učí byť zodpovedný, dochvíľny a mať 

kritické myslenie. 

 

Cieľ a úlohy práce 
Cieľom práce je zistiť, aký vzťah majú k drogám vysokoškolskí študenti a ako je to s ich 

informovanosťou o tejto problematike. Nášho sledovania sa zúčastnilo 60 vysokoškolských 

študentov z Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.  

Na základe nami zvoleného cieľa sme si stanovili nasledovné úlohy: vybrať vysokú 

školu, na ktorej sa zrealizuje prieskum, vytvoriť dotazník pre študentov vysokej školy, navštíviť 

vysokú školu a požiadať študentov o vyplnenie dotazníka, spracovať údaje od respondentov, 
dotazníkom zistiť vzťah študentov k drogám, získané informácie vyhodnotiť a spracovať.  
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Metodika práce  
Charakteristika objektu skúmania  

Náš prieskum formou dotazníka sme uskutočnili na vzorke 60 respondentov – 

vysokoškolských študentov z Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

vo veku od 20 do 25 rokov, z toho bolo: 32 mužov a 28 žien. Priemerný vek študentov bol 22,5 

roka. 

 

Metódy spracovanie a vyhodnocovania údajov.  

Dotazníky vyplnili študenti anonymne. Dotazník obsahoval 16 uzavretých a 

polouzavretých otázok. Otázky v dotazníku boli orientované na dosiahnutie poznatkov o 

študentoch a ich vzťahu k drogám. Výsledky sme spracovali pomocou matematicko-

štatistických metód a následne vyhodnotili pomocou grafického znázornenia. 

 

Výsledky práce 
V nasledujúcich grafoch prezentujeme získané údaje z výsledkov nášho prieskumu. Vzhľadom 

na obmedzené možnosti publikovaných strán v zborníku prezentujeme len časť grafov 

(dotazníky a ďalšie grafy sú na vyžiadanie u autorov).  

 

Odpovede študentov 

V dotazníku pre študentov sme zisťovali odpovede študentov na nasledujúce otázky 

(pričom študenti mali možnosť výberu odpovede z viacerých možností): Skúsili ste už nejakú 

drogu? Ak ste skúsili, tak akú drogu? Je podľa vás alkohol alebo cigareta droga? Fajčíte 

tabakové výrobky? Pijete alkohol? Ak ste vyskúšali drogu, z akého dôvodu to bolo? Kde 

najčastejšie sa môžu mladí ľudia stretnúť s drogou? Od koho ste získali najviac informácií 

o drogách? Užívate nejakú drogu (okrem alkoholu a cigariet)? Ak ste v predchádzajúcej 

odpovedi zakrúžkovali áno, tak akým spôsobom (8 možností)? Pokiaľ by vám niekto ponúkol 

drogu, ako by ste zareagovali? Aká je podľa vás najpoužívanejšia droga na Slovensku? Z 

ktorých drog vzniká podľa vás najrýchlejšie závislosť? Myslíte si, že ste dostatočne 

informovaní o drogách? Myslíte si, že je na vašej škole venovaná dostatočná pozornosť 

prevencii proti drogám? Uvítali by ste prednášku o drogovej prevencii? Pokiaľ áno, od koho by 

ste prednášku prijali? 

 

 
Graf 1: Skúsili ste už nejakú drogu? 
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V prvej otázke sme sa pýtali študentov či už skúsili nejakú drogu. Z Grafu (1) vyplýva, že z 

celkového počtu respondentov skúsilo drogu 62% študentov a 38% študentov odpovedalo, že drogu 

neskúsili.  

 

 
Graf  2:  Akú drogu ste skúsili? 

 

Z Grafu (2) sa dozvedáme, že najčastejšie vyskúšanými drogami sú alkohol, cigarety a 

marihuana 23%. 16% študentov uviedlo, že vyskúšali extázu. Pervitín vyskúšalo 8% študentov 

a heroín, LSD, lysohlávky vyskúšalo 3% študentov. 
 

 

Graf 3:  Aká je podľa vás najpoužívanejšia droga na Slovensku? 
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Podľa Grafu (3) je najpoužívanejšou drogou na Slovensku pre 60% respondentov alkohol.19% 

respondentov si myslí, že je to  tabak. 18% respondentov uviedlo marihuanu. 3% respondentov 

označilo pervitín, ako najpoužívanejšiu drogu na Slovensku. Heroín či iné drogy neoznačil žiaden 
respondent. 

 

Graf 4: Myslíte si, že je na vašej fakulte venovaná dostatočná pozornosť drogovej prevencii? 

Z uvedeného Grafu (4) vyplýva, že, až 95% respondentov uviedlo, že na škole nie je dostatočná 

pozornosť venovaná drogovej prevencii. 5% respondentov označilo odpoveď, že na škole je 

dostatočná pozornosť venovaná drogovej prevencii. 

 

Graf 5: Od koho by ste prednášku o drogách prijali? 

Z Grafu (5) vyplýva, že pre 47% respondentov by bola prednáška najzaujímavejšia od 

vyliečeného narkomana. 35% respondentov by uvítalo prednášku od pracovníka drogového 

centra. Pre 15% respondentov by bola zaujímavá prednáška od lekára. 3% respondentov 

uvidelo prednášku od policajta. Možnosť, kde by si respondenti vybrali niekoho podľa seba, si 

nezvolil nikto. 
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Zhrnutie výsledkov  
Cieľom príspevku bolo zistiť, aký vzťah majú vysokoškolský študenti k drogám, či je 

vysokoškolská mládež dostatočne informovaná o drogovej problematike a či je na škole 

venovaná dostatočná pozornosť prevencii voči drogám. Priemerný vek sledovaných študentov 

bol 22,5 roka.  

Z nášho prieskumu sme zistili, že skúsenosť s drogou malo 62% respondentov, pričom 

najviac skúseností majú s alkoholom, cigaretami a marihuanou. 2% respondentov malo 

skúsenosť aj s tvrdými drogami.  

 Na otázku fajčenia tabakových výrobkov sme zistili, že 47% respondentov fajčí 

pravidelne každý deň a 38% nefajčí vôbec. Príležitostné konzumovanie alkoholických nápojov 

potvrdilo až 79% respondentov. Užívanie iných drog okrem alkoholu a cigariet uviedlo 43% 

študentov, avšak prevažovalo fajčenie.  

 Potvrdilo sa nám, že prijatie drogy a následné experimentovanie s drogou by odmietlo 

46% respondentov. Najčastejšími miestami, kde sa študenti môžu stretnúť s drogou sú festivaly 

a koncerty potvrdilo to 32% respondentov.  

 Z prieskumu nám vyplynulo, že znalosti študentov o drogách sú dostatočné aj vzhľadom 

na to, že viac ako polovica respondentov považuje aj alkohol a cigarety za drogy a nie len tvrdé 

a mäkké drogy. 83% respondentov sa domnieva, že sú dostatočne informovaní o drogovej 

problematike. Informovanosť väčšiny študentov však závisí od získaných informácií od 

kamarátov. Najmenej informácií majú zo školy, preto sa domnievame, že preventívne programy 

sú nepostačujúce alebo žiadne. Študenti sú presvedčení, že závislosť vzniká najrýchlejšie od 

tvrdých drog - uviedlo to až 93% respondentov.  

 V našom prieskume sme sa taktiež pokúšali zistiť na akej úrovni je prevencia proti 

drogám na sledovanej vysokej škole. Nedostatočnú drogovú prevenciu potvrdilo až 95% 

respondentov. Väčšina by uvítala aj prednášku, ktorá by sa týkala drogovej prevencie, potvrdilo 

to 67% respondentov. Zaujímavosťou je, že ak by sa takáto prednáška uskutočnila, študenti by 

ju chceli od vyliečeného narkomana.  

 

Diskusia 

V rokoch 2005 – 2007 prebehla na Masarykovej univerzite v Brne trojročná štúdia zameraná 

na skúmanie užívania návykových látok u vysokoškolských študentov. Výskumný súbor 

obsahoval 10 000 respondentov. Výsledky ukázali, že viac ako 80% respondentov pravidelne 

konzumovalo alkohol, 28% respondentov užilo marihuanu v poslednom polroku v dobe výskumu, 

okolo 25% respondentov pilo čiernu kávu v dobe skúmania, okolo 20% respondentov aktívne 

fajčilo cigarety v dobe výskumu, 2,6% respondentov užilo tlmivé lieky (na navodenie spánku, proti 

bolesti alebo úzkosti) bez lekárskeho predpisu v poslednom polroku v dobe výskumu, 1,5% 

respondentov užilo halucinogén v poslednom polroku v dobe skúmania, 0,06% respondentov užilo 

heroín v poslednom polroku (Kachlík, Havelková, 2007). Vo výskume Párama a kol. (2020), kde 

výskumný súbor tvorili španielski študenti, sa zistilo, že študenti, ktorí pili často alkohol a zároveň 

aj fajčili marihuanu, mali väčší problém prispôsobiť sa akademickému životu na univerzite a mali 

horšie študijné výsledky. Toto tvrdenie sa takisto potvrdilo aj vo výskume na kuvajtských 

študentoch, kde užívanie návykových látok pozitívne korelovalo s horšími akademickými 

výsledkami (Bajwa a kol., 2013). Vo výskume na nemeckých študentoch, kde zisťovali dôvody, 

prečo študenti užívajú stimulujúce látky, ktoré sú však návykové, najčastejšie odpovede boli 

zvýšenie motivácie k učeniu, podpora pamäte a pomoc pre lepšie využitie času (Hildt a kol., 2014). 

Podobný výskum prebehol na etiópskych študentov, kde boli zisťované dôvody, prečo študenti 

užívajú alkohol, listy žuvacej rastliny khat a fajčia cigarety, kde 65% respondentov uviedlo ako 

dôvod potrebu sa zrelaxovať a 37,7% uviedlo ako dôvod potrebu zbaviť sa stresu (Gebreslassie a 

kol., 2013). V štúdií na amerických študentoch bolo zisťované či vplýva na ich akademické 

výsledky, ak sú osoby pod vplyvom látok (konkrétne alkoholu, kokaínu alebo fajčia cigarety) počas 
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školy. Samotný kokaín dosahoval najvyššie hodnoty koeficientov, no výsledky pri väčšine prípadov 

neboli štatisticky signifikantné, čo podľa domnienky autorov spôsobilo nedostatok skúmaných 

študentov, ktorí by boli pod vplyvom kokaínu počas školy. 
Filas (2021) realizoval výskum, cieľom ktorého bolo zistiť názory a postoje 

vysokoškolských študentov na zdravý životný štýl, vrátane užívania drog. Do výskumu bolo 

zapojených celkovo 62 študentov Fakulty športových štúdií v Brne (30 mužov a 32 žien). Metóda 

výskumu prebiehala kvantitatívnou formou pomocou dotazníka. Vyhodnotenie odpovedí na otázku: 

„Fajčite? Ak áno, ako často?“, z celkového počtu 62 respondentov odpovedalo len 9 kladne a 8 

(88,9%) z nich fajčí menej často ako predošlé možnosti, teda menej ako niekoľkokrát do týždňa a 

len jedna osoba fajčí raz denne. Otázkou:  „Konzumujete alkohol?“ Filas zistil, že z celkového 

počtu 62 respondentov na otázku ohľadom konzumácie alkoholu 42 (67,7%) priznalo, že 

alkohol konzumujú a 20 (32,3%) respondentov nekonzumuje alkohol. Vyhodnotenie otázky 

vzťahujúcu sa na frekvenciu konzumácie alkoholu je nasledovná: z celkového počtu 42 

respondentov, ktorí na predchádzajúcu otázku odpovedalo kladne, až 16 (38,1%) uviedlo, že 

konzumujú alkohol 1x do týždňa, na delenom druhom mieste v počte odpovedí bola možnosť 

2-3x do týždňa a 2x do mesiaca, ktorú označilo po 9 respondentov, čo zo všetkých 42 odpovedí 

tvorí (21,4 %). Najmenej častými odpoveďami boli 1x za dva mesiace a príležitostne, na ktorom 

sa dokopy zhodlo len 8 respondentov.  

 

Záver 

V našom príspevku sme sa zamerali na problematiku drog, príčin vzniku drogovej závislosti 

a ich prevencie v radoch vysokoškolskej populácie. Cieľom príspevku bolo zistiť, aký vzťah 

majú k drogám vysokoškolskí študenti a ako je to s ich informovanosťou o tejto problematike. 

Nášho sledovania sa zúčastnilo 60 vysokoškolských študentov z Fakulty sociálnych vied 

Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Z nášho prieskumu sme zistili, že prijatie drogy a 

následné experimentovanie s drogou by odmietlo 46% respondentov. Najčastejšími miestami, 

kde sa študenti môžu stretnúť s drogou, sú festivaly a koncerty. Túto skutočnosť potvrdilo 32% 

študentov. Výsledky našich zistení na základe dotazníka poukazujú na dobrú informovanosť 

nami sledovanej vzorky vysokoškolskej mládeže o problematike drog a zároveň ich záporný 

postoj k užívaniu drog. Zistili sme, že aj keď sa jedná o vysokoškolskú populáciu, tak práve 

rodina v živote študenta stále zohráva dôležitú úlohu z hľadiska toho, že rodina je prvou 

skupinou, s ktorou sa dostáva do kontaktu. Rodina zohráva hlavnú úlohu i pri formovaní 

osobnosti mladého človeka nesprávnou výchovou, alebo výchovou v neharmonických 

rodinných pomeroch, kedy je riziko toho, že sa dostane do ťažkostí, ktoré bude chcieť potlačiť 

drogou. Rodina však študenta ovplyvňuje nielen tým, čo robí, ale aj tým, ako sa správa. Je 

dôležité a potrebné, aby v procese drogovej prevencie prebiehala v prvom rade najmä v rodine, 

pretože rodina by mala byť stále pre študenta oporou.  
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ROZDIELNOSŤ NÁZOROV A POSTOJOV REKREAČNÝCH BEŽCOV 

ŠTUDENTOV Z FARMACEUTICKEJ FAKULTY V BRATISLAVE A 

Z BEŽNEJ POPULÁCIE NA OSTATNÉ POHYBOVÉ AKTIVITY 

 

DIFFERENCE OF  OPINIONS AND ATTITUDES OF RECREATIONAL 

RUNNERS OF STUDENTS FROM THE FACULTY OF PHARMACY IN 

BRATISLAVA AND FROM THE CURRENT POPULATION ON OTHER 

MOVEMENT ACTIVITIES 
 

Lenka Nagyová1, Dalibor Ludvig1, Martina Tibenská1 

 

1Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra telesnej výchovy a športu, Farmaceutická 

fakulta 

 

Abstrakt: Dôležitosť pohybovej aktivity je zdôraznená v každej odbornej diskusii zameranej 

na zdravý životný štýl, telesnú výchovu a šport. 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) a 223 respondentov z bežnej populácie v priemernom veku 34 rokov ( 101 mužov a 122 

žien). 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 

študentov vykonáva iné pohybové aktivity, ktoré nie sú organizované 2-5 krát týždenne, bežci 

z bežnej populácie 1-3x týždenne. Respondenti sa prevažne venujú cyklistike, fitness, plávaniu, 

turistike a muži futbalu, hokeju, volejbalu, bedmintonu a tenisu, ženy sa venujú aj in-line 

korčuľovaniu, joge a tancu. Väčšina opýtaných 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 1-5x týždenne a tiež vykonávajú 1-4 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: The importance of physical activity is emphasized in every professional discussion 

focused on a healthy lifestyle, physical education and sport. The aim of our study was to analyze 

the attitude of recreational runners to other physical activities. The research group involved 179 

students from the Faculty of Pharmacy, Charles University in Bratislava (34 men aged 22 and 

145 women aged 22) and 223 respondents from the general population aged 34 years (101 men 

and 122 women). As a research method, we used questionares mostly with closed questions. 

The answer of students as recreational runners indicate a positive finding that recreational 

running motivates them to practice other physical activities. Most recreational runners of 

students perform other physical activities that are not organized 2-5 times a week, runners from 

the general population 1-3 times a week. Respondents are mainly engaged in cycling, fitness, 

swimming, hiking and men in football, hockey, voleyball, bedminton and tennis, women also 

engage in in-line skating, yoga and dance. Most respondents would like to do more activities, 

but they are limited mainly by their free time. All participants practice other physical activities 
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for their own use, while women chose to maintain adequate body weight and good posture as 

important reasons for performing physical activities. In general, we can say that recreational 

runners who practice running 1-5 times a week and also perform 1-4 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, free time, vitality 

 

Úvod 

Najlepšou preventívnou ochranou pred chronickými a civilizačnými ochoreniami je pohybová 

aktivita, ktorá je zároveň ekonomicky najmenej náročnou v spojení s primeraným príjmom 

energie. Pohybovú aktivitu môžeme definovať ako mnohostrannú pohybovú činnosť. Za 

pohybovú aktivitu môžeme považovať každú aktivitu, pri ktorej zvýšime energetický výdaj nad 

úroveň výdaja a dosahujeme ju v pokoji. Pohybová aktivita patrí do životného štýlu mnohých 

ľudí a môžeme ju považovať za prejav kultúry človeka a spoločnosti (Liba, 2013). 

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, Hančin, 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 
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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.  

V našej štúdii sme venovali pozornosť rozdielnosti názorov a postojov študentov - rekreačných 

bežcov a rekreačných bežcov z bežnej populácie vykonávaniu iných pohybových aktivít popri 

rekreačnom behu vo voľnom čase. Zistili sme, že študenti mužského a ženského pohlavia, ktorí 

pravidelne behajú 1-3x týždenne, si myslia, že by bolo vhodné behať 2-5x týždenne, bežci 

z bežnej populácie behajú 3-5x týždenne a 2-5x by bolo podľa nich vhodné behať týždenne, 

rovnako ako sa domnievajú aj bežci – študenti. Študenti trénovali vo voľnom čase jednu až dve 

hodiny behu týždenne a bežci z bežnej populácie sa venovali behu 3-5 hodín týždenne.  

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.  

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 a rozdielnosť názorov a postojov študentov-

rekreačných bežcov a bežcov z bežnej populácie 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 a 223 respondentov, 

rekreačných bežcov z bežnej populácie v priemernom veku 34 rokov, 122 žien, 101 mužov. Na 

získanie údajov z výskumu sme použili dotazník, ktorý bol zameraný na vzťah rekreačných 

bežcov k rôznym fyzickým aktivitám 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 prostredníctvom sociálnej 

siete Facebook 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 

v oboch skupinách,  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  študentov si myslí, že je vhodné robiť okrem behu 2-5x týždenne aj iné športové 

aktivity, bežci sa domnievajú, že 2-3 krát,  zatiaľ čo študentky preferujú iné športové aktivity 

3-4 krát týždenne, bežkyne 2-3 krát. Obr.2. 

 

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 

Výrazná väčšina respondentov oboch skupín vykonáva ďalšie pohybové aktivity, ktoré sú 

organizované buď v školskom alebo športovom klube. Druhou najčastejšie vybranou 

odpoveďou bola neorganizovaná forma inej športovej aktivity, s priateľmi a pre zábavu. Tieto 

odpovede naznačujú, že väčšina rekreačných bežcov z oboch skupín 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-nerobím iné aktivity okrem behu                              c-I don´t no other activities then running 

Študenti oboch pohlaví uprednostňujú fitness ako svoju ďalšiu činnosť, bežci z bežnej 

populácie uprednostňujú cyklistiku, druhú aktivitu v poradí majú obe skupiny respondentov 

prehodenú, pre študentky je zaujímavé in-line korčuľovanie. Bežci oboch pohlaví ešte preferujú 

plávanie, ktoré je u študentov výrazne menej zaujímavé. Študentky sa však zaujímajú aj 

o ďalšie športy (turistika, joga). Odpovede naznačujú, že študenti oboch pohlaví robia viac 

individuálnych aktivít (cyklistika, fitnes, in-line korčuľovanie a iné) ako kolektívne športy 

a spolu s tým predpokladáme, že väčšina ich aktivít je zameraná na kardiovaskulárny tréning 

so zachovaním telesnej hmotnosti obr.4. 

 

Obrázok 4 Športové aktivity vykonávané okrem rekreačného behania 

Figure 4 Sports activities preformed in addition to recreational running 
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Legenda                                                                                Legend 

a-fitnes, b-cyklistika, c-in-line korčule                               a-fitness, b-cycling, c-skating 

d-plávanie, e-turistika, f-kolektívne športy, g-joga           d-swimming, e-tourism, f-collective   

                                                                                          sports, g-yoga 

Študenti okrem behania vykonávajú iné športové aktivity 1-4x za týždeň, najviac opýtaných 

vykonáva iné športové aktivity 3 krát týždenne. V porovnaní s odpoveďami na otázku 

koľkokrát týždenne vykonávajú rekreačný beh (najčastejšie 1-2x), opýtaní študenti bez rozdielu 

pohlavia vykonávajú iné športové aktivity s vyššou frekvenciou ako rekreačné behanie. 

Rekreačný bežci z bežnej populácie vykonávajú iné športové aktivity 1-3x týždenne, najviac 

2x týždenne, rekreačný beh vykonávajú najčastejšie 3-5x týždenne. Z uvedeného konštatujeme,  

že rekreační bežci bez rozdielu pohlavia vykonávajú iné športové aktivity s nižšou frekvenciou 

ako rekreačné behanie. (obr. 5). 

 

Obrázok 5 Frekvencia iných športových aktivít za týždeň 

Figure 5 Frequency of other sports activities per week 

Viac rekreačných bežcov z oboch dotazovaných skupín by radi vykonávali viac športových 

aktivít týždenne. K tejto otázke bolo neutrálnych menej mužov ako žien z oboch skupín. 

Negatívnu odpoveď zvolilo väčšie množstvo respondentiek z oboch skupín. Pozitívum vidíme 

v skutočnosti, že rekreační bežci z oboch skupín sú ochotní trénovať viac iných športových 

aktivít týždenne (obr. 6). 
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Obrázok 6 Názory účastníkov na zvýšenie počtu dní účasti na športových aktivitách týždenne 

Figure 6 Opinions of participants on increasing the number of days of participation in sport 

activities pre week 

Jedným z dôvodov nezvyšovania frekvencie iných športových aktivít bola najmä práca/škola 

a s tým súvisiaci nedostatok voľného času. Tieto odpovede si zvolili až dve tretiny žien z oboch 

skupín a polovica rekreačných bežcov a necelá tretina študentov (obr.7).  

 

Obrázok 7 Dôvody nezvyšovania účasti na iných športových aktivitách 

Figure 7 Reasons for not increasing participation in other sports activities 

Najčastejším dôvodom na vykonávanie inej športovej aktivity bola vnútorná potreba u oboch 

skupín, najvýraznejšie pre študentky (obr. 8). Druhou najbežnejšou odpoveďou bolo 

udržiavanie telesnej hmotnosti a dobrej postavy u oboch skupín, opäť s najvýraznejšou 

odpoveďou u študentiek. Rovnako pre mužov aj ženy v oboch skupinách je dôležité stretávanie 

sa so známymi a spoločenský kontakt. Vyhodnotené odpovede v oboch skupinách naznačujú, 

že ak rekreačný bežec vykonáva inú činnosť motivuje ho to aj k vykonávaniu k väčšiemu 

množstvu športových aktivít. 
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Obrázok 8 Dôvody účasti na iných športových aktivitách 

Figure 8 Reasons for participation in other sports activities  

Legenda                                                                               Legend 

a-vnútorná potreba, b-hmotnosť, dobrá postava             a-internal need, b-weight, good 

                                                                                          figure 

c-stretávanie sa so známymi, d-lepší spoloč. kontakt      c-meeting with friends,d-better social 

                                                                                       contact 

e-odporúčanie lekára, f-prianie člena rodiny                e-doctor´s recommendation, f-family 

                                                                                         member´s wish 

g-iné                                                                               g-other 

Diskusia 

Vyhodnotením získaných výsledkov sme dospeli k záveru, že rekreační bežci zo skupiny 

študentov si myslia, že je vhodné behať 3-4 krát týždenne, avšak v skutočnosti sú schopní behať 

2-3 krát týždenne, čo znamená celkovo menej ako 1 hodinu týždenne. Skupina rekreačných 

bežcov z bežnej populácie si myslí, že je vhodné behať týždenne 3-5 krát, pričom v skutočnosti 

sú schopní trénovať behanie 1-5 krát týždenne, čo znamená celkovo viac ako jednu hodinu 

týždenne. Pozitívnym zistením z výsledkov je, že rekreačné behanie motivuje bežcov, aby 

vykonávali aj iné športové aktivity, medzi ktoré jednoznačne patrí cyklistika (Curtis, 1992). 

Všeobecne rekreační bežci z oboch skupín a z oboch pohlaví uprednostňujú cyklistiku, fitnes, 

plávanie a turistiku. Ženy z oboch skupín obľubujú in-line korčuľovanie, jogu, muži obľubujú 

kolektívne športy ako volejbal, futbal, hokej, obľúbenosti sa teší aj bedminton a tenis. 

Súhlasíme s názorom, že výber pohybových aktivít súvisí s rozdielmi medzi mužmi a ženami 

z anatomického, fyziologického, psychologického a pedagogického hľadiska (Grifin, 1997). 

Nakoľko športové aktivity a behanie , ktoré vykonávajú všetci respondenti sú neorganizované, 

bez kvalifikovaného dozoru, zostáva otázkou kvalita techniky pri týchto aktivitách. 
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Závery 

Na základe získaných výsledkov konštatujeme, že opýtaní študenti bez rozdielu pohlavia 

vykonávajú iné športové aktivity s vyššou frekvenciou ako rekreačné behanie, rekreační bežci 

bez rozdielu pohlavia vykonávajú iné športové aktivity s nižšou frekvenciou ako rekreačné 

behanie. Rekreačné behanie patrí k neorganizovaným športovým aktivitám rovnako ako aj 

aktivity, ktoré vykonávajú opýtaní respondenti z oboch skupín, z čoho vyplýva, že ich 

vykonávajú pre zábavu a s priateľmi. Na základe odporúčaní Svetovej zdravotníckej 

organizácie (2010), American Heart Association (2015) a British Heart Foundation (2015) 

o precvičovaní fyzickej aktivity sme zistili, že respondenti oboch skupín majú dostatočnú 

fyzickú aktivitu vo svojom týždennom režime, či už vo forme behania, alebo formou iných 

športových aktivít.  
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RODOVÉ ROZDIELY V KRESBE DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU 

 

GENDER DIFFERENCES IN CHILDRENS DRAWINGS AT 

PRESCHOOL AGE CHILDREN 

 
Róbert Osaďan1 a Blanka Kožík Lehotayová1 

 
1PdF UK v Bratislave, Slovensko 

 

Abstrakt:  Kreslenie je prirodzenou súčasťou vývinu dieťaťa, obzvlášť dôležitou v období 

raného a predškolského veku, kedy verbálne schopnosti dieťaťu nepostačujú na vyjadrenie 

vlastných pocitov. Kresba sa tak stáva spôsobom sebavyjadrenia, ktorá dieťaťu umožňuje 

prezentovať vlastné chápanie sveta, osôb a vecí, ktoré sú pre neho dôležité. Cieľom príspevku 

je charakterizovať jednotlivé vývinové etapy kresby dieťaťa predškolského veku ako aj prejavy 

rodového aspektu v detskej kresbe. Vývinové štádiá a rodový aspekt v kresbe dieťaťa 

predstavujú faktory, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri interpretácii detskej kresby. Príspevok 

je parciálnym výstupom projektu Kega č. 0026UK-4/2021 Preventívne stratégie špecifických 

porúch učenia z hľadiska grafomotoriky v predškolskom veku. 

 

Kľúčové slová: kresba, predškolský vek, rodovosť, dieťa 

 

Abstract: Drawing is a natural part of a child's development, especially it is important in the 

period of early and preschool age, when the child's verbal abilities are not enough to express 

his own feelings. Drawing thus becomes a way of self-expression, which allows the child to 

present his own understanding of the world, people and things that are important to him. The 

aim of the article is to characterize the individual developmental stages of the drawing of a 

preschool child as well as the manifestations of the gender aspect in children's drawing. The 

developmental stages and the gender aspect in a child's drawing are factors that play a key role 

in the interpretation of children's drawing. The contribution is a partial output of the Kega 

project no. 0026UK-4/2021 Preventive strategies of specific learning disabilities in terms of 

graphomotor skills in preschool age.  
 

Key words: drawing, preschool age, gender, child 

 

Úvod 

Dlhoročné pozorovania ako aj výskumy potvrdili, že schopnosť kreslenia dieťaťa je súčinná s 

kognitívnym a motorickým vývinom. Belešová (2012, 2017) upozorňuje, že záujem o detskú 

kresbu vzbudil aj J. A. Komenský, ktorý zdôraznil význam kresby  a jej výchovného potenciálu. 

Vo svojom diele Didactica magna upozorňoval, že deti začínajú kresliť omnoho skôr, než im 

to dospelí umožnia, a že prirodzené vyjadrenie dieťaťa je iné, než k akému je vedené v škole. 

Prvým, kto opísal postupné vývinové fázy detskej kresby bol Ebenezer Cooke v roku 1885. Na 

jeho prácu nadviazal Ricci, ktorý v roku 1887 publikoval teóriu o vývine detskej kresby. 

Vedecký záujem o detskú kresbu dosiahol svoj vrchol na začiatku 20. storočia, pričom štúdie 

prezentujú súvislosti medzi kresbou a inteligenciou (Kamphaus & Pleiss, 1991). Piaget začlenil 

kresbu do svojej teórie vývinového učenia a opísal ju ako aktivitu, ktorá odzrkadľuje kognitívnu 

zrelosť dieťaťa (Brooks, 2009).  

V období predškolského veku je grafomotorická expresia dieťaťa na úrovni vynárajúcej sa 

gramotnosti t. z. pred nadobudnutím zručnosti čítať a písať, ale zároveň s možnosťou vyberať 

si medzi komunikačnými kanálmi vyjadrovanými prostredníctvom pohybu, kresby a reči. 
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Prepájanie uvedených podôb zvyšuje schopnosť dieťaťa používať viaceré formy 

reprezentatívneho myslenia. Rozprávanie a kreslenie sú priamo prepojené, čím tvoria paralelné 

a vzájomne sa transformujúce procesy. Často vznikajú situácie, kedy sa rozhovor premietne do 

kresby ako verbalizovaný zámer pretransformovaný iba do grafickej expresie, bez potreby 

verbalizovať kresbu. Platí to aj opačne, kedy sa zámer niečo konkrétne nakresliť prejavuje iba 

rozprávaním bez grafického záznamu. Uvedené, môže napomôcť uvedomeniu si toho, že pre 

dieťa je kresba príťažlivou činnosťou, do ktorej nemusí byť nútené. 

 

Vývinové obdobia detskej kresby 

Postupnosť vývinu detskej kresby je charakteristická typickými znakmi, ktoré sa prejavujú 

u väčšiny detí v určitých obdobiach, vývinových fázach. Vývin detskej kresby Stehlíková-

Babyrádová (2013) začlenila do štyroch nadväzných štádií typických pre obdobie 

predškolského veku, ktorých základné charakteristiky uvádzame v grafe.  

Graf 1 Vývinové štádiá detskej kresby v období predškolského veku 

zdroj: sprac. podľa (Stehlíková-Babyrádová, 2013) 

Z hľadiska detského vývinu je v ranej fáze kreslenia pre dieťa dôležité experimentovanie 

s grafickým nástrojom a grafickou stopou spolu s rozvíjaním motorickej koordinácie. Do dvoch 

rokov veku (15 – 18 mesiacov) dieťa začína kresliť nekontrolované čmáranice. Čmáranice 

dieťaťu umožňujú dozvedieť sa o vlastnostiach predmetov, materiálov a nástrojov, ako sú 

ceruzky, perá, farby, pastelky, ktoré uchopuje celou rukou (dlaňové uchopenie). 

Približne vo veku dvoch rokoch sa objavuje tzv. kontrolované čmáranie. Vyznačuje sa 

spontánnymi kruhovými čmáranicami a bodmi. Tie sú nevyhnutné pre neskoršie rozvíjanie 

zručností v kresbe a písme. Dieťa začína vytvárať kresby, ktoré obsahujú aj vertikálne a 

horizontálne čiary, slučky a špirály, viacerými líniami kreslenými kruhmi, tvary pripomínajúce 

• prvé čmáranice ako odraz psychomotoriky dieťaťa,

• postupne z chaotických zhlukov čiar vznikajú uzavreté tvary.

obdobie čmáraníc (2,5-3 roky) 

• pripisovanie významu grafickým tvarom a ich opakované zaznamenávanie,

• spočiatku má grafický tvar identický význam, postupne nadobúda grafický 
tvar rôzne významy.

obdobie zobrazovania opakovaných tvarov (3-4 roky)

• opakované zaznamenávanie kruhov,

• zobrazovanie objektov a dynamických vzťahov medzi nimi prostredníctvom 
zjednodušených tvarov,

• nezáujem o zaznamenanie vonkajšej podoby objektov - dieťa kreslí to, čo o 
objekte vie, nie to ako objekt naozaj vyzerá.

obdobie symbolizácie a ideoplasticizmu (4-5 rokov)

• snaha o realistické grafické zaznamenanie objektu,  

• fáza nazývaná "poetický fyzioplasticizmus" je formou vyjadrenia, ktorá 
čiastočne môže pripomínať svojim tvarom, detailami a i. videný objekt a 
čiastočne je aj abstraktným znázornením v zaznamenávaní znakov a 
symbolov,

• detská kresba je považovaná za bezprostrednú a výnimočnú.

obdobie vizualizácie a raného poetického fyzioplasticizmu (6-7 rokov)
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písmená T a V. Dvojročné dieťa sa učí držať ceruzku natočenú v smere bodu, pomocou palca 

a prvých dvoch prstov cielene zaznamenáva stopu, kedy začína uchopovanie, ktoré 

v nasledujúcom období vedie k správnemu štipkovému úchopu. V tomto štádiu väčšina detí 

začína používať preferovanú ruku. Dieťa objavuje súvislosť medzi pohybmi, ktoré robí a 

znakmi, ktoré sa na papieri vytvárajú. To je dôvodom, prečo začína účelovo opakovať pohyby. 

Vo veku troch rokov  dieťa začína používať v kresbe základné tvary, pretože sa zlepšuje jeho 

motorika a koordinácia ruky a oka. Kresba v tomto veku obsahuje tvary kombinované rôznymi 

spôsobmi: body, kríže, kruhy a štvorce, tvary pripomínajúce písmená T, V a H. Trojročné dieťa 

drží ceruzku v blízkosti špičky, medzi prvými dvoma prstami a palcom. Prvá kresba ľudskej 

postavy sa zvyčajne objaví okolo 3 – 4 rokov. Ľudská postava je tvorená z hlavy, ku ktorej sú 

priamo dokreslené nohy. Dieťa už dokáže povedať, čo jeho kresba predstavuje. Spravidla 

pomenuje obrázok počas kreslenia alebo hneď po jeho dokončení. Vopred však dieťa nezačína 

vytvárať kresbu s jasným zámerom, teda neuvažuje nad tým, čo bude zaznamenávať. Často 

uprednostní kreslenie iba jednou farbou.   

 
Obr. 1 Hlavonožec a prvotné zobrazenie ľudskej postavy s trupom (3,5-ročné dieťa) (zdroj: archív 

autorov) 

Vo veku 4 rokov sa v detských kresbách začínajú objavovať vzory. Dieťa vytvorí vzor a 

interpretuje ho ako reprezentáciu niečoho, čomu dá označenie. Kresby obsahujú štvorce, kruhy 

a trojuholníky, kríže, písmená (predstiera písanie). Kresba ľudskej postavy má hlavu, trup, 

končatiny, ale aj oči, prsty, prípadne aj ďalšie detaily. Dieťa postupne začína kombinovať dva 

alebo viac tvarov, so zámerom znázorniť zamýšľaný objekt, napríklad z obdĺžnika a kruhu 

vytvorí  klobúk. V kresbe sa už objavuje zámer. Dieťa sa vopred rozhodne, čo bude kresliť. Vo 

veku 5 rokov by už dieťa malo mať vytvorené hygienické návyky, ktoré súvisia s držaním 

ceruzky, pastelky alebo štetca. Kresba v tomto období vykazuje oveľa viac kreativity, obsahuje 

základné tvary, prvky písma. V kresbe ľudskej postavy sú znázornené nielen vlasy, ruky s 

prstami, nohy a telo, ale aj detaily, ktoré sú pre dieťa dôležité, napríklad náušnice, gombíky, 

prsteň, vzor na oblečení. Dieťa s obľubou kreslí zvieratá, domy, dopravné prostriedky, stromy, 

kvety a dúhu. Na objektoch dokáže  zobraziť detaily, ako napr. v kresbe domu aj dvere, kľučku, 

okná, strechu, komín, dym. V tomto období môžu postavy a objekty v kresbe stále „plávať vo 

vzduchu“, pretože sa u dieťaťa naďalej rozvíja priestorové vnímanie. Dieťa samého seba, 

vďaka egocentrickej povahe zvyčajne umiestňuje do stredu kresby.  
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Obr. 2 Kresba ľudskej postavy s detailom významným pre dieťa (5-ročné dieťa) (zdroj: archív autorov) 

V 6 rokoch má dieťa obvykle svoj vlastný štýl kresby, pričom má tendenciu ľudské i zvieracie 

postavy kresliť rovnakým základným tvarom. Napríklad nakreslí celú rodinu s rovnakým 

obrysom tela, pričom členovia rodiny majú rôznu veľkosť a dotvára ich na základe vonkajších 

znakov, no dominuje oblečenie a vlasy. Dieťa v tomto veku kreslí predmety a zvieratá 

s ľudskou tvárou. V tejto fáze dieťa prejavuje  vyššiu úroveň vnímania tým, že kreslí ľudí, 

zvieratá a predmety na základnú čiaru, napríklad na zem alebo trávu. Dieťa lepšie rozumie 

hĺbke a vzdialenosti, čo sa prejavuje v tom, že stromy kreslí vyššie ako dom. Je tiež schopné 

ukázať pohyb vo svojich kresbách tak, že zobrazuje objekty, ktoré lietajú, alebo pri behu kreslí 

nohy zvieraťa od seba. Používanie farieb sa stáva realistickými.  

 

 

Obr. 3 Kresba ľudskej postavy s využitím rovnakého základného tvaru a rôznymi odlišnosťami 

v detailoch postáv (6-ročné dieťa) (zdroj: archív autorov) 
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Interpretácia rodovej diferenciácie v kresbách detí predškolského veku 

Zatiaľ čo vývinové fázy v detskej kresbe sú pomerne známe, aspekty rodovosti ostávajú stále 

veľkou neznámou. Táto téma ostáva zatiaľ na okraji záujmu odborníkov, pričom v štúdiách o 

vývine kresby detí existuje aj niekoľko odkazov na rodovo špecifické vyjadrovanie v kresbe. 

Dostupné štúdie, napriek tomu, že je ich málo, prinášajú zaujímavé a hodnotné zistenia 

súvisiace s rodovými odlišnosťami v kresbe. 

Malchiodi a Gil (1998) uvádzajú, že kresba detí je do určitej miery formovaná tradičnými 

rodovými úlohami a obrazmi rodu v médiách a literatúre. Vplyv majú aj rodové hodnoty a 

presvedčenie dospelých, s ktorými deti prichádzajú do kontaktu. Autori predpokladajú, že hoci 

niektoré štúdie poukazujú na rodové témy detských kresieb, nie je možné jednoznačne určiť, či 

ide o vývinové, rodičovské alebo spoločenské vplyvy alebo oboje, keďže vplyv pohlavia na 

detské kresby je stále málo preskúmanou oblasťou.  

Wilson a Wilson (1982) zistili, že v kresbách chlapcov sa z námetov objavujú najviac dopravné 

prostriedky, pričom kresby obsahovali výjavy násilia a podlosti. Kresby dievčat obsahovali 

grafické vyjadrenie zvierat, vrátane chrobákov a kvetov.  

K podobným zisteniam sa dopracovala aj Dyson (1986). Zameriavala sa nielen na kresby detí, 

ale analyzovala aj rozhovory, ktoré boli vedené počas kreslenia, aby preskúmala významy, 

ktoré deti prostredníctvom kresby vyjadrujú. Obsahovou analýzou kresieb a rozhovorov 

dospela k záverom skúmania, že spoločnými témami chlapcov boli výbuchy, bitky a ukážky 

sily a pohybu, v ktorých sa postavy a akcie pohybujú v čase sprevádzané dramatizujúcimi 

akciami a jazykom. Dievčatá zvyčajne kreslili námety spokojných a veselých zvieracích a 

ľudských postáv. Ich zámerom bolo podrobne nakresliť a slovne opísať postavu, zvyčajne 

dievča, ako aj spôsob akým bola zobrazená. Dyson (ibid.) typickú kresbu dievčaťa výborne 

charakterizuje v interpretácii vyjadrenia: „Keď rozprávala a zároveň kreslila postavám vlasy a 

šaty, pôsobilo to, že oblieka vlastné bábiky, než to, že kreslí ľudskú postavu.“  

Obdobne aj Golomb (1992) píše o preferencii v zobrazovaní odlišných tém v kresbe chlapcov 

a dievčat. Spontánna grafická produkcia chlapcov odhaľuje intenzívny záujem o boj, násilie a 

ničenie, ale aj stroje a športové súťaže. Dievčatá zobrazujú pokojnejšie obrazy z rodinného 

života, obklopujúceho prostredia a detí, ktoré sa hrajú.  

Speck (1995) píše, že kresba už u detí predškolského veku, nie je neutrálna pokiaľ ide o rodovú 

vizuálnu komunikáciu. Rodové rozdiely neboli zaznamenané len z hľadiska obsahu t. z. 

námetu, ale aj z pohľadu kresby t. z. vedenia línie, kreslenie objektu v statickej a dynamickej 

podobe, dôraze na spracovanie detailov a i.  

Wolf a Smith (1982) zistili, že kresby produkované trojročnými chlapcami sú akčnejšie a 

vykazujú kolíziu foriem v dramatických a ťažkých lemovaných úpravách, zatiaľ čo dievčenské 

kresby sú formou menej komplexné a obsahujú jemnejšie čiary.  

McNiff (1982) naznačil, že rozdiely v kresbe objektu boli odrazom vrodených, v zásade 

odlišných pohľadoch na svet. Autor uvádza, že neexistuje dôvod domnievať sa, že by mali 

existovať jednoznačné rodovo špecifické rozdiely v kresbe detí. Prezentované diferenciácie sú 

súčasťou procesu osvojovania si rodových rolí v procese socializácie.  

Zaujímavý prínos k skúmanej problematike prezentuje Sax (2005), ktorý odlišnosti vo 

vizuálnej percepcii dievčat a chlapcov pripisuje biologickým faktorom. Vysvetľuje, že sietnica 

oka premieňa svetlo prostredníctvom fotoreceptorov na neurologické signály. Existujú však 

dva typy fotoreceptorov a to tyčinky a čapíky. Sietnica má vrstvy tyčiniek a čapíkov. Čapíky 
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sú menšie a tenšie ako tyčinky. Sústreďujú sa okolo zorného poľa oka. Čapíky sú najcitlivejšie 

na tri rôzne farby - červenú, zelenú alebo modrú. Čapíky sa používajú na detekciu detailov, 

tvaru, textúry a farby. Signál vysielaný do mozgu z čapíkov sa prevádza na vnímanie farieb, 

ktoré sú vnímané v jasnom svetle. Čapíky sú spojené s P-bunkami. Sietnice žien majú väčšinou 

P-bunky (parvocelulárne). Ženy majú v porovnaní s mužmi lepšie periférne videnie a vynikajú 

zrakovou pamäťou. Ženy opisujú, že vidia oveľa viac farieb ako muži. Tyčinky sú oveľa väčšie 

ako čapíky. Sú citlivé na zmeny tmy a svetla, ako aj na pohyb a tvar. Tyčinky nie sú citlivé na 

farbu, preto sú farboslepé. Tyčinky sa spájajú s M-bunkami. Mužská sietnica má viac M-buniek 

(magnocelulárnych) ako ženská. Vo vizuálnej percepcii mužov sú príťažlivejšie podnety v 

pohybe, s lepším vnímaním hĺbky a videnia do diaľky.  

Uvedené biologické odlišnosti sa prejavili pri opakovanom pozorovaní detí predškolského 

veku. Dievčatá spravidla kreslili statické obrazy s veľkým počtom detailov a výrazných farieb. 

Ukážka kresby dievčaťa prezentuje znázornenie ľudskej postavy s detailmi, ktoré majú 

v prípade zdobenia šiat ženských postáv pre dieťa význam, podobne ako je tomu aj v detailoch, 

ktoré sú zobrazené na dome.  

 

 

Obr. 4 Spracovanie námetu „Moja rodina a dom, kde bývam“  (5,5-ročné dievča) (zdroj: archív 

autorov) 

Chlapci kreslili bez zbytočného uvažovania a pomerne rýchlo, prevažne s použitím sivej, 

striebornej, hnedej, modrej a čiernej farby. V rozhovore chlapci uvádzali, že kreslia rýchlo 

idúce auto alebo rýchlo bežiace zviera. Niektoré z uvedených charakteristík prezentuje obrázok 

chlapca, ktorý sa pri námete súvisiacej s rodinou a domom, kde býva, zameral na vyjadrenie 

akcie – búrky, pohybu – postava kráča po schodoch. Úroveň kresby ľudskej postavy je nízka, 

ale pre chlapca nie je jej znázornenie významné, oveľa zaujímavejšie sú akčnejšie objekty 

kresby. 



Vedecký zborník 2021 – Žiak, pohyb, edukácia

132 

 

 

Obr. 5 Spracovanie námetu „Moja rodina a dom, kde bývam“  (5,5-ročný chlapec) (zdroj: archív 

autorov) 

Vzhľadom na dostupné výskumné zistenia nie je možné jednoznačne určiť príčinu v rodovo 

špecifických motívoch v kresbe detí predškolského veku. V každom prípade je zrejmé, že 

podporovaním záujmu kresliť, sa pri oboch typoch vyjadrenia námetu v kresbe, tak dievčatá 

ako aj chlapci môžu navzájom inšpirovať. V prípade návrhu témy kresby, ktorú vyberá učiteľ, 

sa javí u chlapcov vhodnejšie používanie pohyblivých modelov alebo videí. Na základe toho, 

že chlapcov viac fascinuje pohyb, sa darí primerane dlho udržať ich koncentráciu pozornosti, 

ale aj motiváciu ku grafickej činnosti, než je tomu v prípade statických námetov. V prípade 

dievčat sa preukázalo, že vhodnejšie je používať príťažlivé námety, ktoré sú plné detailov 

a súvislostí. Napríklad aj činnosti rozvíjajúce jemnú motoriku a pozornosť, akými je 

zoskupovanie alebo triedenie predmetov podľa farby, tvaru alebo textúry je pre dievčatá 

zaujímavé. Základné rozlíšenie rodového aspektu v detskej kresbe naznačuje, že chlapci s 

obľubou zobrazujú pohyb a dievčatá sa rady zameriavajú na detaily a používajú viac 

intenzívnych farieb. 

 

Záver 

Prístup učiteľa sa potvrdzuje ako mimoriadne dôležitý v akejkoľvek oblasti rozvoja dieťaťa, 

vrátane grafomotorických zručností, ktoré sa prejavujú v kresbe. Môže sa stať, že učiteľ má 

v triede dieťa s prejavmi negativizmu a odmietania vyjadriť sa prostredníctvom kresby. 

V takomto prípade by mal učiteľ porozumieť, že neúspech, či nezáujem dieťaťa v jednom zo 

spôsobov vyjadrenia informácie, či už v podobe slovnej, grafickej, obrázkom, symbolom, 

nemusí nutne zablokovať úspešnejšie použitie inej modality.  
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Abstract: Article is devoted to attempt of creation of the universal concept providing effective 

formation of physical actions of athletes of various qualification in game sports. Formation of 

effective physical actions of athletes provides introduction of the biomechanical, intellectual, 

psychophysiological and control components providing formation and development of 

technical and tactical skill of players throughout long-term process of preparation in game 

sports. Rationalization of game actions of athletes allows to use with high effectiveness 

techniques of a game in various tactical situations that finally affects improvement of individual 

sports skill, and as a result achievement of high sports results. 

 

Key words: sports, concept, physical actions, training process, competitive activity. 

 

Introduction 
The priority direction by consideration the distandnykh (volleyball) and contact (basketball) 

types of sports is preparation of a sports reserve and high-class athletes to responsible 

competitions and participation in them, both on internal, and on international arenas [1, 2]. 

The basis of game activity in sports is made by various physical actions which allow to solve 

specific tactical objectives in the course of the competitions [3, 4, 5, 6, 7]. The efficiency of 

physical actions of athletes in game sports, in many respects, is defined by abilities of the player 

in a short time to distinguish various game situations and on this basis to use certain techniques 

[8, 9, 10, 11, 12, 13]. 

Level of individual sports skill of the leading foreign players in basketball and volleyball is 

significantly higher, than at domestic athletes. In this regard it is rather difficult to the young 

player having the Russian citizenship to win the competition and to fit organically into 

command model of a game in a type of lack of steady movement skill and experience in the 

process of implementation of individual tactical actions in difficult psychologically intense 

game situation [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27]. 

Achievement of individual sports skill by the player of high level assumes formation of 

knowledge and practical experience by means of the concept of formation of physical actions 

which has to include a technique of the identification of game situations which is based on the 

schematic diagram of action: perception of a game episode on means of sign forms, the analysis 

of signs at the level of formation of a concept about the sign, its reflection of consciousness and 

execution in practical activities by means of techniques in the course of the solution of 

individual tactical tasks [21, 22, 23, 24, 25, 26]. 

 
In this regard, at the moment very topical issue of modern sports and pedagogical researches in 

sports is development of advanced technologies providing justification of structure, contents 

and the sequence of formation of effective physical actions of athletes. 

 

Research objective: to develop and prove the concept of formation of effective physical actions 

in sports. 

 

Material and methods 
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The research was conducted during 2009-2018 in which 122 athletes of various qualification, 

among which (24 young volleyball players) groups of initial preparation of the Kuzbass 

volleyball school (Kemerovo), 20 basketball players of groups of sports specialization of 

SDYuSShOR No. 7 of the city of Smolensk, 32 volleyball players of groups of improvement 

of sports skill of SDYuSShOR of A.B. Savin (Obninsk, the Kaluga region) and the 46th athlete 

of the college teams of SGAFKST which are participants of Association of student's basketball 

and Student's volleyball league of Russia took part.  

In the course of the research the analysis of special and scientific and methodical literature was 

carried out, pedagogical observations with elements of video filming and application of the 

automated Data Volley 2007, Data VideoPro and InfoBasket 2.5 complexes are made; the 

pedagogical experiment (stating and forming); the biomechanical analysis of kinematics of 

physical actions by means of the UltraMotion Pro SPORT hardware and software; the 

functional diagnostics including application of spirographic KM-AP-01 complex and the 

software "Diamond - With"; psychophysiological diagnostics was presented by the NS-

Psikhotest hardware and software, developed by specialists of LLC Neyrosoft; modeling. The 

results received in the course of the research were processed and interpreted by means of 

methods of mathematical statistics. 

 

Concept 

Conceptual basis of formation of effective physical actions of athletes in long-term process of 

preparation was: 

- introduction of biomechanical control of kinematic characteristics of physical actions 

of players in the course of training and competitive activity which allows to define rational 

technology of game reception; provides knowledge of features of performance of techniques of 

a game of the rival in the process of implementation of individual tactical actions in attack and 

protection; promotes effective management of movements on the basis of correction of the 

actions depending on actions of the rival. 

- introduction in training process of the innovative methodical receptions "game tasks" 

and "trainer's keys" allowing to identify a game situation and effectively to simulate the solution 

of a tactical task. 

- use of functional and psychophysiological diagnostics in the course of the competitions 

and the training activity allowing to establish interrelation of efficiency and versatility of 

physical actions in game situations taking into account change of indicators of physical and 

intellectual fitness. 

- realization of a method of the leading display directed to expansion of stability, 

variability and profitability of performance of physical actions in a concrete game situation. 

- application of the analysis and synthesis, as the theoretical approach allowing to create 

on the basis of the obtained information a specialized conceptual framework and the thesaurus 

of physical actions in the context of the solution of tactical tasks in various game situations. 

 

Results 

The analysis of data demonstrates that in the course of formation of effective physical actions 

at athletes of game sports of EG as a result of application of the developed concept possibilities 

of kinematic structure of physical actions of game receptions depending on actions of the rival 

(spatial, temporary and space-time characteristics) in the course of competitive and training 

activity in comparison with СG significantly extended (р<0.05). 

During the research it is established that the largest speed – 5.440m/with a phase of 

running start is reached at players of EG (figure 1). 

As a result of the conducted research it is established that reduction of parameters of 

length of 94.6 cm and time 0.209 from the third step of the running start which is a basis for 
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performance of high-quality pushing away from a surface with the maximum force leads to 

decrease in effectiveness of the attacking blow to the course and the line to 34.6% (r=0.789). 

 

Figure 1: Speed of three steps of a phase of running start in the course of performance of the 

attacking blow by volleyball players of groups of initial preparation (11-13 years) of СG and EG 

 

It is revealed that when performing of the attacking blow to the course and to the line in the 

course of the long draws by the end of the game, the angle of bending of legs in knee joints at 

the time of pushing away fluctuates from 150 to 160 ° that does not allow to use all working 

muscles for performance of a high jump, it brings into decrease in effectiveness of the attacking 

blow to 30.8% (r=0.824). It is characteristic that at the beginning of the game and in short 

draws, this parameter fluctuates from 115 to 125 ° that provides inclusion of all muscles in 

work and achievement of the maximum height of a jump (r=0.825) at the same time efficiency 

makes 52.5%.  

Deterioration in biomechanical characteristics of kinematic structure of techniques of a 

game in various tactical situations at players of СG leads to decrease in efficiency of 

performance in the course of competitive activity. 

It is revealed that use of a method of game tasks and trainer's keys in training process 

of athletes of EG allowed to create special knowledge and to define sign structure of the game 

situations which allowed to achieve authentically higher rates of individual tactical actions in 

attack and protection in comparison with СG of athletes of game sports (table 1; р<0.05). 
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Table 1: The number of the productive attacks at basketball players of groups of sports specialization 

(14-15 years) of EG and CG in the course of the match 

Match period Experiment 
ЭГ 

р 
КГ 

р 
±m % ±m % 

1 
Beginning 6,3±0,4 24,5 

<0,05 
5,8±0,4 23,2 

>0,05 
End 8,3±0,5 22,6 6±0,4 26,8 

2 
Beginning 9,3±0,6 36,2 

>0,05 
9±0,5 36,0 

>0,05 
End 10±0,6 27,2 9,4±0,5 42,0 

3 
Beginning 6,6±0,4 25,7 

<0,05 
6,9±0,4 27,6 

<0,05 
End 10,1±0,5 27,5 4,1±0,3 18,3 

4 
Beginning 3,5±0,2 13,6 

<0,05 
3,3±0,2 13,2 

>0,05 
End 8,3±0,4 22,7 2,9±0,2 12,9 

Total number 

of the attacks 

Beginning 25,7±0,9 100 
<0,05 

25±0,8 100 
>0,05 

End 36,7±1,1 100 22,4±0,8 100 

 

It is established that as a result of introduction of the differentiated physical activity and 

specialized exercises when forming effective physical actions allowed athletes of EG to the end 

of a match to perform individual tactical operations with authentically bigger efficiency, 

versatility and variability of kinematic game receptions by structure against the background of 

physical and psychophysiological exhaustion (on an indicator of function of external breath and 

simple visual and motor reaction) in comparison with CG (р<0.05). 

At volleyball players of EG applications of the concept of formation of physical actions 

resulted significant improvements of indicators of PZMR and SZMR to 185.2±9.7 and 

233.8±10.4 ms after game activity, and these indicators remained with athletes of CG at rather 

low level – 230.2±10.1 and 277.8±11.0 ms, respectively (р<0.05; figure 2). 

 

At volleyball players of EG indicators of reaction of distinction and choice up to 

395.9±12.2 and 335.1±13.7 ms after game activity, in comparison with athletes of CG – 

430.3±13.9 and 359.6±12.7 ms also improved, respectively (р<0.05), at the same time 

volleyball players of EG have indicators of attention and noise stability had more best value – 

232.5±10.4 and 312.6±11.6 ms, than at athletes of CG – 252.8±10.7 and 363.3±12.6 ms, 

respectively, shown after game activity (р<0.05). 

Uses of the offered concept allowed athletes of EG to classify game situations in attack 

and protection and on the basis of the certain physical actions of the rival expressed in sign 

forms to find more optimal variant of the solution of a game situation in the course of individual 

tactical actions for comparison with athletes of CG which process of preparation is based on 

the basis of the Federal standard of sports preparation and approximate to programs of 

preparation for the chosen sport (р<0.05). 
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Figure 2: Indicators of reactions, attention and noise stability of volleyball players of groups of sports 

specialization (16-18 years) of CG and EG after the forming pedagogical experiment 

Note: PZMR is simple visual and motor reaction; SZMR – difficult visual and motor reaction; RR – 

distinction reaction; RV – choice reaction; VM – attention; PHST is noise stability 

 
Conclusions 

Introduction in long-term process of training of athletes of game sports of the concept of 

formation of effective motive allows to achieve higher rates of realization of game actions in 

attack and protection. It is caused by the fact that as a result of formation of effective physical 

actions at athletes the steady kinematic structure of game receptions, the high level of functional 

readiness and a psychophysiological state which allow to realize with high efficiency technique 

during the competitions is noted. Application of a method of game tasks, trainer's keys and the 

leading display in the course of formation of effective physical actions at volleyball players and 

basketball players, allow to increase significantly the level of sports skill of players in 

competitive activity.  

The offered concept underwent long-term approbation and showed the high efficiency 

that is confirmed by good results which were reached by the athletes participating in researches 

among which there is a Member of Russian national team on volleyball, the winner of 1 draw 

of the League of Nations the player of volleyball club of a superleague Kuzbass of Kemerovo 

Karpukhov Anton, the Member of Russian national team on volleyball, the team player Zenit 

Kazan Spiridonov Alexey and also the player of professional basketball team of the 

Superleague Runabasket the city of Moscow Tikanov Egor. 
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OSOBNOSTNÝ A MOTIVAČNÝ PROFIL VOZÍČKÁROV V HRE 

BOCCIA 

 

PERSONALITY AND MOTIVATIONAL PROFILE OF PLAYERS ON 

WHEELCHAIRS IN GAME BOCCIA 
 

Mária Sapárová a Tomáš Gregor 

 

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko 

 

Abstrakt: Cieľom štúdie bolo pomocou štandardizovaných psychologických dotazníkov 

a klinického prístupu zistiť osobnostné vlastnosti a motivačné charakteristiky vozíčkarov ktorí 

sa venujú hre  boccia. Zistili sme, že typ temperamentu hráča výraznejšie neovplyvňuje jeho 

herný výkon. Extroverzita nemá vplyv na herný výkon. Zdravotne oslabený hráči majú vyššiu 

výkonovú motiváciu. Z rozhovorov a pozorovania sme zistili, že trénujú a zúčastňujú sa na 

súťažiach nie len pre športový výkon a výsledky. Hlavnými motívmi ich športovej aktivity 

sú zážitok radosti z hry, zo stretávania sa s druhými ľuďmi a hlavne zvýšenie prežívania 

životnej spokojnosti.  

 

Kľúčové slová: osobnosť, výkonová motivácia, úzkosť, boccia, vozičkár 

 

Abstract: The aim of the study was using standardized psychological questionnaires and 

clinical approach to find out personality properties and motivational characteristics of 

wheelchairs who are dedicated to the game Boccia. We found that the type of player's 

temperament does not significantly affect its gaming performance. Extroversity does not affect 

game performance. Medical weakened players have higher performance motivation. We have 

found out of interviews and observations that they are practicing and participate in competitions 

not only for sports performance and results. The main motives of their sports activity are the 

experience of enjoyment, from meeting other people and mostly increasing life satisfaction. 

 

Key words: personality, performance motivation, anxiety, boccia, wheelchair 

 

Úvod  

Zdravie a osobná sloboda sú najviac cenené hodnoty jedinca. Život však žiaľ, okrem radosti, 

spokojnosti a životnej pohody prináša i choroby a zranenia s nevratným a neopraviteľným 

účinkom. Medzi nami sa nachádza istá skupina mladých i dospelých trvalo oslabených 

jedincov.  

Podľa Požára (1997) sú zdravotne a telesne oslabení jedinci v porovnaní so zdravými 

slabšie prispôsobiví v rodine, zdravotne zraniteľnejší, majú veľké výkyvy v emocionalite a 

kritický odstup k iným ľuďom. Čáp a Dytrych (1968) uvádzajú, že oslabenie môžeme z 

hľadiska prežívania jedinca chápať ako „náročnú životnú situáciu“, ktorá pôsobí ako dlhodobá 

záťaž, zvyšuje psychický stres, zhoršuje každodennú životnú situáciu, spôsobuje konflikty a 

frustrácie. Z tohto hľadiska je sekundárne, akým typom postihnutia je jedinec obmedzený, 

alebo aké ťažké je jeho postihnutie, pretože spôsoby riešenia tejto situácie môžeme  

zovšeobecniť ako reagovanie na náročnú životnú situáciu, ktorú telesné postihnutie 

predstavuje. Rozdiely vplyvu obmedzenia na jednotlivé zložky osobnosti sú spôsobené aj 

časom, kedy nastalo obmedzenie.  

Skaličková (1971) hovorí, že športové aktivity predstavujú určitý systém, ktorého 

úlohou je prispievať k všestrannému telesnému a duševnému rozvoju jedinca či už zdravého 
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alebo i oslabeného. Z fyziologického pohľadu sú športové aktivity zamerané na rozvoj 

základných pohybových schopností: sily, rýchlosti, vytrvalosti, obratnosti a ohybnosti. 

Z psychologického pohľadu športové aktivity rozvíjajú také psychické vlastnosti osobnosti  ako  

vytrvalosť v činnosti, odvaha, sebavedomie, prekonávanie strachu, bolesti a neistoty. Rozvíjajú 

zmysel pre zodpovednosť, spravodlivosť, poriadok a čistotu. Pohybová aktivita vyvoláva 

pozitívne  emócie a prežívanie radosti. Z ontogenetického hľadiska je významné, že už od 

útleho detstva je možné u každého jedinca vypestovať vzťah k pohybu, hudbe, literatúre, 

výtvarnému umeniu a pod. 

Osobnosť, jej schopnosti, emocionalita, motivačné a vôľové procesy ako kľúčové faktory 

utvárania športového výkonu, sú v psychológii športu frekventovane sledované. Ich 

mechanický prenos do oblasti športu zdravotne a telesne oslabených je iba ťažko možný. 

Zdravotné a telesné oslabenie je tak závažným zásahom do integrity jedinca, že je možné 

odôvodnene očakávať, že výrazným spôsobom ovplyvní jeho osobnosť a motiváciu. 

V súčasnosti máme k dispozícii iba veľmi málo údajov o osobnosti a motivácii zdravotne a 

telesne oslabených športovcov.  

 

Cieľ práce 
Zistiť osobnostný a motivačný profil zdravotne a telesne oslabených športovcov, vozičkárov 

v hre boccia.  

 

Metodika práce 

Charakteristika sledovaných jedincov 
1. Žena, vek 36 rokov. Vzdelanie: Fakulta matematiky fyziky a informatiky Univerzity 

Komenského  v Bratislave, odbor: Pravdepodobnosť a matematická štatistika. Diagnóza: 

Spinálna svalová dystrofia (SSD). Priebeh ochorenia: do dvanástich rokov dokázala stáť na 

nohách, v súčasnosti sa pohybuje len na invalidnom vozíčku. Prognóza: ochorenie pomaly 

progreduje, postihnuté sú všetky kostrové, vôľou ovládané  svaly. Úbytok svalstva postupuje 

od svalov chodidiel až ku krčnému svalstvu. Tréning: dvakrát týždenne, tri hodiny. 

2. Muž, vek 24 rokov. Vzdelanie: Stredne odborne učilište pre TPM, technicko-

ekonomický pracovník. Vyššie odborné vzdelanie: sociálno-právna činnosť. Diagnóza: 

Duchennova muskulárna dystrofia (DMD). Priebeh ochorenia: do ôsmich rokov chodil sám, od 

pätnástich rokov je na vozíčku. Potrebuje pomoc pri všetkých činnostiach pri ktorých musia 

byť zapojené kostrové svaly rúk,  nôh a trupu. Prognóza: ochorenie pomaly progreduje. 

Tréning: dvakrát týždenne, tri hodiny. 

3. Muž, vek 29 rokov. Vzdelanie: Obchodná akadémia v Bratislave. Diagnóza: 

Spinálna svalová dystrofia (SSD). Priebeh ochorenia: do desiatich rokov dokázal stáť na 

nohách, odvtedy je na vozíčku. Ochorenie je sprevádzané deformitou kĺbov, svalovou 

dysbalanciou a slabosťou. Palpácie pociťuje, bolesti v tele nepociťuje. Ubúda mu svalstvo na 

rukách, nohách i trupe.  Uchopovanie, zdvíhanie, podávanie a manipuláciu s predmetmi zvláda 

bez cudzej pomoci. Prognóza: ochorenie pomaly progreduje, postihnuté sú všetky kostrové, 

vôľou ovládané  svaly. Úbytok svalstva postupuje od svalov chodidiel až ku krčnému svalstvu. 

Tréning: štyrikrát týždenne, tri hodiny. 

4. Muž, vek 27 rokov. Vzdelanie: Pedagogická fakulta  Univerzity Komenského  

v Bratislave, v Bratislave, odbor: Špeciálna pedagogika, Pedagogika a poradenstvo mentálne 

postihnutých. Diagnóza: Hereditárna senzomotorická neuropatia 3. typu (Dejerine Sottas 

syndrome). Priebeh ochorenia:  do dvanástich rokov dokázal stáť na nohách, potom začal 

strácať silu v nohách a odvtedy je na vozíčku. Citlivosť nôh, rúk tela je zachovaná. Končatiny 

sú deformované. Manipuláciu, uchopovanie a chytanie predmetov zvláda bez výraznejších 

ťažkosti.. Prognóza: Ochorenie je stabilizované, v súčasnosti neprogreduje. Tréning: štyrikrát 

týždenne, tri hodiny. 
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Každý hráč má svojho trénera, individualizovaný a špecifický plán športovej prípravy a 

tréningového procesu. Ani jeden zo sledovaných hráčov vo svojej športovej príprave 

neuskutočňuje psychologickú prípravu.    

Všetci štyria hráči sú jedinci s mnohými lokomočnými disfunkciami na všetkých 

štyroch končatinách, ktoré sú kombinované so slabou kontrolou dynamiky pohyblivosti trupu 

necerebrálneho alebo degenerujúceho cerebrálneho pôvodu. Majú evidentne nepresné 

načasovanie, zníženú plynulosť, rýchlosť a synchronizáciu pohybu a slabý uchop. V hre sú ale 

schopní demonštrovať dostatočnú obratnosť pri manipulácii a hode boccia loptou. Športové 

pravidlá nepovoľujú žiadnu pomoc. Môžu iba požiadať rozhodcu o premiestnenie do ihriska a 

zodvihnutie lopty.    

 

Organizácia výskumu 
Sledovali sme štyroch hráčov boccie vozičkárov, ktorí majú rôzne zdravotné a telesné oslabenia 

v takýchto prípadoch je pochopiteľne nemožné nájsť homogenizačný faktor. Pri získavaní 

a spracovaní údajov sme využili kombináciu nomotetickeho, psychometrickáho 

a idiografického, klinického prístupu.  Feldman (1999)  charakterizuje klinický prístup, k štúdiu 

osobnosti ako  kvalitatívny a intenzívny, zameraný na konkrétneho jedinca, ktorého ponímame 

skôr intuitívne a popisujeme ho čo najpodrobnejšie na základe veľkého množstva 

vlastností.  Cieľom je zistiť jeho individuálne zvláštnosti a porozumieť jeho subjektivite,  

jedinečnosti, špecifickosti a neopakovateľnosti v rámci normálneho prežívania a správania. 

Idiografický prístup tak predstavujú všetky klinické, biodromálne a charakterologické údaje 

ako i popisy osobnosti, emocionality a spôsobu hry hráčov od ich trénerov. Z klinického, 

fenomenologického popisu jednotlivého prípadu vyplývajú resp. môžeme vyvodiť podnety a 

hypotézy k výskumu ďalších možno všeobecne významných konštruktov osobnosti.  

Všetci štyria účastníci výskumu vyjadrili osobný informovaný súhlas s psychologickým 

vyšetrením. Výsledky vyšetrenia budú oznámene iba im a iba s ich súhlasom i ich trénerom. 

 

Metódy získavania údajov 
Aplikovali sme štandardizované psychologické testy: 

1.Test intelektového potenciálu (TIP) 

Je nonverbálny inteligenčný test, ktorého výsledky vysoko  korelujú s Ravenovým 

testom progresívnych matíc. Podobne ako v Ravenovi i tu sa proband dostáva k riešeniu cez 

myšlienkové procesy analýzy, syntézy, abstrakcie, logického úsudku a predstavivosti,  

postihovaním kvantitatívnych i kvalitatívnych zmien v usporiadaní  figúr, vyššou formou 

abstrakcie a matematickými operáciami. Umožňuje kvalitatívnu analýzu pozornosti, percepcie 

a procesov myslenia. Říčan (1971). Autorky Belešová (2015) a Belešová-Kuchtová (2018) sa 

zaoberali využitím bádateľských metód a obsahovou analýzou výskumov. 

2.Eysenckov osobnostný dotazník, verzia A. (EOD -A) 

Vychádza z Eysenckovho prístupu k štruktúre osobnosti na základe fenotypu.  

Dimenzia  (E) extroverzia verzus introverzia, sa vzťahuje sa k sociálnemu prostrediu 

športovca, sníma kvantitu a kvalitu interpersonálnych interakcií, stupeň sociálnej aktivity a 

potrebu stimulácie, zjednodušene povedané ide o vnútornú otvorenosť alebo uzavretosť 

športovca k okoliu.  

Dimenzia, neurocitizmus (N) korešponduje s neurostabilitou alebo neurolabilitou 

jedinca. Dotazník obsahuje aj  

Škála lživosti (L)  eliminuje jedincov ktorý majú tendenciu nepodávať o seba pravdivé 

výpovede resp. podávať o sebe iba sociálne žiaduce výpovede. Kombinácia dvoch hlavných 

dimenzii určuje tie osobnostné vlastnosti ktoré vymedzujú štyri základné typy temperamentu: 

cholerik, sangvinik, flegmatik, melancholik. Eysenck et al (1968). 

3. Dotazník na meranie úzkosti a úzkostlivosti (STAI, X – 2) 
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Meria úzkostlivosť ako trvalú vlastnosť osobnosti (trait anxiety). Müllner et al (1980). 

4. Škála hnevlivosti a nahnevanosti (ŠHAN, X-2) 

Meria hnevlivosť ako trvalú osobnostnú vlastnosť (trait anger). Müllner et al (1990). 

5. Škála klasickej sociálnosituačnej anxiety a trémy (KSAT) 

Zisťuje  výskyt a mieru subjektívne nepríjemného zážitku predmetného a situačného 

strachu, ktorý je vyvolaný objektmi klasických fóbii, sociálne - interpersonálnymi situáciami a 

situáciami trémy. Ide o sebahodnotiacu škálu, ktorá zachytáva oblasť a stupeň negatívnej 

citovej reakcie na určité objekty a situácie, ktoré môžu vyvolávať obavy a strach, resp. anxietu. 

Podľa autora v prípade úzkostí a strachu ide o naučenou odpoveď na určité podnety. V 

konkrétnej situácii možno oba pojmy iba ťažko odlíšiť vzhľadom k tomu, že úzkosť často 

prechádza do strachu a naopak. Preto pre strach, fóbie, obavy a úzkosť používa spoločný pojem 

anxieta. Pôvodne je úzkosť naviazaná na predmet. Tato naviazanosť je neskôr nezreteľná, 

pretože mechanizmom potlačenia je vytesnená z vedomia, takže úzkostný podnet nie je vedome 

spojovaný s nebezpečnou situáciou. Okrem toho sa zážitky strachu a úzkosti rozšíria 

a generalizujú i na ďalšie situácie a podnety. Kondáš (1973)  

6. Dotazník motivácie výkonu (DMV) 

Škála  MV - motív výkonu, zahŕňa aspekt výkonového správania, aspekt aspiračnej 

úrovne, aspekt vytrvalosti v práci a aspekt časovej orientácie do budúcnosti.  

Škála  AB - anxiozita brzdiaca výkon, je saturovaná seba priznaním úbytku výkonu, a 

stratou pohotovosti a aktivity v stavoch napätia vyvolaných predovšetkým kritickými 

záťažovými, alebo novými situáciami.  

Škála AP anxiozita podporujúca výkon, postihuje súvislosť medzi miernym stavom 

napätia a mobilizáciou aktivity, ako priaznivými podmienkami dobrého výkonu. Takáto 

špecifikácia motivácie výkonu zahŕňa  snaženie o výsledok, nádej na úspech, ale i strach pred 

neúspechom, ktoré identifikujú predpoklady pre analýzu situácií a ktoré sú pre daného jedinca 

kritické. I keď dotazník je určený na zistenie motivácie výkonu vo všetkých oblastiach ľudskej 

činnosti, výroky v teste svojím charakterom odrážajú rôzne psychicky náročné situácie, 

charakteristické i pre športovú činnosť. Pardel et al. (1984).  

7. Test externality a internality (INTEX – D) 

Teoreticky vychádza z teórie atribúcí a teórie kognitívnych štýlov ako individuálnych variácií 

v spôsoboch percepcie, zapamätávania a myslenia. Percepcia rozhodujúceho vplyvu (focus of 

control) ako individuálna charakteristika sa považuje za miesto (bod) na kontinuu očakávaného 

vplyvu vlastného správania ako činiteľa posilnenia. Senka et al. (1991).  

Externálna kontrola znamená percepciu posilňujúceho vplyvu mimo osobných faktorov 

vymykajúcich sa osobnej kontrole.  

Internálna kontrola, percepcia, či regulácia rozhodujúceho vplyvu je zovšeobecnená 

predstava o vlastnej dominancii nad situačnými faktormi spojená s možnosťami ich ovládania.  

8. Pozorovanie 

Zamerali sme sa na: celkový zjav, somatotyp, držanie tela, motoriku, výraz tváre, 

sfarbenie pokožky, celkovú osobnú úpravu, úroveň rečových schopností, rečový prejav, 

výslovnosť, skladbu viet, reagovanie na otázky, behaviorálny prejav vlastností osobnosti, 

náladu,  emotivitu, správanie pri testových úlohách, prejavy neurotickej tenzie atď.  

9. Rozhovor so športovcom a jeho trénerom. 

Okrem štandardných tém psychologického rozhovoru nás zaujímalo hlavne seba 

ponímanie hráčov, vnímanie telovej schémy a popis vlastnej osoby. Prežívanie v oblasti 

zdravotného stavu, obáv zo životných záťažových situácií. Hodnotový systém, hmotné 

zabezpečenie, rodina, práca, šport, budúcnosť. Trénerov sme sa pýtali na výkonnostné ciele, 

motiváciu do tréningu, herné nasadenie v zápase, reagovanie na výhru - prehru, úspech – 

neúspech a pod.    
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Výsledky a diskusia 
Aplikovanými psychodiagnostickými testami i rozhovorom s trénermi sme získali veľké 

množstvo veľmi rozmanitých a zaujímavých výsledkov kvantitatívneho i kvalitatívneho  

charakteru. Z rozsahových dôvodov nie je možné ich prezentovať a interpretovať. Keďže ide 

o výskum oslabených niektoré zistené údaje nemôžeme uvádzať i z etických dôvodov, 

podliehajú profesionálnemu psychologickému tajomstvu. 

1. Žena, vek 36 rokov.   

TIP 9 sten, IQ je v intervale 130 - 135. EOD - A, E - 8, N - 13, L – 5. STAI X - 2, 6 

sten, 65 percentil. ŠHaN (X - 2) 7 sten, 80 percentil. KSAT – HS-72. INTEX – D,  39 percentil. 

DMV,  MV -7 sten, 57 T skóre, AB – 4 sten, 43 T skóre, AP – 6 sten, 50 T skóre.  

Ontogenetický, biodromálny vývin prežila pokojne, bez problémov. Vyrastala v úplnej 

a stabilnej rodine. Má jedného súrodenca. Neskôr žila vo vhodnom mimo rodinnom, 

internátnom prostredí. Zamestnávateľ ju hodnotí ako pozitívnu, pracovitú a zodpovednú.  

Pyknický somatotyp. Uvoľnené držanie tela. Tvár širšia, výrazná a sympatická. Mimika 

tváre živá. Pokožka ľahko sčervenaná. Pôsobí vkusne a trochu nápadne. Rečový prejav 

pomalší, príjemný. Slovník bohatý a kultivovaný, vyjadruje sa odbornou terminológiou. Vety 

skôr dlhšie a rozvinuté. Na otázky reaguje pohotovo, odpovedá otvorene. Priateľské 

vystupovanie. Nálada bezstarostná a vyrovnaná. Testové úlohy vypĺňa so záujmom. Pohybové 

návyky sú zautomatizované. Badateľná  je hra s rukami. Zaznamenali sme i zrýchlené dýchanie 

(ľahká dýchavičnosť).  

V priebehu psychologického vyšetrenia pracovala sústredene, spoľahlivo a dôsledne. 

Dodatočnú inštruktáž k testom nežiadala. Bez prejavov nervozity. Po vyšetrení pokojná, 

spokojná a uvoľnená. 

Ide o melancholický typ osobnosti. Javí sa ako tichá, menej spoločenská, skôr 

rezervovaná. Základné osobnostné vlastnosti: svedomitosť, trpezlivosť, skromnosť, 

rozvážnosť, zodpovednosť, úprimnosť, tolerantnosť. Niekedy prežíva stavy intrapsychickej 

úzkosti. Výskyt situačných strachov a obáv je v norme. Občas podlieha situačnému hnevu i keď 

nemá sklon k hnevaniu sa. V práci je realistická, vytrvalá, cieľavedomá, energická, 

sebakritická, kamarátska, spolupracovníkmi obľúbená.  Je skôr externalitná čo spôsobuje, že si 

častejšie pripisuje vinu za prípadný neúspech. Zaspáva bez problémov, spí pokojne, spánok je 

sprevádzaný snami. Má široké spektrum záujmov, navštevuje rôzne záujmové krúžky. 

Na otázky:  „Čo  je tvojim životným cieľom? Čo pokladáš za svoj najväčší úspech?“ 

Odpovedala: „Chcela by som byť úspešnou ženou, odhliadnuc od športu. Žiť spokojne a mať 

rodinu. Hlavne mať prácu, ktorá ma uspokojí a bude živiť bez toho aby som sa musela na 

niekoho spoliehať, aby som sa vedela o seba postarať, dostatočne, aspoň tak sama, ako to robím 

doposiaľ. Za najväčší úspech pokladám to, že som sa dostala až „sem“ a že som šťastná, že tu 

môžem byť a mať rodinu, priateľov a známych, ktorý stoja vždy pri mne v každej chvíli”. 

Bolo by vhodné, aby na jednej strane naďalej upevňovala sociálne väzby a včleňovala 

sa do rôznych kolektívov na druhej strane by si mala vyhradiť čas kedy bude iba sama so sebou. 

 

   2. Muž, vek 24 rokov.  
TIP, 3 sten, IQ v intervale 85 - 90. Pri vypĺňaní testu  neboli dodržané štandardné 

podmienky. Tento výsledok nemožno pokladať za korektný. Inteligencia je nadpriemerná.  

EOD – A, E – 13,  N – 10, L-4.  STAI (X - 2)  5 sten, 40 percentil. ŠHaN (X - 2)  4 sten, 30 

a percentil. KSAT , HS-78. INTEX - D, 52 percentil. DMV  MV 6 sten, 50 T skóre, AB 7 sten, 

59 T skóre,  AP 8  sten, T skóre 62. 

Vychovávaný iba matkou, otec žije dlhodobo mimo rodiny, nemá súrodencov. 

Ontogenetický, biodromálny vývin pokojný. Zamestnávateľ ho hodnotí ako spoľahlivého, 

zodpovedne pristupujúceho k pracovným úlohám.  
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Atletický somatotyp. Vzpriamené držanie tela. Tvár súmerná, živá mimika, žiarivý 

výraz tváre, pôsobí dojmom zdravia, vzbudzuje sympatie. Pleť čistá. Zjavná čistota tela, 

oblečenie voľnejšie, jednoduché. Reč zrýchlená a hlasitá. Slovník dopĺňal slangovými výrazmi. 

Vyjadroval sa v dlhšími rozvinutými vetami. Pohotovo reaguje na otázky. Usmieva sa a je 

priateľský.. Dôveruje si, je bezprostredný, žartuje. Nálada pokojná, vyrovnaná, stabilná. 

Pohybové návyky sú presné. Viditeľná je hra s rukami a časté prehĺtanie slov.  

K psychologickému vyšetreniu mal rezervovaný postoj, nižšiu ochotu, motiváciu 

a koncentráciu  riešiť testové úlohy. V priebehu rozhovoru, bol pokojný, uvoľnený ale 

koncentrovaný, odpovedal jasne, zrozumiteľné bez známok roztržitosti.  

Sangvinik, prejavuje sa ako bezstarostný, nenútený, čulý, rýchlo reagujúci, niekedy až 

hyperaktívny. Je skromný, rozvážny, svedomitý, vytrvalý, snaživý a dôsledný. Je vtipný, 

zábavný a dosť sebakritický. Nevykazuje známky intrapsychickej anxiozity a nemá tendenciu 

k hnevlivosti. Občas prežíva situačnú anxiozitu. K členom rodiny má vrelý vzťah. V práci je 

zodpovedný, s kolegami súdržný a dáva si záležať na kvalite vykonanej práci. Spánok má 

pokojný.  

Bolo by žiaduce aby rozšíril svoje sociálne kontakty a vo voľnom čase sa stretával 

s viacerými priateľmi a známymi. Zaujíma sa o šport, bolo by vhodné aby sa venoval     

viacerým rôznorodým a všestranne zameraným pohybovým aktivitám.  

Na otázky:  „Čo  je tvojim životným cieľom? Čo pokladáš za svoj najväčší úspech?“ 

Odpovedal: „Najväčším úspechom je to, že sa mi darí v športe, ktorý rád hrám a venujem mu 

podstatný čas svojho voľného času. Stojí pri mne matka, rodina a priateľka, ktorých si 

nesmierne vážim. V živote by som si prial, dostať sa na paralympiádu a získať aspoň jedno 

plnohodnotné ocenenie. Za svoj doterajší úspech pokladám to, že som sa osamostatnil, mám 

prácu, hrám šport, ktorý má baví a môžem sa ďalej rozvíjať“. 

 

3. Muž, vek 29 rokov.  
TIP, 8 sten, IQ v intervale 120 - 125. EOD – A,  E – 11, N – 2, L-6  flegmatik, pokojný, 

vyrovnaný, spoľahlivý, dokážte viesť a riadiť, bezstarostný. 

STAI (X - 2), 2 sten, 3 percentil,  nedostáva do stavov úzkosti. 

ŠHaN (X - 2), 1sten, 3 percentil, nie je hnevlivý a nemá sklon k hnevaniu sa. 

KSAT anxiozita nie je jeho osobným problémom, nález je asymptomatický.  

INTEX – D, 75 percentil, je viac internalitný než externalitný.  

DMV   MV 5 sten, 47 T skóre, AB 3 sten, 35 T skóre, AP 6  sten, 52 T skóre.  

V priebehu vyšetrenia boli dodržané všetky požadované štandardizované podmienky, 

v domácom prostredí, mimo ďalších osôb. Pri vyplňovaní testových položiek bol pokojný. Bez 

váhania a dopytovania vypĺňal otázky s ľahkosťou a bez známok zaváhania a pomerne rýchlo, 

testy vyplnil v čase do 60 min.  

V druhej časti vyšetrenia mu boli položené otázky, na ktoré odpovedal bez známok 

trémy a bez náznaku zníženej koncentrovanosti. Odpovede boli stručné a jasné. Počas celej 

doby pozorovania a rozhovoru sa usmieval a bol pokojný. 

Somaticky ide o astenika.  Postoj bol uvoľnený. Črty tváre výrazné. Mimika tváre živá. 

Čistota tela a rúk zachovaná. Ošatenie jednoduché. Ide o príjemnú a pokojnú osobu.  Slovník  

hovorový. Skladba viet pozostávala zo striedania dlhých a krátkych viet. Reagovanie pohotové, 

otvorené sebavedomé. Je priateľský. Verí si a je zdravo sebavedomý. Občas žartuje. Nálada 

bezstarostná, vyrovnaná a spokojná. Prejavoval záujem o testové úlohy. Tempo práce 

rovnomerné, je dôsledný a zodpovedný. Často žmurkal. Flegmatik, hyperaktívny, flexibilný a 

vrelý. Svedomitý, skromný, rozvážny a zodpovedný. Žije vo vrelom a harmonickom rodinnom 

prostredí. Voľno časové aktivity sú športovo ladené. Je členom športového klubu. Rád hľadá 

vzory v úspešných osobnostiach. Spáva pokojne. Zdravotný stav: spinálna svalová dystrofia.  
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Pri vyšetrení dýchal pomaly a rovnomerne. Pozitívne pristupoval k vyšetreniu a ochotne 

dával dáta. V anamnéze uviedol, že prežíva hlboký vzťah k otcovi a k matke. Nemá súrodencov. 

Ontogenetický vývin prebiehal pokojne a lineárne.  

Mal by sa viac socializovať, nadväzovať  pevnejšie vzťahy, odpútať sa od najbližších. 

Odporúčame asistenciu.  

Rozhovor: 

1. Ako si sa dostal k bocii? 

 „Vždy som mal okolo seba veľa kamarátov, a niektorí z nich mi časom ukázali práve tento 

typ športu. Táto hra sa mi zapáčila, a preto ju robím, dokonca v nej vykazujem úspechy“.  

2. Uvažoval si niekedy, že by si chcel skúsiť aj iný druh športu? 

 „Taktiež som sa venoval florbalu, ktorý som robil v rámci školy a aj basketbalu okrem 

boccie. V boccie sa mi časom začalo dariť až natoľko, že som začal byť úspešný v 

súťažiach“.  

3. V čom by si sa chcel zlepšiť?  Ako by mal vyzerať tvoj športový tréning? 

 „To čo robím, robím najlepšie ako viem. Čo sa týka tréningov, možno na nich chýba viac 

uvoľnenia, všetci sa snažia byť čo najviac vytrénovaní, aj ja sám. Má na tom  veľký podiel 

aj tréner, ktorý využíva dosť tvrdý autoritatívny prístup, ale samozrejme mu za to vďačím, 

lebo inak by som nebol jedným z najlepších“.  

4. Čo si vážiš na svojom trénerovi?  Čo by mal zmeniť v prístupe k tréningu? 

 „Bez neho by som to zrejeme nevytrénoval až tak ďaleko, predovšetkým jeho prístup 

dôslednosť, húževnatosť a zodpovednosť v práci s nami. Možno by som volil občas 

demokratický a liberálny prístup na tréningoch, nech to nie je vždy jednotvárne“.  

5. Čo  je tvojim životným cieľom? Čo pokladáš za svoj najväčší úspech? 

„Mojím najväčším úspechom sú moje umiestenia, ktoré sú väčšinou v prvých miestach. 

Najväčším, životným cieľom je získať medailu na paralympiáde v bocci, keď nie prvú, aspoň 

do prvej päťky“.  

 

4. Muž, vek 27 rokov.  
TIP, 7 sten, IQ  v intervale 110 - 115. EOD - A,  E - 17, N – 15, L-2  cholerik, aktívny, 

optimistický, impulzívny niekedy až vrtkavý. STAI (X - 2) 6 sten , 65 percentil, úzkostlivý. 

ŠHaN (X - 2) 8 sten, 85 percentil, hnevlivý v určitých situáciách a má vysoký sklon 

k hnevaniu sa. KSAT zreteľne zvýšená anxieta. INTEX – D, 4 percentil, externalitný. 

DMV,  MV, 9 sten, 65 T skóre, AB, 8 sten, 66 T skóre, AP, 7  sten, 57 T skóre.  

Pri psychologickom vyšetrení tohto probanda neboli a nemohli byť dodržané 

štandardizované podmienky. Vyšetrenie sme realizovali v prítomnosti ďalšej osoby. 

Ale aj napriek sťaženým podmienkam pôsobil sústredene a pokojne. 

V druhej časti, v časti voľne predkladaných otázok sme nakoniec uspeli. Viackrát sa nám s ním 

nedarilo spojiť, bol dosť zaneprázdnený, otázky sme preto zasielali internetom, nepriamo, na 

ktoré sme nakoniec dostali odpovede. 

Somaticky ide o atletický typ. Postoj vzpriamený. Tvár sympatická, pozdĺžna. Mimika 

dramatická a živá. Pokožka sčervenaná. Čistota tela výborná. Oblečenie jednoduché a vkusné. 

Rečový prejav intenzívny, tempo prejavu spomalené. Reč obohatená o cudzie výrazy. 

Vyjadroval sa v dlhších súvislých vetách. Reakcie pohotové, sebavedomý. V testových úlohách 

bol skôr ústupčivý a menej zaujatý pre odpovede. Hral sa s rukami. Temperament cholerický. 

Svedomitý zameraný na výsledok práce. Sociálne súdržný, priateľský. Údaje o príbuzných 

a ďalších osobách sme nezistili. Je členom športovej organizácie. Voľno časové aktivity trávi 

v s kamarátmi. Zdravotný stav: hereditárna senzomotorická neuropathia. Podáva značne 

nevyrovnané výkony, niekedy dokonca výkonovo zlyhá. Pri niektorých otázkach bol strnulý 

a napätý.   
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Veľmi intenzívne sa pripravoval na Paralympiádu a odmietol ďalšie stretnutie, prejavil však 

ochotu v tom, že komunikoval cez e-mail. 

Rozhovor: 

1. Ako si sa dostal k bocii? 

“Vždy som sa chcel venovať športu. Po úraze som si sadol na vozík a v tom čase 

prišla práve boccia, tak som ju skúsil a našiel som v nej opäť chuť “žiť” a možnosť presadiť 

sa a splniť si sny. Bol to šport, ktorý som vzhľadom k môjmu postihnutiu mohol vykonávať, 

preto som ju volil.”  

2. Uvažoval si niekedy, že by si chcel skúsiť aj iný druh športu? 

Otázka, či niekedy uvažoval o výbere nejakého iného druhu športu, nepoložili sme 

ju, avšak odpovedal nám na otázku či je šťastný v hre, v ktorej sa ocitá:  

“Je to nejasná otázka, áno aj nie, pretože vždy záleží od daného momentu.” 

3. V čom by si sa chcel zlepšiť?  Ako by mal vyzerať tvoj športový tréning? (Aký je tvoj 

názor na tréningy? Si spokojný s ich priebehom? Si spokojný so spoluhráčmi? Si spokojný 

s priebehom zápasov kde sa stretávaš s protihráčmi?) 

“Taký tréning, aký má byť, keď chcete byť úspešný, musíte byť nekompromisný, tvrdý. 

Pokiaľ sa mi darí, som spokojný, ale ak nie, nie som spokojný, všeobecne, áno som 

spokojný.”  

4. Čo si vážiš na svojom trénerovi?  Čo by mal zmeniť v prístupe k tréningu? 

 „Je to fenomenálny človek, nielen ako tréner, ale aj mimo ihriska“.  

5. Čo je tvojim životným cieľom? Čo pokladáš za svoj najväčší úspech? 

„Športové úspechy sú mojím najväčším potešením a úspechom, na ktoré som hrdý. Úspech 

ma posúva vpred“. 

 

Záver 
Žena 36 má nadpriemerne vysokú výkonovú motiváciu. Anxiozita podporujúca výkon 

u nej prevažuje nad anxiozitou brzdiacou výkon. Nemá strach z prehry. Tréner ženy 36 nie je 

jej stálym trénerom. Je to dobrovoľník, bez trénerskej kvalifikácie, ale je zapálený pre 

tréningovú činnosť a jeho prístup k hráčke a vystupovanie na tréningoch je neautoritatívne. 

Skôr dbá na to, aby sa žena 36 cítila na tréningu príjemne. To spôsobuje, že tréning sa niekedy 

mení na spoločenskú záležitosť a neplní športové ciele. Z tohto dôvodu je v súčasnosti športová 

výkonnosť hráčky nižšia. Tréner je pre hráčku do istej miery i osobným  vzorom. Hráčka má 

melancholický typ temperamentu, prejavuje sa skôr ako tichšia, menej spoločenská, uzatvorená 

do seba. Vinu za športové neúspechy pripisuje skôr sebe ako trénerovi. Osobnostná uzavretosť 

hráčky jej neumožňuje širší sociálny kontakt s druhými hráčkami. Nemá preto možnosť 

vypočuť si názor na spôsob svojej hry od ďalších osôb. Žena 36 nie je úzkostlivá, stretnutia, 

ktoré sa jej nevydarili ju nedeprimujú, v ďalších stretnutiach môže podať plnohodnotný výkon. 

Hnevlivosť prejavuje zriedkavo a iba v niektorých situáciách.  

Muž 24 má priemernú výkonovú motiváciu. Anxiozita podporujúca výkon prevažuje 

nad anxiozitou brzdiacou výkon. V poslednom období podáva dobré športové výkony. Tréner 

tohto hráča má skôr chápajúci neautoritatívny prístup k svojmu zverencovi. Muž 24 sa 

v športovom tréningu i stretnutí dokáže sám motivovať a verí vo svoju vnútornú silu. 

Uvedomuje si, že je technicky zdatným a zručným hráčom. V súťažných situáciách neprežíva 

stavy úzkosti. Má sangvinický temperament, prejavuje sa ako neurostabilný, bezstarostný, 

pokojný, nenútený a čulý. To sa pozitívne prejavuje i v súťažných situáciách. Práve to, že je 

vyrovnaný a pokojný ho utvrdzuje v tom, že v súťaži je schopný podávať rovnako dobré 

výkony ako na tréningu. Dlhodobá všeobecná spokojnosť s doteraz odohratými zápasmi 

spôsobuje, že je pokojný a takmer nikdy neprejavuje hnev. Úzkosť prežíva iba situačne v rámci 

predštartových stavov, pred dôležitou súťažou a kvalitnými súpermi. V súťaži nevyžaduje 

koučovanie, sám si určuje spôsob s tempo hry na základe získaných herných skúsenosti. 
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Súčasný tréner ho utvrdzuje v tom, že  pravidelný tréning je veľmi dôležitý pre formovanie 

osobnosti a osvojovanie športových zručností.  

Muž 29 má výkonovú motiváciu na priemernej úrovni. Má vyššiu anxiozitu 

podporujúcu výkon. Jeho tréner vedie tréningový proces skôr direktívnym spôsobom. Muž 29 

má sangvinický temperament. Je vyrovnaný, pokojný a spoľahlivý, dokáže sa sám viesť 

a riadiť, čo pozitívne ovplyvňuje jeho hru i pomerne náročnú športovú prípravu. Má dostatok 

sebadôvery, silnú vnútornú motiváciu a v stretnutí vie využiť svoje technické prednosti 

a zručnosti Tréner oceňuje a podporuje jeho samostatnosť, motiváciu do tréningu a zodpovedný 

prístup k zápasom. Takmer nikdy neprežíva úzkostné stavy. V zápasoch dosahuje dobré 

výsledky. Predštartové stavy zvláda bez ťažkostí. S posúťažnými stavmi taktiež nemá 

problémy. Stavy hnevu neprežíva. Prehraté stretnutia ho nedeprimujú. Tréner má na hráča 

pozitívny vplyv.  Môže byť motivujúcim vzorom pre ďalších hráčov.  

Muž 27 má veľmi vysokú výkonovú motiváciu, ale zároveň i vysokú anxiozitu brzdiacu 

výkon. Je možné očakávať, že vhodne zvolená psychologická príprava, by mohla redukovať 

jeho vysokú anxiozitu a tým uvoľniť výkonovú motiváciu do tréningu i súťaženia. Vo svojej 

športovej kariére z času na čas zaznamenal výkonové zlyhanie. Toto mohlo byť spôsobené 

jednak jeho vyššou  anxiozitou brzdiacou výkon a autoritatívnejším prístupom trénera k 

vedeniu tréningového procesu. Je aktívny, impulzívny a spoločenský, preto by bol pre neho 

vhodnejší uvoľnenejší prístup trénera. Muž 27 má cholerický typ temperamentu. U zdravých 

športovcov je tento typ temperamentu veľmi vhodný v situáciách keď vyhrávajú. V prípadoch, 

že prehrávajú je cholerický temperament skôr nevýhodou. Jeho cholerický temperament 

spôsobuje vyššie herné sebavedomie v zápase, čo v prípadoch že vyhráva pôsobí herne 

produktívne. V prípadoch, že prehráva sa jeho herné  sebavedomie stráca, hlavne v situáciách 

ktoré nemá dostatočne motoricky zvládnuté. Neúspešné hody, vyrážanie jacka vyvolávajú 

úzkosť, ktorú niekedy kompenzuje zvýšenou hnevlivosťou. Denná športová príprava resp. 

tréningová jednotka muža 27 trvala pred paralympiádou niekedy i šesť hodín. Má vonkajšie 

miesto kontroly a je presvedčený, že športové úspechy nedosiahol ani tak vlastným úsilím, ale 

boli skôr podmienené tým, čo ho naučil tréner. Pre zlepšenie svojho herného výkonu by bolo 

vhodné, aby obrátil pozornosť viacej na vonkajšie faktory hry a zbytočne sa nesústreďoval 

a nehľadal dôvody prečo neuspel, sám v sebe.  

 

Všetci štyria probandi majú vyššiu výkonovú motiváciu.  

Žena 36, muž 24 a muž 29 majú vyššiu anxiozitu podporujúcu výkon, čo je z hľadiska 

podávania športového výkonu  pozitívne. Iba muž 27 dosiahol vyššie hodnoty anxiozity 

brzdiacej výkon.  

Neurolabilnejší hráči (žena 36 a muž27) sú viac externalitní (zvonka motivovaní) a majú 

nadpriemerne vysokú výkonovú motiváciu. Zároveň sa obaja častejšie dostávajú do stavu 

úzkosti.  

Neurostabilnejší hráči (muž 24 a muž 29) sú viac internalitní (vnútorne motivovaní) 

a majú priemernú motiváciu výkonu. Taktiež sme u nich zistili nadpriemernú anxiozitu 

podporujúcu výkon. Títo hráči neprejavujú úzkosť a takmer nikdy sa nedostávajú do stavu 

hnevu.  

Typ temperamentu hráča výraznejšie neovplyvňuje jeho  herný výkon. Taktiež 

extroverzia nemá vplyv na herný výkon.  

Extrovertovanejší (muž 24 a muž 27) ktorí dosahujú lepšie športové výsledky majú 

anxietu zreteľne zvýšenú.  

 

Článok vyšiel ako súčasť výskumného projektu VEGA č. 1/0409/19: Šport ako prostriedok 

ovplyvňovania kognitívno-evaluatívneho komponentu subjektívnej pohody ľudí s poruchami 

zdravia. 2019-2021. 
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JOGOVÝ PROGRAM S PRVKAMI ARTETERAPIE PRE DETI 

A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITIA VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM 

PROCESE 

 

YOGA PROGRAM WITH ELEMENTS OF ART THERAPY FOR 

CHILDREN AND POSSIBILITIES OF ITS USE IN THE 

EDUCATIONAL PROCESS 

 
Barbora Sender 

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko  

 

Abstrakt: Predkladaný článok popisuje možnosti implikovania jogového programu s prvkami 

arteterapie pre deti do výchovno-vzdelávacieho procesu. Jeho cieľom je tiež zvýšiť záujem a 

povedomie o týchto terapeutických prístupoch u učiteľov, vychovávateľov, pedagogických 

asistentov a všetkých zamestnancov pracujúcich s deťmi a mládežou. V úvode definujeme jogu 

a jej pozitíva pre rôzne vekové skupiny detí a tiež arteterapiu a jej praktické využitie. V hlavnej 

časti popisujeme konkrétny jogový program s ukážkou vybranej lekcie. V závere sú uvedené 

výsledky zahraničných štúdií potvrdzujúce pozitívne účinky jogy a arteterapie u detí.  

 

Kľúčové slová: joga, arteterapia, jogový a arteterapeutický program pre deti  

 

Abstract: The presented article describes the possibilities of implicating a yoga program with 

elements of art therapy for children in the educational process. It also aims to increase interest 

and awareness of these therapeutic approaches among teachers, educators, teaching assistants 

and all staff working with children and young people.In the introduction, it describes yoga and 

its positives for different age groups of children and also defines art therapy and its practical 

use. The main part describes a specific yoga program with a sample of the selected lesson. 

Finally, the results of foreign studies confirming the positive effects of yoga and art therapy in 

children are presented. 

 

Key words: yoga, art therapy, yoga and art therapy program for children 

 

Úvod 
Mimoriadna situácia, zapríčinená pandémiou, zasiahla celú spoločnosť a priniesla mnoho 

náročných a neočakávaných úloh a problémov. V školách sa udialo mnoho zmien, ktorým sa 

museli všetci aktéri vyučovacieho procesu, bez predchádzajúcej prípravy, prispôsobiť. S 

najväčšou pravdepodobnosťou, tieto zmeny ovplyvnia dlhodobo celý školský systém. V 

záťažových situáciách je dôležité zachovať pokoj a rozvahu a nepodliehať panike. Kríza je 

obdobie nasýtené zážitkami, zaujímavosťami ale aj bolesťami. Obvykle sa definuje ako určitá 

časť kontinuity ľudského bytia. Býva označovaná aj ako nevyhnutný a potrebný jav ľudskej 

civilizácie. Presun vyučovania do dištančnej (najmä online) podoby však zapríčinil nárast počtu 

žiakov prežívajúcich nepohodu, strach, stres či úzkosť. Zároveň sa obmedzil čas, ktorý deti 

trávia vonku a primeranou fyzickou aktivitou, čo má za následok zvýšenie počtu detí trpiacich 

obezitou. Pre niektoré deti sa stáva čoraz náročnejšie venovať sa cvičeniu, ktoré by ich bavilo 

a zároveň by bolo príjemné a zdravé.  Ľudské telo je stvorené na to, aby sa hýbalo. To platí pre 

deti ešte viac ako pre dospelých. Dnešné deti sú oveľa viac pasívne, väčšinu času trávia pred 

televízorom alebo za počítačom.  
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Obdobie koronakrízy túto negatívnu tendenciu ešte viac prehĺbilo. Učenie a vyučovanie sa 

navyše neuskutočňuje iba počas školských hodín. Pokračuje aj po škole, keď sú deti povinné 

hľadať informácie na internete kvôli svojim úlohám či projektom (Nanthakumar, 2018). Tento 

trend vedie však aj ku problémom so spánkom. Spánok býva často narušený, pretože deti 

nedokážu dodržať termíny stanovené školami alebo inými vzdelávacími inštitúciami, sú 

unavené nielen fyzicky ale aj psychicky, stále premýšľajú o tom, čo videli na internete a 

ich myseľ sa nedokáže nastaviť na skutočný oddych a úplnú relaxáciu.  Práve doba krízy si 

vyžaduje od žiakov, aby boli schopní fungovať v záťažových situáciách, aby dokázali ovládať 

a spracovávať aj negatívne emócie a dokázali sa vyrovnávať s problémami.  Dnešné slovenské 

školstvo je dlhodobo kritizované za to, že sa zameriava len encyklopedické vedomosti žiakov 

a v nedostatočnej miere rozvíja ich afektívne vlastnosti, či kompetencie potrebné pre život. Už 

pred príchodom krízy bola naša spoločnosť a aj školstvo vystavované najmä týmto problémom 

(Líšková, 2014): 

• Obmedzenie sociálneho kontaktu medzi ľuďmi. 

• Ľahostajnosť k problémom druhých a držanie si odstupu. 

• Negatívny postoj ku škole. 

• Zisk a financie sa stali cieľom a prestali byť prostriedkom. 

• Snaha dosiahnuť výsledok za čo najkratší čas s vynaložením minimálneho úsilia. 

• Citová otupnosť a pohodlnosť. 

• Precitlivenosť voči nepríjemným situáciám.  

• Uponáhľanosť a stres. 

• Strata autority a zmyslu pre zodpovednosť. 

Mimoriadna situácia, spôsobená pandémiou, tieto problémy ešte viac prehlbuje. Školy by sa v 

dnešnej situácii nemali sústrediť len na preberanie učiva nachádzajúce sa vo vzdelávacích 

štandardoch. Viac ako inokedy predtým, je potrebné zamerať sa aj na to, ako je možné využiť 

reálnu skúsenosť v podobe prebiehajúcej krízy. Je nevyhnutné v čase sociálnej izolácie, 

posilňovať u žiakov sociálne kompetencie a pozitívne afektívne vlastnosti, duševnú pohodu, 

schopnosť relaxácie a aktívneho oddychu. Pre deti je fyzická aktivita prirodzená a tiež životne 

dôležitá pre ich zdravý vývin. Žiaľ, dnešná premechanizovaná doba nás k vedie skôr 

k sedavému spôsobu trávenia voľného času (Stewart, Phillips, 1992). V poslednom období 

rastie záujem o využívanie rôznych foriem terapie u detí, ktoré slúžia na upokojenie mysle 

a zvyšovanie celkového fyzického a duševného zdravia a vnútornej pohody detí. Napriek tomu, 

že existuje stále viac dôkazov o pozitívnych účinkoch jogy a arteterapie, je stále len malý počet 

škôl, ktoré by zahrnuli program s využitím týchto dvoch metód do vyučovania. Dúfame, že 

vzrastajúca popularita jogy a arteterapie povzbudí všetkých pedagogických a odborných 

zamestnancov ku zahrnutiu týchto prvkov do výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Využiteľnosť jogy a arteterapie vo výchovno-vzdelávacom procese 
Spomedzi všetkých meditačných cvičení je joga jedným z najobľúbenejších a najviac 

praktizovaných cvičení na svete (Nanthakumar, 2018). Vzhľadom na to, že duševné zdravie je 

rastúcim problémom v školách a iných vzdelávacích inštitúciách, existuje snaha poskytovať 

deťom nástroje nevyhnutné na zvládnutie očakávaní, ktoré sú na nich kladené. Deti v škole 

čelia nielen intelektuálnym výzvam, ale aj medziľudským požiadavkám, ktoré môžu od nich 

vyžadovať vysoko rozvinuté schopnosti samoregulácie, ako je napr. všímavosť, odolnosť či 

kontrola hnevu.  

Feuerstein (2003) píše o pôvodom zámere jogy, ktorým bolo zvyšovanie vnútornej pohody 

a celistvosti človeka. Celistvosť znamená integráciu tela, mysle a ducha. Taktiež pomáha pri 

trénovaní koncentrácie pozornosti. Myseľ a dýchanie sú vnútorne prepojené a vzájomne sa 
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ovplyvňujú. Prvá zmienka o joge bola zdokumentovaná v starovekom hinduistickom písme 

pred 5 000 rokmi a bola ovplyvnená budhistickou filozofiou. Pôvodným cieľom jogy bolo 

pomôcť človeku transformovať sa a prekročiť svoje ja. Slovo joga znamená „zväz“ či „únia“, 

teda spájanie fyzických, mentálnych a spirituálnych elementov života. Jogové pozície, teda 

asany, boli vytvorené v Indii ako súčasť náboženskej filozofie (Stewart, Phillips, 1992). 

Vzrastajúce povedomie o pozitívnych účinkoch jogy a arteterapie má za následok vznik 

a tvorbu nových jogových programov s prvkami arteterapie v zahraničí (White, 2009). Tieto 

programy sú v prvom rade zamerané na redukciu prežívania stresu a úzkosti u detí, ale zároveň 

prirodzeným a nenásilným spôsobom prispievajú ku zvyšovaniu kreativity, tvorivosti 

a fantázie. Kreativita je jedným z najdôležitejších faktorov prispievajúcich k pocitu šťastia, 

naplnenia a sebarealizácie (sebahodnoty) detí, no napriek tomu, nebýva v školskom procese 

dostatočne podporovaná. Kreativita sa podieľa na úspechu v škole, zdravom psychickom 

fungovaní a udržiavaní zdravých rovesníckych vzťahov (Csikszentmihalyi, 1990).  

Pri joge a arteterapii sa dôraz kladie na individuálne schopností detí a teda nie sú orientované 

na súťaživosť. To je aj dôvodom, že sa jedná o prístupy, ktoré je vhodné využívať 

v inkluzívnom prostredí, pretože sú vhodné aj pre deti s rôznymi obmedzeniami a zdravotnými 

znevýhodneniami. Taktiež ide o aktivity, ktoré sú zaujímavé a atraktívne aj pre deti, ktoré 

nemajú ku športu a pohybu pozitívny vzťah. Joga využíva netréningové a jemné metódy, ale 

napriek tomu zvyšuje fyzickú kondíciu. Joga a arteterapia sú doplnkové prístupy, ktoré 

umožňujú žiakom spojiť sa s ich telom a mysľou, zároveň prinášajú pocity upokojenia, 

relaxácie, šťastia a duševnej pohody.  Csikszentmihalyi (1990) tvrdí, že tieto pocity je 

jednoduchšie dosiahnuť vtedy, keď sa človek naučí ovládať svoje telo a jeho zmysly. Pokiaľ 

ide o kontrolu nad telom, existuje len málo postupov, ktoré sú staršie a účinnejšie ako joga. 

Joga je telesná, duševná a duchovná prax, ktorá označuje rôzne školy a postupy (White, 2009). 

Jej cieľom je integrovať myseľ, telo a dych a bola navrhnutá tak, aby prinášala rovnováhu a 

zdravie fyzickým, mentálnym, emocionálnym a duchovným rozmerom jednotlivca (Kraftsow, 

1999). Existuje stále viac dôkazov, ktoré naznačujú, že cvičenie jogy môže byť prospešné pre 

vnútorné fungovanie prostredníctvom implementácie všímavosti a emočnej regulácie (Franked, 

Gootjes, Van Strien, 2011). Regulácia emócií je schopnosť ovládať a ovplyvňovať city a 

emócie, ktoré cítime, regulovať kedy ich cítime a ako ich prežívame a vyjadrujeme navonok 

(Gross, 1998). Joga sa používa na nájdenie pocitu ľahkosti v tele, na upokojenie mysle a na 

zvýšenie sebadôvery a sebavedomia (Serline a kol., 2017). Vytvára fyzickú a emocionálnu 

rovnováhu, pomocou fyzických cvičení a postojov v kombinácii s nácvikom techník dýchania. 

Meditácia a vedené pohyby podporujú  sebarealizáciu a spájanie mysle s telom (Gimbel, 1998).  

 

Zaraďovanie prvkov arteterapie do jogových cvičení môže napomáhať pri zvyšovaní kreativity 

a umožňuje žiakom lepšie sa spojiť so svojim telom a mysľou, čo v konečnom dôsledku 

pomáha aj pri procese učenia. Arteterapia je vlastne aplikáciou umenia a tvorivého procesu pri 

podpore, udržiavaní a zlepšovaní psychosociálneho, fyzického, kognitívneho a duševného 

zdravia jednotlivcov. Využívanie rôznych prvkov z expresívnych terapií vo vyučovaní je 

nesmierne dôležité pri práci v inkluzívnej triede. Deti a mládež so zdravotnými a inými 

znevýhodneniami majú tendenciu byť v škole demotivované, unavené a ľahko sa vzdávajú. Ak 

si však budú vedomé problémov, ktoré majú (problémy s učením, pozornosťou, organizáciou 

času a priestoru, emocionálne problémy, problémy v správaní a pod.), môžu tieto problémy 

prijať a naučiť sa s nimi žiť. Zároveň im však treba ukázať, že hoci majú v niektorej oblasti 

ťažkosti, sú oblasti, v ktorých môžu vynikať. To zvyšuje ich sebauvedomenie, sebaprijatie a v 

dlhodobom horizonte aj ich sebavedomie a sebaistotu. Rodičia, ktorí bojujú v školskom 

systéme o prispôsobenie učebných osnov pre individuálne potreby svojich detí, často cítia, že 

by v škole mohol byť čas využívaný efektívnejšie. Zároveň je potrebné do učenia zapájať 

emócie a učiť žiakov prijímať a vytvárať spätnú väzbu. Úloha učiteľov sa tak v budúcnosti bude 
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musieť zmeniť z obyčajného sprostredkovávania informácií a vedomostí na sprevádzanie 

žiakov pri poznávaní sveta a rozvoja ich schopností a pozitívnych vlastností.  

Techniky jogy a arteterapie rešpektujú individuálne tempo žiakov, zvyšujú predstavivosť, 

tvorivé a kritické myslenie. Podporujú žiacku kreativitu prostredníctvom rôznych aktivít a 

projektov a zároveň zavádzajú nové príležitosti na vzdelávanie v bezpečnom a podpornom 

prostredí. Podporovanie kladných emócií uľahčuje žiakom osvojovanie si aj náročnejších úloh, 

ktoré si vyžadujú prekonávanie prekážok. Využívanie týchto techník vo vyučovaní pomáha 

dieťaťu nepoddávať sa stresu a odolávať aj nepriaznivým okolnostiam. Ide o faktory, ktoré im 

pomáhajú prekonávať ťažké životné situácie. Pokiaľ sa jedinec vyrovná so svojimi problémami, 

joga a arteterapia mu môžu ponúknuť návod, ako reagovať pri ďalšom stretnutí s ťažkosťami. 

Škola by mala posilňovať kompetencie, ktoré sú neodmysliteľným základom zvládania života 

(Líšková, 2014). Na to, aby boli deti schopné porozumieť svojim emóciám, si musia uvedomiť, 

ako emócie fungujú, ako vznikajú a aké fyziologické reakcie ich sprevádzajú. Vďaka tomu, 

budú neskôr schopné svoje pocity pomenovať a efektívne bojovať proti ich negatívnym 

prejavom (Líšková, 2014). Práve joga a arteterapia sú vhodné metódy pre prácu s emóciami.  

 

Arteterapia je chápaná rôzne. Najčastejšie je vnímaná ako terapeutický proces. V poslednej 

dobe sa však častejšie objavuje aj názor, že ide z časti o proces pedagogický. Najmä pokiaľ 

máme na mysli prvky arteterapie aplikované v školskom prostredí. Arteterapiu je možné využiť 

pri kompenzácii zdravotného znevýhodnenia a k podpore snahy o využitie celého potenciálu 

žiaka.  Pri každej práci je teda dobré si hneď na začiatku procesu ujasniť, čí budeme vykonávať 

činnosť terapeutickú alebo napomáhame pedagogickej činnosti. Vďaka tomu, budeme schopní 

si vhodne formulovať cieľ (Gerlichová, 2014). Pravidelná pohybová a tvorivá činnosť zlepšuje 

úroveň kognitívnych schopností, najmä žiacku pozornosť. Joga a arteterapia si kladú za cieľ 

prinavrátiť jedincovi stav harmónie a umožniť mu pozitívnym spôsobom vyjadrovať svoje 

pocity a emócie a zároveň slúži na zmierňovanie porúch a tiež na stabilizáciu psychického a 

emocionálneho stavu žiakov v inkluzívnej triede.  

Pohybová a tvorivá činnosť ponúka veľký potenciál na relaxáciu, odreagovanie a posilňovanie 

sebahodnotenia a vnútorného prežívania, preto sa domnievame, že tieto postupy sú využiteľné 

pre všetkých pedagógov pri práci s deťmi a mládežou. Pedagogický proces, ktorý sa realizuje 

na našich školách má dve základné zložky: výchovu a vzdelávanie. Ide o proces, pri ktorom sa 

utvára osobnosť človeka. Oblasť edukácie a terapie sa teda v mnohých oblastiach prelínajú.  

Kompetentný pedagóg je schopný počas pedagogického procesu využívať rôzne prvky jogy 

a arteterapie a tým prispievať k zlepšeniu školskej a triednej klímy, vzťahov v triede, učebných 

výsledkov a výkonov žiakov, ich radosti z umenia a tvorby a tým aj ku zvýšeniu kreativity a 

tvorivého myslenia. Tvorivá činnosť predstavuje veľmi dobrú prevenciu negatívnych javov, 

ako napr. preťaženosť žiakov počítačmi a technológiami, prítomnosť sociálno-patologických 

javov v školskom prostredí (šikanovanie, záškoláctvo, látkové i nelátkové závislosti, agresivita, 

negativita a pod.).  

 

Joga a arteterapia bývajú taktiež nápomocné pri prevencii komunikačných problémov, porúch 

reči a môžu byť prostriedkom vyrovnávania sa s bežnými emocionálnymi výkyvmi. Lhotová 

(2010) chápe arteterapiu ako priestor, kde sa stretávajú a preklápajú ciele aktivít v rámci 

voľného času, vzdelávania, výchovy, liečby, psychoterapie či sociálnej práce. Ide zároveň o 

súbor rôznych umeleckých techník a postupov, ktoré si kladú za cieľ zmeniť sebahodnotenie 

človeka, zvýšiť jeho sebavedomie a celkovo integrovať jeho osobnosť. Využívajú sa pritom 

poznatky zo psychológie, výtvarnej výchovy či rôznych pedagogických disciplín, napr. aj 

špeciálnej pedagogiky (Šicková – Fabrici, 2002). Aplikácia prostriedkov výtvarného umenia je 

taktiež snahou o zmenu správania, myslenia a emócií spoločensky prijateľným smerom 

(Müller, 2014) a zmenu v oblasti pozitívnejších prejavov voči sebe i okoliu, empatie, 
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spolupráce aj v zlepšení vyjadrovacích schopností (Kučerová, 2013). Výtvarný prejav je tu 

vnímaný ako prostriedok sebavyjadrenia a spôsob komunikácie (Lhotová, 2010).  

Zicha (1981) arteterapiu definuje ako zámerné upravovanie narušenej činnosti organizmu 

psychologickými a edukačnými prvkami, ktoré sú imanentné výtvarnej činnosti. U detí a 

dospievajúcich  je výtvarná činnosť vhodným prostriedkom pre tréning vôle, trpezlivosti, 

koncentrácie, zároveň podporuje fantáziu a kreativitu. Nezanedbateľným kladom výtvarnej 

terapie je tiež fakt, že deti sú vedené k hlbšiemu záujmu, nútené tlmiť svoje deštruktívne 

tendencie, učia sa vážiť si svoju prácu ale aj diela ostatných. Kožnár (1999) vidí potenciál 

umeleckého vyjadrovania najmä tam, kde nestačia slová. Takúto úlohu zohráva okrem kresby 

aj maľba, modelovanie, či práca s rôznymi plastickými materiálmi a technika koláže. Nad 

jednotlivými výtvormi je potrebné rozvinúť diskusiu, objasňujúcu intrapsychické súvislosti, 

vzťahy a interakcie a to aj v prípade, že sa dieťaťu o nich nechce veľmi rozprávať. Je tiež možné 

si prostredníctvom výtvarnej činnosti odreagovať negatívne emócie, vyladiť citový stav, 

rozvíjať tvorivosť, zefektívňovať komunikáciu a ventilovať rôzne problémy. Prostredníctvom 

kreatívnych činností možno u žiakov pôsobiť na pozitívny sebaobraz a tým vytvoriť podmienky 

pre vyjadrenie vlastných emócií (Majzlanová, 2017).  

 

Opis jogového programu s prvkami arteterapie pre deti 
Jogový program s prvkami arteterapie, ktorý sme navrhli by mal prebiehať v období 12 

týždňov. Stretnutia sa realizujú dva krát do týždňa v trvaní 45 minút. Každá lekcia obsahuje 

jogové cvičenia a pozície a taktiež arteterapeutické aktivity. Jednotlivé hodiny sa zameriavajú 

na pózy (ásany), dýchacie techniky (pránájáma) a relaxáciu (dhjána). Všeobecné rozvrhy 

zahrňujú sedenie v kruhu, základné jogové ásany, základné dychové cvičenia, arteterapeutickú 

techniku a záverečnú relaxáciu a meditáciu. Ide o aktivity s nízkou intenzitou s pravidelnými 

prestávkami v závislosti od potrieb a schopností detí v skupine alebo triede. Každá hodina má 

inú tému, ktorá sa odvíja od preberaného učiva, aktuálneho ročného obdobia či individuálnych 

záujmov detí v triede. Jogový program s prvkami arteterapie u detí sa nezameriava na 

sledovanie dokonalého držania a prevedenia jogových pozícií, ide skôr o nácvik správneho 

dýchania a koncentrácie pozornosti.  

 
Tab. 1. Ukážka lekcie z jogového programu s prvkami arteterapie pre deti (zdroj: vlastné spracovanie 

autorky) 

Názov aktivity Popis aktivity Dĺžka 

trvania 

Sedenie v kruhu  Predstavenie aktuálnej témy: zvieratá na jar 

 Príbeh o zvieratách a ich vlastnostiach  

 Stotožnenie sa s vlastnosťami vybraného 

zvieraťa (diskusia, brainstorming) 

8 min 

Dychové cvičenie  Dych čmeliaka (deti sedia pohodlne 

v kruhu, učiteľ ich vyzve, aby sa pomaly 

nadýchli, kým napočíta do troch, pri 

výdychu vydávajú zvuk „bzzz“ ako 

čmeliak) 

 Opakovanie dychového cvičenia 3 až 5 krát 

 Diskusia: čo deti pociťujú pri tvorbe zvuku 

čmeliaka?  

5 min 

Jogové pozície (ásany) Využitie klasických jogových ásan 

s modifikovaním ich názvov. Deti pri ásanach 

vydávajú zvuky zvierat: 

15 min 
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1. „slimák“: pozícia embrya 

2.  „mačka“: pozícia kravy 

3. „šteňa“: naťahovanie rúk 

4. „motýľ“: mávanie krídlami 

5. „žabka“: nízky podrep 

Arteterapeutická technika „Ja ako zviera“: deti si vyberú zviera, ktoré ich 

najviac vystihuje, pre jeho typické vlastnosti. 

Zviera nakreslia/namaľujú vybranou 

výtvarnou technikou na papier. Výkresy sa 

položia na zem a deti hádajú ku komu dané 

zvieratko patrí.   

15 min 

Vedená relaxácia Deti ležia na zemi so zatvorenými očami 

a učiteľ číta relaxačný text s jarnou tematikou.  

2 min 

 

Záver 
Existujú štúdie dokazujúce, že joga redukuje nadváhu u detí, výchovné problémy a problémy s 

disciplínou, znižuje napätie a hnev, agresívne správanie a podporuje fantáziu a kreativitu 

(Flisek, 2001). Výskum taktiež ukázal, že joga je vhodnou technikou aj na zvyšovanie 

výkonnosti v učení a premýšľaní (Serline, 2017). Nácvik postojov a správnej techniky dýchania 

zvyšujú flexibilitu, pružnosť svalov. Parasympatický nervový systém sa časom stáva 

dominantnejším, čo stabilizuje autonómny nervový systém (Parshad, 2004). Je dokázané, že 

praktikovaním jogy sa redukujú rôzne zdravotné komplikácie ako bolesti hlavy, bolesti žalúdka, 

chrbta a podobne (Luby, 1998). Preukázal sa aj účinok jogy na zníženie potreby 

medikamentóznej liečby u detí so syndrómom ADHD (Flisek, 2001). Roemmich a kol. (2007) 

poukázali na to, že deti, u ktorých bol zaznamenaný väčší nárast reaktivity srdcovej frekvencie 

ako reakcia na interpersonálny stres, mali oveľa väčšie percento telesného tuku a vyšší index 

telesnej hmotnosti. V roku 2004 bola zrealizovaná výskumná štúdia (Jensen, Kenny, 2004), 

ktorá sledovala 19 chlapcov s diagnózou ADHD, ktorí pravidelne cvičili jogu. Po krátkom čase 

sa u nich znížili prejavy náladovosti, výbuchy zlosti a plaču. Joga môže zohrávať dôležitú úlohu 

aj pri liečbe chronických chorôb. Vo výskume, ktorý sledoval skupinu 25 detí vo veku 11 až 

18 rokov so syndrómom dráždivého čreva sa zistilo, že pravidelným cvičením jogy po dobu 

jedného mesiaca sa u nich znížili symptómy chronickej poruchy a pocity úzkosti (Kuttner a 

kol., 2006). L. Bosgraaf, M. Spreen, K. Pattiselanno a S. Van Horeen, (2020) analyzovali 

výsledky 37 výskumných prác zameraných na aplikáciu arteterapeutických metód pri práci s 

deťmi a mládežou s poruchami správania. Účelom ich systematického naratívneho skúmania 

bolo poskytnúť prehľad arteterapeutických intervencií, ktoré boli účinné pri znižovaní porúch 

správania. Hlavné výsledky preukázali, že využívanie širokého spektra umeleckých činností a 

materiálov pri práci v triede, môže viesť k zlepšeniu problémov v správaní. Autori Cohen-

Yatziv a Regev (2019) taktiež potvrdzujú pozitívne účinky arteterapie u detí prežívajúcich 

traumu či mladistvých páchateľov. Ulrichová a Sládečková (1992) vo svojej výskumnej štúdii 

zase sledovali vplyv týchto metód na klientov diagnostického centra. Zameriavala sa konkrétne 

na zmeny v emocionálnom ladení, aktivity, pozornosti, zlepšenie somatického stavu a 

subjektívneho pocitu pohody. Výsledky ukázali zlepšenie vo všetkých sledovaných oblastiach. 

S. Furneaux-Blick (2019) sa vo svojej štúdii venovala technike spoločného maľovania (klient 

a arteterapeut) s deťmi s poruchami učenia. Jej prípadová štúdia dokumentuje, ako môže 

spoločná aktivita umožniť dieťaťu s poruchami učenia rozvíjať väčšiu sebadôveru a vytvárať 

silnejší pocit seba samého. Pravidelné a dôsledné cvičenie jogy umožňuje deťom spojiť sa so 

svojim vnútorným svetom prostredníctvom koordinácie mysle, tela a dychu. Dosahujú tiež 

vyššie stavy pokoja, ktoré im pripravujú cestu k zdravšiemu fyzickému, duševnému a 
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emocionálnemu životu. Táto meditačná pohybová prax sa javí ako efektívny spôsob riešenia 

stresu a úzkosti u detí. Arteterapia zase zvyšuje kreativitu a tvorivosť, ale tiež aj znižuje 

negatívne pocity a prežívanie. V našom článku sme sa pokúsili popísať využiteĺnosť jogy 

a arteterapie a ich pozitívne účinky u detí. Ponúkli sme ukážku z nami vypracovaného 

jogového programu s prvkami arteteraoie pre deti, ktorý, ako dúfame, poslúži na inšpiráciu 

všetkým pracovníkom s deťmi a mládežou. Vedľajším zámerom týchto programov je aj 

budovanie základov celoživotnej praxe a pozitívnemu prístupu k joge a jej cvikom a zvyšovanie 

kreativity a tvorivosti. 
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VYUŽITIE APLIKÁCIÍ S ROZŠÍRENOU REALITOU Z POHĽADU 

UČITEĽOV PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA 

 

USE OF AUGMENTED REALITY APPLICATIONS FROM 

PERSPECTIVE OF PRIMARY EDUCATION TEACHERS 

 
Eva Severini1 a Kristína Tišťanová1 
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Abstrakt: Vedecká štúdia predstavuje koncept kvalitatívneho skúmania využitia aplikácií s 

rozšírenou realitou so zameraním na didaktické možnosti podpory učebných procesov v 

primárnom vzdelávaní. Výskumnú vzorku tvorili učitelia primárneho vzdelávania, ktorí 

využívajú aplikácie s rozšírenou realitou vo výučbe. Rozšírená realita mení podmienky 

učebných procesov a je potrebné, aby sa učitelia oboznámili, ako sa menia podmienky, a 

pochopili, ako zmenené podmienky ovplyvňujú učiace sa a učiace subjekty. Táto vedecká 

štúdia je jedným z výstupov študentskej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti študentky 

Kristíny Tišťanovej. 

 

Kľúčové slová: kvalitatívny výskum, primárne vzdelávanie, rozšírená realita, učebné procesy 

 

Abstract: The scientific study presents the concept of qualitative research into the use of 

augmented reality applications with a focus on the didactic possibilities of supporting a learning 

process in primary education. The research sample consisted of primary education teachers who 

use augmented reality applications in their teaching. Augmented reality alters the conditions of 

the learning processes, and it is desirable for teachers to know how the learning conditions 

change and to understand how these changed conditions affect the learning and teaching 

subjects. This scientific study is one from the outputs of the student scientific professional and 

artistic activity of student Kristína Tišťanová. 

 

Key words: augmented reality, learning processes, primary education, qualitative research 

 

Úvod 

Rozšírená realita je priamy alebo nepriamy pohľad na fyzicky skutočné prostredie, ktorého 

časti sú v digitálnej, textovej alebo obrazovej forme obohatené o dodatočné informácie 

relevantné k objektu, na ktoré sa človek pozerá. Tieto informácie sú získavané z rôznych 

informačných zdrojov za použitia off-line alebo on-line aplikácií. Obohatenie reality sa obvykle 

deje v reálnom čase a v sémantickom kontexte s časťami prostredia. Rozšírená realita je 

interaktívna skúsenosť z prostredia reálneho sveta, kde sú objekty nachádzajúce sa v reálnom 

svete vylepšené počítačom, generovanými percepčnými informáciami. Rozšírenú realitu 

možno definovať ako systém, ktorý spĺňa tri základné vlastnosti: kombináciu skutočného a 

virtuálneho sveta; interakciu v reálnom čase; a presnú 3D registráciu virtuálnych a skutočných 

objektov. Tieto vlastnosti sú prepojené s fyzickým svetom, takže je rozšírená realita chápaná 

ako pohlcujúci aspekt skutočného prostredia. Týmto spôsobom rozšírená realita mení neustále 

vnímanie prostredia v reálnom svete, zatiaľ čo virtuálna realita úplne nahrádza prostredie 

používateľa v simulovanom prostredí. Rozšírená realita súvisí s dvoma, do značnej miery 

synonymickými pojmami: zmiešaná realita a počítačom sprostredkovaná realita. Primárnou 
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hodnotou rozšírenej reality je spôsob, akým sa komponenty digitálneho sveta spájajú s 

vnímaním reálneho sveta jednotlivca, a to nie ako jednoduché zobrazovanie údajov, ale 

prostredníctvom integrácie pohlcujúcich vnemov, ktoré sú chápané ako prirodzená súčasť 

sveta. 

Cascales et al. (2013) prezentujú rozšírenú realitu ako jednu z najzaujímavejších 

novovzniknutých technológií, ktorú je možné využívať vo vzdelávaní. Vo svojej štúdii sa 

zaoberajúcej tradičnou výučbou s implementáciou rozšírenej reality zistili, že technológia s 

rozšírenou realitou má pozitívny vplyv na správanie žiaka, na jeho komunikačné schopnosti, 

podporuje interakciu učiteľ a žiak, interakciu žiak a žiak, na základe čoho je vyučovanie 

efektívnejšie a zábavnejšie nie iba pre žiaka, ale i pre samotného učiteľa. Rozšírená realita 

umožňuje žiakom možnosti vytvárania svojich vlastných príbehov a takisto zlepšuje efektivitu 

učenia (EBSCO, 2019). 

Rozšírená realita je chápaná ako technológia, prostredníctvom ktorej sú využívané jej mobilné 

aplikácie ako metódy, poskytujúce žiakom jedinečné príležitosti pre atraktívne, aktuálne učenie 

sa a zážitkové učenie (Koreňová, Lavicza, & Veress-Bágyi, 2019). 

Jančaříková (2015) uvádza zoznam didaktických zásad a cieľov, ktoré majú byť dodržané pri 

aplikovaní rozšírenej reality vo vzdelávaní. Medzi ne patrí: a) zásada vedeckej kvality – 

predstavuje používanie vedeckého jazyka, vedeckého uvažovania učiteľa pri práci so žiakmi. 

Považujem za dôležité podotknúť na opis rozšírenej reality, kedy o zobrazovanom objekte 

hovoríme ako o modeli (napríklad keď sa nám na obrazovke nášho zariadenia zobrazí medveď, 

hovoríme o modeli medveďa nie o medveďovi); b) zásada primeranosti – táto zásada je 

všetkým dobre známa a hovorí o dôležitosti nepreťažovania žiakov neadekvátnym rozsahom 

vzdelávania. Zdôrazňuje, že učenie s rozšírenou realitou by malo spĺňať zábavnú funkciu; c) 

zásada názornosti – upriamuje pozornosť na prepojenie vedy so skutočnosťou a manipuláciou 

s predmetmi. Upozorňuje však, že vizualizácie a projekcie objektov môžu byť len doplnkom 

pre spoznávanie sveta a nemôžu byť chápané ako náhrada procesu spoznávania sveta; d) zásada 

aktivity – v danej problematike upozorňuje na aktívnu a samostatnú činnosť žiakov, ktorí 

ovládajú mobilné zariadenie. 

 

Aplikácie s rozšírenou realitou vo vzdelávaní 

Aplikácie s rozšírenou realitou sa v súčasnosti využívajú aj vo vzdelávaní. Pri výučbe je možné 

k obsahu pristupovať skenovaním alebo prezeraním obrázkov pomocou mobilného zariadenia, 

alebo použitím markerových techník s rozšírenou realitou. Rozšírená realita sa využíva na 

vylepšenie prostredia alebo situácií a ponúka zážitky obohatené o vnímanie. Pomocou 

pokročilých technológií rozšírenej reality (napr. pridaním počítačového videnia, začlenením 

kamier rozšírenej reality do aplikácií pre smartphony a rozpoznávaním objektov a pod.) sa 

informácie o okolitom skutočnom svete používateľa stávajú interaktívnymi a digitálne 

manipulovateľnými. Informácie o prostredí a jeho objektoch sa prekrývajú s reálnym svetom.  

Billinghurst, Clark a Lee (2015 In: Sliusar, 2017) definujú využitie technológie rozšírenej 

reality vo vzdelávacom procese ako výhodu pri predstavovaní okolitého sveta s množstvom 

senzácií. Typy rozšírenej reality delia do troch nasledovných kategórií: 1. vizuálna, ktorej 

podstatou je vizuálne vnímanie človeka a vytváranie obrazu; 2. zvuková, ktorá je založená na 

sluchovom vnímaní; 3. audio-vizuálna, založená na kombinácii vizuálneho a zvukového typu. 

O aplikáciách rozšírenej reality ako metódach a didaktických prostriedkoch sa zmieňujú aj 

Fuchsová, Adamková a Pirháčová Lapšanská (2019) a chápu ich ako motivačný nástroj 

podporujúci tvorivosť žiakov, učenie sa hrou pre kvalitnejšie a dlhodobejšie uchovanie 

informácií v pamäti. 

Koreňová a Veress-Bágyi (2018) charakterizujú zakomponovanie aplikácií s rozšírenou 

realitou do výchovno-vzdelávacieho procesu ako metódu, ktorou je možné docieliť aktívne 

učenie sa žiakov zážitkom. Uvádzajú niekoľko príkladov aplikácií s rozšírenou realitou: Quiver 
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– 3D aplikácia na vyfarbovanie, ktorá kombinuje fyzickú prácu s najmodernejšou technológiou 

a prináša magický zážitok. Pracovné listy je možné stiahnuť na internetovej stránke 

www.quivervision.com. Na stránke sa dá ľahko orientovať vďaka jej systematickosti a 

prehľadnosti. Je dostupná pre všetky operačné systémy Windows, iOS. Výhodami sú priama 

tlač materiálov, vyfarbovanie obrázkov, bezdrôtové pripojenie, prepojenie webovej stránky s 

vlastným zariadením, vytváranie jednoduchých hier, vzdelávacie kvízy, ktoré sa vytvárajú na 

základe obsahu pracovných listov. Quiver Education – aplikácia zameraná na vzdelávací obsah, 

ktorý je neustále aktualizovaný. Nevýhodou je viacero spoplatnených pracovných listov. 

Flashcards-Animal – umožňuje zábavné učenie sa prostredníctvom kartičiek. Nutné je mať k 

dispozícii zariadenie s fotoaparátom. Aplikácia funguje na princípe priloženia mobilného 

zariadenia ku kartičke, kedy sa na obrazovke objaví 3D model zvieraťa a po poklepaní zaznie 

jeho názov. 

Spoločnosť Octagon Studio (2019) uvádza množstvo zaujímavých príkladov aplikácií, ktoré 

využívajú technológiu rozšírenej reality, týkajúce sa rozmanitých tém, ktorými sú napríklad 

Animal 4D+, prostredníctvom ktorej je možné pozorovať 3D modely zvierat a ich pohyb spolu 

so zvukom. Pomocou aplikácie Space 4D+ môžu žiaci pozorovať slnečnú sústavu a iné objekty 

vesmíru. Dinosaur 4D+ je aplikáciou, zobrazujúcou 3D modely dinosaurov. Aplikácia 

Humanoid 4D+ je radená medzi vzdelávacie aplikácie, vďaka ktorej majú žiaci možnosť vidieť 

anatómiu ľudského tela, dýchaciu, svalovú, nervovú i kostrovú sústavu a skúmať princíp ich 

fungovania. Ocean 4D+ ponúka využitím aplikácie širokú škálu modelov morských tvorov. 

Octaland 4D+ je zameraná na povolania. Podobnou aplikáciou je Octaland 4D+Colour Me!, 

ktorej doplnkom je kniha obsahujúca povolania na vyfarbenie. Ku všetkým uvedeným 

aplikáciám sú potrebné kartičky týkajúce sa jednotlivých tém. Na podobnom princípe fungujú 

aj aplikácie: Pocket Zoo 4D-Animals, Live Animals 4D, Enchanted Gallery-Fish 4D, 

prostredníctvom ktorých sa žiaci učia o zvieratách, rybách. Použitím aplikácie Life of a 

Monarch Butterfly majú žiaci možnosť pozorovať život motýľa. 

Ďalšími aplikáciami, ktoré sú vhodné do výchovno-vzdelávacieho procesu podľa EBSCO 

(2019) sú: Catchy Words – jedná sa o slovnú hru, v ktorej je prepojené učenie sa s pohybom. 

Žiaci chodia okolo svojich zariadení a ich cieľom je rozlúštiť slovné hádanky chytaním písmen. 

JigSpace – vzdelávacia aplikácia, prostredníctvom ktorej žiaci môžu vidieť srdce človeka, 

slnečnú sústavu, ale aj vynálezy. Merge Cube – aplikácia funguje na princípe, kedy žiaci držia 

v rukách penovú kocku s jedinečným dizajnom na každej stene. Keď sa na kocku priloží 

mobilné zariadenie s aplikáciou, objekt sa transformuje do 3D modelu alebo scény, ktoré je 

možné otáčaním kocky sledovať z rôznych uhlov. Zaujímavou aktivitou môže byť aj tvorba 

príbehov využitím rozšírenej reality. 

Barrow (2014) uvádza aplikáciu zvanú Chromwille vydanú v roku 2014, ktorá obsahuje šesť 

rozdielnych pracovných listov. Prvým základným krokom je výber pracovného listu a jeho 

vyfarbenie. Následne použitím aplikácie a priložením tabletu k obrázku prostredie ožije. 

Ďalšou fázou je tvorba textu. Žiaci môžu pracovať samostatne, alebo možno využiť rôzne 

vyučovacie metódy, ako napríklad brainstorming, brainwriting, kedy žiaci kooperujú na tvorbe 

príbehov. Jedným z inovatívnych prostriedkov pre žiakov vo veku od 7 do 11 rokov, ktorým sa 

môžu zábavnou formou práce či už skupinovo alebo individuálne učiť sa o kontinentoch je 

aplikácia CleverBooks Geography. Podmienkou pre použitie uvedenej aplikácie je pracovný 

zošit CleverBooks Geography ako učebná pomôcka. Aplikácia funguje na princípe možnosti 

výberu témy z danej oblasti ako napríklad – zvieratá. Následným kliknutím na zvolené zviera 

nám aplikácia meno zvieraťa vysloví. Týmto sa žiaci nenásilne naučia názvy zvierat bez 

hotového predkladania daných slov učiteľom smerom k žiakom, ale práve využitím efektívneho 

konštruktivistického modelu výučby. Žiaci prostredníctvom aplikácie môžu nájsť štát 

Slovensko a následne opísať, vymenovať susedné krajiny. Ďalšími témami s ktorými sa žiaci 

môžu do istej miery oboznámiť sú vodné zvieratá, rastliny, počasie. Žiaci pomocou tejto 

http://www.quivervision.com/
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aplikácie môžu spoznávať svet, objavovať nové miesta. Uvedená aplikácia obsahuje modely 

krajín v trojrozmerných dimenziách, na ktorých môžeme vidieť rastliny, živočíchy, počasie. 

Ako hlavné výhody opisovaného didaktického prostriedku a didaktickej pomôcky autori 

definujú interaktívne hodiny, zvýšený záujem žiakov o vyučovaciu hodinu, prirodzenú 

zvedavosť, rýchlejšie učenie sa, lepšie zapamätanie (CleverBooks, 2020 a). Ďalším pracovným 

zošitom vydaným vyššie spomenutou spoločnosťou je CleverBooks Geometry. Už z názvu 

môžeme vyčítať zameranie tohto prostriedku na geometriu. Kľúčovou výhodou je možnosť 

prezerania geometrických útvarov, či už 2D alebo 3D zo všetkých uhlov pohľadu 

(CleverBooks, 2020 b). Zaujímavou pomôckou pre zobrazovanie modelov geometrických 

útvarov sú aj kocky pod názvom Augmented Reality Geometry Building Blocks vydané 

spoločnosťou CleverBooks. Pomôcka je po zaplatení prístupná vo forme pracovných listov v 

PDF súbore, z ktorých sa kocky poskladajú a použitím vyššie spomenutej bezplatnej aplikácie 

je možné zobrazovať geometrické útvary. Podobnou bezplatne prístupnou aplikáciou na 

zobrazovanie modelov geometrických útvarov je Augmented Polyhedrons – Mirage, 

zobrazujúca napríklad kocku, kváder, guľu, valec, kužeľ, ihlan po priložení mobilného 

zariadenia s aplikáciou na značky na čiernobielom podklade s číslom, stiahnuteľné v aplikácii, 

v ktorých sú útvary obsiahnuté (Babinská, Dillingerová, & Koreňová, 2019). 

Svoju pozornosť rozšírenej realite v podmienkach primárneho vzdelávania venuje aj Pešan 

(2019). Uvádza napr. aplikáciou s rozšírenou realitou AR Makr, ktorá umožňuje žiakom 

vkladať svoje kresby, fotografie do interaktívneho prostredia s možnosťou ich pohybu 

a znázornenia v 3D modeli a na základe videného rozprávať vlastný príbeh, čím je rozvíjaná 

slovná zásoba. Ďalšia spomenutá aplikácia je taktiež zameraná na tvorbu príbehov prepojená s 

vyučovacím predmetom prírodopis. V aplikácii Free Rivers, ktorá zobrazuje silu prírody (napr. 

význam tečúcej vody) je za nevýhodu považovaná potreba mať k dispozícii model krajiny. Na 

hodine matematiky možno siahnuť po GeoGebra Augmented Reality, ktorá ponúka možnosti 

vidieť modely geometrických útvarov generovaných programom GeoGebra v reálnom 

priestore. Plná verzia aplikácie bola vydaná v septembri 2017 s cieľom doplnenia a obohatenia 

vyučovacieho procesu na vyučovacích hodinách matematiky (Tomaschko & Hohenwarter, 

2019). 

 

Výhody a nevýhody využívania rozšírenej reality vo vzdelávaní 

Youdale (2019) uvádza výhody aplikovania rozšírenej reality do výchovno-vzdelávacieho 

procesu nasledovne: 

 oživenie nehybných, statických objektov na pracovných listoch alebo kartičkách, 

zobrazením ktorých žiaci lepšie porozumejú zložitým konceptom, ako napr. púčik 

kvetu, ktorý použitím rozšírenej reality rozkvitol; 

 3D tvary nabádajú žiakov k práci v skupinovej činnosti a k zlepšeniu komunikačných 

kompetencií; 

 prevládanie učenia hrou v procese vzdelávania; 

 využívanie rozšírenej reality má význam aj zo strany učiteľa, kedy u žiakov dokáže 

vzbudiť záujem o tému, vyvolá v nich zážitok prostredníctvom aplikácie ako 

prostriedku a do vzdelávacieho procesu sú aktívne zapojení všetci žiaci. 

K definovaniu výhod rozšírenej reality v podmienkach primárneho vzdelávania sa pripája aj 

Pešan (2019). Z jeho pohľadu medzi výhody patrí podnecovanie zvedavosti žiakov, 

vizualizácia, experimentovanie, možnosť nahliadnutia do jadra rôznych sústav, rozprávanie a 

tvorba príbehov. 

Richardson (2018) taktiež opisuje niekoľko výskumných zistení z rôznych štúdií, ktoré sa 

týkajú výhod, resp. nevýhod využívania rozšírenej reality vo výučbe. Ako výhody definuje 

napríklad lepšie učenie, podpora motivácie k učeniu, zvýšenie záujmu o danú problematiku. 

Do pozornosti uviedol slabinu využívania rozšírenej reality vo vedeckom centre. Pod 
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definíciami vedeckých centier rozumieme miesta neformálneho vzdelávania medzi ktoré 

nepochybne patria múzeá, výstavy, prednášky, stretnutia s autormi alebo vedcami. Štúdia 

poukázala na efekt akéhosi „ping-pongu“, kedy sa žiaci môžu svojvoľne rozhodnúť pre 

exponáty, ktoré si obhliadnu. Aj keď uvedený prístup nie je nesprávny, môže sa stať, že kvôli 

nevenovaniu dostatočnej pozornosti každému exponátu si žiaci odnesú len povrchný zážitok. 

Ďalšou výhodou rozšírenej reality v porovnaní s tradičným štýlom vyučovania v ktorom sú 

využívané názorné obrázky a ilustrácie v učebniciach je vytváranie trojrozmerných modelov 

zvierat, krajín, rastlín. Obrázky 3D sú skutočnejšie a rozšírená realita umožňuje objekty 

posúvať a približovať. 
Podľa Yuen, Yaoyuneyong a Johnson (2011 In: Sliusar, 2017) je potenciál využívania 

rozšírenej reality v miere zapojenia žiakov do skúmania predmetov z rôznych uhlov pohľadu. 

Aplikácie s rozšírenou realitou napomáhajú vo výučbe predmetov, v rámci ktorých žiaci 

nemajú možnosť získavať skúsenosti zo skutočného sveta. Význam má tiež z hľadiska podpory 

predstavivosti, či tvorivosti. V neposlednom rade za výhodu označujú sebakontrolu pri učení 

sa a to vlastným individuálnym tempom. 

Severini, Kožík Lehotayová a Csandová (2019) svojím výskumom zistili, že rozvíjanie 

digitálnej gramotnosti s využitím rozšírenej reality je závisle podmienené od osobnosti žiaka 

i učiteľa. Výskum ukázal dôležitosť vnútornej motivácie žiakov a správny prístup učiteľa 

k žiakom v rámci využívania rozšírenej reality ako podpory digitálnej gramotnosti a vyvrátil 

ovplyvnenie sociálneho a kultúrneho prostredia. Ďalším zistením je potreba umožnenia žiakom 

vyjadriť svoj názor, resp. návrh a ich spontánne zapojenie sa do procesu. 

Výskumu zameranému na danú problematiku sa venovali aj Csandová, Tóthová a Koreňová 

(2019), ktorých hlavným výskumným zistením bolo zvýšenie vnútornej motivácie žiakov 

k učeniu sa, čo pozitívne vplývalo na zvýšenie vnútornej motivácie samotného učiteľa k jeho 

ďalšiemu sebarozvoju. 

Nakoľko na pochopenie zložitého modelu je u žiakov potrebná zručnosť, Jančaříková 

a Severini (2019) uvádzajú význam aplikácií s rozšírenou realitou práve z hľadiska možnosti 

prezentovať zložité predmety učiteľmi. Klasifikujú modely do dvoch tried, a to modely 

predmetov a modely vzťahov a procesov. Prvú triedu možno roztriediť na vizualizácie, 3D 

modely, zbierky produktov, živé modely. Vizualizácie predstavujú kresby, maľby, obrázky, 

videá a filmy, ktoré môžu byť v čiernobielom, alebo farebnom variante. Trojrozmerné modely 

predstavujú 3D modely objektov rôznej farebnosti, veľkosti vyrobené z rozmanitého materiálu. 

V dnešnej dobe neustáleho rozvoja moderných technológií si môžeme 3D objekty prezerať na 

obrazovkách monitorov pomocou stereoskopickej projekcie, alebo rozšírenou realitou. 

Jančaříková a Severini (2019) opisujú významnosť virtuálneho prostredia a aplikácií 

s rozšírenou realitou z aspektu možnosti štúdia modelov tých objektov, ktoré nemáme na 

dosah. Medzi výhody zaraďujú aj možnosť naučenia rozlišovať medzi fikciou a skutočnosťou. 

Výskumom tiež zistili, že učitelia majú obavy z toho, že žiaci nemusia pochopiť vznik 

nebezpečenstva, napríklad pri stretnutí so skutočným zvieraťom nebudú disponovať 

dostatočnou opatrnosťou. Ďalším ich zistením bola jazyková bariéra, neprístupnosť aplikácie 

v materinskom jazyku.  

Bonasio (2019) nezabúda na význam rozšírenej reality pre žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, ktorým táto technológia umožňuje prístup k zážitkovým miestam, ktoré nemôžu 

navštíviť fyzicky. 

Za funkcie využívania rozšírenej reality Jeřábek (2014) označuje rozšírenie kvantity 

informácií, nadobudnutie doplňujúcich informácií o danom jave a tiež expozíciu lokality 

v historickom ponímaní. Ďalšou funkciou je imitácia javov, umožňujúca žiakom lepšie 

pochopenie problematiky preberaného učiva. Rozšírená realita poskytuje utváranie 

a prisvojenie si spôsobilostí v modelových situáciách, ktorých by sa v skutočnom svete nebolo 

možné zúčastniť z dôvodu prítomnosti rôznych bariér. 
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Metodológia, metodika a organizácia nášho výskumu 
Uplatnenie metodológie kvalitatívneho výskumu nám umožnilo preniknúť, spoznať a pochopiť 

názory učiteľov primárneho vzdelávania na možnosti didaktickej podpory učebných procesov 

žiaka prostredníctvom využitia aplikácií s rozšírenou realitou (Kostrub, 2016). 

 

Výskumný problém sa zameriava na identifikovanie možnosti využitia aplikácií s rozšírenou 

realitou z pohľadu učiteľov primárneho vzdelávania. Predmet skúmania vymedzujeme na 

základe súčasnej pedagogickej skúsenosti zameranej na dôležitosť didaktickej podpory 

učebných procesov žiaka prostredníctvom digitálnych technológií. 

 

Cieľom výskumu bolo identifikovať možnosti didaktickej podpory učebných procesov žiaka 

prostredníctvom využitia aplikácií s rozšírenou realitou vo výchovno-vzdelávacom procese 

z pohľadu učiteľov primárneho vzdelávania. 

 

Stanovili sme si nasledovné výskumné otázky: 

1. Ako si vysvetľujú učitelia primárneho vzdelávania koncept rozšírená realita? 

2. Aké didaktické možnosti podpory učebných procesov s využitím rozšírenej reality 

učitelia primárneho vzdelávania prezentujú? 

 

Výskumné otázky boli transponované do kľúčových pojmov, okolo ktorých sa rozvíjal 

rozhovor s učiteľmi primárneho vzdelávania: 

1) Čo chápete pod pojmom rozšírená realita? 

2) Ako podporovať učebné procesy prostredníctvom využitia rozšírenej reality? 

3) Problémy, ktoré znemožňujú podporu učebných procesov prostredníctvom využitia 

rozšírenej reality, ktoré sú to? 

 

Hĺbkový rozhovor zameraný na individuálne pološtruktúrované interview bol využitý ako 

výskumná metóda na zber výskumných dát v našom skúmaní (Gavora, 2006). 

 

Výskumná vzorka bola vytvorená kritériom dostupnosti a tvorili ju učitelia primárneho 

vzdelávania, ktorí vo výučbe využívajú aplikácie s rozšírenou realitou. 

 

Realizované skúmanie prebiehalo na Slovensku v rokoch 2019 až 2021. 

 
Tabuľka 1: Charakteristika subjektov výskumu 

Subjekty 

výskumu 
Počet rokov 

praxe 
Ukončené pedagogické 

vzdelanie 
Pracovná pozícia 

S č.1 21 Vysokoškolské vzdelanie 2. 

stupňa 
Učiteľka primárneho vzdelávania – 3. a 4. ročník / 

triedna učiteľka na 2. stupni – 9. ročník 
S č.2 20 Vysokoškolské vzdelanie 2. 

stupňa 
Učiteľka primárneho vzdelávania – 4. ročník / 

učiteľka na 2. stupni ZŠ / triedna učiteľka na SŠ 
S č.3 3 Vysokoškolské vzdelanie 2. 

stupňa 
Triedna učiteľka primárneho vzdelávania – 2. ročník 

S č.4 7 Vysokoškolské vzdelanie 1. 

stupňa 
Učiteľka primárneho vzdelávania – 3. ročník 

 

Elaborácia výskumného materiálu pozostávala z analýzy výskumných dát prostredníctvom 

všetkých troch stupňoch kódovania. Prvým stupňom bola otvorené kódovanie (Strauss & 

Corbinová, 1999 In: Severini & Kostrub, 2018), druhý stupeň kódovania bolo axiálne 

a následne selektívne kódovanie (Gavora, 2008). 
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V realizovanom kvalitatívnom skúmaní sme uplatnili spôsoby validácie a spoľahlivosti, 

ktorými sú (Kostrub, 2016): Triangulácia – kombinované aplikovanie rôznych výskumných 

nástrojov, metód, subjektov výskumu a rozličných teoretických hľadísk so zameraním na 

získanie javu. Stupeň generalizácie – tvorba konštrukcie pochádzajúcej z terénu. Evalvácia 

procesu a kontrola kvality – realizácia prostredníctvom spoľahlivosti a dôveryhodnosti. 

Prezentácia výsledkov výskumu – koncipovanie výskumných zistení a diskusie – toho, čo ďalej 

robiť v otázke využitia rozšírenej reality v procese výučby. 

 

Interpretácia výsledkov výskumu 
Subjekty v našom výskume prezentujú koncept rozšírená realita (pozri: schému 1) ako 

interaktívny didaktický prostriedok digitálnych technológií na zobrazovanie priestoru, scény 

a 3D objektov (modelov) v podmienkach procesu výučby. Rovnako rozšírenú realitu chápu ako 

vyučovaciu metódu na rozvíjanie digitálnej gramotnosti a učebných procesov žiaka 

prostredníctvom činností (postupných krokov) v aplikácii s rozšírenou realitou na dosiahnutie 

stanovených učebných cieľov. Metóda je založená: na manipulácii s mobilnými zariadeniami 

podporujúcimi rozšírenú realitu, na práci s aplikáciami rozšírenej reality, a na zobrazovanie 

virtuálnej ukážky. Ide o metódu založenú na intuitívnom, pohotovom a zmysluplnom používaní 

mobilných zariadení s aplikáciami. V neposlednom rade subjekty výskumu označili rozšírenú 

realitu ako učebnú pomôcku, v zmysle predstavujúcich komponentov, bez ktorých aplikácie 

s rozšírenou realitou nie je možné naplno využívať. Ide o podporné komponenty (ako napr. 

pracovné listy a pracovné zošity spoločnosti CleverBooks, Merge Cube kocku a pod.), 

prostredníctvom ktorých žiaci získavajú informácie o preberanom učive. 

 

 
Schéma 1: Konceptuálna mapa – kľúčový pojem 1 

 

V našom skúmaní sme taktiež zistili možnosti podporovania učebných procesov žiaka 

prostredníctvom využitia rozšírenej reality (pozri: schému 2). Identifikované kategórie sú 

navzájom prepojené. Subjekty výskumu prezentovali ako význam využitia rozšírenej reality 

v procese výučby podnecovanie vnútornej motivácie žiaka a jeho nadšenia k učeniu sa. Taktiež 

hovorili o rozšírenej realite ako poskytovateľovi zábavy, zážitkov a motivačnom nástroji na 

vtiahnutie do deja. Subjekty výskumu uvádzali, že vzbudením záujmu je podnecovaná činnosť 

žiaka v procese výučby s rozšírenou realitou, ktorá spočíva: na získavaní nových poznatkov 

rozmanitými spôsobmi a vykonávaním rôznych činností s uplatňovaním vlastného štýlu učenia 

sa žiaka; na riešení problémov a hľadaní riešení vykonávaním rôznych činností; na 



Vedecký zborník 2021 – Žiak, pohyb, edukácia

166 

 

zdokonaľovaní digitálnych zručností a učebných procesov precvičovaním a premýšľaní 

o vykonávanej činnosti. Skúmaním bolo tiež zistené, že v procese výučby s rozšírenou realitou 

si žiaci rozvíjajú schopnosť vytvárania sociálnych kontaktov v skupinách, v rámci ktorých si 

vytvárajú pravidlá fungovania v skupine, formujú si schopnosť rešpektovania záujmov 

a názorov ostatných účastníkov. Subjekty výskumu uvádzali tiež, že žiaci si rozvíjajú 

komunikačné schopnosti, schopnosti argumentácie s rešpektovaním zásad spoločensky 

prijateľného správania, čo je podmienkou k uspokojovaniu potrieb kognitívnych a estetických, 

bezpečia a istoty, lásky, prijatia, spolupatričnosti, uznania, sebarealizácie a sebaprezentácie, 

sebakontroly a sebaregulácie. Dôležitú úlohu v celom procese učenia sa s rozšírenou realitou 

zohráva bez pochýb učiteľ, ktorý celý vyučovací proces pripravuje tak, aby mali žiaci 

k dispozícii podnetné prostredie pre realizovanie aktivít a riešenie problémových situácií. 

V celom procese výučby učiteľ zastáva rolu podnecovateľa, podporovateľa rozvoja 

samostatnosti riešenia problémov žiakmi a je ich rovnocenným partnerom. Výsledky nášho 

skúmania poukazujú aj na formy práce v procese výučby s rozšírenou realitou, ktorými sú 

podporované učebné procesy žiaka. Subjekty nášho výskumu prezentovali podporu učebných 

procesov prostredníctvom individuálnej, skupinovej i frontálnej práce. Ďalšími významnými 

kategóriami na základe analýzy výskumných dát sú medzipredmetové vzťahy a pripísaná 

hodnota. Medzipredmetové vzťahy subjekty výskumu chápu v zmysle rôznorodosti tém, ktoré 

je možné prezentovať prostredníctvom aplikácií s rozšírenou realitou a tiež na základe 

možnosti integrovania prierezových tém do vyučovacieho procesu. Pod pripísanou hodnotou 

chápu rozvoj priestorovej predstavivosti žiaka, rozvoj jeho digitálnych spôsobilostí, 

podporovanie tvorivosti, predpoklad rozvíjania angažovaného myslenia, kritického myslenia 

a predpoklad pre zmysluplné využívanie digitálnych technológií. 

 

 
Schéma 2: Konceptuálna mapa – kľúčový pojem 2 

 

Za posledný kľúčový pojem sme si zvolili problémy, ktoré znemožňujú podporu učebných 

procesov žiaka prostredníctvom využitia rozšírenej reality (pozri: schému 3). Za najväčší 

problém subjekty nášho výskumu označili materiálno-technické vybavenie, ktoré súvisí 

s nedostatočným vybavením triedy zariadeniami podporujúcimi rozšírenú realitu (ako napr. 

telefóny, tablety a pod.), ako aj ich závislosť od internetového pripojenia a potreby napájania. 

Druhý problém, ktorý sme označili kategóriou jazykovej bariéry súvisí s nedostatkom 

mobilných aplikácií a názorných učebných pomôcok v slovenskom jazyku. Pod poslednou 

kategóriou pomenovanou ako negatívne aspekty, skúmané osoby prezentovali u niektorých 

žiakov možnosť výskytu zdravotných komplikácií, spôsobených prácou s mobilnými 

zariadeniami. Ďalším negatívnym aspektom v prípade nelimitovania času stráveného 

s mobilným zariadením, môže byť vznik závislosti od mobilných zariadení. Z pohľadu 

subjektov výskumu ide taktiež o problémy spočívajúce od časovej a organizačnej náročnosti 

prípravy procesu výučby. Okrem iného subjekty výskumu za negatíva označovali reklamy 

vyskytujúce sa v bezplatných aplikáciách, ktoré častokrát prekrývajú v niektorých aplikáciách 
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zobrazovaný obsah, vysoké predplatné, a tiež nízke množstvo didaktických materiálov. Za 

najväčší problém subjekty výskumu považujú nesúlad aplikácií s rozšírenou realitou so 

Štátnym vzdelávacím programom, tiež neotvorenosť učiteľov voči používaniu aplikácií 

s rozšírenou realitou. 

 
Schéma 3: Konceptuálna mapa – kľúčový pojem 3 

 

Na základe opakovanej analýzy výskumných dát sme axiálnym kódovaním dospeli k zníženiu 

počtu kategórií a neskôr v rámci selektívneho kódovania k vyabstrahovaniu jednej centrálnej 

kategórie, a tým je podpora rozvíjania kritického myslenia prostredníctvom rozšírenej 

reality (pozri: schému 4). Centrálna kategória bola vytvorená zabstrahovaním jednotlivých 

identifikovaných kategórií. Dôvodom vytvorenia uvedenej centrálnej kategórie boli navzájom 

súvisiace kategórie, ktoré spĺňali podmienky podpory kritického myslenia. Petrasová (2003 In: 

Strenáčiková, 2015) medzi atribúty rozvoja kritického myslenia z aspektu žiakov zaraďuje 

zvedavosť, kladenie otázok, rešpektovanie a oceňovanie názorov a argumentov iných žiakov, 

samostatné rozhodovanie sa žiaka, hľadanie riešení problémov. Na podpore rozvíjania 

kritického myslenia žiakov zohráva významné postavenie i učiteľ, ktorého úlohou je vytvárať 

pozitívnu klímu v triede, v ktorej sa žiaci cítia bezpečne, nemajú obavy z vyjadrovania 

vlastných názorov, pretože ich názor je rešpektovaný (Strenáčiková, 2015). Podpora rozvíjania 

kritického myslenia v našom prípade závisí od výkonu učiteľa, výkonu žiaka, rozšírenej reality 

ako prostriedku, rozšírenej reality ako vyučovacej metódy a rozšírenej reality ako učebnej 

pomôcky, ktoré sú vo vzájomnom vzťahu. Prostredníctvom komunikácie, predkladania návrhov 

učiteľom, uplatňovania spoločne dohodnutých pravidiel, zadávaním učebných problémov, 

rozhodovaním, skúmaním, spoznávaním, predstieraním rol hovoríme o úrovni priamej 

podpory. Druhou úrovňou, ktorou je nepriama podpora, ide o rozvoj kritického myslenia 

prostredníctvom rozšírenej reality poskytovaním podnetného prostredia s rozmanitým 

didaktickým materiálom. 
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Schéma 4: Výsledky selektívneho kódovania 

 

Výsledky výskumu 
V našom skúmaní sme získali repertoár možných interpretácií, myšlienok, názorov a stanovísk, 

aké sa u učiteľov primárneho vzdelávania vyskytujú na otázky didaktickej podpory učebných 

procesov žiaka s využitím aplikácií s rozšírenou realitou v procese výučby. Podľa subjektov 

skúmania využívanie aplikácií s rozšírenou realitou v primárnom vzdelávaní nie je podmienené 

sociálnym ani kultúrnym prostredím. Podpora rozvoja digitálnej gramotnosti žiakov 

prostredníctvom rozšírenej reality je závislá od vnútornej motivácie žiaka, postoja učiteľa, jeho 

vnútornej motivácie a angažovanosti. Skúmaním sme dospeli k záveru, že rozšírená realita je 

chápaná ako interaktívny didaktický prostriedok predstavujúci digitálne technológie na názorné 

zobrazovanie priestoru, scény a 3D objektov (modelov) a zobrazovanie v realite neprítomných 

prvkov vo vyučovacom procese. 

Skúmané subjekty taktiež prezentujú, že podmienkou úspešnej výučby so zámerom didaktickej 

podpory učebných procesov žiakov prostredníctvom využitia aplikácií rozšírenej reality je 

potreba zo strany učiteľa rešpektovať záujmy žiakov, vlastný štýl učenia sa, pripravovať 

podnetné prostredie na riešenie problémových úloh, podporovať snahu byť samostatnými, čo 

vychádza z potrieb žiakov poznávať a skúmať nové. Veľký význam v tom zohráva i vytváranie 

sociálnych kontaktov, rešpektovanie názorov ostatných účastníkov skupiny a tiež dohodnutie 

pravidiel v skupine. V takto riadenom procese výučby sa rozvíjajú komunikačné kompetencie, 

schopnosť vyjadrovania svojich názorov a myšlienok, ako aj schopnosť argumentácie a 

presadzovania s dodržaním zásad spoločensky prijateľného správania. V neposlednom rade sa 

rozvíja myslenie žiakov a ich pohybová schopnosť. 

Ďalším významným zistením je závislosť podpory učebných procesov prostredníctvom 

rozšírenej reality od osobnosti ako žiaka, tak i učiteľa. Pozitívny vplyv má postoj učiteľa voči 

žiakom. Belešová (2021) upozorňuje, že je podstatné poznať osobnosť žiaka, jeho kognitívne 

a učebné charakteristiky a vlastnosti jeho osobnosti. Pokiaľ učiteľ nie je rovnocenným 

partnerom žiaka v procese výučby, vyvoláva to u neho pocit nedôvery, strachu a neschopnosti 

vykonávať činnosti na rozvoj seba samého. Z výpovedí učiteliek zapojených do nášho 

výskumu, efektivita podpory učebných procesov s rozšírenou realitou spočíva aj v tom, že žiaci 

dokážu konať samostatne. Dôležité je pripomenúť, že v takomto procese výučby si žiaci nerobia 

to čo chcú, ale podstatou je tvorivosť učiteľa a jeho rovnocenné postavenie voči žiakom, kedy 

zastáva rolu podporovateľa, organizátora, koordinátora a povzbudzovateľa rozvíjania 

kritického myslenia realizovaním diskusií so žiakmi zameraných na ich úspech, resp. neúspech 

a prípadné vzniknuté problémy. 

Výsledky výskumu v našom skúmaní nás predovšetkým presvedčili o tom, že samotný model 

podpory rozvíjania učebných procesov závisí od samostatnosti žiakov, lebo iba vtedy sa z nich 

stanú nezávislí jednotlivci s vlastným názorom a pohľadom na svet, ktorí sú spôsobilí vhodne 
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komunikovať s okolitým svetom. V procese didaktickej podpory učebných procesov s využitím 

aplikácií s rozšírenou realitou je nesmierne dôležitá spontánnosť a tvorivosť učiteľa. Subjekty 

výskumu poukazujú na zrejmé preferovanie kooperatívneho a kolaboratívneho vyučovania, 

ktoré je založené na sebauvedomovaní, rozhodovaní sa a participovaní žiakov. Prioritným 

modelom uplatňovaným v procese výučby s rozšírenou realitou zameraným na didaktickú 

podporu učebných procesov bol sociálno-konštruktivistický model výučby, v ktorom je žiak 

aktívnym subjektom a proces výučby je založený na kooperácii, kolaborácii, objavovaní, 

skúmaní, ako aj na nepriamom, ale zámernom pôsobení učiteľa na žiaka s rešpektovaním jeho 

učebných štýlov (Belešová, 2018). 

 

Návrhy na diskusiu: 

 Oboznamovanie študentov vysokých škôl s možnosťami uplatnenia rozšírenej reality 

na primárnom stupni vzdelávania. 

 Realizácia ďalších výskumov s učiteľmi primárneho vzdelávania s cieľom vzbudenia 

záujmu o využívanie technológie s rozšírenou realitou vo vzdelávaní. 

 Ponúknuť učiteľom primárneho vzdelávania možnosť zúčastniť sa konferencií 

s problematikou využitia aplikácií rozšírenej reality vo výchovno-vzdelávacom 

procese, ako i realizáciu konkrétnych workshopov na danú tému, ako príklady dobrej 

praxe. 

 

Záver 

Na záver môžeme skonštatovať, že využitie aplikácií rozšírenej reality v primárnom vzdelávaní 

napomáhajú konštruktivistickému rozvoju žiaka, sú vhodným didaktickým prostriedkom 

podpory učebných procesov, ktoré poskytujú žiakom priestor pre vzájomnú spoluprácu v 

skupine a uplatnenie rôznych štýlov učenia sa. Pri preferovanom vizuálnom štýle žiaka ide o 

učenie sa pomocou modelov 2D a 3D objektov. Auditívny štýl učenia sa je uplatňovaný z 

hľadiska zvukov vydávaných aplikáciou. V neposlednom rade svoje uplatnenie nájdu aj žiaci s 

kinestetickým štýlom, a to umožnením pohybu po miestnosti, alebo v spojení s hmatovými 

aktivitami používaním zariadenia technológie rozšírenej reality. 

Aplikácie s rozšírenou realitou prinášajú úplne nové príležitosti v procese výučby, ale kladú aj 

nové nároky na učiteľov a žiakov. Ak učiteľ vyberie vhodné aplikácie s rozšírenou realitou, 

dodržiava didaktické zásady ich využívania, rozšírená realita má vysoký potenciál na podporu 

učebných procesov žiaka a mladší školský vek nie je prekážkou. 
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Streszczenie: Współczesna piłka siatkówka ma coraz większe znaczenie w społeczeństwie. 

Popularność piłki siatkowej ze względu na swoje walory rekreacyjno zdrowotne, a także jako 

sport bardzo popularny wśród kibiców. Zmiany w przepisach a także wprowadzone 

rozwiązania technologiczne w sędziowaniu, sprawiają ze sport ten staje się coraz bardziej 

dynamiczny i widowiskowy. Rozwój piłki siatkowej datuje się na koniec XIX wieku. Twórcą 

piłki siatkowej jest Wiliam Morgan, wykładowca wychowania fizycznego w Kolegium 

młodych chrześcijan YMCA (Young Men’s Christian Association), w mieście Holyocke, w 

stanie Massachusetts w USA. 

 

Słowa kluczowe; piłka siatkowa, rozwój piłki siatkowej, historia piłki siatkowej, sport 

akademicki 

 

Abstract: Modern volleyball is becoming more and more important in society. The popularity 

of volleyball due to its recreational and health benefits, and as a sport very popular among fans. 

Changes in the regulations as well as the introduced technological solutions in refereeing make 

this sport more and more dynamic and spectacular. The development of volleyball dates back 

to the end of the 19th century. The creator of volleyball is William Morgan, a physical education 

lecturer at the Young Men's Christian Association (YMCA) College in Holyocke, 

Massachusetts, USA. 

 

Key words: volleyball, volleyball development, history of volleyball, academic sport 

 

Wprowadzenie 

Historia piłki siatkowej wydaje się znana. Powstało wiele publikacji i powielanie ich nie ma 

najmniejszego sensu. Ale czy na pewno? Takie źródła jak „80 lat polskiej siatkówki” 

Krzysztofa Mecnera czy internetowe strony siatka.org i Polskiego Związku Piłki Siatkowej 

przedstawiają wydarzenia sprzed lat, jednak chcielibyśmy zaproponować trochę inne 

spojrzenie. Daty, wydarzenia, wyniki czy składy zespołów są ciekawe i ważne dla statystyków 

sportu oraz stanowią bazę dla historyków sportu, ale my pragniemy, by również skorzystali na 

niej trenerzy. Czerpanie z minionych doświadczeń pozwoli wykorzystać to, co było dobre, a 

uniknąć tego, co się nie sprawdziło (Belešová, 2013, 2021). 

Rozwój piłki siatkowej datuje się na koniec XIX wieku. Twórcą piłki siatkowej jest 

Wiliam Morgan, wykładowca wychowania fizycznego w Kolegium młodych chrześcijan 

YMCA (Young Men’s Christian Association), w mieście Holyocke, w stanie Massachusetts w 

USA. W 1895 roku podwiesił w sali gimnastycznej siatkę tenisową na wysokość 197 cm, a 

jego uczniowie, których liczba na boisku była nieograniczona, zaczęli przebijać przez siatkę 

balonowy wkład od piłki koszykowej. Morgan stworzoną przez siebie dyscyplinę nazwał 

„mintonette”, jednak widzowie pierwszego turnieju siatkówki, rozegranego w 1896 roku w 

Springfield, obserwując lot piłki nad siatką, nazwali ją „volleyball” – latająca piłka. Podobną 

nazwę tej grze nadał profesor Alfreda Halsted. W 1897 roku w USA opublikowano pierwsze 

przepisy piłki siatkowej – początkowo rozmiar boiska wynosił 15,1 m x 7,6 m, a wysokość 
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siatki – 198 cm. Piłka sitkowa po obwodzie miała 63–68 cm i masę 340 g. Ilość dotknięć piłki 

w początkowych przepisach była nieograniczona. Punkty zdobywano tylko przy własnym 

serwisie, a pierwszy nieudany serwis można było powtórzyć. Set rozgrywany był do 21 

punków. Podstawowe przepisy, które w znacznej mierze przetrwały przez wiele następnych lat, 

powstały w latach około 1915–1925. Od 1917 roku ustalono liczbę punktów kończących seta 

na 15. W 1918 roku liczbę graczy jednego zespołu na boisku określono na 6 osób. W 1920 roku 

wprowadzono ograniczenie odbić piłki do 3. W 1925 roku przyjęto rozmiar boiska – 9 m x 18 

m. W 1922 roku w Brooklinie rozegrano turniej piłki siatkowej, w której uczestniczyły 23 

drużyny męskie. W 1924 roku stworzono w Czechosłowacji, pierwszy w Europie, Związek 

Piłki Siatkowej, a w następnych latach podobne organizacje utworzono w Bułgarii,  Związku 

Radzieckim, USA. W latach dwudziestych XX wieku formowały się pierwsze elementy 

techniczne, takie jak serwis, odbicie, atak i blok. W tym samym czasie  następował rozwój 

techniki, powstawały nowe warianty bloku serwisu, kiwnięcia. W 1936 roku na 

Międzynarodowym Kongresie Piłki Siatkowej w Sztokholmie delegacja z Polski 

zaproponowała powołanie Komitetu technicznego do spraw siatkówki. W skład powstałej 

Komisji weszło 13 państw z Europu, 5 państw z Ameryki i 4 z Azji. Ustalono zmiany w 

przepisach, które dopuszczały dotkniecie ciałem piłki powyżej linii pasa i drugie odbicie piłki 

przez zawodnika  blokującego. Komisja wyznaczyła wysokość siatki dla kobiet na 224 cm. 

Ograniczyła też miejsce wykonywania serwisu zza linii pola gry. W 1947 roku podczas 

Kongresu w Paryżu utworzono Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej – FIVB (od fr. 

Fédération Internationale de Volleyball). Wśród założycieli FIVB było 14 krajowych federacji 

siatkarskich: Belgia, Brazylia, Czechosłowacja, Egipt, Francja, Iran, Holandia, Niemcy, Polska, 

Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Urugwaj, Węgry, Włochy. W 2020 roku 

FIVB skupiała 222 federacje siatkarskie. W 1949 roku w Pradze odbyły się pierwsze 

mistrzostwa świata w męskiej piłce siatkowej, a w 1952 roku w Moskwie pierwsze mistrzostwa 

świata w piłce siatkowej kobiet (Aneks 1, 2). W 1951 roku na Kongresie w Marsylii FIVB 

zatwierdziła regulaminy rozgrywek, które dotyczyły zmian zawodników na boisku i liczby 

setów. Pierwszym prezydentem FIVB wybrano Francuza Paula Libaud. 

 

Retrospektywna analiza 

Po raz pierwszy rozgrywki w piłce siatkowej na igrzyskach olimpijskich odbyły się w Tokio w 

1964 roku. Po igrzyskach w Tokio nastąpiły istotne zmiany w regulaminie, między innymi 

dopuszczono w bloku przenoszenie ramion nad siatką na połowę przeciwnika i dotkniecie drugi 

raz piłki po bloku przez blokującego. W 1970 roku dołożono na skrajach siatki antenki 

ograniczające pole gry w powietrzu. Od 1948 roku rozgrywane były mistrzostwa Europy, a od 

1975 roku rozgrywane są one raz na dwa lata. W 1984 roku nowym prezesem FIVB został 

adwokat z Meksyku Ruben Acosta. Przed igrzyskami w 1986 roku w Seulu, na Kongresie FIVB 

zmieniono system rozgrywania piątego set na tie-break. W latach dziewięćdziesiątych sety 

kończyły się do 15 pkt, a przy równowadze wynikiem maksymalnym do 17 pkt z przewagą 1 

pkt, np. 17:16. W 1998 roku na Kongresie w Tokio zmieniono system rozgrywania setów na 

do 25 pkt bez tzw. strat, a piąty set do 15 pkt. Dopuszczono też odbicie każda częścią ciała, 

także nogą. W 1997 roku wprowadzono dodatkowego zawodnika grającego tylko w linii 

obrony, tzw libero. Gra w siatkówkę stała się coraz szybsza i siłowa, a wzrost zawodników 

oscylował w granicach 195–200 cm. 

W 1980 roku stworzono profesjonalną ligę piłki siatkowej, która był wzorem dla lig w 

innych krajach. W 1990 roku utworzono Ligę Światową reprezentacji męskich, a w 2018 roku 

zastąpiono ją Siatkarską Ligą Narodów. W 1993 roku dla rozgrywek międzynarodowych 

kobiecych powstało Grand Prix. W latach 2008–2012 prezydentem FIVB był Wei Jizhong, we 

wrześniu 2012 prezydentem FIVB został Brazylijczyk Ary Graça. W 2020 roku FIVB liczyła 

222 członków. 
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W Polsce pierwsze wzmianki o nowej dyscyplinie pojawiły się w 1919 roku. Używano 

różnych nazw – „latająca piłka”, „dłoniówka” czy „przebijanka”. Od 1923 roku datuje się 

powstawanie pierwszych klubów siatkarskich, a ich promotorami były środowiska 

akademickie. Pierwsze formy o charakterze instytucjonalnym miały miejsce w 1926 roku w 

ramach Polskiego Związku Palanta i Gier Ruchowych (później Polskiego Związku Gier 

Ruchowych) i w 1928 roku w Polskim Związku Gier Sportowych – właśnie tę datę (1928) 

przyjmuję się oficjalnie jako początek piłki siatkowej w Polsce. 

Pierwsze mistrzostwa Polski  rozegrano w 1929 roku w Warszawie, a mistrzami zostali 

wówczas AZS Warszawa (kobiety) i YMCA Łódź (mężczyźni). Do 1935 roku włącznie 

rywalizowano na otwartym powietrzu, przeważnie na boiskach o nawierzchni kortowej. Jak 

widać chociażby po pierwszych medalistach, potwierdziła się teza o popularności dyscypliny 

w środowisku studenckim. W latach trzydziestych XX wieku nawiązano kontakty 

międzynarodowe. Pierwszymi kooperantami były głównie silne kluby z republik 

nadbałtyckich. Pierwsze oficjalne mecze międzypaństwowe reprezentacje Polski rozegrały 

jednak dopiero po drugiej wojnie światowej – w 1948 roku z Czechosłowacją.  

Rywalizacja sportowa po drugiej wojnie światowej nabrała zupełnie innego wymiaru. 

Dawno minęły czasy zabawy rekreacyjnej, a przyszedł czas na sport przez duże „S”. Do 

początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku pozycję polskiej siatkówki na arenie 

międzynarodowej budowała żeńska reprezentacja Polski, która regularnie stawała na podium 

mistrzostw Starego Kontynentu (srebrne medale – 1950, 1951, 1963, 1967; brązowe – 1949, 

1955, 1958, 1971), mistrzostw świata (srebrny – 1952; brązowe – 1956, 1962) oraz igrzysk 

olimpijskich (brązowe medale – 1964, 1968). Cechą charakterystyczną wspomnianych 

sukcesów było to, że reprezentacjami zajmowali się ludzie nauki. Absolwentami lub 

pracownikami Akademii Wychowania Fizycznego byli kolejni trenerzy: Walenty Kłyszejko (z 

tytułem profesora), Romuald Wirszyłło, Kazimierz Strycharzewski, Zygmunt Krzyżanowski 

(trzykrotnie), Jerzy Szewczyk, Stanisław Mazur, Benedykt Krysik, Gwidon Grochowski. 

Nieliczni jak Lotar Geyer, trener z lat 1949–1950 i Lucjan Tyszecki (1955–1957) wybrali drogę 

sędziego międzynarodowego. Zbigniew Szpyt i Stanisław Poburka karierę trenerską budowali 

na własnej przeszłości zawodniczej. Z perspektywy czasu wydaje się, że właśnie naukowe 

podejście do treningu pozwalało osiągać tak dobre wyniki. Książka Zygmunta Krzyżanowskigo 

z 1956 roku „Piłka siatkowa” jeszcze dziś może służyć adeptom trenerskiego fachu jako 

kompendium wiedzy.  

Pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku sukcesy zaczęli odnosić mężczyźni. Zaczęło 

się od drugiego miejsca w pucharze świata (1965) i brązowego medalu mistrzostw Europy w 

1967 roku. Potem nastała era drużyny legendarnego trenera Huberta Jerzego Wagnera. 

Mistrzostwo świata w 1974 roku, poparte mistrzostwem olimpijskim dwa lata później i 

kolejnymi pięcioma wicemistrzostwami Europy (1975–1983) były dowodem przynależności 

biało-czerwonych do międzynarodowej elity. Charyzmatyczny trener Wagner miał wiedzę 

naukową (absolwent AWF), wizję i wprowadził do treningu elementy dotychczas nie 

stosowane. Do dziś film „Kat” cieszy się dużą popularnością i jest dowodem na to, że 

poszukiwanie nowych rozwiązań w treningu może (chociaż nie musi) być skuteczne. 

Kolejni trenerzy próbowali osiągnąć sukcesy z reprezentacjami Polski i wciąż czegoś 

brakowało. Wydaje nam się, że praca znanymi i sprawdzonymi metodami przestała się 

sprawdzać. Brakowało wizji, nowych metod pracy i odrobiny szaleństwa niezbędnego w takiej 

pracy. Przełom nastąpił na przełomie wieków. Najpierw panie pod wodzą Andrzeja Niemczyka 

powróciły na szczyty, zdobywając mistrzostwo Europy w 2003 i 2005 roku, a potem dokładając 

trzecią lokatę w polskich mistrzostwach Europy w 2009 roku. Wśród mężczyzn po raz pierwszy 

trenerem został obcokrajowiec. Argentyńczyk Raul Lozano wprowadził standardy dotychczas 

nieznane w polskiej siatkówce. Zmiany wprowadzone zaowocowały wicemistrzostwem świata 

w 2006 roku. Kolejnym trenerem męskiej reprezentacji został jego rodak Daniel Castellani. 
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Ponowne zmiany systemu treningu pod kierunkiem nowego człowieka doprowadziły Polaków 

do mistrzostwa Europy (2009). Kolejnym trenerem został Włoch Andrea Anastasi. Polacy pod 

jego wodzą zdobyli brązowe medale Ligi Światowej i mistrzostw Starego Kontynentu, srebrny 

pucharu świata (2011) oraz złoty Ligi Światowej (2012). W 2014 roku na trenerską ławkę biało-

czerwonych trafił aktualny jeszcze zawodnik Francuz Stephane Antiga, a jego asystentem 

został Philippe Blain. Duet ten doprowadził drużynę do zdobycia mistrzostwa świata 

wywalczonego w Polsce. Kolejny trener Ferdinando De Giorgi, jako jedyny obcokrajowiec, nie 

zdołał osiągnąć sukcesu, ale już kolejny Belg Vital Heynen obronił z zespołem tytuł mistrzów 

świata. Zmiany trenerów, a co za tym idzie zmiany systemów treningu, doprowadziły 

reprezentację do wielu sukcesów, ale charakteryzowały się też tym, iż sukcesy te trudno było 

powtórzyć. Świadczyć to może o tym, że nawet najlepsze i najbardziej sprawdzone metody 

wymagają doskonalenia i poszukiwania jeszcze lepszych i sprawniejszych form pracy.  

W 2021 roku najlepszym zespołem klubowym w Europie została drużyna Grupy Azoty 

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która awansowała do finału Ligi Mistrzów. W decydującym starciu 

czołowy polski klub zmierzył się z włoskim Itas Trentino, zwyciężając 3:1. 

 

Zakończenie 

Piłka siatkowa od początku powstania cieszyła się dużym zainteresowaniem w środowisku 

akademickim. Studenci chętnie grają w piłkę siatkową zarówno na zajęciach obligatoryjnych, 

realizowanych na studiach, jak i na zajęciach dodatkowych fakultatywnych, realizowanych 

najczęściej pod egidą Akademickiego Związku Sportowego. AZS, największe stowarzyszenie 

sportowe, rozpowszechnił się na wszystkich ośrodkach akademickie w kraju, stał się 

najbardziej liczną organizacją studencką działającą na polskich uczelniach. Od ponad 

pięćdziesięciu lat AZS organizuje Akademickie Mistrzostwa Polski i imprezy środowiskowe, 

które pozwalają wyłonić najlepszych w danym regionie, a zarazem często są eliminacjami do 

dalszych etapów mistrzostw. Jedną z dyscyplin, cieszącą się największym zainteresowaniem 

wśród studentów w rozgrywkach AMP, jest piłka sitkowa zarówno w wydaniu 6-osobowym, 

jak i piłka plażowa. Poza rozgrywkami wyłaniającymi najlepszych studentów i zespoły 

akademickie, niektóre uczelnie posiadają zespoły akademickie w profesjonalnych rozgrywkach 

ligowych. Najbardziej znanym zespołem akademickim jest AZS Olsztyn – występuje w 

najwyższej lidze siatkówki męskiej w Polsce. W roku akademickim 2020/2021 mistrzami w 

piłce siatkowej kobiet został zespół PWSZ Tarnów, a w rozgrywkach męskich WSZiA Opole. 
 

Tabela 1:  Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 

 
Edycja  Rok  Gospodarz  Złoto  Srebro  Brąz  Miejsce 

Polski 

I  1949  Czechosłowacja   ZSRR   Czechosłowacja  Polska  brązowy 

medal 

II  1950  Bułgaria   ZSRR  Polska   Czechosłowacja  srebrny 

medal 

III  1951  Francja   ZSRR  Polska  Jugosławia  srebrny 

medal 

IV  1955  Rumunia   Czechosłowacja   ZSRR  Polska  brązowy 

medal 

V  1958  Czechosłowacja   ZSRR   Czechosłowacja  Polska  brązowy 

medal 

VI  1963  Rumunia   ZSRR  Polska   Rumunia  srebrny 

medal 
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VII  1967  Turcja   ZSRR  Polska   Czechosłowacja  srebrny 

medal 

VIII  1971  Włochy   ZSRR   Czechosłowacja  Polska  brązowy 

medal 

IX  1975  Jugosławia   ZSRR   Węgry   NRD  6. 

miejsce 

X  1977  Finlandia   ZSRR   NRD   Węgry  4. 

miejsce 

XI  1979  Francja   ZSRR   NRD   Bułgaria  8. 

miejsce 

XII  1981  Bułgaria   Bułgaria   ZSRR   Węgry  5. 

miejsce 

XIII  1983  NRD   NRD   ZSRR   Węgry  9. 

miejsce 

XIV  1985  Holandia   ZSRR   NRD   Holandia  7. 

miejsce 

XV  1987  Belgia   NRD   ZSRR  Czechosłowacja  11. 

miejsce 

XVI  1989  Niemcy RFN   ZSRR   NRD   Włochy  9. 

miejsce 

XVII  1991  Włochy   ZSRR   Holandia   Niemcy  9. 

miejsce 

XVIII  1993  Czechosłowacja   Rosja   Czechosłowacja   Ukraina  n/s 

XIX  1995  Holandia   Holandia   Chorwacja   Rosja  9. 

miejsce 

XX  1997  Czechy   Rosja   Chorwacja   Czechy  6. 

miejsce 

XXI  1999  Włochy   Rosja   Chorwacja   Włochy  8. 

miejsce 

XXII  2001  Bułgaria   Rosja   Włochy   Bułgaria  6. 

miejsce 

XXIII  2003  Turcja   Polska   Turcja   Niemcy  złoty 

medal 

XXIV  2005  Chorwacja   Polska   Włochy   Rosja  złoty 

medal 

XXV  2007   Belgia, 

Luksemburg,  

Włochy  Serbia   Rosja  4. 

miejsce 

XXVI  2009  Polska   Włochy   Holandia   Polska  brązowy 

medal 

XXVII  2011   Serbia, Włochy  Serbia   Niemcy   Turcja  5. 

miejsce 

XXVIII  2013   Niemcy, 

Szwajcaria 

 Serbia   Niemcy   Turcja  5. 

miejsce 

XXIX  2015   Belgia, 

Holandia 

 Rosja   Holandia   Serbia  8. 

miejsce 

XXX  2017   Azerbejdżan 

Gruzja  

 Serbia   Holandia   Turcja  10. 

miejsce 
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XXXI  2019   Polska, 

Słowacja, 

Turcja, Węgry 

 Serbia   Turcja   Włochy  4. 

miejsce 

XXXII  

 

 

 

2021  Serbia Bułgaria 

 Chorwacja 

 

 

 Rumunia 

Włochy 

 

Serbia Turcja 

 

5. 

miejsce 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn 

 
Edycja  Rok  Gospodarz   Złoto  Srebro    Brąz  Miejsce 

Polski 

I  1948   Włochy   Czechosłowacja   Francja   Włochy  n/s 

II  1950   Bułgaria   ZSRR   Czechosłowacja   Węgry  6. 

miejsce 

III  1951   Francja   ZSRR   Bułgaria   Francja  n/s 

IV  1955   Rumunia   Czechosłowacja   Rumunia   Bułgaria  6. 

miejsce 

V  1958   Czechosłowacja   Czechosłowacja   Rumunia   ZSRR  6. 

miejsce 

VI  1963   Rumunia   Rumunia   Węgry   ZSRR  6. 

miejsce 

VII  1967   Turcja   ZSRR   Czechosłowacja  Polska  brązowy 

medal 

VIII  1971   Włochy   ZSRR   Czechosłowacja   Rumunia  6. 

miejsce 

IX  1975   Jugosławia   ZSRR  Polska   Jugosławia  srebrny 

medal 

X  1977   Finlandia   ZSRR  Polska   Rumunia  srebrny 

medal 

XI  1979   Francja   ZSRR  Polska   Jugosławia  srebrny 

medal 

XII  1981   Bułgaria   ZSRR  Polska   Bułgaria  srebrny 

medal 

XIII  1983   NRD   ZSRR  Polska   Bułgaria  srebrny 

medal 

XIV  1985   Holandia   ZSRR   Czechosłowacja   Francja  4. 

miejsce 

XV  1987   Belgia   ZSRR   Francja   Grecja  n/s 

XVI  1989   Szwecja   Włochy   Szwecja   Holandia  7. 

miejsce 

XVII  1991   Niemcy   ZSRR   Włochy   Holandia  7. 

miejsce 

XVIII  1993   Finlandia   Włochy   Holandia   Rosja  7. 

miejsce 

XIX  1995   Grecja   Włochy   Holandia   Jugosławia  6. 

miejsce 
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XX  1997   Holandia   Holandia   Jugosławia   Włochy  n/s 

XXI  1999   Austria   Włochy   Rosja   Jugosławia  n/s 

XXII  2001   Czechy   Jugosławia   Włochy   Rosja  5. 

miejsce 

XXIII  2003   Niemcy   Włochy   Francja   Rosja  5. 

miejsce 

XXIV  2005   Serbia i 

Czarnogóra   

Włochy  

 Włochy   Rosja   Serbia i 

Czarnogóra  

5. 

miejsce 

XXV  2007   Rosja   Hiszpania   Rosja   Serbia  11. 

miejsce 

XXVI  2009   Turcja   Polska   Francja   Bułgaria  złoty 

medal 

XXVII  2011   Austria/ Czechy   Serbia   Włochy   Polska  brązowy 

medal 

XXVIII  2013   Dania/ Polska   Rosja   Włochy   Serbia  9. 

miejsce 

XXIX  2015   Bułgaria /  Włochy   Francja   Słowenia   Włochy  5. 

miejsce 

XXX  2017   Polska   Rosja   Niemcy   Serbia  10. 

miejsce 

XXXI  2019   Belgia/  

Francja/Holandia/ 

Słowenia Holandia 

 Serbia   Słowenia   Polska  brązowy 

medal 

XXXII  2021   Czechy/ Estonia/ 

Finlandia/Polska 

    

 

 
Tabela 3: Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej kobiet 

 
Edycja  Rok  Gospodarz  Złoto  Srebro   Brąz Edycja  

I  1952   ZSRR   ZSRR   Polska   Czechosłowacja I  

II  1956   Francja   ZSRR   Rumunia   Polska II  

III  1960   Brazylia   ZSRR   Japonia   Czechosłowacja III  

IV  1962   ZSRR   Japonia   ZSRR   Polska IV  

V  1967   Japonia   Japonia   Stany 

Zjednoczone  

 Korea 

Południowa 

V  

VI  1970   Bułgaria   ZSRR   Japonia   Korea Północna VI  
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VII  1974   Meksyk   Japonia   ZSRR   Korea 

Południowa 

VII  

VIII  1978   ZSRR   Kuba   Japonia   ZSRR VIII  

IX  1982   Peru   Chiny   Peru   Stany 

Zjednoczone 

IX  

X  1986  Czechosłowacja   Chiny   Kuba   Peru X  

XI  1990   Chiny   ZSRR   Chiny   Stany 

Zjednoczone 

XI  

XII  1994   Brazylia   Kuba   Brazylia   Rosja XII  

XIII  1998   Japonia   Kuba   Chiny   Rosja XIII  

XIV  2002   Niemcy   Włochy   Stany 

Zjednoczone  

 Rosja XIV  

XV  2006   Japonia   Rosja   Brazylia   Serbia i 

Czarnogóra 

XV  

XVI  2010   Japonia   Rosja   Brazylia   Japonia XVI  

XVII  2014   Włochy   Stany 

Zjednoczone  

 Chiny   Brazylia XVII  

XVIII  2018   Japonia   Serbia   Włochy   Chiny XVIII  

XIX  2022   Holandia/ 

Polska  

   XIX  

 

Tabela 4: Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn 

Edycja  Rok  Gospodarz  Złoto  Srebro  Brąz  Miejsce 

Polski 

I.  1949   Czechosłowacja   ZSRR   Czechosłowacja   Bułgaria  5. 

II.  1952   ZSRR   ZSRR   Czechosłowacja   Bułgaria  7. 

III.  1956   Francja   Czechosłowacja   Rumunia   ZSRR  4. 

IV.  1960   Brazylia   ZSRR   Czechosłowacja   Rumunia  4. 

V.  1962   ZSRR   ZSRR   Czechosłowacja   Rumunia  5. 

VI.  1966   Czechosłowacja   Czechosłowacja   Rumunia   ZSRR  6. 

VII.  1970   Bułgaria   NRD   Bułgaria   Japonia  5. 

VIII.  1974   Meksyk   Polska   ZSRR   Japonia  1. 
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IX.  1978   Włochy   ZSRR   Włochy   Kuba  8. 

X.  1982   Argentyna   ZSRR   Brazylia   Argentyna  6. 

XI.  1986   Francja   Stany 

Zjednoczone  

 ZSRR   Bułgaria  9. 

XII.  1990   Brazylia   Włochy   Kuba   ZSRR  n/s 

XIII.  1994   Grecja   Włochy   Holandia   Stany 

Zjednoczone  

n/s 

XIV.  1998   Japonia   Włochy   Jugosławia   Kuba  17.–18. 

XV.  2002   Argentyna   Brazylia   Rosja   Francja  11. 

XVI.  2006   Japonia   Brazylia   Polska   Bułgaria  2. 

XVII.  2010   Włochy   Brazylia   Kuba   Serbia  13.–18. 

XVIII.  2014   Polska   Polska   Brazylia   Niemcy  1. 

XIX.  2018   Bułgaria/ 

Włochy  

 Polska   Brazylia   Stany 

Zjednoczone  

1. 

XX.  2022   Rosja      

 

 

Tabela 5: Piłka siatkowa na letnich Igrzyskach Olimpijskich 

 

  Rok 

Kobiety  Mężczyźni  

mistrz  wicemistrz  III miejsce  mistrz  wicemistrz  III miejsce  

Japonia 1964   Japonia   ZSRR   Polska   ZSRR   Czechosłowacja   Japonia 

Meksyk 1968   ZSRR   Japonia   Polska   ZSRR   Japonia   Czechosłowacja 

Niemcy1972   ZSRR   Japonia   Korea 

Północna  

 Japonia   NRD   ZSRR 

Kanada 1976   Japonia   ZSRR   Korea 

Południowa  

 Polska   ZSRR   Kuba 

ZSRR 1980   ZSRR   NRD   Bułgaria   ZSRR   Bułgaria   Rumunia 

Stany 

Zjednoczone 

1984  

 Chiny   Stany 

Zjednoczone  

 Japonia   Stany 

Zjednoczo

ne  

 Brazylia   Włochy 

Korea 

Południowa 

1988  

 ZSRR   Peru   Chiny   Stany 

Zjednoczo

ne  

 ZSRR   Argentyna 

Hiszpania 

1992  

 Kuba   WNP   Stany 

Zjednoczone  

 Brazylia   Holandia   Stany 

Zjednoczone 

Stany 

Zjednoczone 

1996  

 Kuba   Chiny   Brazylia   Holandia   Włochy  FR Jugosławii 

Australia 

2000  

 Kuba   Rosja   Brazylia  FR 

Jugosławii  

 Rosja   Włochy 

Grecja 2004   Chiny   Rosja   Kuba   Brazylia   Włochy   Rosja 
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Chiny 2008   

Brazylia  

 Stany 

Zjednoczone  

 Chiny   Stany 

Zjednoczo

ne  

 Brazylia   Rosja 

Wielka 

Brytania 

2012  

 

Brazylia  

 Stany 

Zjednoczone  

 Japonia   Rosja   Brazylia   Włochy 

Brazylia 

2016  

 Chiny   Serbia   Stany 

Zjednoczone  

 Brazylia   Włochy   Stany 

Zjednoczone 

Japonia 

2020(2021)  

USA Brazylia Serbia Francja ROC Argentyna 
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Streszczenie: Celem pracy było porównanie efektywności, skuteczności i niezawodności 

strzałów do bramki oraz podań najlepszych piłkarzy Bundesligi w sezonie 2016/2017 tj. Pierre 

Emericka Aubameyanga i Roberta Lewandowskiego. Metodę badania stanowiła obserwacja 

pośrednia, a wyniki obserwacji pozyskano z portalu: „www.fourfourtwo.com”. 

Na podstawie przeprowadzonych badań wysunięto następujące wnioski:  

1. Analiza skuteczności strzałów do bramki wykazała, że Pierre Emerick Aubameyang jest 

zawodnikiem bardziej skutecznym od Roberta Lewandowskiego, ponieważ potrzebował mniej 

okazji bramkowych, aby strzelić 31 bramek.  

2. Dzięki analizie podań piłki można stwierdzić, że Robert Lewandowski dużo bardziej 

angażuje się w grę całego zespołu, jest zawodnikiem o profilu zawodnika bardziej 

kompletnego, który nie tylko wykańcza swoje akcje, ale też skutecznie podaje do zawodników 

swojej drużyny, jest też zawodnikiem bardziej wszechstronnym, potrafiącym zarówno kreować 

akcje zespołu jak i wykańczać je.   

 

Słowa kluczowe: piłka nożna, strzały do bramki, efektywność podań 

 

Abstract: The goal of the paper was to compare the effectiveness, efficiency, and accuracy of 

goal attempts and passes by the top players of Bundesliga, i.e. Pierre Emerick Aubameyang and 

Robert Lewandowski. The research was conducted using the indirect observation method. Its 

results were obtained from www.fourfourtwo.com website. 

The research lead to two conclusions: 

1. The analysis of goal attempts showed that Pierre Emerick Aubameyang is more efficient than 

Robert Lewandowski; he needed fewer opportunities to score 31 goals (despite lower activity 

in this aspect). 

2. Based on the analysis of the passes it can be concluded that Robert Lewandowski is more 

involved in the activity of the whole team and he is more ‘complete’ as a player – he finishes 

his own plays and passes the ball to his teammates effectively. As a more comprehensive player, 

he initiates team plays and finishes them. 

 

Key words: football, soccer, goal attempts, effectiveness 

 

Wstęp 

W procesie analizy i monitorowania gry piłkarzy nożnych stosuje się różnego rodzaju metody, 

które pomagają nam oceniać efektywność gry piłkarzy. Są kombinacją zmiennych, które 

pomagają zdefiniować dane aspekty gry w celu określenia poziomu umiejętności, porównania 

z innymi graczami i zachodzących tendencji. Odpowiednio opracowane wskaźniki dla 

http://www.fourfourtwo.com/
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zespołów czy zawodników mogą stanowić rzeczywiste profile gry. Opracowane odpowiednio 

mogą mieć później wpływ na odniesienie końcowego sukcesu w bezpośredniej walce z 

przeciwnikiem. Takie opracowania mogą zostać wykorzystane do przewidywania kolejnych 

działań zawodników i zespołów (Soroka, Stuła 2012, Szwarc 2003, Carling, Dupont 2011, Lago 

2009). 

Czasy, w których analizowano grę zawodnika na podstawie intuicji i obserwacji 

wzrokowej już minęły. Obecnie stosuje się analizy, które dają nam obiektywne dane w postaci 

wyznaczników i wskaźników oraz graficznych zapisów działań piłkarzy na boisku. Oceny 

subiektywne graczy zostały zastąpione danymi obiektywnymi, które mają na celu skrupulatne 

zobiektywizowanie działań graczy podczas meczu i wykorzystania tej wiedzy do podniesienia 

ich umiejętności sportowych. Informacje pozyskane w ten sposób są podstawą i wiarygodnym 

źródłem do określenia tendencji jakie zachodzą we współczesnej piłce nożnej. Potrzeba 

posiadania informacji na temat graczy zespołów lub zespołu przeciwnika istniała, odkąd 

rozpoczęła się piłkarska rywalizacja. Na swój sposób trenerzy pozyskiwali tę wiedzę  o 

graczach zespołów przeciwnych, wykorzystując ją do ustalenia odpowiedniej strategii i taktyki 

gry (Lago, Martin 2007, Hughes, Franks 2005, Rampini et el. 2009). 

Lata dziewięćdziesiąte były przełomowe w tej kwestii, gdyż zaczęły się pojawiać 

wyspecjalizowane firmy, które w profesjonalny sposób zaczęły monitorowanie i analizę gry. 

Jedną z pierwszych firm która miała taki charakter była firma Opta Sports, która postanowiła 

stworzyć podstawowe i rzetelne wskaźniki efektywności gry zawodników. Dziś istnieje wiele 

firm, które w mniejszym lub większym stopniu analizują grę zawodników. 

Zobiektyzowane śledzenie i ewaluacja sprawności działań piłkarzy pozwala na ich 

przewidywanie a także modyfikowanie. Poznawanie czynników i warunków, które wyznaczają 

sprawność działania w grze jest konieczne w opisie wpływu na sytuacje zachodzące w piłce 

nożnej, w tym na organizację meczów, realizację doboru i udoskonalania umiejętności graczy, 

a także szkolenia piłkarzy i drużyny w trakcie rywalizacji klasyfikowanej. W ostatniej dekadzie 

znaczenie analizy i badania efektywności gry w piłce nożnej bardzo wzrosło z uwagi na duży 

postęp w technologii i powszechności jej stosowania w praktyce szkoleniowej. Stworzono 

nowe sposoby zbierania danych do analizy z meczów i treningów drużyn oraz umożliwiono 

mierzenie zmiennych, których nie można było wcześniej określić. Globalne systemy 

pozycjonowania (GPS), analiza ruchu w czasie, półautomatyczne analizy wideo czy specjalne 

oprogramowania do takiej analizy, to narzędzia nowej technologii, dostarczające wiarygodnych 

danych z działań graczy w meczach (Bradley et al. 2010, Dellal et al. 2010, Carling et al. 

2012,Vigne et al. 2013).   

Dzięki wykorzystaniu tych urządzeń można w dokładny sposób dokonać opisu 

aktywności piłkarzy z uwzględnieniem ich pozycji, czynności taktycznych, technicznych i 

sposobu w jakim poruszają się po boisku. Na przykład, półautomatyczna analiza gry w zapisie 

video umożliwia zdobycie wielu informacji w bardzo krótkim czasie, a jednocześnie pozwala 

na zgromadzenie danych, dotyczących fizycznych i technicznych aspektów gry wszystkich 

graczy podczas meczu, i  co jest ważne – w tym samym czasie. Obecnie  dostępnych jest kilka 

systemów śledzenia gry, w tym systemy GPS, systemy oparte na wizji czy systemy śledzenia 

wykorzystujące fale radiowe (Soroka 2010). 

 

Metoda badań  

Problem badawczy obejmował próbę scharakteryzowania sprawności podań i strzałów do 

bramki najlepszych strzelców Bundesligi w sezonie 2016/2017 tj. Roberta Lewandowskiego i 

Pierre Emericka Aubameyanga.  

Analizowano takie parametry jak: aktywność strzałów, aktywność i niezawodność 

strzałów celnych, strzałów zablokowanych itp,  
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Jeśli chodzi o podania, to analizowano sprawność podań piłki pod względem 

aktywności, skuteczności i niezawodności w ujęciu ogólnym oraz z uwzględnieniem stref 

boiska (strefa obrony, środkowa i ataku).  

Wszelkie potrzebne dane statystyczne zebrane z portalu „www.fourfourtwo.com” 

zostały spisane w arkuszu kalkulacyjnym a następnie poddane analizie w oparciu o pakiet 

statystyczny Statistica, wersja 13.0 PL. Wskazano ogólne wartości czynników i ich średnie 

wartości. Do określenia istotnych różnic między dwoma grupami zmiennych, którymi były 

wyniki badanych czynników, wykorzystano test t-Studenta dla grup niezależnych. 

Statystycznie istotnymi określono te różnice średnich, których prawdopodobieństwo 

przypadkowości było mniejsze od p<0,05.  

 

Materiał badawczy 
 Badania zostały przeprowadzone na dwóch piłkarzach Bundesligi z sezonu 2016/2017. 

Byli to Robert Lewandowski (Bayern Monachium) i Pierre-Emerick  Aubameyang (Borussia 

Dortmund). Zawodnicy występowali na pozycji środkowego napastnika. Byli najlepszymi 

strzelcami swoich drużyn i również najlepszymi strzelcami niemieckiej Bundesligi. Rozegrali 

oni tą samą liczbę spotkań, czyli 31, obaj także zaczynali te spotkania w wyjściowej jedenastce. 

Robert Lewandowski zagrał 17 meczów, gdy jego drużyna pełniła rolę gospodarza oraz 14,w 

których jego zespół grał na wyjeździe, natomiast Aubameyang zagrał w 16 meczach, gdy 

Borussia pełniła rolę gospodarza i w 15 meczach Borussii na wyjeździe. Wyżej wymienieni 

zawodnicy zdobyli: Lewandowski 30 a Aubameyang – 31 bramek.   

 

Wyniki badań  
Ogólna analiza strzałów do bramki. 

Najważniejszy parametr strzałów, jakim jest ich skuteczność u obu graczy był na zbliżonym 

poziomie, a mianowicie u Lewandowskiego na poziomie 29 skutecznych strzałów, natomiast u 

Aubameyanga 30 strzałów. Przy tej samej liczbie rozegranych meczów średnie te na mecz 

wyniosły odpowiednio: 0,93 i 0,97. Jednak niezawodność w przypadku Aubameyanga była 

istotnie wyższa i wyniosła 26,31%, natomiast u Lewandowskiego była na poziomie 20,71% 

(tab.1).   

 
Tab. 1: Parametry strzałów wykonanych przez Lewandowskiego i Aubameyanga w sezonie 2016/2017 

 

Parametry 

strzałów do 

bramki 

Lewandowski   

 

Aubameyang    

 

Test t Studenta   

 

_ 

𝐱 

 

n 

_ 

𝐱 

 

n 

 

t 

 

p 

Aktywność 

strzałów   
4,51 140 3,67 114 1,501 0,138 

Aktywność 

strzałów 

celnych 

1,74 54 2,03 63 0,751 0,455 

Niezawodność 

strzałów 

celnych 

38,57% 55,26% 2,301 0,025* 

Strzały niecelne 1,80 56 1,22 38 1,079 0,050* 

Strzały 

zablokowane 
0,96 30 0,41 13 2,564 0,012* 

Skuteczność 

strzałów 
0,93 29 0,97 30 0,127 0,219 
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Niezawodność 

strzałów 
20,71% 26,31% 2,012 0,047* 

*poziom istotności różnic przy „p” minimum p<0,05 

   

 Zdecydowanie więcej strzałów do osiągnięcia wskazanej skuteczności potrzebował 

Lewandowski, który w 31 analizowanych meczach wykonał 140 strzałów (średnia na mecz 

4,51), natomiast Aubameyang uderzał na bramkę 114 razy (średnia na mecz 3,67 strzałów). 

Istotnie wyższą średnią strzałów celnych (kierowanych w światło bramki) wykonał 

Aubmeyang tj. 2,03 (ogółem 63), przy 1,74 strzałach uderzanych przez Lewandowskiego 

(ogółem 54). To pozwoliło na osiągnięcie wyższego współczynnika niezawodności strzałów 

celnych, który wyniósł 55,26% w przypadku Aubameyanga i 38,5% w przypadku 

Lewandowskiego.  

 Dużo więcej strzałów niecelnych, przy p<0,05, wykonał Lewandowski, u którego 

średnia była równa 1,80, przy 1,22 w przypadku Aubameyanga. Stwierdza się również, że 

częściej Lewandowski był blokowany przez obrońców- średnio 0,96 w meczu, przy 0,41 w 

przypadku Aubameyanga. 

 

Sprawność podań piłki ogółem 

 
Tab.2: Sprawność podań piłki wykonanych przez Lewandowskiego i Aubameyanga w sezonie 

2016/2017 

 

Sprawność 

podań   

 

Lewandowski Aubameyang    

 

Test t Studenta   

 

_ 

𝐱 
n 

_ 

𝐱 
n t 

p 

 

Aktywność 

podań   
22,61 701 16,61 515 4,269 0,001* 

Skuteczność 

podań 
17,00 527 11,61 360 4,809 0,001* 

Niezawodność 

podań 
75,31% 69,99% 2,102 0,030* 

Poziom istotności różnic przy „p” minimum p<0.05 

 

 Jeśli chodzi o sprawność podań ogółem, to  istotnie większą skutecznością przy p< 

0,001 wykazał się Lewandowski, osiągając średnią 17,00, podczas gdy Aubameyang uzyskał 

tylko 11,61. Także większą niezawodność podań osiągnął Lewandowski, która wyniosła 

75,31% przy 69,99% Aubameyanga. Również istotnie większa była też aktywność podań u 

Lewandowskiego tj. 22,61, a u Aubameyanga 16,61 (przy p<0,001). 

 

Sprawność podań piłki z uwzględnieniem strefy boiska 

Biorąc pod uwagę sprawność podań w strefie atak, to zdecydowanie większą skutecznością 

wykazał się Lewandowski, który osiągnął średnią 8,16, podczas gdy Aubameyang tylko 4,74. 

Lewandowski również uzyskał wyższą aktywność podań w strefie ataku, jego średnia była 

równa 12,32, podczas gdy Aubameyanga 8,32 (p<0,001). Również wyższą niezawodność 

podań zanotował Lewandowski, uzyskując poziom 66,49%, podczas gdy u Aubameyanga 

wynosił tylko 55,52%. (tab. 3).  
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Tab.3: Sprawność podań piłki wykonanych przez Lewandowskiego i Aubameyanga w sezonie 

2016/2017 z uwzględnieniem stref boiska 

 

S
tr

ef
a 

 

 

Sprawność 

podań   

 

Lewandowski   

 

Aubameyang   

 

Test t Studenta   

 

_ 

𝐱 

n _ 

𝐱 

n t p 

 Aktywność 

podań   
12,32 382 8,32 258 3,958 0,001* 

S
tr

ef
a 

at
ak

u
  

 

Skuteczność 

podań 
8,16 253 4,74 147 4,581 0,001* 

Niezawodność 

podań 
66,49% 55,52% 2,867 

0,05* 

 

S
tr

ef
a 

śr
 

d
k

o
w

a 
 

 

Aktywność 

podań   
9,51 295 7,87 244 1,949 0,056 

Skuteczność 

podań 
8,16 253 6,51 202 2,234 0,029* 

Niezawodność 

podań 
85,83% 83,93% 0,567 0,577 

S
tr

ef
a 

o
b
ro

n
y
  

 

Aktywność 

podań   
0,77 24 0,45 14 1,352 0,194 

Skuteczność 

podań 
0,67 21 0,38 12 1,278 0,206 

Niezawodność 

podań 
85,71% 86,66% 0,078 0,942 

*-poziom istotności różnic przy „p” minimum p<0,05 

 

 Strefa środkowa to dominanta skuteczności podań Lewandowskiego. Jego średnia to 

8,16 podczas gdy u Aubameyanga tylko 6,51. Lewandowski wykonał 295 podań w tej strefie a 

Aubameyang 244, przy średnich arytmetycznych odpowiednio: 9,51 i 7,87. Niezawodność 

podań była na zbliżonym poziomie i wynosiła 85,83% u Lewandowskiego i 83,93% u 

Aubameyanga.  

 W strefie obrony R. Lewandowski wykonał 24 podania, podczas gdy Aubameyang 

tylko 14, zatem ich średnie wyniosły odpowiednio 0,77 i 0,45. Skuteczność podań także była 

większa u Lewandowskiego. Uzyskał on średnią 0,67 przy 21 podaniach i 0,38 przy 12 

podaniach Aubameyanga. Niezawodność podań w tej strefie była podobna dla obu 

zawodników: Robert  Lewandowski uzyskał 85,71%, a Aubameyang 86,66%. 

 

Dyskusja i wnioski 

Rywalizacja o miano „króla” strzelców Bundesligi w sezonie 2016/2017 była bardzo zacięta. 

Na półmetku więcej bramek zdobył Robert Lewandowski, jednak Pierre Ewenick 

Aubameyang, przy znacznej pomocy kolegów z zespołu, w końcówce rozgrywek uzyskał 

wynik o jedną bramkę lepszy. 

 W dyskusji trudno odnieść się do piśmiennictwa w tym zakresie, bowiem takich badań 

praktycznie nie prowadzono. Również bardzo niewymiernym elementem zdobycia bramki jest 

przypadkowość, niespodziewane błędy obrońców lub bramkarza, często też warunki 

atmosferyczne (stan boiska, pogoda, sposób sędziowania, agresywność kibiców itp.). 

 Z analizy skuteczności strzałów do bramki wynika, iż Pierre Aubameyang, mimo iż nie 

przejawiał zbyt dużej aktywności w akcjach ofensywnych, to jednak potrafił zdobyć 31 bramek, 

głównie w sytuacjach oczekiwania na dobre podanie od partnera lub błąd obrony przeciwnika. 
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 Robert Lewandowski natomiast prezentował bardziej kreatywną i wszechstronną grę, 

często cofając się do tyłu w celu zdobycia piłki. Potrafił także skutecznie rozgrywać akcje 

ofensywne, podając piłkę do partnerów zajmujących najlepsze pozycje do strzelenia bramki. 

W opinii wielu fachowców nie prowadził gry w sposób egoistyczny, nakierowany wyłącznie 

na zdobycie bramki. Przy strzałach  był często blokowany przez obrońców, gdyż strzelał z 

różnych pozycji i odległości od bramki, co cechuje  tylko wybitnych snajperów. Te wybitne 

umiejętności zawodnik ten potwierdził w następnych sezonach rozgrywkowych Bundesligi, 

zostając wybranym najlepszym piłkarzem świata w sezonie 2020/2021.  

 

Na podstawie przeprowadzonych wnioski można wysunąć wnioski: 

1. Analiza strzałów do bramki wykazała, iż Pierre Ewenick Aubameyang był 

zawodnikiem skuteczniejszym od Roberta Lewandowskiego, potrzebował mniej okazji 

by strzelić 31 bramek. 

2. Analizując skuteczność podań piłki można stwierdzić, iż Robert Lewandowski dużo 

bardziej angażował się w grę całego zespołu, jest zawodnikiem o profilu zawodnika 

bardziej kompletnego, który nie tylko wykańcza swoje akcje, ale też skuteczniej podaje 

do zawodników swojej drużyny, jest też zawodnikiem bardziej wszechstronnym, potrafi 

zarówno kreować akcje zespołu jak i je wykańczać. Nie przypadkowo został wybrany 

najlepszym piłkarzem świata w sezonie 2020/2021.  
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HUDBA AKO FAKTOR OVPLYVŇUJÚCI KONCENTRÁCIU 

ŠPORTOVÉHO STRELCA A JEHO VÝKON 

 

MUSIC AS A FACTOR INFLUENCING 

SPORT SHOOTER´S CONCENTRATION AND PERFORMANCE 

 
Veronika Vadovičová – Peter Petrovič – Tomáš Gregor – Adriana Kaplánová 

 

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko 

 

Abstrakt: Cieľom predloženej štúdie je zistiť možnosti vplyvu hudby na koncentráciu 

športového strelca a následne na kvalitu jeho výkonu. Predmetom sledovania bol čas mierenia 

v tichu a čas mierenia s faktorom hudby a jej vplyv na športový výkon. Meranie sme vykonali 

individuálnym meraním streleckého výkonu a času mierenia prostredníctvom  tréningového 

systému - Scatt. Zisťovali sme významnosť rozdielov stredných hodnôt medzi časom mierenia 

v tichu a s faktorom hudby s využitím neparametrickej štatistickej metódy Wilcoxonovým T – 

testom pre závislé výbery. Zo zistených výsledkov možno vyvodiť, že faktor hudby má 

individuálny vplyv na čas mierenia a že rôznorodosť jednotlivých výstrelov má rôznu časovú 

škálu pri ktorej sme vo väčšej miere nenašli žiadnu priamu súvislosť medzi faktorom hudby a 

faktorom ticha. Hodnota výkonu sa však takmer u všetkých strelcov mierne zvýšila a tak 

môžeme konštatovať, že hudba pôsobila priaznivo na hodnotu športovo-streleckého výkonu. 

 

Kľúčové slová: hudba v športe, pozornosť, tréningový systém Scatt, vzduchová puška 

 

Abstract: The aim of the presented study is to determine the possible influence of music on the 

concentration of a sport shooter and subsequently on the quality of its performance. The subject 

of monitoring was the time of aiming in silence as well as the time of aiming with the music 

factor and the influence of this factor on performance. We performed the measuring trough 

individual measurements of the shooting performance and aiming time using the Scatt training 

system. We determined significant differences in mean values between the aiming time in 

silence and while the music factor using a nonparametric statistical method by Wilcoxon T - 

test for dependent selection. From the results of our study it can be determined that the music 

factor has an individual influence on the aiming time and the variety of individual shots has 

different time preparation and in which we have not found any direct connection between the 

music factor and the silence factor in the larger scale. The value of performance increased 

slightly for almost all shooters and therefore we can claim that the music has a positive effect 

on the performance.  

 

Keywords: music in sport, attention, Scatt training system, air rifle 

 

Úvod  
V športovej streľbe je veľmi dôležitá koncentrácia, dôslednosť, presnosť, sila a vytrvalosť v 

jednom. Tréningový proces sa zameriava na zdokonaľovanie streleckej techniky, pri ktorej sa 

neustále opakuje čiastková cyklická činnosť dlhšiu dobu. Úspech v tomto športe závisí aj od 

mentálnych schopností športovca. Preto je tento šport označovaný ako šport mysle. Aktuálne 

mentálne nastavenie strelca hrá dôležitú úlohu pri úspechu, alebo neúspechu. Každý človek je 

jedinečný (Belešová, 2021), každý reaguje v rôznych situáciách inak. Športový strelec musí 

porozumieť svojej mysli, svojim emóciám a reakciám, a iba tak môže rýchlo ovplyvniť ich 

negatívny vplyv (Vadovičová 2021).  
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Na výkon športového strelca vplýva mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú hlavne stabilitu 

a psychiku športového strelca. Veľmi dôležité je stanovenie optimálneho tempa streľby, pri 

ktorom je jeho pozornosť najmenej ovplyvňovaná. Úlohou športového strelca je upriamiť 

pozornosť na všetky vplývajúce faktory a čo najlepšie ich zvládať. To však dokážu len tí 

najskúsenejší športoví strelci (Jones, Moorhouse 2010).  

Ako námet zvolenej štúdie sme vybrali faktor hudby a faktor ticha, ktoré dokážu či už 

pozitívne alebo negatívne ovplyvniť výkon športového strelca. Hudba ako faktor bola v 

streleckých súťažiach donedávna zakázaná. Snaha zviditeľniť tento šport a spraviť ho 

zaujímavým pre divákov podnietila vedenie medzinárodnej športovo-streleckej federácie ISSF 

o zavedenie hudby do programu športových disciplín v športovej streľbe. My ako autori tejto 

štúdie si myslíme, že hudba má negatívny vplyv na strelca, jeho pozornosť a výsledok, pretože 

hudba je subjektívny činiteľ a na každého človeka pôsobí zväčša individuálne. Kým pre jedného 

športovca môže byť konkrétna pieseň príjemná, na druhého môže pôsobiť práve naopak a musí 

sa s ňou s väčšou námahou vyrovnať, nakoľko nemá možnosť ovplyvniť jej výber (Vadovičová 

2021).  

Cieľom našej práce bolo zistiť na základe meraní kontrolných tréningov 

prostredníctvom tréningového systému Scatt a formou dotazníka vplyv hudby na čas mierenia 

a hodnotu výsledku u vybraných športových strelcov. Veríme, že na základe našej štúdie 

rozšírime chýbajúce poznatky k skúmanej problematike a budú prospešné pre ostatných 

športových strelcov alebo trénerov.  

 

Cieľ práce 

Cieľom našej práce je zistiť možnosti vplyvu hudby na koncentráciu športového strelca a 

následne na kvalitu jeho výkonu. 

 

Úlohy práce 

Preskúmať doterajšie poznatky z literárnych zdrojov a získať informácie o sledovaných 

faktoroch, vplyvu hudby na pozornosť športového strelca.  

Získať údaje k sledovanej problematike prostredníctvom kontrolných tréningov.  

Spracovať a vyhodnotiť získané údaje logickými, štatistickými a matematickými metódami.  

Analyzovať získané údaje a spracovať ich do grafickej podoby. 

Vypracovať a analyzovať dotazník o subjektívnom vplyve hudby na koncentráciu skúmaných 

strelcov. 

 

Metodika práce 

Sledovanie času mierenia v tichu a času mierenia s faktorom hudby a vplyv tohto faktora ich 

vplyv na výkon. Podľa Kampmillera, Cihovej a Zapletalovej (2010) ide o kvantitatívny 

intraindividuálny a interindividuálny ex post facto výskum, ktorý sme vykonali na vzorke 

respondentov (n=6), reprezentantov športovej streľby zdravotne postihnutých. Dvaja z nich sú 

profesionálni športovci, zaradení vo vrcholovom stredisku štátnej športovej reprezentácie. Piati 

z nich boli účastníci majstrovstiev sveta, traja držitelia titulu majstra sveta. Dvaja patrili medzi 

niekoľkonásobných držiteľov svetových rekordov a dvaja boli účastníci paralympijských hier. 

Naša vzorka bola zložená celkovo z 2 žien a 4 mužov, strieľajúcich v spoločnej disciplíne 

vzduchová puška v ľahu. Výskum sme vykonali individuálnym meraním streleckého výkonu a 

času mierenia prostredníctvom  tréningového systému Scatt, počas mesiaca - Marec 2021 pri 

kontrolných finálových tréningoch. Toto meranie prebiehalo v podmienkach v tichu a s 

faktorom hudby za pomoci nahrávky s povelmi na výstrel v kontrolnom finálovom tréningu. 

Merania boli vykonané v počte - 5x individuálne na každom športovom strelcovi. 

Analýzou nameraných dát sme zisťovali súvis medzi časom mierenia v tichu a s 

faktorom hudby hodnotou výkonu výstrelu so závislosťou na výkon nameraným tréningovým 
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systémom Scatt, ktorý nám potrebné údaje zaznamenal. Všetky merania sa vykonali pri 

počúvaní rovnakých povelov, ktoré sa používali vo finálových súťažiach. Športovci počas 

meraného tréningu neboli vyrušovaní a celý priebeh merania prebiehal ako simulovaná finálová 

súťaž. Pri meraní s hudbou, mali všetci pustené skladby v rovnakom poradí a v rovnakej 

intenzite hlasu. Na každú ranu bol stanovený čas 30 sekúnd, podľa pravidiel medzinárodnej 

športovo-streleckej federácie (ISSF). Každý strelec vystrelil 5-krát 24 výstrelov s faktorom 

ticha a 5-krát 24 výstrelov v tichu v poradí: 1. finále bez hudby, 2. finále s hudbou. Ďalšie dni 

merania absolvovali vždy v opačnom poradí, ako predchádzajúce meranie.  

To znamená, že na vyhodnotenie jedného strelca sme mali 240 rán. Spolu to bolo 1440 

výstrelov, ktoré sme mali možnosť vyhodnotiť pre výskum našej štúdie. Keďže podľa pravidiel 

športovej streľby (2017) kvalifikačná súťaž pozostáva zo 60 rán, 2x24 finálových rán nemohlo 

za žiadnych okolností zhoršiť koncentráciu, ani fyzickú stránku strelca. 

Na získanie empirických údajov sme zvolili formu dotazníka, ktorý po poslednom 

kontrolnom meraní respondenti vyplnili a poslúžil nám na získanie subjektívnych informácií 

našej skúmanej vzorky strelcov. V prvej časti dotazníka respondenti vyplnili osobné údaje 

týkajúce sa ich streleckej kariéry. V druhej časti dotazníku bolo 10 otázok týkajúcich sa 

vnímania, a pociťovania mierenia v tichu a v hudbe počas výskumného merania. Položky 

posudzovali respondenti na 3 bodovej škále odpovedí. 

Pri intraindividuálnom a následne interindividuálnom vyhodnotení sledovanej skupiny 

športových strelcov sme zisťovali podľa Chrásku (2007) významnosť rozdielov stredných 

hodnôt medzi časom mierenia v tichu a s faktorom hudby s využitím neparametrickej 

štatistickej metódy Wilcoxonovým T – testom pre závislé výbery. Významnosť rozdielov sme 

posúdili na 1% a 5% hladine štatistickej významnosti. Pre vizuálnu predstavu sme vytvorili 

graf znázorňujúci jednotlivé hodnoty výstrelov strelcov s faktorom ticha - modrá farba a s 

faktorom hudby - červená farba. 

 

Výsledky a diskusia 

 

STRELEC 1 
Strelec číslo 1 má vysokoškolské vzdelanie. Tomuto športu sa venuje 24 rokov. Trénuje 

6x týždenne. Hudbu počúva v aute a pri športe. Zmenu pravidiel, ktorá zaviedla hudbu do 

súťaže vnímal pomerne negatívne. Hudbu ako krátkodobú psychologickú prípravu pred štartom 

vôbec nevyužíva. Vo výskumnom meraní na tohto strelca hudba pôsobila negatívne a rušila ho 

pri koncentrácii.  

Priemerný výkon tohto strelca (Obrázok 1) bol s faktorom hudby 257,0 b bez hudby 

256,6 b čo tvorí 0,4 b, čo je 0,15 % rozdiel.  Minimálna hodnota finálového výsledku bola 255,5 

b v tichu a maximálna hodnota 257,1 b s faktorom hudby. Rozdiel medzi týmito dvoma 

hodnotami je 1,6 b., čo je 0,06 %. Výkon Strelca 1 s faktorom hudby bol vyšší.  
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Obrázok 1: Štatistická významnosť rozdielov výkonu v bodoch s faktorom hudby a v tichu Strelca 1 

Priemerný čas mierenia s faktorom hudby (Obrázok 2) mal 18,7 s. Priemerný čas 

mierenia v tichu 16,7 s, čo tvorí rozdiel 2 s čo je 12 %. Minimálny čas mierenia bol v tichu, 

12,2 s. Maximálny s faktorom hudby, 25,1 s. Priemerná hodnota výstrelu s faktorom hudby 

bola 10,8 b. Priemerná hodnota výstrelu v tichu bola 10,7 b. Maximálnu hodnotu výstrelu mal 

tento strelec 10,9 b v oboch faktoroch. Minimálnu hodnotu výstrelu mal 10,5 b taktiež v pod 

vplyvom oboch faktorov. 

 

Obrázok 2: Štatistická významnosť rozdielov doby mierenia v sekundách s faktorom hudby 

a s faktorom ticha Strelca 1 

Strelec 1 vykazoval najdlhšiu dobu mierenia zo skúmanej skupiny strelcov. Zároveň aj 

dosiahnutý výsledok a priemer výsledkov mal tento strelec spomedzi všetkých skúmaných 

strelcov najvyšší. Tieto výsledky mohol spôsobiť fakt, že tento strelec mal spomedzi 

testovaných strelcov najdlhšie skúsenosti v streleckej činnosti a spomedzi sledovanej skupiny 

má najviac medailových umiestnení na vrcholových podujatiach. Na Obrázku 3 môžeme vidieť 

grafické znázornenie jednotlivých výstrelov. Červené body sú hodnoty výstrelov s faktorom 
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hudby, modré body sú hodnoty výstrelov v tichu. 

 
Obrázok 3: Grafické znázornenie hodnoty výstrelov Strelca 1 

 

STRELEC 2 
Strelec číslo 2 má základné vzdelanie. Športovej streľbe sa venuje 6 rokov a trénuje 2x 

do týždňa. Hudbu počúva najčastejšie v aute alebo doma. Zmenu pravidiel považoval za 

negatívny krok. Hudba na tohto strelca vo výskumnom meraní pôsobila pri koncentrácii na 

mierenie neutrálne. Zároveň tento strelec uvádza, že mu hudba pri výskumnom meraní 

nezlepšila náladu.  

Výkon s faktorom hudby (Obrázok 4) mal tento strelec 253,6 b. Bez hudby 253,3 b čo 

tvorí 0,3 b a 0,12 % rozdiel. Tento rozdiel je príliš malý aby mohol byť významný. Minimálna 

hodnota bola 250,7 b v tichu a maximálna hodnota 254,9 b s tiež v tichu. Maximálna hodnota 

rany Strelca 2 bola pod vplyvom oboch faktoroch 10,9 b. Minimálna hodnota výstrelu bola s 

faktorom hudby 9,9 b. 

 

 
 

Obrázok 4: Štatistická významnosť rozdielov výkonu v bodoch s faktorom hudby a v tichu Strelca 2
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Priemerný čas mierenia s faktorom hudby (Obrázok 5) bol 11,8 s. Priemerný čas 

mierenia v tichu 10,3 s, čo tvorí rozdiel 1,5 s čo je 14,75 %. Minimálny čas mierenia bol s 

faktorom hudby 3,4 s a maximálny čas bol 29 s v tichu, čo je variačné rozpätie 25,6 s. Hodnotu 

3,4 s mohla byť pravdepodobne chyba, spôsobená vplyvom faktorom hudby na koncentráciu 

strelca. Napriek štatistickým charakteristikám, Strelec 2 s faktorom ticha mieril omnoho 

kratšie.  

 

Obrázok 5: Štatistická významnosť rozdielov doby mierenia v sekundách s faktorom hudby a v tichu  

Strelca 2 

Dlhší priemerný čas mierenia v tichu spôsobili dve rany, ktorých mierenie malo 22,4 s 

a 29 s, čo spôsobila korekcia pri nesprávnom prvom založení. Tieto dve chyby vylúčili u tohto 

strelca zlú koncentráciu pod vplyvom faktora hudby a príčinu treba hľadať niekde inde.  

Grafické znázornenie hodnoty výstrelov sú uvedené na Obrázku 6. 

 

Obrázok 6: Grafické znázornenie hodnoty výstrelov Strelca 2 
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STRELEC 3 
Strelec 3 sa tomuto športu venuje 10 rokov. Má stredoškolské vzdelanie. Hudbu počúva 

najčastejšie v práci a v aute. Tréningový proces absolvuje 4x do týždňa. Zmenu pravidiel 

o používanú hudby pri súťažiach vnímal negatívne. Hudbu pred štartom nevyužíva ako súčasť 

krátkodobej psychologickej prípravy. Hudba počas merania na neho pôsobila neutrálne a ani 

mu nezlepšila náladu. Ticho mu pomáhalo lepšie sa skoncentrovať na mierenie. Ako jediný zo 

vzorky strelcov mal nutkanie si spievať piesne s interpretom, ale nepôsobilo to na neho až tak, 

aby sa nevedel skoncentrovať na mierenie a musel vykonávať korekcie (Vadovičová 2021).  

Priemerný výkon s faktorom hudby (Obrázok 7) mal tento strelec 254,2 b. Bez hudby 

253,6 b, čo tvorí 0,6 b čo je 0,24 % rozdiel.  Minimálna hodnota bola 252,4 b s faktorom ticha 

a maximálna hodnota 255,2 b faktorom hudby.  

 

Obrázok 7: Štatistická významnosť rozdielov výkonu v bodoch s faktorom hudby a v tichu Strelca 3 

Priemerný čas mierenia tohto strelca s faktorom hudby (Obrázok 8) bol 14,6 s. 

Priemerný čas mierenia v tichu bol 10 s čo tvorí 4,6 s a 46,13 % rozdiel medzi dĺžkou času 

mierením v tichu a s faktorom hudby. Tento strelec dosiahol najväčší časový rozdiel medzi 

mierením v tichu a mierením s faktorom hudby. Minimálny čas mierenia bol 5,7 s v tichu 

a maximálny čas bol 24,1 s. čo tvorí 18,4 s rozdiel. Na Obrázku 9 môžeme vidieť grafické 

znázornenie jednotlivých výstrelov Strelca 3. 

 

Obrázok 8: Štatistická významnosť rozdielov doby mierenia v sekundách s faktorom hudby a v tichu 

Strelca 3 
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Obrázok 9: Grafické znázornenie hodnoty výstrelov Strelca 3 

 

 

STRELEC 4 
Strelec 4 má stredoškolské vzdelanie. Tomuto športu sa venuje 7 rokov. Trénuje 1x do týždňa. 

Hudbu počúva doma, v aute a v práci. Hudbu ako krátkodobú psychologickú prípravu 

nevyužíva. Hudba vo výskumnom meraní na tohto strelca pôsobila rušivo.  

Výkon tohto strelca s faktorom hudby (Obrázok10) bol 251,2 b. Bez hudby 248,9 b, čo 

tvorí 2,3 b čo je 0,92 % rozdiel.  Minimálna hodnota bola 246,2 b v tichu a maximálna hodnota 

252,1 b faktorom hudby.  

 

 
 

Obrázok 10: Štatistická významnosť rozdielov výkonu v bodoch s faktorom hudby a v tichu Strelca 4 
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Priemerný čas mierenia u Strelca 4 (Obrázok 11) bol 10,7 s pôsobením faktora hudby 

a 9,5 s. v tichu čo tvorí 1,2 s a 12,34 % rozdiel. Minimálny čas mierenia bol v tichu 6,9 s 

a maximálny s faktorom hudby 15,4 s.  

 

Obrázok 11: Štatistická významnosť rozdielov doby mierenia v sekundách s faktorom hudby a v tichu 

Strelca 4 

Priemerná hodnota výstrelov Strelca 4 v tichu bola 10,4 b a s faktorom hudby 10,5 b. 

Maximálna hodnota výstrelu v oboch prípadoch bola rovnaká 10,8 b.  

 

STRELEC 5 
Strelec 5 tento šport vykonáva 10 rokov. Trénuje 1x v týždni. Zmenu pravidiel, ktorá zaviedla 

hudbu do súťaže vnímal taktiež negatívne. Hudbu bežne počúva v aute, v práci a pri športe. 

Pred štartom nevyužíva hudbu ako krátkodobú psychologickú prípravu. Hudba na tohto strelca 

počas výskumného mierenia pôsobila rušivo a občas mal nutkanie spievať si. 

Hodnotu výkonu s faktorom hudby (Obrázok 12) mal tento strelec 254,9 b, bez hudby 

254,7 b, čo tvorí 0,2 b a 0,06 % rozdiel. Minimálna hodnota bola 253,00b s faktorom hudby 

a maximálna hodnota 256,1 b taktiež s faktorom hudby.  

 

Obrázok 12: Štatistická významnosť rozdielov výkonu v bodoch s faktorom hudby a v tichu Strelca 5 

1,2s 

 

12,34% 

 

p<0,01 
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Priemerná hodnota výstrelov (Obrázok 13) tohto strelca 10,6 b s pôsobením oboch 

faktorov. Maximálna hodnota výstrelu bola 10,9 b v oboch meraných vplyvoch. Najmenšia 

minimálna hodnota výstrelu bola v tichu s hodnotou 10,0 b.  

 

Obrázok 13: Grafické znázornenie hodnoty výstrelov Strelca 5 

Priemerný čas mierenia Strelca 5 (Obrázok 14) bol 15,6 s s faktorom hudby a 13,3 s 

v tichu čo tvorí 2,3 s a 17,36 % rozdiel. Minimálny 8,1 s a maximálny čas 22,3 s mierenia bol 

pri hudbe.  

 

Obrázok 14: Štatistická významnosť rozdielov doby mierenia v sekundách s faktorom hudby a v tichu 

Strelca 5 

 

Záver 
Z výsledkov štúdie možno vyvodiť, že faktor hudby má individuálny vplyv na čas 

mierenia, ale rôznorodosť jednotlivých výstrelov má rôznu časovú škálu a nenašli sme žiadnu 

priamu súvislosť medzi faktorom hudby a faktorom ticha vo väčšej miere. Zo zistených 

výsledkov sa nedá jasne povedať, že má hudba výrazne negatívny vplyv na dĺžku mierenia 

v športovej streľbe. U niektorých strelcov sa čas mierenia mierne predĺžil, u iných sa v 
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niektorých výstreloch skrátil (Vadovičová 2021).  

Taktiež Novosedlíková (2018) vo svojej bakalárskej práci Čas streľby ako limitujúci 

faktor výkonu športového strelca nezistila žiadnu závislosť medzi celkovým časom streľby a 

športovým výkonom. Hodnota streleckého výkonu sa však takmer u všetkých strelcov mierne 

zvýšila a teda môžeme tvrdiť, že hudba pôsobila priaznivo na hodnotu výkonu.  

K podobným záverom prišiel aj Baník (2010) vo svojej bakalárskej práci. Jeden jeho 

probant pri počúvaní hudby strelil položku o bod vyššiu oproti kontrolnej v optimálnych 

podmienkach, zatiaľ čo druhý strelil o bod menej oproti svojej kontrolnej položke v ideálnych 

podmienkach. Jediný výrazný vplyv hudby bolo negatívne pôsobenie na koncentráciu  

pozornosti, ktorú nám uviedli respondenti v dotazníku. Napriek rušivému vplyvu hudby na 

koncentráciu, nemal tento faktor vplyv na výkon strelcov. Vo väčšine prípadov bol o mierne 

vyšší ako meranie v tichom prostredí. Preto môžeme dedukovať, že pôsobenie hudby môže 

mať individuálny vplyv na hodnotu výkonu. Tieto hodnoty ale neboli príliš výrazné. 

Medzi významné faktory, ktoré predlžujú mierenie, je únava strelca alebo slabá 

viditeľnosť na terč a taktiež aj vplyv stresu. Dôležité je podotknúť, že čas mierenia na 

tréningoch býva kratší ako na súťažiach, ale keďže vyhodnocovací terčový systém, ktorý sa 

používa na medzinárodných súťažiach, nehodnotí čas mierenia a tréningový systém scatt sa na 

súťažiach nepoužíva, je takmer nemožné, podobné meranie uskutočniť v súťažných 

podmienkach (Reinkmeier 2008). 

Tento druh štúdie nás iba utvrdil v názore, že v športovej streľbe je veľmi málo publikácií 

a výskum sa tomuto športu takmer vôbec nevenuje, nakoľko používané zdroje boli prevažne 

staršieho pôvodu a ak sú, ich obsah je venovaný športovcom začiatočníkom, a taktiež aj 

nedostatočné množstvo modernej literatúry a výskumov zaoberajúcich sa zdokonaľovaním 

techniky a taktiky skúsených športových strelcov. Práve z toho dôvodu tu nastáva veľký 

priestor a možnosť pre vytváranie nových, ďalších štúdií a rozširovanie už známych poznatkov 

a informácií. 

 

Článok vyšiel ako súčasť výskumného projektu VEGA č. 1/0409/19: Šport ako prostriedok 

ovplyvňovania kognitívno-evaluatívneho komponentu subjektívnej pohody ľudí s poruchami 

zdravia. 2019-2021. 
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Abstrakt: Tělesná výchova jako vyučovací předmět se v poslední době stal pro mnohé žáky 

základních škol jedinou pohybovou aktivitou v průběhu týdne. Současní učitelé tělesné 

výchovy tak mají nelehký úkol, budovat pozitivní vztah žáků k pohybové aktivitě (dále také 

PA) například prostřednictvím poskytování pozitivních zkušeností s PA a zejména aktivně 

zapojit žáky do samotné PA. Cílem této studie bylo porovnat úroveň silových schopností žáků 

6. tříd vybrané základní školy. K testování vybraných motorických schopností byly zvoleny 

testy silových schopností, které jsou součástí testové baterie Eurofit test. Výsledky poukazují 

na nižší úroveň výkonnosti žáků ve všech třech použitých testech oproti normě, přičemž ve 

dvou případech můžeme tyto rozdíly považovat za statisticky významné (p-hodnota <0,05). 

Můžeme tedy konstatovat, že úroveň silových schopností žáků se prokazatelně snížila a je pod 

normou. 

 

Klíčová slova: tělesná výchova, učitel, pohybová aktivita, motorické schopnosti 

 

Abstract: Physical education as a subject has recently become the only physical activity for 

many primary school pupils during the week. Current physical education teachers thus have a 

difficult task, to build a positive attitude of pupils to physical activity (hereinafter also PA), for 

example by providing positive experiences with PA and especially to actively involve pupils in 

the PA itself. The aim of this study was to compare the level of strength skills of 6th graders of 

a selected primary school. To test selected motor abilities, strength tests were selected, which 

are part of the Eurofit test battery. The results indicate a lower level of pupil performance in all 

three tests used compared to the norm, and in two cases these differences can be considered 

statistically significant (p-value <0.05). We can therefore state that the level of pupils' strength 

skills has demonstrably decreased and is below the norm. 

 

Key words: physical education, teacher, physical activity, motor abilities 

 

Úvod 

Pohybová aktivita (dále také PA) a sport patří k významným atributům životního stylu člověka 

a významně ovlivňují tělesné i sociální chování jedince. Dosavadní výzkumy ukazují, že PA u 

běžné populace je významně ovlivněna mnoha faktory ať už v pozitivním či negativním slova 

smyslu. Množství i struktura PA se samozřejmě mění také s věkem jedinců a závisí i na dalších 

faktorech jako pohlaví jedince, kulturním i environmentálním prostředím, ve kterém se daná 

osoba pohybuje (Knežević Florić a Ninković, 2013; Cooper et al., 2005; Dellinger a Staunton, 

2002). Malé děti se často pohybují spontánně a pohyb je pro ně přirozenou formou zábavy. 

V pozdějších letech je pak tento spontánní pohyb velmi často vystřídán jinou formou zábavy a 

jiným druhem rozptýlení. My jsme pak poté často svědky nedostatku pohybu u dětí základních, 

ale i středních škol. Změny v životním stylu obyvatelstva a zvyšující se životní úroveň populace 
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souvisí také s technologickým rozvojem, který úzce souvisí také s redukcí pohybové činnosti 

člověka, která byla po dlouhá staletí nevyhnutelnou podmínkou přežití (Smith a Biddle, 2008). 

Lidské tělo, zejména u dětí, je velmi citlivé a zároveň poměrně lehce ovlivnitelné různými vlivy 

(pozitivními i negativními), přičemž se tyto účinky projevují většinou až v pozdějším období. 

Základy životního stylu se utvářejí již v dětství včetně realizace nejrůznějších druhů PA a také 

proto se většina výzkumů cíleně provádí na populaci dětí a mládeže v rozmezí 5-18 let (Broďáni 

et al., 2020; Tadič, Bilak a Dobraš, 2013; Vala et al., 2010; Ružbarská et al., 2016; Prukner a 

Sigmundová, 2014).   

Jak již bylo uvedeno výše, mění se životní styl celé populace.  PA dětí postupně klesá, již 

v období mladšího školního věku je nedostačující a dá se říci, že se mnohdy omezila téměř na 

minimum (Engberg et al., 2012). Dětí upřednostňují méně náročné aktivity jako je hra na 

počítači nebo sledování televize. Výzkumy již před více než 10 lety (Tammelin et al., 2007; 

Davison, Francis & Birch, 2005) prokázaly, že až 48 % dětí sledovalo televizi více než 2 hodiny 

denně, přičemž čas strávený sledováním TV neustále stoupal u všech věkových kategorií 

(Mielke et al., 2014). Některé publikace z posledních let poukazují dokonce až na celkový počet 

6 hodin denně strávených u počítače, televize a herních konzolí (Vasiljevič, Bjelica, Popovič, 

& Gardaševič, 2015).  

Dětem tak nezbývá téměř žádný čas, který by věnovali některé z mimoškolních pohybových 

aktivit, což podporují také autorky Rubická a Valová (2010), které uvádějí, že až okolo 70 % 

mladých lidí se nevěnuje žádnému sportu a 50 % se nevěnuje žádné mimoškolní pohybové 

aktivitě. Pokles pohybové aktivity je prokazatelně spojován se sníženou zdatností a je obvykle 

doprovázeno zhoršením úrovně obecné motorické výkonnosti, zdraví a má za následek rostoucí 

výskyt dětské obezity (Tremblay et al., 2011).  
Tělesná výchova jako vyučovací předmět se pro mnohé děti stává jedinou pohybovou aktivitou 

v průběhu týdne. Současná generace žáků na základních školách je ovlivněna změnami 

v životním stylu (sledování TV, užívání PC, tabletů a chytrých telefonů, sedavý způsob života 

a postupně narůstající procento obezity) a také proto jsme se rozhodli realizovat tuto studii 

zaměřenou na porovnání výkonnosti žáků ve vybraných motorických schopnostech s normou 

(Ružić-Baf et al., 2014; Salmon et al., 2005; Popovič et al., 2017).  

 

Cíl  

Zjistit úroveň silových schopností žáků (chlapci 12 let) základní školy a porovnat je s normou.  

 

Metody 

Předkládaná studie byla provedena na datech 25 žáků Ostravské základní školy v České 

republice. Jednalo se o anonymní data od 24 chlapců 6. tříd vybrané základní školy, kteří byli 

testování v roce 2019. Průměrný věk testovaného souboru byl 12,3 let. Při diagnostice úrovně 

motorických schopností i dovedností se používá celá řada standardizovaných motorických testů 

(Mackenzie, 2005) nebo jsou často používány celé testové baterie jako například EUROFIT 

TEST, INDARES ČI FITNESSGRAM (Ružbarská et al., 2016; Lovecchio et al., 2012). 

Testová baterie Eurofit (European Test of Physical Fitness), je soubor 9 tělesných motorických 

testů, zaměřených na zjišťování úrovně flexibility, rychlosti, vytrvalosti a síly, doplněný o 

somatometrické měření a dotazník pro zjištění zdravotního stavu před samotným měřením. 

Standardizovaná testová baterie byla navržena „Výborem pro rozvoj sportu Rady Evropy“ pro 

děti školního věku a od roku 1988 je využívána pro testování v mnoha evropských školách a 

institucích (Moravec, Kampmiller a Sedláček, 1996). V našem případě byly použity jednotlivé 

testy silových schopností, které jsou součástí zmiňované testové baterie Eurofit test (skok do 

dálky z místa, ruční dynamometr a výdrž ve shybu). Ke statistickému zpracování získaných dat 

byl použit statistický program IBM SPSS Statistics 23.0. statistické rozhodování bylo 

prováděno na 5% hladině významnosti. Normalita dat jako předpoklad použití parametrických 

https://www.bookdepository.com/author/Brian-Mackenzie
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forem testů byla zamítnuta ve většině případů (Shapiro –Wilk test, p-hodnota <0,05) a proto 

byly pro posouzení statistické významnosti zjištěných rozdílů použity neparametrické formy 

testů.  (Wilcoxonův test).   

 

Výsledky a diskuse 

Téměř po celém světě se stále více objevují závěry odborných publikací a názory o poklesu 

množství pohybové aktivity, které je obvykle provázeno také snížením úrovně motorických 

schopností i dovedností (Jekauc, et al., 2017; Korsten-Reck, et al., 2007). Výsledky naší 

studie prováděné na chlapcích (žácích) šestých tříd vybrané základní školy v Ostravě tyto 

názory potvrzují.  

 

Jak je patrné z tabulky číslo 1 ve všech 3 vybraných testech silových schopností jsme zjistili 

nižší výkonnost (průměrné výkony) žáků základní školy, než uvádí norma (Moravec, 

Kampmiller a Sedláček, 1996), přičemž pouze v jednom případě můžeme tento rozdíl 

považovat za statisticky nevýznamný (p-hodnota= 0,241). V motorickém testu skok do dálky 

z místa byl naměřen průměrný výkony 163,3 ± 23,7 cm, zatímco norma uvádí průměrný výkon 

171,6 cm. Analyzovaný rozdíl (cca 8 cm oproti normě) však nepovažujeme za statisticky 

významný. Zde je potřeba zmínit, že data neměla normální rozdělení a je třeba nahlížet 

především na hodnotu mediánu a zde jsou střední hodnoty výkonů téměř identické. 
 
Tab. 1: Základní popisné statistiky výkonů žáků ZŠ ve vybraných testech 

 
Poznámky: Mean (průměr), 95% CI (95% Konfidenční interval pro průměr), SD (směrodatná odchylka), 

Min (minimální výkon), Max (maximální výkon), p-value (p-hodnota)  

 

Ze třetího sloupce tabulky č. 1 (95 % konfidenční interval pro průměr) lze vyčíst u výsledků 

jednotlivých testů, že 95 % žáků ZŠ podalo výkon v příslušném rozmezí, tj. například ve skoku 

dalekém z místa byly výkony žáků v rozmezí 153 cm až 173 cm. 

  

Průměrný výkon při testování síly horních končetin (ruční dynamometr) byl 25,7 ± 4,7 kg, 

přičemž podobnou hodnotu vidíme i u mediánu. Oproti normě (30,4 kg) se však jedná o hodnotu 

podprůměrnou a zjištěný rozdíl cca 4,7 kg považujeme statisticky významný. Z boxplotu na 

obrázku číslo 2 je patrné, že u tohoto testu pouze cca 20 % žáků podalo výkony na hranici 

normy, tzn. nadprůměrný výkon. Na stejném obrázku lze vidět i největší propad výkonů oproti 

normě, konkrétně se jedná o motorický test výdrž ve shybu. Z tabulky číslo 1 i obrázku číslo2 

lze vyčíst průměrné výkonů žáků, nicméně norma je mnohem vyšší (konkrétně 31,2 s).  

Prezentované výsledky tak potvrzují teorii, že skutečně dochází ke změnám v životním stylu 

mládeže. Na druhou stranu námi uváděné výsledky nejsou v souladu s výsledky podobné studie 

v rámci České republiky, která byla prováděna na uchazečích o studium sportovního 

managementu a autoři nezjistili významné rozdíly ve výkonech uchazečů o studium ve 
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vybraných motorických testech (Vala et al., 2018). Zmíněná studie však byla realizována u 

uchazečů o studium na vysoké školy v letech 2003-2013 a sami autoři v ní uvádějí, že lze 

očekávat v budoucích letech pokles výkonnosti studentů a uchazečů o studium na VŠ.  

  

 
Obrázek 1: Graf rozložení výsledků žáků v testech ruční dynamometr a výdrž ve shybu 

 

Závěr 

Cílem této studie bylo zjistit úroveň silových schopností žáků 6. tříd vybrané základní školy a 

porovnat tuto úroveň s normou. K testování byly zvoleny testy silových schopností, které jsou 

součástí testové baterie Eurofit test. Výsledky poukazují na nižší úroveň výkonnosti žáků ve 

všech třech použitých testech oproti normě, přičemž ve dvou případech lze tyto rozdíly 

považovat za statisticky významné (p-hodnota <0,05). Můžeme tedy konstatovat, že úroveň 

silových schopností žáků se prokazatelně snížila a současní žáci dosahují „podprůměrných“ 

výkonů. Námi uvedené výsledky je třeba brát pouze jako pilotní měření a pro zobecnění v rámci 

celé České republiky by bylo vhodné provézt podobné šetření pomocí standardizovaných 

motorických testů na mnohem větším souboru dětí. 
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RUŽBARSKÁ, I., et al.  2016. Physical fitness of primary school children in the 

reflection of different levels of gross motor coordination. Acta Gymnica, 46 (4), 184–

192.  
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TELESNÁ KONDÍCIA VO VYBRANÝCH BIBLICKÝCH TEXTOCH 

 

PHYSICAL CONDITION IN SELECTED BIBLICAL TEXTS 

 
Monika Zaviš 

 
1PdF UK v Bratislave, Slovensko 

 

Abstrakt: Fyzická kondícia človeka je v Biblii, rovnako v Starej a Novej zmluve témou, ktorá 

je zasadená do mimoriadne komplexného rámca vnímania tela a telesnosti človeka. Výberom 

tematických a kľúčových textov z Novej zmluvy, analýzou ich antickej dobovej kultúrno-

sociálnej ukotvenosti, pomocou ich doslovného prekladu, komparácie rôznych jazykových 

mutácií a exegetickej analýzy sme schopní formulovať závery a odporúčania, ktoré presahujú 

rámec textovo-kritickej analýzy a majú dopad na samotnú kvalitu života jednotlivcov, rodín 

a spoločnosti ako celku.  

 

Kľúčové slová: telo, telesná kondícia, telocvik, výchova 

 

Abstract: Human physical condition is in the Bible, both in the Old and the New Testament 

a topic, which is set in an extremely complex framework of the perception of man´s body and 

corporeality. By selecting thematic and key texts from the New Testament, analyzing their 

ancient cultural and social anchorage, using their literal translation, comparing various 

language mutations and exegetical analysis, we are able to formulate conclusions and 

recommendations that go beyond textual-critical analysis and have an impact on life quality of 

individuals, families and society as a whole. 

 

Key words: body, physical condition, physical education, training 

 

Úvod 
Napriek tomu, že sú z dejín prekladu a výkladu biblických textov známe radikálne, nejedenkrát 

antagonistické postoje k ľudskému telu, ktoré sú potom sekundárne v disciplínach mimo 

teológie často paušalizované a redukované na úplné popieranie telesnosti a tela v zmysle 

predsokratovského a Platónom rozvinutého vnímania tela ako zajatia, hrobu duše (gr. sóma 

séma), Biblia disponuje v Novej zmluve textami, ktoré prezrádzajú znalosť ich pisateľa alebo 

pisateľov z domény dobových telesných cvičení a športov, ako aj poznanie dôležitosti 

sebadisciplíny a vytrvalosti, ktoré sú na úspešné výsledky v konkrétnych športových 

disciplínach bezpodmienečne nevyhnutné. Presne definovaná starostlivosť o telesnú kondíciu 

je konzekventne aplikovaná formou komparácie na duchovnú kondíciu človeka, ktorá potrebuje 

neustály cvik. Cvičenie sa v sebadisciplíne tela a následne ducha je opakovanou výzvou 

v Pavlovských listoch, a my sa pozrieme na vybrané texty, ktoré toto reflektujú.  

Pominuteľnosť človeka ako Bohom stvorenej bytosti je v biblických textoch Starej zmluvy, 

napísaných dominantne v starej hebrejčine, vyjadrená pojmom tela: človek je telo (Ž 78:39, Iz 

40:7). Etymológia tohto slova, básár, však hovorí o ešte ráznejšom význame, ktorým je mäso. 

Básár ako ľudská bytosť z mäsa vystihuje jeho nestálosť a absolútnu závislosť na Bohu, ktorý 

ho dokáže zachrániť aj zničiť. Človek však nie je iba básár, ale aj nefeš čiže duša; od Boha 

dostal dych života, rúach. Tento rúach robí z neho nositeľa života, chájjím. Realizácia 

a naplnenie dní telesnej existencie človeka je už na stránkach Starej zmluvy predmetom 

zodpovednosti pred Bohom a môže byť zdrojom ohrozenia jeho spásy, ale ak človek bude 
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prosiť Boha o múdrosť a vedenie, telesná existencia sa pre neho môže stať požehnaním 

a zdrojom spásy. Starostlivosť o telo je v Starej zmluve dôrazne zameraná najmä na prevenciu 

a liečbu chorôb, s ktorými sú spojené podrobné hygienické úpravy a kritériá karantény; 

analyzuje sa správne stravovanie a konzumácia nápojov, udržiavanie telesnej sily ako Božieho 

daru a oslavuje sa požehnanie plodnosti tela s cieľom prokreácie ako Božieho mandátu pre 

človeka v tele (Zaviš, 2012, s. 117-152).  

Nová zmluva používa pojem tela ako najkomplexnejší pojem vystihujúci ľudskú existenciu. 

Apoštol Pavol píše aj o dôležitej funkcii tela po vzkriesení, keď už pôjde o duchovné telo, resp. 

telo slávy. Fyzické telo, ktoré je z prachu zeme, je pominuteľné a panuje v ňom hriech (pojem 

hriechu chápeme ako prestúpenie Božieho zákona). Skutkami tela sa označujú hriešne skutky, 

ktoré vedú k zatrateniu. Etymologicky, nahliadnuc do koiné gréčtiny, môžeme hovoriť o dvoch 

pojmoch vystihujúcich telo v Novej zmluve, a to sú sóma a sarx. Sóma je označením tela 

v zmysle človeka ako materiálnej bytosti, a sarx v zmysle hriešnej moci, ktorá si podmaňuje 

človeka a ktorá je v nepriateľstve s Bohom. Na základe tohto rozlíšenia pojmov sarx a sóma 

apoštol Pavol hovorí o živote kata sarka (podľa tela, sarx), ale nikdy o živote kata sóma. 

Telesný (gr. bios) a duchovný život človeka (gr. dzóé) umožňujú aj psyché (duša) a pneuma 

(duch) (Zaviš, 2012, s. 152-154). Stoický filozof a panovník Marcus Aurelius tiež vnímal 

človeka ako trichotomickú bytosť, ale v zmysle spojenia sóma (telo), pneuma (duch) a nús 

(myseľ, uvažovanie) (Wibbing, 1986, s. 232). Trichotomické poňatie človeka podľa Novej 

zmluvy (sóma, psyché, pneuma) sa stalo mimoriadne dôležitou teologickou témou najmä 

v dielach dobovo multidisciplinárne zameraných kresťanských duchovných osobností, ktorých 

postoje a návody sú aktuálne dodnes, pretože dokázali už v staroveku a stredoveku pracovať 

s koncepciou psychosomatiky. O dôležitosti telesného cvičenia ako formy starostlivosti 

o kondíciu tela hovorí niekoľko novozmluvných textov. My sa zameriame na nasledovné: 1Kor 

9:24-27, 2Tim 2:5 a 1Kor 6:19-20. Slovenské znenie textov budeme uvádzať podľa 

ekumenického prekladu (online). 

 

Cieľ a úlohy práce 
Cieľom našej štúdie je predstaviť a analyzovať dôležitosť a miesto telesnej kondície ako témy 

vo vybraných biblických, novozmluvných textoch. Tento cieľ dosahujeme plnením parciálnych 

úloh: predstavením širšieho rámca zasadenia témy – rámca vnímania tela a telesnosti v oboch 

biblických celkoch, resp. v Starej a Novej zmluve, čo znamená prácu s kľúčovými pojmami 

vystihujúcimi zložky človeka v starej hebrejčine a v koiné gréčtine; výberom kľúčových takto 

zameraných novozmluvných textov; analýzou ich kultúrnej a sociálnej ukotvenosti na pozadí 

antického dedičstva; doslovným primárnym prekladom z koiné gréčtiny a analýzou 

gramatických tvarov zásadných pojmov; v prípade rôznojazyčnej významovej škály kľúčových 

pojmov a slovných spojení následne nahliadame do latinského prekladu textu; konfrontujeme 

grécke a latinské znenie s ekumenickým slovenským prekladom; vybrané texty po prekladoch 

odborne komentujeme; zasadzujeme problematiku vybraných textov do rámca diskusie, ktorá 

zahŕňa multidisciplinárne poznanie; reflektujeme alarmantný praktický rozmer dôležitosti 

odkazu vybraných textov, ktorý vyplýva z našej dlhoročnej teologicko-pastoračnej činnosti 

trvajúcej dodnes; formulujeme závery a odporúčania, ktoré presahujú rámec textovej analýzy, 

pretože majú existenciálny dosah na život jednotlivcov, rodín a konzekventne aj spoločnosti 

ako celku. 

 

Metodika práce 
Metodicky uchopujeme zvolenú tému analyticko-synteticky, komparatívne, tiež aplikujeme 

doslovný preklad z koiné gréčtiny a latinčiny, následne pristupujeme ku konfrontácii 

s oficiálnym znením textov v slovenskom ekumenickom preklade, potom pristupujeme 

k exegéze s využitím osobného transdiciplinárneho penza poznatkov a odborných výkladov 
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renomovaných autorov v angličtine a nemčine; vo finálnej fáze robíme závery a formulujeme 

odporúčania v zmysle existenciálneho rozmeru významu analyzovaných novozmluvných 

textov. 

 

Výsledky a diskusia  
Koncepcie postojov k telesnej kondícii, telocviku a športu, ktoré nachádzame 

v novozmluvných textoch, sú do istej miery reziduom antického dedičstva, ktoré však bolo pod 

vplyvom náboženských doktrín a tradície modifikované a takto aplikované. Z toho dôvodu je 

dôležité v súvislosti s našou tematikou poznať aj výchovu a vzdelávanie v antických Aténach 

a Sparte. Starostlivosť o telo bola v nich úlohou, ktorá presahovala individuálne potreby či 

ambície, a týkala sa predovšetkým prípravy na zodpovedné občianstvo a plnenie zákonov.  

Reprezentovala holistický prístup k erudícii mladých ľudí a k ich osobnostnej formácii spojenej 

so sebadisciplínou, čo v dnešnej dobe nie len chýba, ale absencia čoho už dlhodobo dáva úrovni 

a kvalite spoločnosti pocítiť tragickosť poznatkovej povrchnosti, hodnotovej neukotvenosti, 

kultúrnej negramotnosti, etc.  

Antické Atény mali organizovanú výchovu chlapcov v škole (gr. didaskaleion) a telocvični (gr. 

palaistra) po ich 7. roku života, do ktorého boli rovnako ako dievčatá vychovávaní doma. Štát 

dozeral na vyučovanie, telocvik a morálku, školy aj učiteľov. Pod pojmom telocviku (gr. 

gymnádzein – telesne cvičiť) Platón rozumel zápasenie a tanec. Počiatky telocviku sú 

detekovateľné už v hérojskej dobe. Hlavné vyučovacie predmety v Aténach boli: čítanie, 

písanie, počítanie, hudba a telocvik. Od 4. storočia sem patrilo aj kreslenie. Ideál kalokagathie 

(gr. kalos kai agathós – krásny a dobrý) bol postavený na predpoklade, že duševný vývin 

a vzdelanie mládeže sa dajú dosiahnuť v zdravom tele, ktoré bude vďaka pravidelnému 

cvičeniu a sebadisciplíne viesť ku kráse, ušľachtilosti, sile, odvahe, a konzekventne 

k občianskej vernosti, vojenskej vytrvalosti; tiež bude prevenciou pred starobnou otupenosťou 

(Velišský, 1876, s. 230n). Chlapci boli podľa veku 10 – 16 rokov zaradení do troch skupín, 

ktoré viedli majstri telocviku (gr. gymnastai) a cvičitelia (gr. paidotribés), ktorí sa vyznali aj 

v lekárstve, takže boli akýmisi predchodcami súčasných športových lekárov. Po 16. roku mladí 

muži už navštevovali verejné telocvične (gr. gymnasion), kde cvičili nahí (z gr. trojvýchodného 

adjektíva gymnós, é, ón - byť nahý, nezahalený, chatrne oblečený). Základom telocviku bol 

päťboj (gr. péntathlon; pénte – päť, athlon - súťaž), kam patrili: skok, beh, hod diskom, vrh 

oštepom a zápasenie. O poradí týchto jednotlivých disciplín sa stále polemizuje. V r. 708 a. Ch. 

sa päťboj stal aj súčasťou Olympijských hier, ktoré sa datujú od r. 776 a. Ch. (Gardiner, 2002, 

s. 48-50).  Úplné vzdelanie, ktoré mal v Aténach do 16. roku života nadobudnúť každý 

zámožnejší mladík, zahŕňal gramatické, hudobné a telocvičné umenie. Aténske zákony však 

nariaďovali, aby každý jeden občan dal svoje deti vyučovať múzickému umeniu (gramatické a 

hudobné) a telocviku (Platón, 2005, s. 50D). Múzické umenie v časovom rozvrhu pripadalo po 

telesnom cvičení, aby bolo oddychovou dobou (gr. scholé, z čoho odvodzujeme slovo škola) 

(Kolektív autorov, 1974, s. 668). 

Aténsky ideál kalokagathie bol v Sparte redukovaný na telesné cvičenie, obratnosť, výkonnosť, 

ako to vyžadovali prísne zákony. Chlapec bol po 7. roku života zverený vychovávateľovi, ktorý 

ho zaradil do príslušnej družiny (agelai; niekoľko družín tvorilo spartskú tlupu, stádo - bua) 

vedenej 20-ročným mužom, ktorému sa musela prejavovať absolútna poslušnosť a mal na 

starosti telocvik. Spartskú tlupu už viedol veliteľ (Velišský, 1876, s. 235n). Okrem päťboja 

zaviedli v Sparte aj pästné zápasy (quasi box) a tanec v plnej zbroji. Telesnú odolnosť skúšali 

u mladých ľudí aj povestným bičovaním do krvi, ktoré sa spájalo s výročným sviatočným 

obradom pri oltári bohyne lovu a mesiaca, Artemis. Bolesť a následná slabosť sa nesmeli 

prejaviť za žiadnu cenu. Tak, ako v Aténach, aj v Sparte sa po telocviku vzdelávalo v hudbe; 

absentovalo však gramatické vzdelanie, a preto Aténčania Sparťanov pokladali za 

nevzdelancov. Telocvik v Sparte museli absolvovať aj chlapci aj dievčatá, aby sa na základe 
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prokreácie takýchto občanov vychovala zdravá budúca generácia. Aténčania považovali takto 

vychovávané dievčatá za necudné a neviazané a telocvik pre dievčatá preto prudko 

odsudzovali. Múzického umenia sa však dievčatám v Sparte nedostalo.  

Rozdiel medzi výchovou a vzdelávaním medzi dievčatami a chlapcami sa prejavil aj v dejinách 

kresťanstva; športové disciplíny a starostlivosť o kondíciu tela boli preto v novozmluvných 

textoch atribuované najmä mužom. Apoštol Pavol sa v textoch o duchovnej kondícii 

a vytrvalosti veriacich nejedenkrát odvoláva na paralely z tréningu, behu a zápasov, ktoré sme 

predstavili v kontexte antických Atén a Sparty vyššie v texte. Príkladom môžu byť nasledovné 

novozmluvné texty, ktorých, pre našu tému kľúčové vyjadrenia komentujeme s využitím 

znalostí ich gréckej etymológie alebo latinského prekladu: 

a) „Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dostáva cenu? 

Bežte tak, aby ste ju dosiahli. Veď každý pretekár sa zdržiava všetkého; oni to robia 

preto, aby získali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Ja teda bežím nie akoby 

bez cieľa a zápasím nie ako ten, kto udiera do prázdna. Ale zaobchádzam tvrdo so 

svojím telom a ovládam ho, aby kým iným hlásam, sám som nezlyhal“ 1Kor 9:24-27. 

Bežanie na štadióne (gr. stádion – grécka diaľková miera 600 gréckych stôp, t.j. 192 m, 

závodná dráha) je behom (gr. tréchein - bežať) mnohých o cenu (gr. brabeion – víťazná 

odmena, športová cena), ktorá je výlučne pre jedného. Aspekty súťaživosti a striktnej 

zameranosti na cieľ, aké majú bežci, sú podľa tohto textu vlastne vzorom, návodom alebo 

akousi formou programovej anticipácie toho, čo sa z aspektu dejín spásy má diať v živote 

každého veriaceho jednotlivca v rovine kultivácie jeho spirituality. Práca s a na vlastnom tele 

je de facto svedectvom o jednotlivcovej vôli, zameranosti, disciplíne, schopnosti ovládať sa, čo 

sú všetko vysoko hodnotené duchovné vlastnosti v kresťanstve. Navyše, v kontexte náuky o 

stvorení tela ako dobrého, je kresťanskou svätou povinnosťou starať sa oň. Tento biblický text 

je adresovaný apoštolom Pavlom cirkevnému zboru v Korinte, ktorý bol každé dva roky 

mestom konania chýrečných Isthmických hier (De Boor, 1974, s. 159) na počesť boha 

Poseidóna, takže športová terminológia a predmetná komparácia bola Pavlom citlivo zvolená 

v súlade s maximalizáciou odkazu evanjelia v duchu jeho inkulturácie.  

Pretekár sa zdržiava všetkého (gr. hó agónidzómenos pánta enkrateúetai). Particípium 

slovesa agónídzesthai je v slovenčine jednoducho preložené substantívom pretekár, avšak keď 

sa pozrieme na celú škálu jeho významov, text nám povie omnoho viac, a to, že súčasne 

s pretekaním aj zápasíme, bojujeme a usilujeme sa. Vyplýva, že sme naraz aj pretekármi, aj 

zápasníkmi, aj bojovníkmi aj usilujúcimi sa. Zdržiavať sa všetkého alebo byť zdržanlivý (gr. 

enkrateúesthai) je poctivo a tvrdo nadobudnutou schopnosťou a vlastnosťou človeka, ktorá je 

vysoko hodnotená v mnohých náboženských a filozofických systémoch; najradikálnejšie je 

však materiálne uchopiteľná práve na starostlivosti o kondíciu tela.  

Ja bežím (gr. egó tréchó). Toto vztiahnutie problematiky na seba hovorí o Pavlovom stotožnení 

sa s posolstvom, ktoré hlása. Nepredkladá iba názorné prirovnania a nepredvádza svoje znalosti 

z domény atletiky, ale je autentickým príkladom a potvrdením toho, čo hovorí. Takto by tomu 

malo byť aj v prípade dnešných hlásateľov evanjelia, ktorí nejedenkrát ešte len potrebujú 

podstúpiť osobnú reflexiu a kritiku svojho postoja k svojej telesnej kondícii, ktorá jednoznačne 

prezrádza ich osobnostné kvality alebo nedostatky, a aj dáva alebo berie morálny nárok hovoriť 

iným, ako správne žiť.  

Zaobchádzam tvrdo so svojím telom a ovládam ho (gr. hypópiádzó mú tó sóma kai 

dúlagógó). Sloveso hypópiádzein primárne znamená biť, udierať do tváre; dávať facky; obrazne 

tiež vyjadruje týranie. Latinský preklad uvádza: castigo corpus meum. Sloveso castigo znamená 

pokarhať, potrestať, zdržať, zatiahnuť, opraviť. V latinčine je vyjadrenie, zrejme, jemnejšie než 

v gréčtine, kým v slovenčine je zovšeobecnené v spojení tvrdo zaobchádzať so svojím telom, 

čo už môže viesť k veľmi diverzným interpretáciám, o čo v podstate ide. Na jednej strane 
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týmito prekladovými významovými modifikáciami prichádzame o hĺbku pôvodnej myšlienky, 

na druhej však musíme zohľadňovať fakt dobovej a kultúrnej aktuálnosti prekladu biblického 

textu podľa nastavenia laických čitateľov v slovenčine. Sloveso dúlagógein znamená odvádzať 

do otroctva, zotročovať, zotročiť. Kým teda grécke znenie textu hovorí o odvádzaní tela do 

otroctva, čo podľa kontextu bude najpravdepodobnejšie do otroctva vlastnej vôle, slovenský 

preklad hovorí o ovládaní tela. Latinský preklad uvádza: in servitutem redigo. Doslovne by sme 

to mohli preložiť ako: do otroctva (sekundárne: do pokory, ktorú si vyžaduje povinnosť) znova 

nahnať. Toto znenie predpokladá, že to telo niekedy v minulosti už bolo v otroctve, poddanstve 

vôli, a teraz je potrebné opätovne ho dostať do tejto pozície. Latinské sloveso redigo nás týmto 

významovo posúva do dimenzie repetitórneho úsilia, aby kondícia tela bola pod kontrolou našej 

vôle, čo na základe skúseností môžeme potvrdiť, že je najvýstižnejším vyjadrením tejto 

skutočnosti. Jednoducho povedané, apoštol Pavol vlastne na základe obrazu športovca, ktorý 

je na seba prísny a má svoje telo pod kontrolou svojej vôle, vysvetľuje koncepciu evanjeliovej 

askézy. Zdržiavanie sa určitých vecí a praktík nie je chápané v zmysle, že by snáď samé osebe 

boli a priori zlé či zakázané, ale sa považuje za cnosť, pretože má vyšší cieľ.  K športu (resp. k 

telocviku, resp. ku kultivácii kondície vlastného tela) tréning a askéza teoreticky s bežnou 

samozrejmosťou patria (De Boor, 1974, s. 160-161). Ich praktická inkorporácia do 

každodenného života a nekonečného sledu pracovných povinností sú však už prejavom ich 

duchovnej hodnoty a zároveň osobnostnej vyspelosti človeka, ktorý dokáže takto fungovať.  

b) „A ak niekto preteká, nedostane veniec, ak nepreteká podľa pravidiel“ 2Tim 2:5. 

To, že sa niekto zapojil do pretekania neznamená, že mu toto rozhodnutie stačí, ale musí sa 

následne vedome podrobovať pravidlám, ktoré zapojenie do pretekov podmieňujú. Rešpekt 

k týmto pravidlám je opakovaným praktickým potvrdením alebo vyvrátením jeho rozhodnutia 

participovať na pretekoch. Grécke adverbium nomímós znamená zákonne, podľa zákona, podľa 

pravidiel. Latinčina ho prekladá adverbiom legitime, čiže zákonne, podľa zákona, dôstojne, 

správne. V latinčine je takto význam charakteru pretekania širší než v gréčtine a slovenčine. 

Poriadok a kritériá pretekania, na ktoré si môže nárokovať telesná kondícia človeka, sú aj 

v tomto texte paralelou k tým v rovine duchovnej kultivácie človeka.  

c) Nasledovný novozmluvný text, ktorému chceme venovať bližšiu pozornosť je pre našu 

tému a jej ukotvenosť vo vzťahu človeka k vlastnému telu mimoriadne dôležitý, a to 

z viacerých dôvodov, ktoré jednoznačne potvrdzujú svätosť tela a starostlivosti o jeho 

kondíciu v kresťanskom poňatí: 

- telo je definované ako chrám Svätého Ducha, ktorý je Božím vlastníctvom; 

- Svätý Duch je Božím darom; 

- ľudské telo bolo vykúpené smrťou Ježiša Krista;  

- Boh má byť oslavovaný v tele človeka.  

Znenie textu v slovenčine: „A vari neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom 

Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? Boli ste draho vykúpení. 

Oslavujte teda Boha vo svojom tele“ 1 Kor 6:19-20.   

 

Vaše telo je chrámom Svätého Ducha. V gréčtine: to sóma hymón naós tú en hymin hagiú 

pneúmatós estin. V latinčine: corpus vestrum templum est Spiritus Sancti. Podľa 

novozmluvného učenia je telo kresťana chrámom Svätého Ducha, ktorý mu bol udelený 

a ktorého prijal v obrade svätého krstu. Nemravné správanie a zaobchádzanie s vlastným telom 

sú na základe tohto vnímané ako svätokrádež jednotlivca, alebo v spektre rôznych hriechov sa 

dá tiež hovoriť o svätokrádeži celej kresťanskej komunity. Správanie kresťana, ktoré počíta 

s predpokladom, že má právo robiť so svojím telom čokoľvek by sa mu zachcelo, keď sa už 

v minulosti odovzdal celý Bohu, ho od Boha odcudzuje a podľa exegétu Moffatta prináša Boží 
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hnev (Moffatt, 2003, s. 70). Apoštol Pavol však formuluje vysoký nárok, a to, že je kresťan 

povolaný dosvedčovať celou svojou existenciou Božiu prítomnosť a robiť ju hmatateľnou. Toto 

zároveň nasvedčuje skutočnosti, že je Pavol nepriateľom tendenčnej odmietavosti a popierania 

tela. Telo pre neho nie je nepriateľská mocnosť, ktorú je potrebné zničiť či podceňovať 

(Ortkemper, 1999, s. 64-65), ale je miestom Božieho prebývania a teda výsostne svätým 

miestom, priestorom, ktorý si vyžaduje nanajvýš disciplinované a úctyhodné zaobchádzanie. 

Pojem chrámu je v gréckom texte vyjadrený slovom naós, nie slovom hierón, čo je mimoriadne 

podstatné, pretože slovo hierón znamená chrám v zmysle vonkajších chrámových priestorov; 

naós však znamená vnútornú svätyňu ako takú, takže sa text vlastne vzťahuje na našu 

najvnútornejšiu, najsvätejšiu podstatu. Svätý Duch prebýva v ľudskom vnútri, v osobe človeka 

ako vo svätyni. Svätý Duch a človek tvoria teda požehnanú symbiózu (Lenski, 1998, s. 269), 

ktorá je však narušovaná nemravným správaním človeka; prihliadnuc na adresátov tohto 

Pavlovho listu, ktorým sú členovia cirkevného zboru v Korinte, povestnom meste sexuálnej 

neviazanosti a promiskuity, je akcent na telo ako svätyňu o to viac naliehavý a výrečný.  

Oslavujte teda Boha vo svojom tele. V gréčtine: doxásate dé tón theón en tó sómati hymón. 

V latinčine: glorificate ergo Deum in corpore vestro. V oboch jazykoch je príkaz oslavovať 

Boha vo vlastnom tele vyjadrený s použitím imperatívu, čo naznačuje nepolemickosť, resp. 

jednoznačnosť a naliehavosť tejto skutočnosti. Je dôležité poznamenať, že v židovskom 

myslení bola duša (hebr. nefeš) síce viac než telo (hebr. básár), ale telo je dokonale validnou 

manifestáciou duše, takže je telo vlastne dušou v jej vonkajšej forme (Moffett, 2003, s. 72). 

Oslavovať Boha vo vlastnom tele znamená uvedomovať si, že za všetkých okolností toto telo 

patrí Bohu a následne nakladať s ním tak, že sa človek vedome a dobrovoľne zriekne hriešnych 

skutkov (Lenski, 1998, s. 271), kam rozhodne patria aj lenivosť, pasivita, obžerstvo, pijanstvo, 

etc., ktoré devastujú organizmus a zdravotný stav človeka.  

Napriek tomu, že v novozmluvných textoch rezonuje znalosť pisateľov o antickom ideáli 

človeka v zmysle princípu kalokagathie, v žiadnom prípade sa nestotožňujú s koncepciou, že 

by bol človek sám božský, alebo že je vo svojej najvnútornejšej podstate s božstvom identický 

či že by bol snáď sám od seba schopný na základe sebadisciplíny, cvičenia tela, duše a ducha 

dosiahnuť večný život (Von Ivánka, 2003, s. 96). Dôležitosť starostlivosti o kondíciu tela je 

vždy subordinovaná starostlivosti o spásu duše človeka, resp. je jej obrazom.  

Aurelius Augustín sa vo svojich Vyznaniach tiež zmieňuje o starostlivosti o stav ľudského tela. 

Píše, že je rozdiel, či telo iba existuje, alebo existuje ako krásne telo, čo aplikuje aj na rozdiel 

medzi tým, či duch človeka žije, alebo žije múdrym spôsobom života. Keďže bolo telo človeka 

stvorené Bohom, je a priori dobré. V hierarchii bytostí vníma Augustín na jednej strane 

duchovné nestvárnené bytosti síce hodnotnejšie než telesné stvárnené, na druhej však telesné 

nestvárnené vníma ako hodnotnejšie než tie, čo vôbec nejestvujú (Sv. Augustín, 1997, s. 386). 

Aby telo človeka slúžilo Bohu na slávu, je potrebné kontinuálne ho podrobovať sebadisciplíne. 

Augustín telo nepopiera a nedémonizuje, práve naopak, on ho do svojej teológie zahŕňa a jasne 

vymedzuje, ako a prečo s ním zaobchádzať. Mnohé dokáže odvodiť aj z vlastnej skúsenosti 

pred svojou náboženskou konverziou a preto je jeho postoj k telu viac než teoreticko-

abstraktný; je existenciálny.  

O prepojenosti stavu tela a stavu duše sa píše už v spisoch lekárskej zbierky Corpus 

Hippocraticum, ale aj vo filozofii, napr. v Platónovom diele Timaios. Ak nie je v poriadku 

sóma, nie je v poriadku ani psyché (Komárek, 2005, s. 18). Psychosomatický prístup takto už 

v staroveku pracoval aj s otázkami telesného cvičenia, námahy, vynaloženej energie vo vzťahu 

k prijatej energii prostredníctvom výživy, spôsobu stravovania. O tom, že množstvo a kvalita 

konzumovanej potravy majú byť adekvátne námahe, ktorú človek vynaloží pri cvičení, práci 

alebo iných činnostiach pojednávajú najmä tieto spisy Corpus Hippocraticum: O životospráve, 

O vnútorných chorobách a O vzduchu a dychu, ako aj Platónove Zákony (Bartoš, 2012, s. 483). 

Psychosomatický prístup je však v kresťanstve známy predovšetkým z diel a liečiteľskej 
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činnosti predstaviteľov tzv. kláštornej medicíny. Stredoveká mníška Hildegarda z Bingenu 

(Storl, 2016, s. 175-178) považovala kondíciu tela a spôsob výživy človeka za nerozlučne späté 

a synergické oblasti, ktoré podmieňujú aj psychický stav človeka. Zdravoveda u nej vyplýva 

z teológie a preto aj fyzická existencia človeka je ňou vnímaná ako prejavom toho, ako na tom 

vlastne človek je duchovne. Kvalita telesného a duchovného života sú u nej celkom. Zrod a 

vzostup psychosomatickej medicíny ako vedeckej disciplíny sa datuje však až od 30. rokov 

minulého storočia v USA a Anglicku (Entralgo, 1995, s. 109). Súčasné poňatie 

psychosomatickej medicíny ako vedeckej a klinickej disciplíny bolo vymedzené v roku 1986 

a to poľským psychiatrom Z. Lipowskim (Králová, 2012, s. 49).  

 

Z dlhoročnej pastoračnej praxe vieme, že je spolupráca teológa-pastora s psychológom 

a psychiatrom v niektorých prípadoch pomoci ľuďom nevyhnutnosťou. Zároveň si však 

uvedomujeme dôležitosť teologického výkladu biblických textov o telesnej kondícii a jeho 

existenciálne podanie tomu, kto ako veriaci našu pomoc potrebuje. V tomto zmysle je 

starostlivosť o telo v zmysle zdravého pohybu a zdravej výživy súčasťou našej evanjeliovej 

zvesti, ktorou vnútorne pripravíme, naladíme človeka na zmenu životosprávy, ktorá je conditio 

sine qua non pre úspešnú psychiatrickú pomoc, napr. v prípade depresie, bipolárnej poruchy, 

schizofrénie, anorexie, bulímie, etc. Vďaka pohybu sa stimuluje tvorba telu vlastných 

endorfínov a takto sa aj vo vnímaní duchovných vecí u toho, kto našu pastoračnú pomoc 

potreboval, dajú identifikovať veľmi pozitívne a radikálne zmeny. Zastávame teda názor, že 

zodpovedná pastoračná činnosť a poradenstvo vždy počítajú s tým, že sa kondícia tela 

a kondícia viery navzájom podmieňujú a že kvalita ľudského života je definovaná homeostázou 

všetkých jeho zložiek.  

 

Záver  
Analýza vybraných novozmluvných textov nám ukázala, že je ľudské telo v kontexte 

Pavlových listov jednoznačne hodnotené kladne, ba čo viac, je považované za sväté, lebo v ňom 

prebýva Svätý Duch. Spolu s učením o Božom stvorení ako o dobrom, je dôležité vnímať telo 

ako materiálnu manifestáciu našich vnútorných kvalít. Navyše, zo záverov rôznych klinických 

výskumov vieme, že telesné cvičenie spúšťa v našom tele a zvlášť mozgu produkciu telu 

prirodzených látok, akoby drog, ktoré majú nedocenenú transformačnú moc z aspektu celkovej 

kvality nášho života. Telesné cvičenie je v Novej zmluve vnímané za samozrejmosť 

a starostlivosť o telo patrí do rámca dejín spásy jednotlivca. Ako sme podotkli, na základe vyše 

20-ročných pastoračných skúseností a pomoci najmä vysokoškolským študentom s rôznymi 

typmi psychiatrických diagnóz, ktoré sa dlhoročne snažili abstraktne a pasívne riešiť 

konštatáciou o sile viery, ktorej úlohu nepopierame, vnímame ako existenčne dôležité zahrnúť 

fascinujúce stvorenie v tele do duchovnej poradenskej rétoriky a pracovať s koncepciou tela pri 

akejkoľvek pastoračnej starostlivosti, pretože je jeho potenciál v kresťanstve prakticky 

nedocenený a rezonancia minulostných telo tabuizujúcich interpretácií je ešte stále reálnou 

prekážkou pre mnohých veriacich ľudí, mladých nevynímajúc, aby dokázali s radosťou 

objavovať optimum kvality svojho pozemského života v tele. Naučiť sa telo a pozornosť 

venovanú jeho kondícii vnímať ako dar, z ktorého osoh a radosť  nie sú podmienené iba vierou, 

ale aj mierou našej aktívne cvičenej sebadisciplíny a vytrvalosti najmä v doménach pohybu 

a stravovania, resp. telocviku, tanca a stravovania, alebo aj v zmysle oživenia antického ideálu 

kalokagathie.  
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NOVODOBÝ RYTIER, VOJAK A ŠPORTOVEC JACK CHURCHILL 
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Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu 

 

Abstrakt: Jack Churchill (*16. september 1906 – †8. marec 1996), známy aj pod prezývkou 

„Mad Jack“ čiže „bojachtivý“ či „šialený“, bol britský armádny dôstojník pôsobiaci v období 

druhej svetovej vojny. Jack viedol pozoruhodný život. Bol šermiarom, lukostrelcom, 

motocyklovým pretekárom, hráčom na gajdy, surfistom, ale predovšetkým armádnym 

dôstojníkom, ktorý sa preslávil nezvyčajným štýlom boja proti vojenským jednotkám 

nacistického Nemecka – Wehrmachtu. Používal luk, šípy, škótsky meč a motocykel, s ktorými 

mal bohaté športové skúsenosti a sú neoddeliteľnou súčasťou jeho jedinečného príbehu. 

Príspevok pojednáva aj o osobnostných vlastnostiach Jacka Churchilla, ktoré dodnes nie sú v 

historických prameňoch úplné popísané, pochopené a dostatočne uchované.  

 

Kľúčové slová: biografia, šport, dejiny, lukostreľba, II. svetová vojna, psychológia  

 

Abstract: Jack Churchill (*16th September 1906 – †8th March 1996) was a British Army 

officer who served in the Second World war. Jack lived a remarkable life during which he was 

a fencer, an archer, a motorcycle racer, a bagpiper, war officer, and even a surfer. He took part 

in numerous military operations in rather unusual way. He became famous for fighting the army 

of Nazi Germany – Wehrmacht using only a bow, an arrow, Scottish sword and motorcycle, all 

the products of his previous sports experiences, which are an essential part of his amazing life 

story. The article also discusses Jack’s personality traits that are to this day still not fully 

understood or covered in proper detail in historical sources. 

 

Key words: biography, sport, history, archery, II. world war, psychology 

 

Úvod 
20. storočie bolo mimo akúkoľvek pochybnosť najkrvavejšie obdobie v dejinách ľudstva.  

Uskutočnili sa v ňom obe svetové vojny, v ktorých bojovali aj mnohí športovci. Tento 

príspevok pojednáva o jednom z nich, o športovcovi s obdivuhodnou odvahou, považovanom 

mnohými za najšialenejšieho športovca a bojovníka druhej svetovej vojny.  

Jack Malcolm Thorpe Fleming Churchill, neskôr známy ako "Mad (šialený) Jack“, sa 

narodil na začiatku 20. storočia v anglickom meste Surrey v juhovýchodnom Anglicku a 

vyrastal na ostrove Cejlón čo je súčasná Srí Lanka.  

Veľká Británia, v ktorej prežil veľkú časť života, je považovaná za kolísku moderného 

športu, a je jednou z krajín, ktoré podporovali rozvoj športu nielen ako kultúrno-spoločenského 

fenoménu, ale tiež ako súčasť  militarizácie a prípravy obyvateľstva na vojnový konflikt. Jack 

Churchill ako dôstojník britskej armády bol zaradený do vojenskej prípravy v jednotke 

Commandos. Boli to legendárne oddiely známe extrémne náročnou všeobecnou fyzickou 

prípravou, rozvíjajúce v rámci  bojovej prípravy i špecifické telesné cvičenia. Pozornosť bola 

venovaná aj základným lokomóciám, ako behy, skoky, hody, lezenie šplhanie, plávanie atď. 

Tieto telesné schopnosti a vedomosti nadobudol Jack v období svojho druhého detstva (Infans 

II). Odovzdával mu ich jeden z jeho cvičiteľov (z prameňov nie je známe, o ktorú športovú 
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disciplínu šlo), ktorý patril k zástancom antickej telesnej kultúry (Clark 1997; British 

Broadcasting Corporation 2005; Micheletti 2005; The Immortals 2019). 
 

 

Obrázok 1: Jack Churchill (Zdroj: The Story Behind 2019) 

Všestranný rozvoj Jacka Churchilla 

Ako uvádzajú Clark (1997) a Forsyth (2015), Jack vyrastal v rodine Oxfordshirovcov, ako 

najstarší z troch synov. Už v predškolskom veku sa venoval atletike, šermu a podľa niektorých 

zdrojov aj boxu. Ako mu vštepoval jeho otec, Alec Fleming Churchill, boli to schopnosti 

tvoriace nevyhnutnú triádu „skutočného chlapa“. Práve on vo svojom synovi pestoval vzťah 

k boxu, ako esenciu šermu „šerm päsťami“, ktorý bol v anglických kolóniách práve u šermiarov 

veľmi rozšírený (Folprecht a Rybárová 1977; Weinmann 1989; The Immortals 2019). 

Už v školskom veku súťažil v amatérskom šerme a zrejme aj v boxe. Po skončení školy 

objavil čaro lukostreľby, ktorá sa stala fundamentálnou športovou aktivitou po zvyšok jeho 

života. Jack študoval na Dračej škole v Oxforde a v roku 1926 absolvoval Kráľovskú vojenskú 

akadémiu v Sandhurste. Neskôr sa začal zaujímať o psychológiu osobnosti a bol zaradený do 

významného Manchesterského regimentu britskej armády čo je legendárny pluk z 18. storočia. 

Počas tohto obdobia sa zrodila aj jeho vášeň k motoristickým športom, konkrétne jazde 

na motocykloch. Počas prvých rokov v armáde sa zúčastňoval na motocyklových pretekoch na 

indickom subkontinente kde najazdil 2 500 kilometrov. Učil sa hrať na gajdy aj napriek tomu, 

že nebol Škót a tie sa stali jedným z jeho symbolov. V roku 1939 reprezentoval Veľkú Britániu 

na majstrovstvách sveta v lukostreľbe (Forsyth 2015; Biographics 2019; The Immortals 2019). 
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Obrázok 2: Jack Churchill na majstrovstvách sveta v lukostreľbe v Osle roku 1939 a na štátnych 

majstrovstvách v motocykloch v kategórii Zenith roku 1933   

(Zdroj: Carr 2014; Enyclopedia of Surfing 2014) 

 

Koncepcia a zložky bojovej prípravy Jacka Churchilla 

Telesná príprava. Churchillovu telesnú prípravu môžeme prirovnať k súčasnej 

kondičnej príprave v športe.  V tom období nerozlišovali kondičnú prípravu ako zložitý 

tréningový proces, zvlášť dôstojníci vyštudovaní v 2. svetovej vojne. Churchill sa teda 

nevenoval systematickej kondičnej príprave, ako ju poznáme v súčasnosti  teda rozvoju 

rýchlosti sily, vytrvalosti, a koordinačných schopností, ale skôr všeobecnej telesnej príprave 

s využitím špecifických prvkov šermu a lukostreľby. V tréningovom zaťažení využíval rôzne 

agility prekážkové dráhy, behy, skoky, hody, plazenie, lezenie, plávanie, nosenie bremien, 

cvičenia obratnosti, pohotovosti reakcie, priestorovej orientácie, rovnováhy a podobne. 

Presnosť streľby z hľadiska kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov teda počtu 

a lokalizácie zasiahnutých terčov je podmienená rozvinutou kinesteticko-diferenciačnou 

koordinačnou schopnosťou, ktorú týmto tréningom intenzívne rozvíjal. 

Psychologická príprava. Vedomosti z psychológie, ktoré Jack počas štúdii nadobudol, 

boli pre jeho výkonnosť veľmi prínosné. Vonkajšie (fyzické a psychologické) a vnútorné 

(fyziologické a psychické) tlaky a záťaže pôsobiace na jedinca majú negatívny dopad na jeho 

celkovú výkonnosť, obzvlášť ak sa dejú v podmienkach najväčšieho ozbrojeného konfliktu 

v histórii ľudstva. Pravidelná a systematická psychologická príprava je odvždy 

nenahraditeľnou súčasťou výcviku vojakov. Jej význam je zásadný najmä ak je v boji proti 

nemeckým tankom používaný iba luk a meč (Bartlová 2008; Dziaková 2009). 

Churchillovu psychologickú prípravu môžeme chápať ako proces zameraný na zvýšenie 

všeobecnej a špeciálnej psychickej odolnosti, ktorá v boji umožňovala naplno využiť jeho 

osobný potenciál. Výkon počas boja ovplyvňuje mnoho neočakávaných vonkajších faktorov, 

ako výbuchy strelných zbraní, počasie, hmla, poveternostné podmienky, tma, dážď, sneh, hmla 

a tieto sa v tréningu i modelujú a simulujú. Do svojej psychologickej prípravy Churchill zaradil 

predovšetkým dýchacie cvičenia vrátane hry na gajdy, ktorá mala aktivačný, budivý efekt a 

zároveň motivačný charakter. Ďalej koncentračné a meditačné cvičenia, ktoré zrejme aplikoval 

podobným spôsobom, ako sú v súčasnosti používané copingové stratégie zvládania záťaže, 

resp. stresu, či zvyšovanie a optimalizácia aktivačnej úrovne organizmu pred samotným bojom 

(British Broadcasting Corporation 2005; Forsyth 2015; Biographics 2019).  

Emočnou presýtenosťou a psychickou únavou zrejme netrpel. Reálny boj zastáva 

pozíciu silného stresora. Treba ale odlišovať vonkajší zaťažujúci vplyv – stresor, od vnútorného 
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stresorom vyvolaného stavu – reakcie. K adrenalínovému efektu dochádza u každého jedinca, 

bez ohľadu na jeho individuálnu hranicu telesných a psychických dispozícii a potencii. 

Odolnosť môžeme vo všeobecnosti považovať za jav vysoko determinovaný individualitou 

jedinca jeho subjektívnym prežívaním a hodnotením situácie (Hošek 1999; Bartlová 2008; 

Dziaková 2009).  

Taktická príprava. Ako dôstojník jednotky Commandos musel Churchill tvoriť 

taktické plány pre jednotlivé operácie a brať do úvahy predovšetkým minimalizáciu ľudských 

strát v boji. Venoval sa ale aj špecifickej taktickej príprave zameranej práve na výhody luku, 

ktorý umožňuje bezhlučnú infiltráciu medzi nepriateľských vojakov. Šípy farbil na čierno, aby 

ich kamufloval a znemožnil ich rozpoznanie zrakom. V istých situáciách ich však strieľal aj 

horiace ako zápalné strely.  

Využitie osvojených zručností, schopností a praktických návykov z telesnej, 

psychologickej a taktickej prípravy priamo v boji (Clark 1997; British Broadcasting 

Corporation 2005; Forsyth 2015; Biographics 2019). 
 
Mečom a lukom proti modernej výzbroji 
Kuše a luky ako vojenské zbrane boli v Európe v priebehu 16. storočia nahradené strelnými 

kalibrami a mušketami. V prípade Jacka Churchilla to však neplatilo. Do boja chodil 

vyzbrojený lukom, šípmi a škótskym mečom čo bol jednosečný meč s košovou rukoväťou, 

ktorá chráni ruku tzv. Claybeg. To boli zbrane, ktoré ho charakterizovali. Jeho osobná bojová 

doktrína bola pravdepodobne inšpirovaná stredovekými rytiermi, konkrétne Bellatores „tí, ktorí 

bojovali“ (Credland 2010; History Channel 2015). 

Stredoveká rytierska výchova pozostávala z troch období: pážacieho (7 – 14 rokov), 

panošského (14 – 21 rokov) a rytierskeho (21 rokov). Práve panoši sa venovali nadobúdaniu 

telesnej zdatnosti a zdokonaľovaniu vojenských činností, ktorými budúci rytier musel 

disponovať (Seman 2014).  

Z tohto konceptu pravdepodobne vychádzal aj Churchill. V období dospievania ako 

panoš, v období dôstojníka ako novodobý rytier, ktorý disponoval modernými vojenskými 

cnosťami, inšpirovanými práve tými stredovekými. Na základe uvedeného môžeme definovať 

7 vojenských cností Jacka Churchilla: jazda na motocykli, lukostreľba, šerm a box (ako jedna 

cnosť), plávanie, psychická odolnosť, taktická analýza a hra na gajdy (vytvárajúca pred bojom 

mobilizačný efekt). Jack aj napriek tomu, že nebol šľachtic mal zrejme potrebu presadzovať 

rytiersky rád v novodobom boji proti nacistickému Nemecku. Aj keď luky a šípy boli smrtiace 

zbrane, v súčasnej modernej výzbroji sa už nepoužívajú, sú to prežité anachronizmy (Credland 

2010; History Channel 2015).  

Na otázku nemenovaného britského dôstojníka, prečo trvá na používaní meča, Jack 

odvetil svojim legendárnym výrokom: „Každý dôstojník, ktorý ide do boja bez meča, je 

nesprávne oblečený“ (Bibby 2020).  

Podľa Semana (2012) sa za kolísku športovej lukostreľby považuje práve Churchillove 

rodné Anglicko, kde sa v roku 1931 po prvýkrát konali majstrovstvá sveta v terčovej 

lukostreľbe. Tých sa však Churchill kvôli vojenským povinnostiam ešte nezúčastnil (Clark 

1997).  

Luky, ktoré pretrvávali ako lovecká zbraň, postupne prechádzali vývojom a 

technologicky sa zdokonaľovali. Churchill používal tzv. longbow, ktorý bol špeciálne vyrobený 

tak, aby ho bolo možné rozobrať a poskytoval ľahšiu a praktickejšiu manipuláciu v boji. Bola 

to kombinácia loveckého luku a luku, ktorý sa používal pri športovej lukostreľbe. Mal rovnakú 

výšku ako jeho používateľ a uhol zakrivenia bol nevýrazný, resp. výrazne nižší ako klasický 

luk  (Obrázok. 1) (British Broadcasting Corporation 2005; Credland 2010). 
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II. svetová vojna 
Druhá svetová vojna vypukla 1. septembra 1939 a trvala až do 8. mája 1945, kedy sa Európa 

oslobodila kapituláciou nacistického Nemecka. Tým sa však vojna v globálnom meradle 

neskončila. Konflikt pokračoval v Tichomorí medzi Spojenými štátmi americkými (USA) 

a Japonskom a preto sa za definitívny koniec druhej svetovej vojny považuje  2. september 

1945 (Gilbert 2004). 

V slovenských, resp. národných dejinách sa začiatok vojnovej etapy spája s konkrétnym 

dátumom – 14. marcom 1939, kedy Slovensko vyhlásilo oficiálnu štátnu samostatnosť a vznik 

prvej Slovenskej republiky (Churchill 1992; Bartlová 2010).  

Zoznam najznámejších vojenských operácii Jacka Churchilla počas II. svetovej 

vojny: 

1. Maginotova línia. Práve tu, na francúzsko-nemeckej hranici, nachádzame počiatky 

Jackovej dobrodružnej životnej cesty. Jack a jeho jednotka boli poverení odrážaním útokov 

nacistického Nemecka v bleskovej vojne – Blitzkrieg. Spojenecké armády aj napriek 

kladenému odporu boli nútené k ústupu do hĺbky obrany. Jack Churchill vtedy uskutočňoval 

motocyklové nájazdy proti Nemcom, počas ktorých s pomocou meča a horiacich šípov 

likvidoval malé zásobovacie sklady a transporty (British Broadcasting Corporation 2005; 

Longden 2009; Upton 2013). 

2. Operácia Dynamo. Spojenci neboli pripravení na rýchlosť a mohutnosť nemeckého útoku 

a Blitzkrieg ich prinútila k chaotickému ústupu na pláž Dunkirk v severnom Francúzsku pri 

kanály La Manche. Operácia Dynamo spočívala v evakuácii britského expedičného zboru, 

francúzskych, britských a belgických vojakov z nepriateľského obkľúčenia v dňoch 27. 

mája – 4. júna 1940. Jack Churchill sa aj napriek tomu, že bol nemeckým guľometom 

postrelený do ramena, úspešne zúčastnil na celej tejto operácii. V jej priebehu získal 

pseudonym „Mad Jack“ a neskôr bol vyznamenaný Vojenským krížom za statočnosť 

(Longden 2009; Levine 2011; Forsyth 2015; Biographics 2019). 

3. Operácia Archery. Cieľom bolo oslobodenie nórskych ostrovov od nacistických  

okupantov britskými jednotkami Commandos, ktoré viedol práve Churchill so svojim 

povestným lukom. Názov operácie, ktorá sa uskutočnila 27. decembra 1941, je odvodený 

z anglického slova archery čo je výraz pre lukostreľbu. Aj za túto operáciu bol Jack 

vyznamenaný Vojenským krížom za statočnosť. 

4. Invázia na Sicíliu a Salerno prebiehala v dňoch 9. júla – 17. septembra 1943 a skladala sa 

z operácie Avalanche a infiltrácie Pigoletti: 

I. Operácia Avalanche bola spojenecká invázia do mesta Salerno v dňoch 3. – 16. 

septembra 1943. Pod jeho velením sa podarilo zničiť nacistickú artilériu 

(delostrelectvo) a zajať 136 Nemcov, za čo bol opäť vyznamenaný. 

II. Infiltrácia Pigoletti. Počas tejto akcie v noci 15. septembra sa Churchill sám 

infiltroval medzi nepriateľov vyzbrojený iba mečom. Prinútil vzdať sa štyridsaťdva 

nemeckých vojakov. Za tieto operácie získal vyznamenanie za vynikajúcu službu 

(Micheletti 2005; Allister 2014; Carr 2014; Biographics 2019). 

5. Operácia na ostrove Brač (vo vtedajšej Juhoslávii). V jej priebehu bol Churchill zajatý 

nacistami a deportovaný do koncentračného tábora Sachsenhausen (severne od Berlína), z 

ktorého sa mu v septembri roku 1944 podarilo ujsť cez vykopaný tunel. Chytili ho až pri 

baltskom pobreží. Bol deportovaný do zajateckého tábora v Rakúsku (Tirolsko), z ktorého 

tiež utiekol, koncom apríla roku 1945. Putoval sám, bez vody aj jedla takmer 170 

kilometrov, cez Alpy až do talianskej Verony. Tam narazil na americké tankové divízie, 

ktoré mu umožnili prepravu do Veľkej Británie.  Krátko na to Nemecko kapitulovalo, vojna 

však ešte pokračovala v Tichomorí. Churchill bol odvelený prevezený do Burmy 
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(Mjanmarska), no medzitým Američania prinútili Japonsko ku kapitulácii (Gilbert 2004; 

Biographics 2019; Bibby 2020). 

Koniec II. svetovej vojny ale mier v pravom zmysle slova nepriniesol. Svet sa rozdelil 

na západný a východný blok, čím sa začala ďalšia vojnová etapa – Studená vojna, ktorá trvá 

prakticky dodnes. 

 

 
Obrázok 3: Prehľad vojenských operácií a vyznamenaní J. Churchilla 

 

 
Obrázok 4: Jack Churchill vedie svoju jednotku s mečom v ruke počas nácviku vylodenia 

začiatkom októbra 1941 (Zdroj: Bibby 2020) 

 

Život po II. svetovej vojne 
Ako  40-ročný absolvoval výsadkársku školu. V roku 1948 slúžil v Palestíne a vyznamenal sa 

pri obrane zdravotníckeho konvoja, keď so svojim oddielom úspešne evakuovali izraelskú 

nemocnicu, v ktorej bolo 500 ľudí, čím ich zachránili pred útokom arabských rakiet (Bibby 

2020).  

Neskôr sa stal inštruktorom vo vojenskej škole v Austrálii, kde sa so svojím oddielom 

venoval všeobecnej pohybovej príprave, stal sa vášnivým surfistom a začal vyrábať svoje 
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vlastné surfy. Naďalej ale zostal verný lukostreľbe. Z armády odišiel v  roku 1959. O 37 rokov 

neskôr, v roku 1996, zomrel vo veku 89 rokov ako otec dvoch synov (Malcolm a Rodney) vo 

svojom rodnom meste Surrey (Broadcasting Corporation 2005; Carr 2014; Forsyth 2015). 

 

 
Obrázok 5: Prehľad vojenskej kariéry  J. Churchilla 

 

Fragment psychologického pohľadu na osobnosť Jacka Churchilla 

Identifikovať osobnostné vlastnosti Jacka Churchilla je veľmi komplikované, nakoľko 

v preštudovaných historických materiáloch sa o jeho osobnosti veľa poznatkov nezachovalo. 

Analýzu jeho psychických vlastností sme podrobili logickým metódam vyplývajúc z výpovedí 

jeho najlepšieho priateľa Clarka, syna Rodneyho a členov oddielu Commandos, ktorému 

Churchill velil (Clark 1997; British Broadcasting Corporation 2005). 

Z tvrdení vo výpovediach nemožno dedukovať, že Jack trpel šialenstvom alebo 

neurózou, práve naopak, je z nich zrejmé, že Jack bol excentrický sangvinik s prvkami 

melanchólie, ktorý bol pozitívny, priateľský, v kolektíve veľmi obľúbený a obdarený určitým 

druhom vnútornej vyrovnanosti a stability. Podkladom pre túto vyrovnanosť a stabilitu sú 

podľa autorov výpovedí celoživotné skúsenosti zo športových aktivít, ktoré priniesli Jackovi 

emočné oslobodenie od prežívania úzkosti a strachu (British Broadcasting Corporation 2005).  

Šport má i katarktický účinok, ale potvrdiť túto skutočnosť u kohokoľvek až  ex post je 

však komplikované. Čo môžeme potvrdiť je, že Churchill disponoval nízkou úrovňou 

úzkostlivosti ako relatívne trvalej osobnostnej vlastnosti (Bushman a Baumeister 1999; British 

Broadcasting Corporation 2005), čiže tendenciou prežívať úzkosť ako aktuálny psychický stav 

zapríčinený reálnym nebezpečenstvom v bojových situáciách. Disponoval teda určitým 

duševným oslobodením, ktoré  ho čiastočne zbavilo pudu sebazáchovy.  

Funkciou úzkosti je nielen upozorňovať jedinca na možné nebezpečenstvo, ale zároveň 

ho aj podnecovať, aby toto nebezpečenstvo vyhľadal a konkretizoval, aktívne skúmal prostredie 

s cieľom určiť ohrozujúci predmet a transformovať vnútornú a nešpecifickú  úzkosť na 

konkrétny špecifický strach, ktorý sa dá pomenovať a ukázať naň prstom (Gregor 2013). 

Gregor (2013) ďalej uvádza, že z hľadiska výkonnosti nie je možné úzkosť jednoznačne 

považovať ani za stimulujúceho, ani za tlmiaceho činiteľa. Spočiatku, keď úzkosť stúpa, 

dochádza aj k zvyšovaniu aktivácie a celkovej aktivity jedinca. Tento jav je z hľadiska 
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výkonnosti pochopiteľne pozitívny a žiaduci. Akonáhle však úzkosť presiahne hranicu 

individuálnej únosnosti, prerastie táto stúpajúca aktivita do neurotickej reakcie, ktorá má 

negatívny dopad na celkovú výkonnosť. Organizmus Churchilla zrejme disponoval vysokou 

adaptabilitou na záťaž, resp. stres, teda na zvýšené energetické nároky organizmu. Samotný boj 

v ňom aktivoval iba drobné odchýlky od rovnovážneho stavu (stady state). Takéto odchýlky 

obvykle kompenzujú fyziologické servomechanizmami a nejedná sa teda o stres, ku ktorému 

dochádza až pri určitej interindividuálnej, v Churchillovom prípade nepredstaviteľne vysokej 

intenzite vychýlenia (Bushman a Baumeister 1999; Hošek 1999; Bartlová 2008). 

S prihliadnutím na stresové situácie, v ktorých sa Jack Churchill v priebehu bojov 

pravidelne vyskytoval, možno usúdiť, že disponoval optimálnou kombináciou vysokej 

adaptability na záťaž, nízkej hladiny úzkosti a vysokej výkonovej motivácie. 

Celková odolnosť k náročným životným situáciám je komplexná vlastnosť, ktorú 

podmieňuje jednak konštitučná vybavenosť, vitalita, aktivita, dynamogénia a následne sila 

Ega a jeho integračná a regulačná potencia. 
 

V záťažových situáciách má potom jedinec k dispozícii, aktivizuje a mobilizuje: 

Psychické obranné mechanizmy osobnosti, ktoré nie sú pod plnou kontrolou vedomia, 

sú neuvedomované, iniciujú sa spontánne, mimovoľne ako základné, jednoduché a automatické 

reagovanie. Ich úlohou je ochrániť Ego pred tými vonkajšími podnetmi a vnútornými impulzmi, 

ktoré Ego nedokáže kontrolovať a akceptovať. To by spôsobilo prežívanie úzkosti, viny a 

hanby, ktoré by zraňovali Ego. Môžeme usudzovať, že prevažne zdolávacie adaptačné 

a kompenzačné mechanizmy osobnosti Jacka Churchilla zvyšovali jeho adaptabilitu voči 

záťaži.  

Techniky riešenia náročných situácií sú zložitejšie spôsoby správania, ktoré môžu 

zahŕňať i mechanizmy osobnosti. Sú to naučené, osvojené, navyknuté, stereotypné a 

zautomatizované vzorce správania (Belešová, 2018). Z týchto dôvodov nás intrapsychický tlak 

núti k ich opakovaniu. To spôsobuje, že v aktuálnej situácii neraz ovládajú viacej ony nás ako 

my ich. V tých prípadoch, že sme ich aplikovali nevhodne, dodatočne ľutujeme a mrzí nás, že 

sme sa nechali uniesť a strhnúť k riešeniu a dospieť k niečomu čo sme skutočne ani nechceli. 

Mnohostranné športové aktivity a v čase a priestore vysoko variabilná bojová činnosť 

naznačujú, že Jack v náročných situáciách rozhodne nekonal stereotypne, šablónovito 

a automaticky a vôbec nie rigidne. Úspešne improvizoval. Improvizácia je totiž najvyššia miera 

pripravenosti. 

Copingové stratégie predstavujú kompetentné a vedome reflektované správanie. Môžu 

zahŕňať a tvorivo využívať i mechanizmy osobnosti a techniky riešenia náročných situácií. Tie 

sú ale viazané na špecifické situácie, zatiaľ čo copingové stratégie sú transsituačne zamerané, 

v každej situácii použiteľné a životne orientované. Dôležitá je kompetentnosť jedinca pri 

zvládaní záťažovej situácie, ktorá je jednak: 

parciálna, to sú inštrumentálne znalosti, zručnosti, postoje, inteligencia, ale rozhodujúca je 

univerzálna kompetentnosť, ktorú predstavuje životná zrelosť, schopnosť správať sa a konať 

slobodne, zodpovedne, rozvážne, konštruktívne a tvorivo, so znalosťou veci a situácie. 

Jednotky Commandos, ale i ďalšie vojenské odbornosti ako napríklad lietajúci personál Royal 

Air Force absolvovali výcviky a tréning v copingových, zdolávacích stratégiách.   

 

Šport je súťažná činnosť, ktorej sa ľudia venujú z rôznych dôvodov. Nezriedka sú to i nervové 

vzrušenie, psychické napätie a situačné riziko, ktoré jednotlivé, niektorým sa dokonca i hovorí 

adrenalínové, športy poskytujú. 

Psychológovia, ktorí sa zaoberajú hľadaním príčin rizikového správania sa človeka v 

zložitých situáciách, zastávajú dva názory:        
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1. Tendencia prijímať riziko, rizikovo sa správať, byť ochotný riskovať je determinovaná      

osobnostnými vlastnosťami jedinca.  

2. Rizikové správanie je determinované biochemickými procesmi v mozgu a človek ho     

nezískava v priebehu ontogenetického sociálneho vývinu. 

Predstaviteľom tohto druhého smeru riešenia problému je americký psychológ Marvin 

Zuckerman (1979, 1994). Základným postulátom jeho teórie je, že niektorí ľudia nazýva ich  

sensation seekers či dokonca až thriller seekers. Vyznačujú sa potrebou zmeny, variety, 

premenlivosti a intenzity stimulácie, ktorá sa manifestuje do viacerých oblastí správania vrátane 

senzorickej, sociálnej, alebo pracovnej. Všeobecne ide o aktivity na vyhľadávanie vzrušenia 

a osobnostnú tendenciu sensation seeking tendency (SST). Táto sa prejavuje vyhľadávaním 

nových, komplexných a intenzívnych zážitkov a skúseností a ochotou, kvôli tejto skúsenosti 

podstúpiť vysoké fyzické, psychické, sociálne, právne a finančné riziko.  

 

Pohľad na biodromu, životnú púť Jacka Curchilla naznačuje, že spĺňal všetky faktory pre 

zaradenie do kategórie osobnosti typu thriller seekers. Venoval sa viacerým nebezpečným 

športom, žil v rôznych krajinách, bojoval vo vojne a priam vyhľadával psychické napätie 

a situačné riziko.   

Pri vôľovom správaní môžeme rozlíšiť jeho dve zložky:  

 excitačnú, ktorá predstavuje rozhodnosť, iniciatíva, aktivita atď., 

 inhibičnú, ktorú predstavuje vytrvalosť, húževnatosť, sebaovládanie atď.  

Spôsob života Jacka Churchilla naznačuje, že v jeho motivačnom súbore reaktivity boli obe 

tieto zložky v značnej miere zastúpené.  

 

Pre hlbšie pochopenie osobnosti a činnosti Jacka Churchilla je dobré poznať i psychologické 

pozadie jednotiek Commandos. Vznikli na žiadosť vtedajšieho britského premiéra Winstona 

Churchilla (*1874 – +1965), ktorý tým chcel demonštrovať odhodlanie Britov a vzdorovať 

nepriateľom. Vojenskou terminológiou povedané, boli nasadzované na špeciálne operácie 

a zvláštne úlohy. Bojovali na všetkých frontoch vojny. Boli vysadzované spravidla v tyle 

nepriateľa, teda bez logistickej podpory. Tvorili ich malé niekoľko členné (maximálne niekoľko 

desiatok členné) útočné skupiny. Ich taktika bola „Udri a uteč.“ Psychologicky boli 

pripravovaní na skutočnosť, že z bojového nasadenia v tyle nepriateľa sa nemusia vrátiť živí. 

Podstatné bolo splniť bojový rozkaz a úlohu. Ich mottom bol latinský výrok „Dum spiro spero“ 

ktorého autorom je Marcus Tullius Cicero (*106 – +43 pred Kr.). Znamená to „Kým dýcham, 

dúfam,“ v prenesenom význame, kým dýcham bojujem resp., že nadej zomiera posledná. 

Commandos boli v boji veľmi úspešní. Ich bojová príprava a výcvik sú dodnes vzorom pre 

špeciálne vojenské jednotky. Na konci II. svetovej vojny boli tieto jednotky zrušené.    

 

Záver 

Prvotným cieľom príspevku je potenciálnym záujemcom priblížiť osobnosť nevšedného 

a výnimočného armádneho dôstojníka, športovca a dobrodruha Jacka Churchilla.  Na základe 

analýzy historických materiálov a syntéz monografií možno jeho život rozčleniť do troch častí: 

Prvá časť popisuje biografiu Jacka Churchilla, zameriava sa na jeho všestranný športový 

rozvoj v detstve a koncepciu vojenského tréningu, ktorú možno rozdeliť na telesnú, 

psychologickú a taktickú prípravu a ich následné využitie v boji. 

Druhá časť sa zameriava na jeho aktívnu činnosť v druhej svetovej vojne,  mapuje 

vojenské operácie, za ktoré bol Churchill vyznamenaný (Obrázok 3) hlavne vďaka 

celoživotným športovým skúsenostiam ale i životom po vojne. 

V tretej časti sa venujeme jeho ontogenetickému vývoju a psychologickým 

osobnostným vlastnostiam. Pojednávame o tom, či jeho odvaha bola podmienená geneticky  

alebo bola výsledným produktom celoživotnej športovej činnosti. Zamýšľame sa nad tým, či 
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disponoval individuálnymi vlohami osobnostných vlastnosti nepredstaviteľnej psychickej 

odolnosti na záťaž alebo či bol jeho prívlastok „Mad Jack“ opodstatnený.  

Dôvodom pre spracovanie predkladaného príspevku bola aj myšlienka pripomenutia si 

nedávneho výročia víťazstva nad fašizmom. Druhá svetová vojna bola bez pochýb najväčší 

a najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva, v ktorom bolo spáchaných množstvo 

zločinov proti ľudskosti. Ako sofistikovaná spoločnosť si musíme uvedomiť, že aj napriek 

takejto citlivej téme si treba určité skutočnosti neustále pripomínať. Pre niektorých čitateľov to 

môže byť bolestivá a ofenzívna téma, iným môže priniesť poznanie a porozumenie o intenzite 

vtedajšieho zla. 

Druhotným cieľom príspevku je preto upriamiť pozornosť na nezmyselnosť dvoch 

scestných ideológii minulého storočia, internacionálny socializmus v podobe komunizmu, 

presnejšie reálneho socializmu a nacionálny socializmus, resp. evolučný humanizmus v podobe 

nacizmu, ktoré žiaľ vznikli vo vyspelých krajinách západného civilizačného okruhu. Spôsobili 

deštrukciu myslenia a emocionality, zničili dovtedajšie existenciality, priniesli osobné nešťastie 

a smrť desiatkam miliónov ľudí na celom svete. Ich nebezpečné metamorfózy a rezíduá 

pretrvávajú dodnes a žiaľ akoby sa v súčasnom veľmi krehkom a zraniteľnom svete prebúdzali 

k životu.    

 

Článok vyšiel ako súčasť výskumného projektu VEGA č. 1/0409/19: Šport ako 

prostriedok ovplyvňovania kognitívno-evaluatívneho komponentu subjektívnej pohody ľudí s 

poruchami zdravia. 2019 – 2021. 
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TERAPEUTICKÝ POTENCIÁL IMPROVIZÁCIE V TANCI 

 

THERAPEUTICAL POTENTIAL OF IMPROVISATION IN DANCE 

 
Beata Žitniaková Gurgová1 a Martin Urban2 

 

1PF UMB, Slovensko 
2PF UMB, Slovensko 

 

Abstrakt: Improvizácia je typ tvorivého procesu, pri ktorom ide primárne o tvorbu pohybu. 

Improvizácia sa úspešne uplatňuje aj v rámci jednotlivých tanečných štýlov pri vyučovaní, 

alebo aj pri tvorbe choreografie. Improvizácia sa často využíva aj v tanečno-pohybovej terapii 

(napr. v autentickom pohybe). V príspevku analyzujeme pozitíva improvizácie a z nich 

vyplývajúci terapeutický potenciál, ktorý môžu využívať nielen profesionálni a amatérski 

tanečníci, ale aj netanečníci.  

 

Kľúčové slová: tanec, improvizácia, vyučovanie, choreografia, terapeutický potenciál 

 

Abstract: Improvisation is a type of creative process that is primarily about creating movement 

(Poláková, 2010, p. 12). Improvisation has also been successfully applied within individual 

dance styles when teaching or choreographing. Improvisation is also often used in dance-

movement therapy (e.g. in authentic movement). In this paper, we analyze the positives of 

improvisation and the resulting therapeutic potential that can be used not only professional and 

amateur dancers, but also by no-dancers.  

 

Key words: dance, improvisation, teaching, choreography, terapeutical potential 

 

Úvod 
Improvizácia je mimo vytvoreného uzavretého choreografického diela (aj v takých je často 

improvizácia javiskovým nástrojom a vyjadrovacím prostriedkom) považovaná za najvyššiu 

formu tanečného umenia. Ide o rozvinuté osobnostné umelecké schopnosti, postavené na 

poznaní a skúsenosti, využívaní remeselne účinných postupov a veľkej miere kreativity. 

V niektorých prípadoch aj ritualizovaných osobnostných vyjadrovacích foriem, čo možno 

vidieť predovšetkým na pôvodných nositeľoch tradícií, ktorí tancovali len to svoje, jeden 

pohybový slovník, jedno tanečné nárečie. Platí však, že podmienky, vstupujúce faktory (hudba, 

partneri, prostredie, situácia a dopyt okolia a publika) prinášajú kreatívne ale aj obmedzujúce 

momenty a vplyvy. V tanečnom umení je teda improvizácia schopnosť kreatívne vytvárať 

viacrozmernú špirálu pohybového toku založeného na niekoľkých vstupných faktoroch. Ak 

hovoríme o jednotlivcovi ako o kreatívnej entite, ktorá je definovaná jeho osobnosťou, 

vývinom a momentálnym stavom, musíme akceptovať, že sa vyjadruje svojim vlastným 

pohybovým nárečím. Je jedno či je folklorista, modernista, technicky školený tanečník, alebo 

netanečník s potrebou vyjadrovania pohybu tanečnými prostriedkami pre vlastné potešenie. 

Zaraďme sem aj pohybových umelcov, hercov fyzického divadla, performerov rôznych žánrov, 

tanečníkov z kategórie kreatívneho pohybu a širokého spektra skupín v kategórii tanečnej 

terapie. Improvizácia a tanec všeobecne má vždy adresáta. Seba v každom prípade. Často 

partnera – spolutanečníka, nezávislých percipientov v prostredí ktorých realizuje tanečný 

výkon alebo cielených divákov, ktorým venuje svoju performanciu. Veľkú časť procesu 

realizuje tanečník v súkromí, bez diváckeho faktoru. V našom príspevku máme za cieľ 

poukázať na významné pozitíva improvizácie pri vyučovaní tanca, ale aj terapeutického 
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potenciálu improvizácie, či pre profesionálneho, alebo amatérskeho tanečníka, či netanečníka. 

Autori príspevku zastupujú dve oblasti tanca. Martin Urban ako skúsený choreograf, umelecký 

vedúci folklórneho súboru Mladosť a odborný asistent na Katedre hudobnej kultúry a Beata 

Žitniaková Gurgová ako psychologička a tanečno-pohybová terapeutka vo výcviku. 

 

Improvizácia pri výučbe tanca 
Tanec je založený na poznaní a technike. V ktoromkoľvek stupni si tanečník musí vybudovať 

pohybové vzorce a to chce čas a námahu, teda dlhší proces, percentuálne 90% sála - 10% 

performancia. Improvizácia sa považuje za efemérny akt, teda je ťažké ju zachytiť alebo presne 

určiť. Improvizátori majú tendenciu spoliehať sa na pocity alebo intuíciu pri formovaní svojich 

improvizácií. Vyjadrujú to aj výroky: „Moje telo si robí, čo chce.“ alebo „Keď začnem 

tancovať, tak sa to jednoducho stane.“ Pre rozvoj tanečného pohybu je však dôležité, aby si 

improvizátor do istej miery aj uvedomoval to, čo robí. To mu môže pomôcť identifikovať svoje 

zaužívané vzorce a aj rozvíjať svoj pohybový slovník. „Tanečná improvizácia zahŕňa rozvoj 

schopnosti interaktívne nachádzať neobvyklé riešenia po podnetoch alebo náhlych zmenách. 

Tanečníci sú stimulovaní k okamžitej reakcii a hľadaniu riešení, ktoré sú náhlymi 

divergentnými riešeniami (Biasutti, 2013, s. 10). Miyahara a Mirfin-Veitch (2021, s. 2) opisujú 

improvizáciu v tanci „ako neplánovaný, spontánny a voľný pohyb. Vzhľadom na jeho 

inštinktívnu a impulzívnu povahu si improvizujúci tanečníci môžu, ale nemusia uvedomovať 

minulosť, prítomnosť a budúcnosť: čo cítili, mysleli a zamýšľali urobiť pred tancom, čo cítia, 

myslia a robia v súčasnosti a čo majú v úmysle urobiť v bezprostrednej a blízkej budúcnosti, 

kým tanec skončí.“ 

Podľa Biasuttiho (2013) možno pri využívaní improvizácie pri vyučovaní tanca vychádzať zo 

šiestich cieľov: 1) zistiť 2) sústrediť sa 3) byť fyzicky pohotový 4) prevziať zodpovednosť za 

rozhodovanie 5) nadviazať vzájomný vzťah pri pohybe 6) pozorovať pohyb. 

 

Bolo identifikovaných 5 vyučovacích stratégií  na podporu schopnosti žiakov spontánne 

vytvárať pohyb:  

1) vytvorenie situácie 

2) predstavenie úlohy 

3) zabezpečenie prechodu k vykonaniu 

4) vedenie vykonanej úlohy 

5) opätovná kontrola situácie 

 

Morgenroth (1987 In Biasutti, 2013) navrhol na rozvoj tanečnej improvizácie tieto kategórie: 

predpríprava, priestor, čas a pohybové zámery. Vzácne výskumné zistenia publikoval Biasutti 

(2013), ktorý realizoval rozhovory s 11 učiteľmi tanca na tému improvizácia vo vyučovaní. 

Najčastejšiu definíciu improvizácie uvádzali učitelia, že ide o spontánny, tvorivý a neplánovaný 

pohyb, ktorý sa vyznačuje vyjadrením emócií a pocitov. Tanečná improvizácia vyvoláva 

v interpretovi celú škálu emócií a výrazu prostredníctvom pohybu. Je to hlboké načúvanie 

svojmu vnútornému inštinktu. Počas improvizácie tanečník odhaľuje svoju osobnosť, svoje 

myšlienky, svoju dušu (Biasutti, 2013, s. 7).“ „Je to skúmanie časti vás samých, časti, ktorú si 

neuvedomujete (Biasutti, 2013, s. 7).“  

Autor pri kategórii definície uviedol tieto podkategórie: spontánne, tvorivé pohyby, emócie, 

pocity, osobnosť, autentická reč tela, skúmanie seba samého, sloboda, osobné využitie 

techniky, experimentovanie s originálnymi pohybmi, kompozícia v reálnom čase, adaptácia 

a interakcia, prijímanie rizika, oddelenie časopriestorovej dimenzie a transformácia do 

pohybov.  V kategórii procesy uvádzali učitelia, že ide o schopnosť osvojiť si techniku a vedieť 

ju osobne používať. Je to schopnosť budovať vzťahy s okolitým svetom. Je to flexibilita 
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používať koncepciu svojho tela v čase a priestore. Je to schopnosť vzťahovať sa k miestam, ak 

nejaké existujú. Je to otváranie pohľadov na časopriestorovú dimenziu. Je to niečo, čo je vždy 

prítomné v stave tela, ktoré sa transformuje do gesta. Je to schopnosť meditovať o činnosti 

a prenášať ju navonok.  

Medzi zručnosti, ktoré tanečná improvizácia prináša patria (Biasutti, 2013, s. 9): motorické 

zručnosti ako je podpora artikulácie, rovnováhy a koordinácie, ovládanie pohybu, hľadanie 

najlepšieho spôsobu vykonania techniky, zlepšenie kvality a kontroly pohybu.  Informovanosť 

teda rozvíjanie uvedomovania si svojho pohybu – teda častí tela, energie, kontroly, rýchlosti 

a fyzickej námahy. Táto zručnosť je úzko spojená s kognitívnymi procesmi. Vnímanie 

a poznávanie ako napr. vnímanie diania v priestore a koncentrácia, tiež riešenie problémov, 

spätná väzba, divergentné myslenie. Neverbálna komunikácia ako počúvanie druhých, vzťah 

k druhým, priestor a čas. „Improvizácia rozvíja hľadanie organickej jednoty, harmónie, 

spoločného dýchania, čo sú v improvizácii veľmi dôležité aspekty, pretože často improvizujete 

s ostatnými a nie sami, takže ďalším krokom je práve práca s ostatnými. V tomto kontexte je 

potrebné počúvať, čo sa deje v priestore okolo vás, aj keď nemôžete vidieť všetko. Konkrétne 

pri druhom človeku je veľmi dôležité vnímať druhého, byť vnímavý na informácie, ktoré možno 

v priestore cítiť.“ Emócie sem učitelia zaraďovali vnútornú motiváciu a dôveru. Často sa tiež 

objavuje radosť a potešenie z činnosti. A veľmi dôležité je aj budovanie sebadôvery, ale tiež 

lepšie poznanie seba v pohybe, ale aj svojich osobnostných charakteristík. Medzi slabé stránky 

zaradili učitelia, to, že pri improvizácii často ide o opakovanie stereotypných pohybov, bez 

toho, aby boli vytvorené nové. Tiež nie je možná revízia, keďže sa deje tu a teraz (pozn. 

autorky: čo však práve zo psychologického hľadiska má svoje jednoznačné benefity. 

Sústredenosť na tu a teraz, na priestor a plynúci čas so svojimi kvalitami. Striedanie akcie, ale 

aj tempa a rytmu, ktorý môže byť iniciovaný spontánne jednotlivcom a skupina ho využije na 

ďalšiu tvorbu).  

Autori Miyahara a Mirfin-Veitch (2021) publikovali fenomenologickú štúdiu založenú na 

individuálnych rozhovoroch 6-tich skúsených improvizačných tanečníkov a následného 

prevedenia sólového improvizačného tanca, ktorý bol nahratý na video, po ktorom mali 

tanečníci sprostredkovať prežívanú skúsenosť. Ich výpovede boli rozdelené do troch tém a ich 

podtém: 

1) Spontánny slobodný prejav  

a) Obraz, vnútorné a vonkajšie podnety  - chápané ako sila slobody, ktorá je vo forme 

mentálneho obrazu, predstavy, idey, myšlienky, konceptu, vnímaného fyzického pocitu 

a vonkajších objektov vrátane hudby.  

Pozn. autorky: Moje skúsenosti sú, že najkreatívnejšie improvizácie v skupine vznikajú obvykle 

mimo hudby. Hudba síce môže napomáhať uvoľniť skupinu, ale je príliš zväzujúca, ovplyvňuje 

emóciami, udáva tempo a rytmus pre pohyb a tak môže brániť spontánnosti. Vždy je dôležité 

zvážiť cieľ, ktorý chcem improvizáciou dosiahnuť. U detí je hudba výborný prostriedok, alebo 

aj u nesmelých tanečníkov. Bez hudby si to síce vyžaduje väčšie úsilie, ale zrelá skupina (a to 

nemusí byť nutne fyzicky predisponovaná) môže kreovať zaujímavé situácie a vzájomné 

interakcie. Môže dochádzať k vrstveniu diania. Okrem pohybu to môžu byť aj rôzne zvuky (napr. 

zvuk z rúk, ktoré sa trú o baletizol).  

Vnímanie hudby pri improvizácii môže byť však výrazne subjektívny, alebo aj daný cieľom 

s akým je improvizácia používaná. Pre ilustráciu uvádzame citát tanečnice Caroline (Miyahara, 

& Mirfin-Veitch, 2013, s. 16): „V butó ma učili, že hudba je energia a energia je informácia. 

Takže hudba ovplyvňuje moje telo a vedie môj tanec. A ja túto energiu prijímam a ona ma 

neovláda. Ale Yoshioda Yumiko má skvelú predstavu, že keď ste tanečník butó, je to akoby ste 

boli jastrab vo vetre a hudba je ako vietor. A tá jastraba neznesie z oblohy, ale čím viac techniky 

má jastrab, tým viac môže byť s vetrom. A s vetrom nemôžete bojovať, ale môžete byť s vetrom 

a stále nachádzať cesty, ako ísť.“ 



Vedecký zborník 2021 – Žiak, pohyb, edukácia

230 

 

Dôležitá je poznámka jednej účastníčky uvedeného výskumu, ktorá poukazuje na to, že pre 

mladých študentov je veľmi ťažké improvizovať s veľmi abstraktnými inštrukciami na 

začiatku. Tanečnica hovorí napr. o hneve ako nápade na improvizáciu: „Myslím, že začínam 

veľmi fyzicky, stereotypne fyzicky, a snažím sa to precítiť cez emóciu hnevu...(Miyahara, & 

Mirfin-Veitch, 2021, s. 14)“. 

„Snažíme sa nechať viesť rôzne časti tela. Snažte sa nechať hlavu, chodidlo alebo bok viesť. 

A ak stratím orientáciu, stratím sa, alebo sa mi niečo nezdá, môžem chvíľu kráčať. ...(Miyahara, 

& Mirfin-Veitch, 2021, s. 14)“ 

Na terapeutický účinok improvizácie poukazuje vo výskumnej štúdii tanečnica Susanne 

...(Miyahara, & Mirfin-Veitch, 2021, s. 15): „Vtedy som sa naozaj potrebovala vytancovať 

z depresívnej nálady, do ktorej som sa dostala. A áno, jednoducho som improvizovala. Pustila 

som si nejakú hudbu. Myslím, že hudba je veľký kľúč, typ hudby, ktorý používam alebo si 

vyberiem na improvizáciu...Išlo mi to oveľa lepšie. Jednoducho ma to pozdvihlo.  

2) Inhibičný stav sebauvedomenia a emócií teda obmedzujúce sily, ako je neprimerané 

uvedomovanie si seba ako objektu pozornosti druhých. Tu vystupuje ako dôležitá téma 

sebavedomie tanečníka.  

a) Nepochopenie očakávaní učiteľov v prípade, že nedostatočne vysvetlia, čo je 

improvizácia a aké majú očakávania.  

b) Kritické publikum kritika od učiteľov, alebo ostatných v kolektíve.  

 

3) Dosiahnutie ašpiračnej úrovne improvizácie v synchronicite teda dôležitosť 

vzájomného prepojenia, robiť veci spoločne. Citát tanečníka Shona (Miyahara, & 

Mirfin-Veitch, 2021, s. ): „integrácia tela a mysle, hudba, ostatní tanečníci, žiadna 

bolesť, žiadne ubližovanie, neodsudzovanie, súcit, pokračovať bez premýšľania.“ 

 

Improvizácia pri tvorbe choreografie 

Viaceré výskumy poukazujú na to, ako improvizácia uľahčuje vyjadrenie tvorivosti (Chappell, 

2007, Connell, 2009). Tiež ako môže byť improvizácia využívaná ako choreografická metóda 

(Kloppenberg, 2010, Lavender, & Predock-Linnell, 2001). Lavender a Predock-Linnell (2001) 

poukazujú na skutočnosť, že pri improvizácii sa rozvíja kritické vedomie, schopnosť opisovať, 

analyzovať, interpretovať, hodnotiť a predstavovať si svoj pohybový repertoár, alebo tanec, ale 

aj tance druhých. Lavender (2009) uvádza model využitia improvizácie na vytvorenie 

choreografie: 

1. fáza zahŕňa improvizáciu choreografa s cieľom preskúmať nové pohyby na rozvoj 

sebauvedomenia, ovládania tela, poznania fungovania tela a inej kvality pohybu.  

2. fáza je vývoj – zahŕňa prehĺbenie myšlienok, ktoré sa objavia počas improvizácie.  

3. fáza je charakteristická vyhodnotením pohybového materiálu získaného 

v predchádzajúcich fázach.  

4. fáza asimilácie opisuje proces, v ktorom choreograf skladá moduly improvizácie na 

vytvorenie choreografie.  

 

Terapeutický potenciál improvizácie v tanci 

Improvizácia však okrem uvedeného v sebe skrýva omnoho viac kvalít aj na úrovni jej 

terapeutického potenciálu. Improvizáciu používajú ako spôsob práce so svojimi klientami aj 

tanečno-pohyboví terapeuti (Morgenroth, 1987 In Biasutti, 2013). Česká asociácia TANTER 

definuje tanečnú a pohybovú terapiu ako psychoterapeutické využitie pohybu ako procesu 

posilňujúceho kognitívnu, emocionálnu, sociálnu, a fyzickú integráciu jedinca. Je formou 

psychoterapie, v ktorej je pohyb prostriedok zmeny. TPT je založená na interakcii tela a mysle, 
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pričom pohyb a tanec sú komunikačný prostriedok, ktorý reflektuje osobnosť, a zmeny v 

pohybovej úrovni spôsobujú zmeny v mysli (http://www.tanter.cz/). Podľa Európskej asociácie 

tanečnej terapie (2010) pomáha TPT klientom nachádzať: 

1. Radosť z funkčnej činnosti – radosť z pohybu a tanca, zlepšovanie kondície, 

pohybového repertoáru, lepšie ovládanie svojho tela a tým aj jeho lepšie spoznávanie.  

2. Jednotu telesna a duševna – pohyb a tanec sú nástrojom pre odhalenie svojich emócií.  

3. Obnovu pozitívneho sebaprijatia. 

4.  Autonómiu – uvedomenie si vlastnej integrity môže viesť klienta k väčšej 

samostatnosti.  

5.  Telesnú symboliku – telesná symbolika prežívaných emócií môže viesť k pocitom 

uvoľnenia a pokoja.  

6.  Sublimináciu – TPT predstavuje aj arteterapiu, symbolikou svojho tela vytvárame 

umelecké dielo, ktoré nevzniká v naštudovaných choreografiách, ale z vyjadrenia svojej 

autonómie, ktorá odráža klientov vnútorný stav.  

 

Podľa Americkej asociácie ADAT si tanečno-pohybová terapia (Dosedlová, 2012) kladie za 

cieľ dosiahnuť:  

1. Emočnú a fyzickú integráciu jedinca.  

2. Vedomie tela, hranice tela a jeho vzťah k priestoru. 

3. Realistické vnímanie svojej vnútornej predstavy o tele.  

4. Akceptáciu a bezpečný spôsob zvládania napätia v tele, úzkosti, stresu, potláčanie energie. 

5. Schopnosť identifikovať a vyjadrovať svoje emócie a pocity prijateľným a 

bezpečným spôsobom. 

6. Ozvláštnenie a znásobenie pohybového repertoáru. 

7. Pomoc pri kontrolovaní impulzívneho správania. 

 

Sebapopisná tanečná improvizácia sa používa aj v tzv. autentickom pohybe, pri ktorom klient 

pohybmi prejavuje voľné asociácie za prítomnosti „súcitiaceho svedka“. Tento prístup vznikol 

v 40-tych rokoch 20. storočia vďaka tanečnici, učiteľke a terapeutke (Jungova terapia) Mary 

Whitehouseovej. Prístup je založený na voľnej asociácii alebo aktívnej imaginácii, kde sa 

účastníci učia voľne asociovať prostredníctvom pohybu viac než prostredníctvom slova, alebo 

umenia. Podľa C. G. Junga (1993, s. 179) je fantázia púhy nezmysel – fantazma, ale imaginácia 

je aktívna, vzniká zmysluplný výtvor. Fantázia je viac, alebo menej vlastný vynález a zostáva 

na povrchu osobných vecí a vedomých očakávaní. Ale aktívna imaginácia znamená, že obrazy 

majú svoj vlastný život a že symbolické udalosti sa vyvíjajú podľa svojej vlastnej logiky – 

samozrejme iba vtedy, keď nezasahuje vedomý rozum. Autentický pohyb sa realizuje so 

zavretými očami v sprievode hudby, alebo aj bez nej. Klient sa stáva svedkom svojich 

vnútorných impulzov a pohybov. Pociťuje sám seba bez predsudkov, otvorený svojmu 

prežívaniu, hľadí na seba so súcitom, zvedavosťou a dôstojnosťou. Klient si uvedomuje, že je 

v prítomnosti svedka jeho pohybov.  

 

Cyklus získavania skúsenosti prebieha v týchto fázach (Chodorowová, 1991): 

1. Vnímanie a uvedomenie – patria sem všetky zmyslové vnemy (fyziologické, 

propriocentrické a kinestetické vnemy). Táto fáza končí dosiahnutím čistého 

uvedomenia.  

2. Reakcia tela – keď si telo uvedomí, čo vníma, začne rásť záujem a energia emócií 

a vzniká túžba po pohybe.  

3. Pohyb alebo iná akcia – zakladá sa na vneme, uvedomení si a reakcii tela. Patrí sem 

schopnosť pohybovať sa smerom k atraktívnemu objektu a smeroch od neatraktívneho.  

http://www.tanter.cz/
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4. Stretnutie – je to výsledok pohybu. Silné stretnutie má pôvod v rýdzom uvedomení 

a podporuje ho energia emócií. Stretnutie vyvoláva emocionálne vzrušenie.  

5. Rozuzlenie – zhrnutie prežitých pocitov, sebareflexie a uvedomenie si aký to má 

význam pre neho.  

6. Ústup – v tejto fáze sa hranice tela zmenšujú, energia emócií, ktorá sa venuje kontaktu 

s vonkajším prostredím je minimálna.  

 

V kreatívnom tanci, ktorý predstavuje akýsi medzistupeň medzi tancom ako umeleckou formou 

a tancom terapeutickým sa improvizácia používa bežne. K terapeutickým procesom, ktoré pri 

improvizácii vznikajú zaraďujeme: Symbolizmus, ktorého sa „zrelá“ a uvoľnená skupina 

dokáže ujať a rozvíjať z neho príbeh. Takýto proces dokáže vytvoriť v skupine veľkú energiu, 

kedy skupina prežíva silnú blízkosť, podporu, autentickosť. Niekedy dochádza k silným 

expresívnym reakciám. Vďaka tomu, že proces prebieha v neverbálnej rovine a pohyb sa stáva 

prostriedkom vyjadrenia, môžu sa ľudia do procesu hlboko ponoriť. Základom sú tvorivé 

tanečné improvizácie a nevedomé voľné pohybové asociácie (Payne, 2011, s. 19). Improvizácia 

vyžaduje spontaneitu, čo je pre mnohé skupiny obtiažne. Pohyb môže rozvíriť pocity, rovnako 

ako pocity môžu navodiť pohyb a mať na neho vplyv. Skupina sama obsahuje množstvo 

vlastných konfliktov – konfliktov, ktorých korene siahajú hlboko do prvotných vrstiev: rivalita 

súrodencov, súperenie o pozornosť terapeutov/rodičov, boj o dominanciu a postavenie, 

sexuálne napätie, rozdiely sociálne, vo vzdelaní, v hodnotách jednotlivých účastníkov. Nestačí 

však iba vyvolať a vyjadriť afekt, ten musí byť premenený do korektívnej emocionálnej 

skúsenosti. K ďalším terapeutickým procesom patrí synchronicita. Synchronicita umožňuje 

veľkú expresivitu. Obvykle k tomu dochádza postupne. Najprv vychádzame zvnútra postupne 

von. Skúmame sa v pohybe. Vstupujeme do interakcií. Väčšinou sa z rozptýlenosti v priestore 

vraciame do kruhu, alebo niekoľkých kruhov. Z počiatočnej vlastnej expresie a improvizácie 

postupne prechádzame do nejakého spoločného motívu – pohybového, alebo zvukového. 

Vrchol gradácie tejto synchronicity môže pripomínať stav tranzu (na chvíľu prebieha proces 

deindividuácie). Postupne po dosiahnutí tohto stavu sa členovia začínajú upokojovať, 

prechádzajú k svojim motívom, spoločný motív sa začne postupne strácať, až sa stratí úplne. 

Po tomto zážitku dochádza k pocitom pokoja, tichej radosti, ale aj únavy. Kohézia je ďalší 

proces v skupine, ktorý využívame napr. pri hľadaní si dvojice pri zrkadlení, alebo iných 

aktivitách. Zo sociálno-psychologického hľadiska ide o dôležitý proces, kedy sa z interakcie 

dostáva spätná väzba k obom účastníkom. Jednotlivec testuje svoju interakciu, prebieha proces 

sebapercepcie a percepcie druhých v pohybe, ale aj neverbálnej komunikácii (príjemná alebo 

nepríjemná interakcia, tvorivý alebo rigidný prístup k pohybu). Takáto spätná väzba môže 

uvedomelému jednotlivcovi priniesť ďalšie poznanie o sebe, ale aj druhých a tiež o svojich 

interakciách mimo skupinu, v bežnom živote. 

 

Záver 

Improvizácia, ako naznačujú aj výskumné štúdie autorov Biasutti (2013), Miyahara a  Mirfin-

Veitch (2021) znamená pre tanečníkov možnosť spontánneho prejavu, využívanie mentálneho 

obrazu, ktorý vzniká ako reakcia na vnútorné alebo vonkajšie podnety, vznik emócií a silného 

sebauvedomenia, ale aj posilňovanie sebavedomia, vznik synchronicity medzi tanečníkom 

samotným a tanečníkmi navzájom. Improvizácia rozvíja motorické zručnosti, ale aj kognitívne 

procesy, ako aj schopnosť tvorivého riešenia problémov a rozvíjanie neverbálnej komunikácie. 

K nevýhodám, ktoré sa môžu vyskytnúť je neprimerané uvedomovanie si seba ako objektu 

pozornosti druhých, nepochopenie, čo majú tanečníci pri improvizácii robiť a kritické 

publikum. Uvedené výhody možno považovať aj za liečivé v prípade, že si ich tanečník 

uvedomuje. K terapeutickým procesom, ktoré možno v improvizácii pozorovať patria tiež 

symbolizmus, synchronicita a kohézia.  
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